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ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ)- ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

(ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) 
 

 

 

ΘΕΜΑ Α1 

α. Σχολικό βιβλίο σελ. 93: «Το κόμμα του Γ. Θεοτόκη… τον πυρήνα των 

Αντιβενιζελικών» 

 

 

β. Σχολικό βιβλίο σελ. 213: «Στο μεταξύ, η επανάσταση είχε αποκτήσει… ‘Το 

Θέρισο’» 

 

 

γ. Σχολικό βιβλίο σελ. 151-152: «Με βάση το άρθρο… περιουσίας των 

ανταλλαξίμων», σελ. 150 «Οι ανταλλάξιμοι, σύμφωνα με τη σύμβαση ανταλλαγής: 

θα διευκολύνονταν στη μετακίνησή τους από τη Μικτή Επιτροπή Ανταλλαγής» 

 

 

ΘΕΜΑ Α2 

α. Σωστό 

β. Λάθος 

γ. Λάθος 

δ. Λάθος 

ε. Σωστό 

 

ΘΕΜΑ Β1 

Σχολικό βιβλίο σελ. 142-143: «Η επιστροφή των προσφύγων…και την Ανατολική 

Θράκη» και «Οι συνθήκες που βρήκαν στην πατρίδας τους…το δρόμο της 

προσφυγιάς» 

 

 

ΘΕΜΑ Β2 

Σχολικό βιβλίο σελ. 157-158: «Την αστική αποκατάσταση ανέλαβε…κατασκευή ή 

επέκταση λιμανιών κ.ά.)» 

 

ΘΕΜΑ Γ1 

Σχολικό βιβλίο σελ. 78: Εισαγωγή «Μέσα σε συνθήκες…ή οι βιαιοπραγίες» 

 

α. Σχολικό βιβλίο σελ. 78-79: «Παρά την έντονη αντίδραση… να διορίζει 

κυβερνήσεις της αρεσκείας του» 

 

Τα σημεία του Κειμένου Α που μπορούν να αξιοποιηθούν είναι τα εξής: 

 Το άρθρο του Χαρίλαου Τρικούπη στην εφημερίδα Καιροί με τίτλο Τις πταίει; 

σύμφωνα με το οποίο «αποκλειστικός υπεύθυνος της παρατεταμένης 
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πολιτικής κρίσης που μαστίζει τον τόπο είναι ο θρόνος, ‘το στοιχείον εις το 

οποίον διά της διαστροφής των συνταγματικών ημών θεσμών συνεκεντρώθη 

ολόκληρος η εξουσία’». 

 «Ο Τρικούπης αποδοκιμάζει οποιαδήποτε άλλη εκδοχή, που θα επέρριπτε 

ευθύνες στο λαό ή στα πολιτικά κόμματα: για το Μεσολογγίτη πολιτικό, το 

μεν έθνος βρίσκεται μπροστά στο δίλημμα ‘της υποταγής εις την αυθαιρεσίαν 

ή της επαναστάσεως’, οι δε πολιτικοί είναι ανίκανοι να αντικρούσουν τον 

απόλυτα μοναρχικό τρόπο διακυβέρνησης που έχει επιλέξει το στέμμα, εκτός 

από αυτούς που συνηγορούν και υποθάλπουν τη βασιλική αυταρχικότητα». 

 

β. Σχολικό βιβλίο σελ. 79: «ψήφιση της αρχής της δεδηλωμένης…του πολιτικού 

τοπίου» και σελ. 80 «Το διάστημα... ο δικομματισμός θεμελιώθηκαν». 

 

Τα σημεία του Κειμένου Α που μπορούν να αξιοποιηθούν είναι τα εξής: 

 «Η αιχμηρή πολιτική θέση του Τρικούπη ολοκληρώνεται με το εξής 

συμπέρασμα: ο σχηματισμός κυβερνήσεων πλειοψηφίας και η διαμόρφωση 

δικομματικού συστήματος είναι η μόνη θεραπεία της νόσου, αυτή που 

απομακρύνει το έθνος από την επαναστατική, λανθασμένη και ριψοκίνδυνη, 

κατά την άποψή του, προοπτική». 

Τα σημεία του Κειμένου Β που μπορούν να αξιοποιηθούν είναι τα εξής: 

 Με βάση το λόγο του, ο βασιλιάς υποστηρίζει πως σέβεται το δικαίωμα του 

λαού σχετικά με την εκλογή και ανάδειξη των βουλευτών και δέχεται την 

τήρηση των συνταγματικών όρων που αφορά στα προνόμια και τις 

υποχρεώσεις των βουλευτών. 

 Υποστηρίζει τη δεδηλωμένη εμπιστοσύνη της πλειοψηφίας της Βουλής στη 

κυβέρνηση, προκειμένου να λειτουργεί αρμονικά το πολίτευμα. 

 

 

ΘΕΜΑ Δ1 

α. Για τις νομοθετικές ρυθμίσεις του 1870-1871. Σχολικό βιβλίο σελ. 23: Εισαγωγή 

«Από τα πολλά προβλήματα…δικαίωμα νομής (εκμετάλλευσης)» και σύντομη 

αναφορά στα προβλήματα που αφορούσαν στις εθνικές γαίες σελ. 24 «Η διανομή… 

κάθε είδους ατασθαλίες» 

 

Σχολικό βιβλίο σελ. 25: Στόχοι «Η οριστική αντιμετώπιση…σε ικανοποιητικό 

βαθμό» και Περιεχόμενο «Σύμφωνα με τις σχετικές…για αρδευόμενα». 

