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ΘΕΜΑ Α 

Α.1  

α.Κόμμα Γ.Θεοτόκη: Από τα αντιβενιζελικά κόμματα , πιο αδιάλλακτα 

ήταν τα κόμματα του Δημητρίου Ράλλη και του Κυριακούλη Μαυρομιχάλη, 

ενώ το κόμμα του Γ.Θεοτόκη ήταν το πιο διαλλακτικό. Αναλυτικότερα, το 

κόμμα του Γ.Θεοτόκη ήταν το πιο μετριοπαθές...πυρήνα των 

Αντιβενιζελικών. (σχολικό βιβλίο σελ. 93-93). 

β. Προσωρινή Κυβέρνησις της Κρήτης  : Μετά την επανάσταση του 

Θερίσου ακολούθησε η αντίδραση του πρίγκηπα Γεωργίου καθώς και της 

ελληνικής κυβέρνησης και των Μ.Δυνάμεων. Η επανάσταση είχε αποκτήσει 

ισχυρά ερείσματα... «το Θέρισο». (σχολικό βιβλίο σελ. 213-214). 

γ. Μικτή Επιτροπή Ανταλλαγής: Με βάση το άρθρο 11...περιουσίας των 

ανταλλαξίμων. (σχολικό βιβλίο σελ. 146).Προαιρετικά: Με την φροντίδα 

της μεταφέρθηκαν στην ελλάδα...Νότια Μικρά Ασία( σελ. 160). 

Α.2 : Σ, Λ, Λ, Λ, Σ 

 

 



 

 

ΘΕΜΑ Β 

 

Β1.σελ. 142-143 

 

"Η επιστροφή των προσφύγων... δρόμο της προσφυγιάς." 

 

Β2.σελ. 157 

 

"Την αστική αποκατάσταση... ή επέκταση λιμανιών κ.ά." 

 

ΘΕΜΑ Γ 

 

Γ1.α.σελ. 78-79 

 

Παρά την έντονη αντίδραση... της αρεσκείας του.  

 

ΠΗΓΗ Α :  

 

 Στις εκλογές που έγιναν στις 29 Ιουνίου 1874 επικράτησε « όργιο» 

νοθείας. 

 Μερικές μέρες μετά τις εκλογές , ένας νέος τότε πολιτικός, ο 

Χ.Τρικούπης , στην εφημερίδα «Καιροί»  δημοσίευσε ένα άρθρο με τον 

τίτλο « Τίς πταίει;». 

 Στο άρθρο αυτό θεωρεί ως μοναδικό υπεύθυνο της πολιτικής κρίσης τον 

βασιλιά Γεώργιο Α΄, ο οποίος παραβίαζε τους συνταγματικούς θεσμούς 

αφού πρώτα είχε συγκεντρώσει στα χέρια του όλες τις εξουσίες. 

 Για τον Χ.Τρικούπη ο λαός δεν έφερε καμία ευθύνη.  

 Οι πολιτικοί απεδείχθησαν ανίκανοι να αντιταχθούν στον βασιλιά και 

ήταν εξαιρετικά αυταρχικοί, όπως άλλωστε και ο ίδιος ο βασιλιάς.  

 

β.σελ. 79 

 

«Το πρόβλημα στην ασάφεια ... μεταβολή του πολιτικού τοπίου.» 

«Το διάστημα βέβαια...και ο δικομματισμός θεμελιώθηκαν». 

 

 

 

 



 

 

ΠΗΓΗ Β :  

 Ο βασιλιάς , στον βασιλικό του λόγο ενώπιον της Βουλής στις 11 

Αυγούστου 1875 εξαίρει την νομιμότητα του αποτελέσματος των 

εκλογών αφού οι τελευταίες ήταν καθ’όλα νομότυπες . 

 Υπόσχεται σεβασμό των δικαιωμάτων των εκλεγμένων βουλευτών . 

 Τονίζει, ωστόσο, ότι οι βουλευτές είχαν και υποχρεώσεις : η κυβέρνηση 

έπρεπε να συγκεντρώνει  την κοινοβουλευτική πλειοψηφία . 

 Συμπέρασμα: αλλαγή στάσης του βασιλιά.  

ΠΗΓΗ Α: 

 Ο Τρικούπης πίστευε ότι θα ξεσπούσε επανάσταση εναντίον του βασιλιά, 

κάτι που όμως απευχόταν, γιατί την θεωρούσε επικίνδυνη . 

 Ο δικομματισμός σύμφωνα με τον Τρικούπη ήταν η μόνη λύση.  

