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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ  

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 

 

ΘΕΜΑ Α1 

α. σχ. βιβλίο σελ. 92-93 : «Το κόμμα του Θεοτόκη … Αντιβενιζελικών.» 

β. σχ. βιβλίο σελ. 213-214 : «Στο μεταξύ η επανάσταση στο Θέρισο … «Το Θέρισο», 
(προαιρετικά: το χωρίο για τη χωροφυλακή «Η χωροφυλακή…επαναστάτες.») 

γ. σχ. βιβλίο σελ 152: «Με βάση το άρθρο 11 … των ανταλλάξιμων.» Προαιρετικά οι 
μαθητές μπορούν να γράψουν και για τη Μικτή Επιτροπή του 1914, η οποία αφορούσε 
κι αυτή την ανταλλαγή (πρώτος διωγμός, του 1914), αλλά δεν πρόλαβε να λειτουργήσει  
λόγω της εισόδου της Τουρκίας στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.  

 

ΘΕΜΑ Α2 

α. Σωστό (σελ. 84) 

β.  Λάθος (τον απέλυσε σελ. 209) 

γ. Λάθος (Δεκέμβριο σελ. 220) 

δ.  Λάθος (δεν την κλόνισε σελ. 49) 

ε. Σωστό (σελ. 54) 

 

ΘΕΜΑ Β1 

σελ. 142 -143 : «Η επιστροφή … Ανατολική Θράκη.» και «Οι συνθήκες … της 
προσφυγιάς.» 

 

ΘΕΜΑ Β2 

σελ. 157 : «Η αστική στέγαση …. λιμανιών κ.α.» 

προαιρετικά: «Την αστική αποκατάσταση … εύρεση εργασίας.» 



ΘΕΜΑ Γ1 

α. Σύμφωνα με την ιστορική αφήγηση του σχολικού βιβλίου σελίδες 78, 79 «μέσα σε 
συνθήκες κυβερνητικής αστάθειας … συντάγματος.» «Παρά την έντονη 
αντίδραση … αρχής της δεδηλωμένης το 1875.» 

Πηγή α: Τα αποτελέσματα αυτής της αστάθειας επιβεβαιώνονται και στην α΄ 
δευτερογενή πηγή από το σύγγραμμα της Ν. Μαρωνίτη «Η εποχή του Γεωργίου Α΄ 
πολιτική ανανέωση και αλυτρωτισμός» Ιστορία του Νέου Ελληνισμού 1770 -2000, τ. 5, 
Αθήνα,  Ελλ. Γραμμ. 2003, σελ. 14. 

Στο απόσπασμα αυτό αναφέρεται ότι ο Τρικούπης αφορμώμενος από την εκλογική 
νοθεία στις 29/06/1874 γράφει το πολύκροτο άρθρο «Τις πταίει;» στην εφημερίδα 
«Καιροί». Σε αυτό καταγγέλλει το συγκεντρωτισμό του θρόνου εξαιτίας της 
ανεπάρκειας των συνταγματικών θεσμών και θεωρεί λαό και κόμματα ανίκανους να 
αντιδράσουν, ενώ υπαινίσσεται για μερικούς ότι υποθάλπουν αυτό το συγκεντρωτισμό 
λόγω συμφερόντων. Θεωρεί, λοιπόν, πως η χώρα πρέπει να επιλέξει μεταξύ της 
υποταγής στην αυθαιρεσία του βασιλιά και της επανάστασης εναντίον της.  

β. Σύμφωνα με την ιστορική αφήγηση του σχολικού βιβλίου σελ. 79 «Η ιδέα …  
κυβερνήσεις πλειοψηφίας».  Η θέση αυτή του Τρικούπη επιβεβαιώνεται στο α΄ 
παράθεμα όπου ο πολιτικός στο άρθρο του «Τις πταίει;» καταλήγει στο συμπέρασμα 
ότι μόνο η κυβερνητική πλειοψηφία και ο δικομματισμός μπορούν να λειτουργήσουν 
ως αντίδοτο στην κυβερνητική αστάθεια και το συγκεντρωτισμό του βασιλιά.   

