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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2016 
 
 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ 
ΘΕΜΑ Α1 
Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων: 
 
α. Κόμμα του Γ. Θεοτόκη 
Σχ. Βιβλίο σελ. 93 «Το κόμμα του Γ. Θεοτόκη … Αντιβενιζελικών.»  
Το κόμμα του Γ. Θεοτόκη ήταν πιο μετριοπαθές από τα άλλα δύο αντιβενιζε-
λικά κόμματα και ζητούσε να διορθώσει αυτά που θεωρούσε λάθη των Φιλε-
λευθέρων.  
Συμφωνούσε με την πάση θυσία αύξηση των εξοπλισμών και ζητούσε φορο-
λογικές ελαφρύνσεις για τους μικροεισοδηματίες. Από το κίνημα στο Γουδί 
έως τη συνταγματική κρίση του 1915, μεταξύ των αντιβενιζελικών κομμάτων 
το θεοτοκικό κόμμα είχε τη μεγαλύτερη εκλογική βάση και έτσι αποτέλεσε 
τον πυρήνα των Αντιβενιζελικών. 
 
β. Προσωρινή Κυβέρνησις της Κρήτης (1905) 
Σχ. Βιβλίο σελ. 213 - 214 «Η επανάσταση … « Το Θέρισο».»  
Οργανώθηκε στο Θέρισο μετά το έκρηξη της επανάστασης (10 Μαρτίου 
1905), με πρόεδρο τον Ελ. Βενιζέλο και υπουργούς τους Κ. Φούμη και Κ. Μά-
νο. Η κυβέρνηση προέβη στην έκδοση γραμματίων για εσωτερικό πατριωτικό 
δάνειο 100.000 δραχμών, οργάνωσε υπηρεσίες οικονομικών, συγκοινωνιών 
και διοίκησης, τύπωσε γραμματόσημα και εξέδιδε την εφημερίδα, "το Θέρι-
σο". 
 
γ. Μικτή Επιτροπή Ανταλλαγής 
Σχ. Βιβλίο σελ. 151 - 152 « Με βάση το άρθρο 11 … ανταλλαξίμων.»  
Ιδρύθηκε με βάση το άρθρο 11 της Σύμβασης της Λοζάνης, που υπογράφηκε 
στις 30 Ιανουαρίου 1923, με έδρα την Κωνσταντινούπολη. Την αποτελούσαν 
έντεκα μέλη (τέσσερις Έλληνες, τέσσερις Τούρκοι και τρία μέλη-πολίτες ου-
δετέρων κατά τον Α' Παγκόσμιο πόλεμο κρατών) με αρμοδιότητα τον καθο-
ρισμό του τρόπου μετανάστευσης των πληθυσμών και της εκτίμησης της ακί-
νητης περιουσίας των ανταλλαξίμων.  
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Φρόντισε το 1924 και 1925 για τη μεταφορά στην Ελλάδα 200.000 Ελλήνων 
που είχαν παραμείνει στην Καππαδοκία και γενικότερα στην Κεντρική και Νό-
τια Μικρά Ασία. 
 
ΘΕΜΑ Α2 
Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό 
σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί    στην   κάθε   πρόταση,   τη   λέξη   
Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη: 
 
α. Το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα δεν προέκυψαν ταξικά κόμματα 
στην Ελλάδα.    Σωστό (σελ. 84) 
β. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος παραιτήθηκε από τη θέση του ως Υπουργού Δι-
καιοσύνης της Κρητικής Πολιτείας στις 18 Μαρτίου 1901.    
  Λάθος (σελ. 209)  
γ. Τον Φεβρουάριο του 1913 πραγματοποιήθηκε η ένωση της Κρήτης με την 
Ελλάδα.    Λάθος (σελ. 219)  
δ. Το κόστος των Βαλκανικών πολέμων κλόνισε την εθνική οικονομία.  
    Λάθος (σελ. 49) 
ε. Οι προσπάθειες της ελληνικής κυβέρνησης να αποτρέψει την κρίση του 
1932 εξάντλησαν τα αποθέματα της χώρας σε χρυσό και συνάλλαγμα.  
  Σωστό (σελ. 54)  
 
ΘΕΜΑ Β1 
Να αναφέρετε τους φορείς οργάνωσης της παλιννόστησης και τις συνθήκες 
που βρήκαν οι πρόσφυγες του πρώτου διωγμού (1914-1918), όταν επέστρε-
ψαν στις εστίες τους. 
Σχ. Βιβλίο κεφ. Το προσφυγικό ζήτημα στην Ελλάδα (1821 – 1930), 4. Η παλιν-
νόστηση, σελ. 142 – 143. 
 
