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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ  

ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 

 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ 

ΘΕΜΑ Α1 

α. Από το σχολικό βιβλίο, σελίδα 93: «Το κόμμα του Γ. Θεοτόκη... τον πυρήνα των 

Αντιβενιζελικών» 

β. Από το σχολικό βιβλίο, σελίδες 213-214: «Οργανώθηκε ¨Προσωπική κυβέρνηση της 

Κρήτης¨... αυτομόλησαν προς τους επαναστάτες» 

γ. Από το σχολικό βιβλίο, σελίδες 151-152: «Με βάση το άρθρο 11 της Σύμβασης της 

Λοζάνης... της ακίνητης περιουσίας των ανταλλαξίμων» 

 

ΘΕΜΑ Α2 

α. Σωστό 

β. Λάθος 

γ. Λάθος 

δ. Λάθος 

ε. Σωστό 

 

ΘΕΜΑ Β1 

Από το σχολικό βιβλίο, σελίδες 142-143: «Η επιστροφή των προσφύγων στη Μ. Ασία... 

θα έπαιρναν πάλι το δρόμο της προσφυγιάς». 

 

ΘΕΜΑ Β2 

Από το σχολικό βιβλίο, σελίδα 157: «Την αστική αποκατάσταση ανέλαβε περισσότερο 

το κράτος... για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα». 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 

ΘΕΜΑ Γ1 

α.  

 Από το σχολικό βιβλίο, σελίδες 78-79: «Παρά την έντονη αντίδραση του βασιλιά... 

για να διορίζει κυβερνήσεις της αρεσκείας του». Όπως συμπληρώνει και η πηγή, ο 

Τρικούπης με τη σειρά άρθρων ¨Τις πταίει;¨ στην εφημερίδα ¨Καιροί¨ παρουσιάζει ως 

αιτία της πολιτικής κρίσης τον ίδιο τον ¨θρόνο¨, αφού εξαιτίας της παραβίασης των 

συνταγματικών θεσμών συγκεντρώνει την εξουσία στο πρόσωπό του. Ο Τρικούπης 

εξαπολύει το ¨πολιτικό κατηγορώ¨ του ενάντια σε όλους εκείνους τους πολιτικούς που 

στηρίζουν και υποθάλπουν ένα τέτοιο μοναρχικό καθεστώς, αφού εκλεγμένοι πλέον 

από τον βασιλιά ασκούν την εξουσία τους.  

 Αποτέλεσμα της όλης κατάστασης είναι το γεγονός του ότι τα κόμματα 

μειοψηφίας είχαν τη δυνατότητα να σχηματίζουν κυβέρνηση, γεγονός που προκαλεί 

αστάθεια, παρατεταμένη πολιτική κρίση, καθώς και μη εύρυθμη λειτουργία του 

συντάγματος, αφού οι εξουσίες του βασιλιά τελικά δε φαίνεται να έχουν περιοριστεί. 
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Παραβιάζεται λοιπόν το ¨γράμμα και το πνεύμα¨ του συντάγματος, όπως αναφέρει το 

παράθεμα, με αποτέλεσμα να βάλλεται ο κοινοβουλευτισμός.  

β.  

 Η λύση ανήκει στο νέο τότε πολιτικό Χ. Τρικούπη, όπου σύμφωνα με το παράθεμα 

προτείνει τον σχηματισμό κυβερνήσεων πλειοψηφίας και την υιοθέτηση 

δικομματικού συστήματος, δηλαδή τη συγκρότηση δύο μεγάλων κομμάτων εξουσίας, 

σύμφωνα με το πρότυπο της Αγγλίας. Πιο συγκεκριμένα, το 1875 έχουμε την ψήφιση 

της αρχής της δεδηλωμένης, σύμφωνα με την οποία σελ. 79: «έπρεπε ο βασιλιάς... των 

βουλευτών». 

 Η νέα ρύθμιση θα έδινε τη δυνατότητα για μία ποιο εναρμονισμένη λειτουργία του 

πολιτεύματος, εφόσον σελ. 79: «αυτό θα στερούσε από τα κόμματα... σταθερότερες 

κυβερνήσεις πλειοψηφίας». Μάλιστα, με την αρχή της δεδηλωμένης, η Βουλή θα 

ανταποκρινόταν πλήρως στα καθήκοντά της, όπως είχαν οριστεί από το σύνταγμα.  

 Σελ. 79 «Ο βασιλιάς υπό την πίεση... του πολιτικού τοπίου» 

      Σελ. 80 «Το διάστημα μεταξύ του 1875... και ο δικομματισμός θεμελιώθηκαν»  

 

ΘΕΜΑ Δ1 

α.  

 Την περίοδο εκείνη είχε αναπτυχθεί ένα σύστημα πολιτικής προστασίας όπου οι 

τοπικοί πολιτευτές παρεμβαίνουν στους μη κυβερνητικούς μηχανισμούς του κράτους, 

καθώς η δημιουργία μικρών ιδιοκτησιών είναι ευπρόσβλητες στην κρίση και έκθετες 

στις διαθέσεις της αγοράς.  