Συνεχίζοντας την ιστορική αφήγηση του βιβλίου, σελ 79 διαπιστώνουμε ότι  «ο 
βασιλιάς … πολιτικού τοπίου». Η πληροφορία αυτή επιβεβαιώνεται στο β΄ παράθεμα 
που είναι αντλημένο από το σχολικό βιβλίο και αποτελεί αυτούσια παράθεση 
αποσπάσματος του βασιλικού λόγου στις 11 Αυγούστου 1875. Σε αυτό φαίνεται 
πράγματι ότι ο βασιλιάς αναγκάζεται να αποδεχτεί τις θέσεις του Τρικούπη 
φοβούμενος την αντίδραση του λαού και της αντιπολίτευσης. Μάλιστα, ομολογεί - 
έστω και εξ ανάγκης - ότι το «προσόν» αυτό - όπως ονομάζει τη δεδηλωμένη 
εμπιστοσύνη της κυβερνητικής πλειοψηφίας - θα βοηθήσει στην εναρμόνιση του 
πολιτεύματος.  

Περνώντας και πάλι στην ιστορική αφήγηση του σχολικού βιβλίου, σελ 80, διαβάζουμε 
ότι «Το διάστημα μεταξύ …. θεμελιώθηκαν». (Για το ερώτημα αυτό οι πηγές δεν 
αναφέρουν πληροφορίες.) Αντιλαμβάνεται, λοιπόν, κανείς από την παραπάνω 
πραγμάτευση ότι οι προσδοκίες του Τρικούπη από την ψήφιση της αρχής της 
Δεδηλωμένης  υλοποιήθηκαν.  

 



ΘΕΜΑ Δ1 

α. Σύμφωνα με την ιστορική αφήγηση του σχολικού βιβλίου σελ 25: «Η οριστική 
… επιβίωσής τους.» Το δευτερογενές παράθεμα α’ αντλημένο από την Ιστορία του 
Νέου Ελληνισμού 1770-2000  τ. 5, Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα, 2003, σελ. 72, Θ. 
Καλαφάτης, «Η αγροτική οικονομία. Όψεις της αγροτικής ανάπτυξης.», αναφέρει ότι 
προκειμένου να αποφευχθούν κοινωνικές εντάσεις που θα προκαλούνταν από τις 
καταπατήσεις εθνικών και εκκλησιαστικών τεμαχίων γης προκρινόταν η διανομή 
γαιών σε ακτήμονες. Επιστρέφοντας στην ιστορική αφήγηση, διαβάζουμε ότι 
«Ταυτόχρονα… αδιέξοδο.» (σελ. 25). Στο παράθεμα α’ επαληθεύεται ότι η κυβέρνηση 
Κουμουνδούρου το 1871 επεδίωξε με τις νομοθετικές ρυθμίσεις την αύξηση των 
κρατικών εσόδων. Παράλληλα στόχευε στην ενίσχυση των εσόδων των τραπεζών και 
των εμπόρων και αυτό γιατί με την αξιοποίηση της καλλιεργήσιμης γης θα 
σημειωνόταν αύξηση των εξαγωγών των αγροτικών προϊόντων. Επιπροσθέτως,  θα 
προέκυπτε η ανάγκη δανειοδότησης των μικροπαραγωγών κάτι που θα τόνωνε το 
πιστωτικό σύστημα. Βέβαια, το κράτος με την παραχώρηση των εθνικών γαιών θα 
στερούταν το 25% της ακαθάριστης παραγωγής, αλλά αυτό θα αντισταθμιζόταν με τις 
νέες πηγές εσόδων, δηλαδή τους φόρους στην αυξημένη πλέον αγροτική παραγωγή.  
Επίσης, το σχολικό βιβλίο αναφέρει ότι «Σύμφωνα με τις σχετικές … για 
αρδευόμενα.». Σύμφωνα άλλωστε με την πηγή α’, η πρώτη προσπάθεια ρύθμισης του 
ζητήματος διανομής των εθνικών γαιών πραγματοποιείται την περίοδο 1860-1880 
στοχεύοντας αφενός στην ενίσχυση της γεωργίας, αφετέρου στην ανάπτυξη του 
βιομηχανικού τομέα.  

 Όσον αφορά την αγροτική μεταρρύθμιση του 1917 το σχολικό βιβλίο αναφέρει ότι 
«το αποφασιστικό βήμα …  αγροτικό χώρο» (σελ 42-43). Όπως αναφέρεται στο 
δεύτερο παράθεμα που συνιστά δευτερογενή πηγή αντλημένη από το έργο του Σ.Δ. 
Πετμεζά «Αγροτική οικονομία … 19ος αι» … σελ 219, βασική επιδίωξη του βενιζελικού 
κόμματος ήταν να τονωθεί το εθνικό αίσθημα των κατοίκων της υπαίθρου, καθώς 
αυτοί θα επάνδρωναν τον ελληνικό στρατό σε επικείμενους πολέμους. Πρόσθετος 
στόχος του μεταρρυθμιστικού προγράμματος ήταν να γίνει αυτό ελκυστικό στις 
διάφορες χριστιανικές πληθυσμιακές ομάδες των προσαρτηθεισών περιοχών της Β. 
Ελλάδας.  