Πιο συγκεκριμένα,  
 

 οι φορείς οργάνωσης της παλιννόστησης αναφέρονται στο χωρίο «Η επι-
στροφή των προσφύγων … Ανατολική Θράκη.»  

 οι συνθήκες κατά την επιστροφή στις εστίες τους αναφέρονται στο χωρίο 
«Οι συνθήκες που βρήκαν … δρόμο της προσφυγιάς.» 

 
ΘΕΜΑ Β2 
Ποια εμπόδια αντιμετώπισε η αστική αποκατάσταση των προσφύγων κατά τη 
δεκαετία του 1920; 
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Σχ. Βιβλίο κεφ. Το προσφυγικό ζήτημα στην Ελλάδα (1821 – 1930), 3. Η αστική 
αποκατάσταση, σελ. 157 – 158.  
 
Πιο συγκεκριμένα,  
«Την αστική αποκατάσταση … επέκταση λιμανιών κ.ά.).» 
«Η οικοδόμηση των συνοικισμών … πρασίνου κ.ά.).» 
 

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 
 
ΘΕΜΑ Γ1 
Με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις και αντλώντας στοιχεία από τα κείμενα 
που σας δίνονται, να αναφερθείτε: 
 
α. στην ασάφεια του ελληνικού συντάγματος του 1864, ως προς την ανάθε-
ση της εντολής για σχηματισμό κυβέρνησης, και στο πρόβλημα που αυτή 
προκαλούσε.  
Ιστορική αφήγηση:   κεφ. 2. Β. ΧΕΙΡΑΦΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ (1844 – 
1880), 4. Η Εθνοσυνέλευση του 1862 – 64, σελ. 78 – 79: «Παρά την έντονη … 
αρχή της δεδηλωμένης το 1875». 
 
ΚΕΙΜΕΝΟ Α  
Επιβεβαιώνονται: 

 η στηλίτευση της πολιτικής που ακολουθεί ο βασιλιάς Γεώργιος η οποία έχει 
προκαλέσει πολιτική κρίση, στο άρθρο του Μεσολογγίτη πολιτικού Χ. Τρι-
κούπη με τον τίτλο «Τις Πταίει;».  

 η διαστρέβλωση των θεσμών του Συντάγματος, όπως αυτοί ψηφίστηκαν 
στην Εθνοσυνέλευση του 1862 – 1864. 

 η επισήμανση του συγκεντρωτικού χαρακτήρα της βασιλικής εξουσίας.  
 « Λίγες μέρες … εξουσία» 

 η αυταρχικότητα του θρόνου και το γεγονός ότι οι πολιτικοί και τα κόμματα 
δεν μπορούν να αντισταθούν σε αυτή τη στάση που ακολουθεί ο Γεώργιος, 
η οποία και παραπέμπει σε μέρες Συνταγματικής Μοναρχίας.  

 « Ο Τρικούπης … αυταρχικότητα»  
Επιπρόσθετες πληροφορίες: 

 η ύποπτη και δουλική στάση που κρατούν πολιτικοί, οι οποίοι όχι μόνο δεν 
αντιδρούν στις μεθοδεύσεις του Βασιλιά, αλλά συνηγορούν στον αυταρχι-
σμό του τελευταίου.  

 « οι δε πολιτικοί … αυταρχικότητα» 
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β. στη ρύθμιση με την οποία επιχειρήθηκε η επίλυση του προβλήματος και 
στις συνέπειές της στο κοινοβουλευτικό σύστημα. 
Ιστορική αφήγηση: κεφ. 2. Β. ΧΕΙΡΑΦΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ(1844 – 1880), 
4. Η Εθνοσυνέλευση του 1862 – 64, σελ. 79: «Η ιδέα ανήκε … πολιτικού τοπί-
ου». 
 
