
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
Γ’ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 
 
ΘΕΜΑ Α 
 
Α1. 
 
α. Κόµµα Θεοτόκη σελ. 92-93 (Το κόµµα του Γ. Θεοτόκη… του πυρήνα των 

Αντιβενιζελικών) 
 
β. Προσωρινή Κυβέρνησις Κρήτης (1905) σελ. 213-214 (Στο µεταξύ, η 

επανάσταση… προς τους επαναστάτες). 
 
γ. Μικτή Επιτροπή Ανταλλαγής σελ. 152 (Με βάση το άρθρο 11… 

περιουσίας των ανταλλαξίµων) επίσης, αναφορά του όρου στη σελ. 146 
και στη σελ. 160. 

 
Α2. 
 
α. Σωστό (σελ. 84) 
 
β. Λάθος (σελ. 209) 
 
γ. Λάθος (σελ. 220) 
 
δ. Λάθος (σελ. 49) 
 
ε. Σωστό (σελ. 54) 
 
ΘΕΜΑ Β 
 
Β1. Σελ 142-143 
« Η επιστροφή των προσφύγων… δρόµο της προσφυγιάς». 
 
Β2. Σελ. 157 
«Την αστική αποκατάσταση… ή επέκταση λιµανιών κ.α.» 
 
ΘΕΜΑ Γ 
 
Γ1. 
α. σελ.78-79 
Παρά την έντονη αντίδραση… αρχής της δεδηλωµένης το 1875. 
 
β. σελ. 79 
«Η ιδέα ανήκε στο νέο… εµπιστοσύνη της πλειοψηφίας των βουλευτών». 
 
 
 
 



Στοιχεία από το ΚΕΙΜΕΝΟ Α ΠΗΓΗΣ: 
- Σύµφωνα µε το άρθρο του Χ. Τρικούπη «Τις πταίει;» στην εφηµερίδα 

«ΚΑΙΡΟΙ» ο Γεώργιος Α’ είναι ο κύριος υπεύθυνος της πολιτικής 
αστάθειας που µαστίζει τη χώρα. 

- Ο βασιλιάς, παραβιάζοντας τους συνταγµατικούς θεσµούς, έχει 
συγκεντρώσει την εξουσία. 

- Ο Τρικούπης δεν επιρρίπτει ευθύνες στο λαό και τα πολιτικά κόµµατα. 
- Θέτει το δίληµµα: υποταγή στις βασιλικές αυθαιρεσίες ή επανάσταση. 
- Θεωρεί πως οι πολιτικοί είτε είναι ανίκανοι να αντικρούσουν τον απόλυτα 

µοναρχικό τρόπο διακυβέρνησης, είτε συµφωνούν και υποθάλπουν την 
αυταρχικότητα του Γεωργίου Α’. 

 
Σελ. 79 
«Αυτό θα στερούσε… µεταβολή του πολιτικού τοπίου». 
Στοιχεία από το ΚΕΙΜΕΝΟ Β ΠΗΓΗΣ: 
- Με το «Βασιλικό λόγο» στη Βουλή (11 Αυγ 1875), ο Γεώργιος Α’ δηλώνει 

πως σέβεται τα λαϊκά δικαιώµατα ως προς την εκλογή των βουλευτών. 
- Αναγνωρίζει το «γράµµα και το πνεύµα» του Συντάγµατος, στα οποία 

βασίζονται τα προνόµια των εκλεγόµενων βουλευτών. 
- Αποδέχεται τη δηµιουργία κυβερνήσεων που στηρίζονται στην αρχή της 

δεδηλωµένης εµπιστοσύνης της πλειοψηφίας των βουλευτών ως 
απαραίτητο στοιχείο του δηµοκρατικού πολιτεύµατος. 