Το παράθεμα γ’, που αποτελεί δευτερογενή πηγή προερχόμενη από το έργο του Α. 
Φραγκιάδη  «Ελληνική Οικονομία ... σελ 130-131», αναφέρει ότι τα διανεμηθέντα 
κτήματα αποτελούσαν είτε τουρκικές και βουλγαρικές ιδιοκτησίες, των οποίων το 
δικαίωμα εκμετάλλευσης θα είχε το ελληνικό κράτος μετά την ανταλλαγή των 
πληθυσμών, είτε ιδιοκτησίες Ελλήνων μεγαλογαιοκτημόνων. Επισημαίνεται ότι η 
διανομή γης με τη δημιουργία καθεστώτος μικροϊδιοκτησίας θα συνέβαλλε στη 
σταθεροποίηση της κρατικής εξουσίας και του πολιτεύματος, όπως έδειχνε το 



επιτυχημένο παράδειγμα της Ν. Ελλάδας. Τέλος, με τη μεταρρύθμιση αυτή θα 
νομιμοποιούταν η κυριαρχία του ελληνικού κράτους στις νέες χώρες (Βόρεια Ελλάδα). 

β.   Ως προς την υλοποίηση του προγράμματος του Κουμουνδούρου, το σχολικό βιβλίο 
αναφέρει ότι: «από το 1870 ως το 1911 […] εθνικής αυτής ιδιοκτησίας», σελ. 25. Ως 
προς την υλοποίηση της αγροτικής μεταρρύθμισης του 1917 το βιβλίο αναφέρει ότι: «με 
βάση αυτά […] κρατικού ενδιαφέροντος.» (σελ. 44) 

Σύμφωνα με το β’ παράθεμα η αγροτική μεταρρύθμιση του 1917 προέβλεπε αρχικά 
εκούσια απαλλοτρίωση των τσιφλικιών με αργούς ρυθμούς και με χρηματοδότηση των 
ακτημόνων αγοραστών. Ωστόσο, εξαιτίας της πίεσης των ενδοαστικών συγκρούσεων 
και του πολιτικού διχασμού ο Βενιζέλος τελικά προχώρησε σε υποχρεωτική 
απαλλοτρίωση. 

Σύμφωνα πάλι με το σχολικό βιβλίο σελ. 44 : «Η αναδιανομή … 40% .» Άλλωστε, όπως 
αναφέρει το β’ παράθεμα η πολιτική της αγροτικής μεταρρύθμισης είχε θετικά 
αποτελέσματα ως προς τους δύο στόχους της, αυτόν της ενίσχυσης του εθνικού 
φρονήματος των χωρικών και αυτών της έλξης που θα ασκούσε στους χριστιανικούς 
πληθυσμούς της βόρειας Ελλάδας. Συνεχίζοντας την ιστορική αφήγηση, διαβάζουμε 
ότι «Μετά από λίγα χρόνια … μικροϊδιοκτησίας».  Την πληροφορία αυτή για τη 
δρομολόγηση της υλοποίησης της αγροτικής μεταρρύθμισης αναφέρει και το 
παράθεμα γ΄, σύμφωνα με το οποίο, μετά το 1923 οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις που 
διανεμήθηκαν με τη μεταρρύθμιση ανήκαν πριν σε Τούρκους και Βούλγαρους 
ανταλλαγέντες, αλλά και σε Έλληνες μεγαλογαιοκτήμονες. Επιπλέον, το καθεστώς 
της μικροϊδιοκτησίας, στο οποίο οδήγησε η μεταρρύθμιση, προέκυψε σύμφωνα με το 
ίδιο παράθεμα με βάση το αντίστοιχο επιτυχημένο κι αποτελεσματικό νοτιοελλαδίτικο 
κοινωνικό πρότυπο.  Τέλος, το σχολικό βιβλίο μάς πληροφορεί ότι « Με τη σειρά της 
… Ρουμανία κλπ.), στοιχεία που μπορούν να εκληφθούν ως έμμεσες συνέπειες της 
υλοποίησης της αγροτικής μεταρρύθμισης του 1917.  