ΚΕΙΜΕΝΟ Α 
Επιβεβαιώνεται: 

 η θέση του Τρικούπη, σύμφωνα με την οποία η μοναδική σωτήρια λύση του 
προβλήματος ήταν ο σχηματισμός κυβέρνησης πλειοψηφίας και η διαμόρ-
φωση δικομματικού συστήματος.  

 «Η αιχμηρή … προοπτική»  
 
Προστίθεται: 

 η επίκριση από τον Τρικούπη κάθε προσπάθειας που θα επέρριπτε ευθύνες 
στο λαό ή τα πολιτικά κόμματα, τονίζοντας ότι ο λαός αντιμετωπίζει το δί-
λημμα της υποταγής ή της επανάστασης. 

 «Ο Τρικούπης … αναρχικότητα»  
 
ΚΕΙΜΕΝΟ Β  
Αποτελεί απόσπασμα από το βασιλικό λόγο στη Βουλή, που εκφωνήθηκε στις 
11 Αυγούστου 1875, το οποίο  επιβεβαιώνει και εμπλουτίζει την ιστορική 
αφήγηση. 
 
Πιο συγκεκριμένα: 

 Ο Βασιλιάς υποστηρίζει ότι, όπως σέβεται και αναγνωρίζει τα συνταγματικά 
δικαιώματα του λαού, έτσι θεωρεί ότι πρέπει να αναγνωρίζει και να στηρί-
ζει τα προνόμια των βουλευτών που κατοχυρώνουν το σύνταγμα.  

 «Όπως πλήρης … εις αυτήν»  
 

 Απαιτεί, ως βασική προϋπόθεση σωστής λειτουργίας του πολιτεύματος, μό-
νο οι βουλευτές που έχουν τη δεδηλωμένη εμπιστοσύνη της κοινοβουλευτι-
κής πλειοψηφίας να μπορούν να σχηματίσουν κυβέρνηση. 

 «Απαιτών … του πολιτεύματος»  
 
ΘΕΜΑ Δ1 
 
Με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις και αντλώντας στοιχεία από τα παρακάτω 
κείμενα που σας δίνονται, να αναφερθείτε στις νομοθετικές ρυθμίσεις του 
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1870-1871 και του 1917 για την επίλυση του αγροτικού ζητήματος στην Ελ-
λάδα, και ειδικότερα: 
 
α. στους στόχους και το περιεχόμενο των ρυθμίσεων. 
Ιστορική αφήγηση: κεφ. 1.Β. Η ελληνική οικονομία κατά το 19ο αιώνα, 3. Η δι-
ανομή των εθνικών κτημάτων, σελ. 25: «Η οριστική αντιμετώπιση … για αρ-
δευόμενα» και Κεφ. 1.Γ. Οι οικονομικές εξελίξεις κατά τον 20ο αιώνα, 1. Το 
αγροτικό ζήτημα, σελ. 43- 44 : «Το αποφασιστικό βήμα … στον αγροτικό χώ-
ρο». 
 
 
ΚΕΙΜΕΝΟ Α 
Επιβεβαιώνονται: 

• η αναγκαιότητα αύξησης των εσόδων του κράτους μέσω της πώλησης των 
εθνικών γαιών, αλλά και μέσω των φόρων και των δασμών που θα επιβάλ-
λει στην αυξημένη παραγωγή κυρίως των φυτειών. 

 «Με την αγροτική μεταρρύθμιση … εξαγοράς», «Με την παραχώρηση … της 
παραγωγής»  

• η ενίσχυση των μικρών και μεσαίων ιδιοκτησιών.  
 «καθώς έρχεται να ενισχύσει το μικρό ή μεσαίο οικογενειακό κλήρο»  
 
Επιπρόσθετες πληροφορίες: 

• η επιδίωξη αύξησης των εσόδων των τραπεζών και των εμπόρων και η ενί-
σχυση των μεγάλων γαιοκτησιών. «όπως και των τραπεζών … τις φυτείες»  

• οι έμποροι θα έχουν σημαντικά κέρδη από την αύξηση των εξαγωγών και 
θα κατέχουν το απαραίτητο κεφάλαιο για να δανειοδοτήσουν τους μικρο-
παραγωγούς. 

