
 
ΙΣΤΟΡΙΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ  

 

ΟΜΑΔΑ Α΄ 

 

ΘΕΜΑ Α 1 

 

α.  Κόμμα Γ. Θεοτόκη: «Το κόμμα του Γ. Θεοτόκη … (σελ. 92 -93) … των Αντιβενιζελικών». 

β. Προσωρινή Κυβέρνησις της Κρήτης:  «Η επανάσταση είχε αποκτήσει … (σελ. 213 – 214) … 

προς τους επαναστάτες».  

γ.  Μικτή Επιτροπή Ανταλλαγής:  «Με βάση το άρθρο  11 … (σελ. 151 -152) … των 

ανταλλαξίμων». 

 

ΘΕΜΑ Α 2 

α. Σ 

β. Λ 

γ. Λ 

δ. Λ 

ε. Σ 

 

Β 1 

Ενότητα 4: Η παλιννόστηση σελ. 142 - 143 

 

Β 2 

 «Την αστική αποκατάσταση  ανέλαβε περισσότερο … (σελ. 157) … χρονικό διάστημα». 

 

 

 

 

 



 
ΟΜΑΔΑ Β΄ 

Γ 1 

α. «Παρά την έντονη αντίδραση…(σελ. 78-79) … κυβερνήσεις της αρεσκείας του». 

Από το πρώτο παράθεμα: 

«[Σύμφωνα με τον Τρικούπη] αποκλειστικός υπεύθυνος της παρατεταμένης 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». 

β. Η ιδέα για την ψήφιση της αρχής της δεδηλωμένης το 1875 «ανήκε στον νέο … (σελ. 79 -

80) …ο δικομματισμός θεμελιώθηκαν». 

Στοιχεία από το πρώτο παράθεμα: 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.   

Στοιχεία από το δεύτερο παράθεμα: Ο βασιλιάς ουσιαστικά δηλώνει ότι υιοθετεί την 

αρχή της δεδηλωμένης και ότι θα την εφαρμόζει στο μέλλον για την εύρυθμη λειτουργία του 

δημοκρατικού πολιτεύματος. 

Δ 1 

α. «Η οριστική αντιμετώπιση … (σελ. 25) …. για αρδευόμενα». 

Από το πρώτο παράθεμα αξιοποιούνταν σχεδόν το σύνολο των στοιχείων. 

«Το αποφασιστικό βήμα προς … (σελ. 43 -44) …κρατικού ενδιαφέροντος». 

Από το δεύτερο παράθεμα αξιοποιούνταν σχεδόν το σύνολο των στοιχείων. 

Από το τρίτο παράθεμα: 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. «Από το 1870 ως το 1911 … (σελ. 25) … της εθνικής αυτής της ιδιοκτησίας» 

«Η αναδιανομή που έγινε … (σελ. 44 – 45) …Ρουμανία». 

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 ‘Ελληνες 

μεγαλογαιοκτήμονες.    