 Από το σχολικό βιβλίο, σελίδα 25: «Η οριστική αντιμετώπιση... στο διαρκές 

δημοσιονομικό αδιέξοδο». 

Πιο συγκεκριμένα, το παράθεμα αναφέρεται σε λόγους οικονομικούς, αφού η αύξηση 

των εσόδων του κράτους, η ενίσχυση των τραπεζών και των εμπορικών ομάδων, 

καθώς και η ενίσχυση του μικρομεσαίου κλήρου, κρίνονται απαραίτητα, πάντα σε 

συνάρτηση με τη δανειοδότηση των μικροπαραγωγών. Το κράτος μπορεί να στερείται 

έτσι το 25% της παραγωγής του, όμως στηρίζεται σε μία καινούρια πηγή εσόδων, τους 

φόρους και τα δάνεια. Όπως αναφέρει και το βιβλίο στη σελίδα 25: «Σύμφωνα με τις 

σχετικές ρυθμίσεις... από τους αγοραστές της εθνικής αυτής ιδιοκτησίας». Όσον 

αφορά τους κοινωνικούς λόγους, δημιουργούνται εντάσεις καθώς σε διάφορες 

περιοχές, στην Πελοπόννησο, για παράδειγμα κλήροι γης παραχωρούνται σε 

κοινωνικές ομάδες που δεν δικαιούνται. Επίσης, σελίδες 42-43: «με τη διεύρυνση του 

ελληνικού κράτους... τεχνητές ελλείψεις».  

 Όλες οι παραπάνω αλλαγές γίνονται στα πλαίσια μιας προσπάθειας 

εκβιομηχάνισης του ελληνικού κράτους, όμως η Ελλάδα σελίδα 42: «βάδιζε με 

ρυθμούς αργούς, «μεσογειακούς»... νέες παραγωγικές και κοινωνικές συνθήκες». 

 Από το σχολικό βιβλίο, σελίδα 43: «Το αποφασιστικό βήμα... κοινωνικών εντάσεων 

στον αγροτικό χώρο». Σύμφωνα με την πηγή, επιπλέον στόχος του  Βενιζέλου ήταν η 

διασφάλιση των Βορείων συνόρων του ελληνικού κράτους, αφού θα καλύπτονταν το 

δημογραφικό κενό που είχε δημιουργηθεί με την αναχώρηση των μουσουλμάνων και 

των Βουλγάρων μετά την ανταλλαγή των πληθυσμών. Έτσι θα εποικίζονταν οι 

παραμεθόριες περιοχές, συν το γεγονός ότι ο Βενιζέλος αποσκοπούσε στη δημιουργία 
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ομάδων οπλιτών για τη διασφάλιση των περιοχών αυτών και για τους επερχόμενους 

πολέμους.  

β.  

 Όσον αφορά τους στόχους των νομοθετημάτων 1870-71, ήταν αντιφατικοί και στην 

πραγματικότητα μόνο ο ένας επιτεύχθηκε σε ικανοποιητικό βαθμό. Γι’ αυτό και οι 

κοινωνικές εντάσεις δεν παύουν να υφίστανται μέχρι και το 1907, όπου η ψήφιση 

σειράς νόμων που επιτρέπει στην ελληνική κυβέρνηση να απαλλοτριώνει μεγάλες 

ιδιοκτησίες, κρίνεται απαραίτητη. Και πάλι όμως, η εφαρμογή τους κρίνεται δύσκολη 

υπόθεση.  

 Σχετικά με τις νομοθετικές ρυθμίσεις του 1917, σελίδα 44: «η απαλλοτρίωση των 

μεγάλων αγροτικών ιδιοκτησιών... του κρατικού ενδιαφέροντος» και σελίδα 45: «Η 

αναδιανομή που έγινε.. παραγωγικών συνεταιρισμών». 

Επίσης, το παράθεμα αναφέρει ότι η κυβέρνηση Βενιζέλου προέβλεπε την ύπαρξη 

προγραμμάτων χρηματοδότησης για τους ακτήμονες αγοραστές, όμως οι κοινωνικές 

εντάσεις και ο «Διχασμός» οδήγησε στην αναγκαστική απαλλοτρίωση.  

Το πρότυπο της μικρής ιδιοκτησίας που κυριαρχεί, μπορεί να αντιμετωπίζει 

προβλήματα οικονομικής φύσεως, όμως επιφέρει την σταθεροποίηση του 

πολιτεύματος και της κρατικής εξουσίας. Μάλιστα, ο Βενιζέλος μ’ αυτόν τον τρόπο, 

επισφραγίζει την κυριαρχία του στη Β. Ελλάδα.  

Με τις νέες αυτές ρυθμίσεις και τακτικές σελ. 45: «Το αγροτικό ζήτημα... Βουλγαρία, 

Ρουμανία» 

 

Επιμέλεια 

Παπανικολάου Α.  