 «Με την επέκταση … μικροπαραγωγών»  
• οι κοινωνικοί λόγοι που οδήγησαν στην αγροτική μεταρρύθμιση του 1870-

1871: η αναγκαιότητα αποφυγής των κοινωνικών εντάσεων με την παραχώ-
ρηση κλήρων σε όσους είχαν καταπατήσει τα εθνικά και εκκλησιαστικά κτή-
ματα. 

 «Λόγοι κοινωνικοί … εθνικής γης»  
• η προσπάθεια του Κουμουνδούρου την περίοδο 1860-1880 για ανάπτυξη 

του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα παραγωγής. 
  «Το όλο εγχείρημα … στην Ελλάδα»  
 
ΚΕΙΜΕΝΟ Β 
Επιβεβαιώνονται: 

• η πολιτική ενίσχυσης της ελληνικής ιδιοκτησίας μέσω της διανομής γης 
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  « να ενισχύσουν … της Βόρειας Ελλάδας»  
• η πραγματοποίηση της αγροτικής μεταρρύθμισης από την κυβέρνηση Εθνι-

κής Άμυνας κατά την περίοδο του Εθνικού Διχασμού 
  «η όξυνση … απαλλοτρίωσης»  
 
Πρόσθετες πληροφορίες: 

• η ενίσχυση του εθνικού φρονήματος του αγροτικού πληθυσμού λόγω την 
αναγκαιότητας αύξησης του αριθμού των στρατιωτών υπό την πίεση του 
ενδεχόμενου πολέμου. 

  «Πρόθεση των Φιλελευθέρων … πολέμους»  
• η μεταρρύθμιση αποσκοπούσε στην απαλλοτρίωση της μεγάλης ελληνικής 

ιδιοκτησίας και αρχικά είχε προαιρετικό χαρακτήρα, ενώ στη συνέχεια απέ-
κτησε υποχρεωτικό. 

  «Αρχικά … εκουσίως», «να υιοθετήσει … απαλλοτρίωσης»  
• η ελληνική κυβέρνηση θα χρηματοδοτούσε με διάφορα προγράμματα τους 

ακτήμονες αγοραστές. 
  «με διάφορα … ρυθμούς»  

• ενώ προβλεπόταν η πραγματοποίηση της μεταρρύθμισης με αργούς ρυθ-
μούς, οι συγκρούσεις του εθνικού διχασμού οδήγησαν στην επίσπευσή της. 

  «Η όξυνση … απαλλοτρίωσης»  
 
 
 
 
ΚΕΙΜΕΝΟ Γ 
Επιβεβαιώνονται: 

• οι πολιτικοί λόγοι πραγματοποίησης της αγροτικής μεταρρύθμισης και η 
απαλοιφή κινδύνων πολιτικής αστάθειας και αλλαγής πολιτειακού καθε-
στώτος. 

  «Το πρότυπο … πολιτεύματος»  
• η αναγκαιότητα νομιμοποίησης της ελληνικής κυριαρχίας στη Βόρεια Ελλά-

δα. 
 «Η διανομή … Β. Ελλάδα» 
 
Πρόσθετες πληροφορίες: 

• η αναπαραγωγή του κοινωνικού μοντέλου της Νοτίου Ελλάδας στην Βόρεια, 
με τη στήριξη της μικρής και οικογενειακής ιδιοκτησίας. 

  «η λύση … εκμετάλλευση» 
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β. στην υλοποίησή τους. 
Ιστορική αφήγηση: κεφ. 1.Β. Η ελληνική οικονομία κατά το 19ο αιώνα, 3. Η δι-
ανομή των εθνικών κτημάτων, σελ. 25: «Από το 1870 … ιδιοκτησίας» και κεφ. 
1.Γ. Οι οικονομικές εξελίξεις κατά τον 20ο αιώνα, 1. Το αγροτικό ζήτημα, σελ. 
44-45: «Με βάση αυτά …Ρουμανία κ.λπ.)» 
ΚΕΙΜΕΝΟ Γ 
Επιβεβαιώνονται: 

• η υλοποίηση της αγροτικής μεταρρύθμισης μετά το 1923. 
 «Η αγροτική … ύστερα» 

• η απαλλοτρίωση των μεγάλων ιδιοκτησιών , οι οποίες ανήκαν είτε σε Τούρ-
κους και Βούλγαρους ανταλλαξίμους είτε σε Έλληνες τσιφλικάδες. 

 «Η γη … μεγαλογαιοκτήμονες» 
 