 

 

ΘΕΜΑ Δ. 1 

 

α.Στόχοι και περιεχόμενο ρυθμίσεων 1870-1871 : 

 

Σχολικό βιβλίο σελ. 25 : « Η οριστική αντιμετώπιση ...αρδευόμενα» .   

 

ΠΗΓΗ Α :  

 Ο Αλέξανδρος Κουμουνδούρος επιθυμούσε την ανάπτυξη της γεωργίας 

και την εκβιομηχάνιση της Ελλάδας κατά την περίοδο 1860-1880. 

 Κοινωνικοί λόγοι: αποφυγή κοινωνικών εντάσεων με την παροχή 

αγροτεμαχίων  σε μη κληρούχους και μικροϊδιοκτήτες , ιδιαίτερα σε μια 

εποχή που οι καταπατήσεις ήταν συχνό φαινόμενο , κυρίως  στην 

Πελοπόννησο.  

 Το κράτος είχε ως κύριο στόχο την αύξηση των εσόδων που θα απέφερε 

η εξαγορά των εθνικών γαιών . 

 Οι τράπεζες και οι εμπορικές ομάδες θα είχαν αύξηση των εσόδων τους 

από την ενίσχυση των φυτειών αλλά και από τις ιδιοκτησίες 

οικογενειακού χαρακτήρα.  



 

 

β. Υλοποίηση ρυθμίσεων 1870-1871: 

Σχολικό βιβλίο σελ. 25: « Από το 1870 ως το 1911...εθνικής αυτής 

ιδιοκτησίας.»  

 

ΠΗΓΗ Α :  

 Η αύξηση των παραγόμενων αγροτικών προϊόντων θα βοηθούσε και 

στην περαιτέρω ανάπτυξη του εμπορίου βραχυπρόθεσμα και ειδικότερα 

στις εξαγωγές.  

 Συνακόλουθη θα είναι και η αύξηση των κερδών των εμπορικών ομάδων 

που θα συνεχίσουν την δανειοδότηση των μικροπαραγωγών. Άρα, 

συντηρείται το υπάρχον πιστωτικό σύστημα . 

 Το κράτος είχε απώλειες 25 % από τα προσδοκώμενα έσοδα τις  οποίες 

αντιστάθμισε με νέες πηγές εσόδων.  

 Οι φόροι και οι δασμοί ήταν αποδοτικότεροι, κάτι που ενίσχυσε τα 

δημόσια ταμεία ( έσοδα τελωνείων ).   

 

α.Στόχοι και περιεχόμενο ρυθμίσεων 1917 : 

 

Σχολικό βιβλίο σελ. 43-44 : « Η οριστική αντιμετώπιση ...αρδευόμενα» .   

 

 Στόχος του Βενιζέλου ήταν να ενισχύσει το εθνικό φρόνημα των 

χωρικών – οπλιτών. 

 Ενίσχυση του ελληνικού προγράμματος με την διανομή γης στους 

χριστιανικούς πληθυσμούς της Β.Ελλάδας.  

 Η αρχική πρόθεση ήταν η απαλλοτρίωση να γίνει εκούσια και με αργούς 

ρυθμούς. Ωστόσο , ο « εθνικός διχασμός»  ανάγκασε την κυβέρνηση της 

« εθνικής άμυνας»   να προχωρήσει σε αναγκαστική απαλλοτρίωση.  

 

β. Υλοποίηση ρυθμίσεων 1917: 

Σχολικό βιβλίο σελ. 44-45: « Η αναδιανομή που έγινε ...Ισπανία, 

Βουλγαρία κ.ά.»  

 

 



 

 

ΠΗΓΕΣ  Β - Γ  

 

 Αναπαραγωγή του προτύπου που ίσχυε και στην νότια Ελλάδα, δηλαδή 

διατήρηση οικογενειακού χαρακτήρα -  μικροκαλλιέργειες( ενίσχυση 

κρατικής  εξουσίας και σταθερότητα του πολιτεύματος  . 

 Νομιμοποίηση της ελληνικής κυριαρχίας στην Β.Ελλάδα.  

 Η αγροτική μεταρρύθμιση υλοποιείται από  το 1923 και μετά . 

 Η γη που αναδιανεμήθηκε ανήκε σε Έλληνες μεγαλογαιοκτήμονες και 

Τούρκους και Βούλγαρους που αποχώρησαν από την Ελλάδα μετά τις 

υποχρεωτικές ανταλλαγές πληθυσμών.  

 