Τα σημεία του Κειμένου Α που μπορούν να αξιοποιηθούν είναι τα εξής: 

 Οι λόγοι που ωθούν την κυβέρνηση Κουμουνδούρου στη σημαντική αυτή 

θεσμική μεταβολή είναι πολλαπλοί: Οικονομικοί και κοινωνικοί (αναλυτική 

αναφορά των πληροφοριών της πηγής). 

 «Το όλο εγχείρημα…εκβιομηχάνισης της Ελλάδας». 

 

Για τις νομοθετικές ρυθμίσεις του 1917. Σχολικό βιβλίο σελ. 43-44: «Το 

αποφασιστικό βήμα… στον αγροτικό χώρο» 

Τα σημεία του Κειμένου Β που μπορούν να αξιοποιηθούν είναι τα εξής: 

 «Πρόθεση των Φιλελευθέρων ήταν να ενισχύσουν το εθνικό φρόνημα των 

χωρικών, βασικής πηγής οπλιτών για τους επερχόμενους πολέμους, αλλά και 

να ενισχύσουν την έλξη που ασκούσε το ελληνικό εθνικό πρόγραμμα μεταξύ 

των ποικίλων χριστιανικών πληθυσμών της Βόρειας Ελλάδας. Η ρητή 

υπόσχεση μιας εκτεταμένης αγροτικής μεταρρύθμισης εντάσσεται στην 
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πολιτική αυτή, η οποία είχε άμεσα θετικά αποτελέσματα και προς τις δύο 

κατευθύνσεις. Αρχικά, η απαλλοτρίωση των τσιφλικιών (ειδικώς βεβαίως των 

χριστιανών γαιοκτημόνων) προβλεπόταν να γίνει εκουσίως, με διάφορα 

προγράμματα χρηματοδότησης των ακτημόνων αγοραστών και με αργούς 

ρυθμούς». 

Τα σημεία του Κειμένου Γ που μπορούν να αξιοποιηθούν είναι τα εξής: 

 «Η λύση που επελέγη ήταν η αναπαραγωγή, στη Βόρειο Ελλάδα, του 

νοτιοελλαδικού κοινωνικού προτύπου, το οποίο στηριζόταν στη μικρή 

ιδιοκτησία και την οικογενειακή αγροτική εκμετάλλευση. Το πρότυπο αυτό 

είχε αποδειχτεί αρκετά επιτυχημένο, αν όχι από οικονομική οπωσδήποτε από 

πολιτική άποψη, καθώς είχε συμβάλει [...] στη σταθεροποίηση της κρατικής 

εξουσίας και του πολιτεύματος. Η διανομή γης ήταν το κυριότερο όπλο που 

διέθετε το ελληνικό κράτος προκειμένου να νομιμοποιήσει την κυριαρχία του 

στη Βόρειο Ελλάδα. […]». 

 

β. Για τις νομοθετικές ρυθμίσεις του 1870-1871. Σχολικό βιβλίο σελ. 25: «Σύμφωνα 

με τις σχετικές… της εθνικής αυτής ιδιοκτησίας» 

Τα σημεία του Κειμένου Α που μπορούν να αξιοποιηθούν είναι τα εξής: 

 «Το όλο εγχείρημα μπορούμε να το δούμε ως ένα μέρος της όλης προσπάθειας 

του Α. Κουμουνδούρου, που αγκαλιάζει την περίοδο 1860-1880 και αποσκοπεί 

με την ανάπτυξη της γεωργίας […] στην προώθηση της εκβιομηχάνισης στην 

Ελλάδα». 

 

Για τις νομοθετικές ρυθμίσεις του 1917. Σχολικό βιβλίο σελ. 44-45: «Με βάση αυτά 

τα νομοθετήματα…σε καθεστώς μικροϊδιοκτησίας». 

Τα σημεία του Κειμένου Β που μπορούν να αξιοποιηθούν είναι τα εξής: 

 «Η όξυνση, όμως, των ενδοαστικών συγκρούσεων και ο Διχασμός του 

πολιτικού κόσμου έσπρωξε την Κυβέρνηση της Θεσσαλονίκης να υιοθετήσει 

ένα πιο ριζοσπαστικό πρόγραμμα υποχρεωτικής απαλλοτρίωσης». 

 

Τα σημεία του Κειμένου Γ που μπορούν να αξιοποιηθούν είναι τα εξής: 

  «Η αγροτική μεταρρύθμιση άρχισε τελικά να υλοποιείται από το 1923 και 

ύστερα […]. Η γη που διένειμε τότε το κράτος ανήκε προηγουμένως κυρίως σε 

Τούρκους και Βουλγάρους που είχαν αποχωρήσει, στο πλαίσιο της ανταλλαγής 

των πληθυσμών, αλλά και σε έλληνες μεγαλογαιοκτήμονες». 

 

 

 

 

 

Κυριακή Θεοδοσιάδου 

Φιλόλογος, Υπ. Διδάκτωρ Παιδαγωγικής ΠΔΜ 