 
ΘΕΜΑ ∆ 
 
∆1. 
α. 
► σελ. 25 Στόχοι και περιεχόµενο 
 Η οριστική αντιµετώπιση… ικανοποιητικό βαθµό 
 
Στοιχεία από το ΚΕΙΜΕΝΟ Α ΠΗΓΗΣ: 
 
Οι λόγοι που αποφάσισε η κυβέρνηση Κουµουνδούρου τη σηµαντική θεσµική 
αλλαγή της αγροτικής µεταρρύθµισης είναι: 
 
Ι. Οικονοµικοί 
 
- Το ελληνικό κράτος επιχειρεί να αυξήσει τα έσοδά του από την εξαγορά 

των «τσιφλικιών» από κεφαλαιούχους Έλληνες του εξωτερικού, από 
τράπεζες και εµπορικές οµάδες.  

 
- Επίσης, ενισχύει τις φυτείες και τον µικροµεσαίο οικογενειακό κλήρο. 
  
- Ενισχύει τις εξαγωγές αγροτικών προϊόντων, που θα οδηγήσει σε 

ανάπτυξη των εµπορικών µονάδων οι οποίες θα δανειοδοτούν 
ευκολότερα τους νέους µικροπαραγωγούς. 

 
- Η απώλεια του 25% από την παραχώρηση δηµόσιας γης θα 

αντισταθµιστεί από τους φόρους και δασµούς, αφού θα υπάρξει αύξηση 
της επιχειρηµατικής δραστηριότητας και της παραγωγής. 



 
ΙΙ. Κοινωνικοί 
 
- Οι καταπατήσεις εθνικών και εκκλησιαστικών γαιών από µη κληρούχους 

µικροϊδιοκτήτες ιδιαίτερα στην Πελοπόννησο, οδηγούν σε προστριβές και 
γι’ αυτό το κράτος χαρίζει στις κοινωνικές αυτές οµάδες «λαχίδια» εθνικής 
γης. 

 
Συµπέρασµα: Το εγχείρηµα του Α. Κουµουνδούρου της περιόδου 1860-1880 
εντάσσεται στην προσπάθεια προώθησης της εκβιοµηχάνισης. 
 
► Σελίδα 43-44 
 Το αποφασιστικό βήµα… στον αγροτικό χώρο 
 
Στοιχεία από το ΚΕΙΜΕΝΟ Β ΠΗΓΗΣ: 
 
- Στόχος του Βενιζέλου ήταν η ενίσχυση του εθνικού φρονήµατος των 

χωρικών για τους επερχόµενους πολέµους. (η Ελλάδα µετέχει του Α’ 
Π.Π.) και η προσέλκυση των χριστιανικών πληθυσµών της Β. Ελλάδας 
µέσω των απαλλοτριώσεων. Για τους χριστιανούς γαιοκτήµονες 
προβλεπόταν η εκούσια παραχώρηση γης και χρηµατοδότηση των 
ακτηµόνων αγοραστών. 

 
β. «υλοποίηση», (σελίδα 25: επρόκειτο όµως… εθνικής αυτής ιδιοκτησίας, 

σελίδα 44-45: Με βάση αυτά τα νοµοθετήµατα… καθεστώς 
µικροϊδιοκτησίας). 

 
Στοιχεία από το ΚΕΙΜΕΝΟ Γ ΠΗΓΗΣ: 
 
Στη Β. Ελλάδα εφαρµόστηκε το σύστηµα που είχε εφαρµοστεί επιτυχώς στη 
Ν. Ελλάδα µε τη δηµιουργία µικροϊδιοκτητών και µικρών οικογενειακών 
µονάδων. Έτσι το Ελληνικό κράτος νοµιµοποίησε την κυριαρχία του στη Β. 
Ελλάδα. Η αγροτική µεταρρύθµιση άρχισε να υλοποιείται από το 1923 και 
ύστερα µε διανοµή γαιών που ανήκαν σε ανταλλαγέντες Βουλγάρους και 
Τούρκους. 
 


