
    

   

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ 

Γ΄ ΣΑΞΗ ΗΜΕΡΗΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ 

ΔΕΤΣΕΡΑ 23 ΜΑΪΟΤ 2016 

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΟΡΙΑ 

ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ(ΝΕΟ ΤΣΗΜΑ)- ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ(ΠΑΛΑΙΟ 

ΤΣΗΜΑ) 

Οι λύσεις που προτείνονται είναι οι πλέον λογικές αλλά και οι λιγότερο 

σύνθετες, ακριβώς για να γίνουν κατανοητές. Καλή συνέχεια στην 

ανάγνωση. 

 

ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤΕΙ 

Α1.  

α) σελ. 93, «Σο κόμμα του Γ. Θεοτόκη... αντιβενιζελικών» 

β) σελ. 213-214, «Η επανάσταση είχε αποκτήσει... την εφημερίδα Το 

Θέρισο». 

γ) σελ. 139, «Ιδρύθηκε τον Ιούνιο μία Μικτή επιτροπή... Οκτώβριο του 

1914» / σελ. 151-152, «Με βάση το άρθρο... περιουσίας των ανταλλαξίμων» 

 

Α2. 

α) σωστό, β) λάθος, γ) λάθος, δ) λάθος, ε) σωστό 

 

Β1.  

σελ. 142-143, υποκεφάλαιο 4: Η παλιννόστηση 

Β2. 



    

   

σελ. 157-158, «Η αστική στέγαση... λιμανιών». (Για να είμαστε εδώ δίκαιοι 

με τα παιδιά αλλά και να εναρμονιστούμε με τον ορθό λόγο, η απάντηση 

αυτή θα μπορούσε να τελειώνει στη λέξη διάστημα, καθότι αυτό απαντάει 

στην ουσία της ερώτησης. Προαιρετικά μπορεί να μπει ως εισαγωγή και η 

αρχή του υποκεφαλαίου Η αστική αποκατάσταση «Σην αστική 

αποκατάσταση... εργασίας». Και οι τρεις εκδοχές πρέπει να θεωρηθούν 

ορθές).  

Γ1. 

α) «Με το ύνταγμα του 1864 ορίστηκε ως πολίτευμα η βασιλευομένη 

δημοκρατία αντί της συνταγματικής μοναρχίας. Κατοχυρωνόταν 

ανάμεσα σε άλλα και η αρχή της λαϊκής κυριαρχίας. Παρά την έντονη... 

αρεσκείας του». (σελ. 78-79) 

Από κείμενο Α 

 ο Σρικούπης παρεμβαίνει με τον άρθρο του Τις πταίει στην 

ελληνική πολιτική ζωή κατηγορώντας αποκλειστικά τον βασιλιά 

για την συνεχιζόμενη κρίση που μάστιζε την χώρα 

 δεν δύναται να κατηγορήσει ούτε τον λαό ούτε τα πολιτικά 

κόμματα που δεν μπορούν να κάνουν κάτι έναντι της 

απολυταρχίας του θρόνου, την οποία την θεωρεί αποτέλεσμα της 

νόθευσης των συνταγματικών λειτουργιών 

β)  «Η ψήφιση της αρχής της δεδηλωμένης το 1875 ήταν ιδέα που ανήκε 

στον νέο τότε πολιτικό Φαρίλαο Σρικούπη, ο οποίος... πολιτικού τοπίου» 

(σελ. 79) / προαιρετικά και η περίοδος από τη σελίδα 80, «Λίγα χρόνια 

αργότερα, το 1884, τα δύο μεγάλα κόμματα, του Σρικούπη και του 

Δηλιγιάννη, έλεγχαν το 92,2 % των εδρών στο Κοινοβούλιο. Σο 

κοινοβουλευτικό σύστημα και ο δικομματισμός θεμελιώθηκαν». 

Από το κείμενο Α 

 ο Σρικούπης διατυπώνει την άποψη, στις 29 Ιουνίου 1874, πως λύση 

για την πολιτική δυσλειτουργία του πολιτεύματος είναι η 



    

   

δημιουργία κυβερνήσεων πλειοψηφίας και διπολικού κομματικού 

συστήματος  

Από το κείμενο Β 

 Σην οριστική λύση στο πολιτικό πρόβλημα της Ελλάδας την δίνει ο 

ίδιος ο Βασιλιάς ο οποίος σε ομιλία του στο Κοινοβούλιο, στις 11 

Αυγούστου 1875, αποδέχεται και επίσημα την αρχή της 

δεδηλωμένης ως κρατούσας αρχής του κοινοβουλευτικού 

πολιτεύματος. Θεωρεί μάλιστα πως έτσι αναγνωρίζει και την ουσία 

και το γράμμα του συντάγματος αλλά και εξασφαλίζει την 

αρμονική λειτουργία του πολιτεύματος, αφήνοντας τους βουλευτές 

να εκφράζουν ως κανόνα δεσμευτικό για το διορισμό του Έλληνα 

πρωθυπουργού τη δεδηλωμένη εμπιστοσύνη τους κατά πλειοψηφία 

στο πρόσωπο αυτού.  

Δ1. 

α) «Η οριστική... αρδευόμενα», σελ. 25, «Σο αποφασιστικό βήμα... 

ενδιαφέροντος», σελ. 43-44 

 

Από το κείμενο Α 

 τόχοι της κυβέρνησης του Κουμουνδούρου όσον αφορά στη 

διανομή των εθνικών γαιών: αύξηση κρατικών εσόδων, αύξηση του 

χρηματιστικού κέρδους, αύξηση των κερδών μέσω φόρων και 

δασμών,  ενίσχυση μικρομεσαίας αγροτιάς, αύξηση των εξαγωγών 

αγροτικών προϊόντων, ανάπτυξη του εμπορίου, ενίσχυση της 

δανειοδοτικής δυνατότητας των εμπορικών οίκων σε νέους 

αγρότες, αύξηση της παραγωγής, άρση των καταπατήσεων 

εθνικών και εκκλησιαστικών γαιών, εν γένει ανάπτυξη της 

γεωργίας με τελικό σκοπό την εκβιομηχάνιση (1860-1880).  

 

Από το κείμενο Β, Γ 



    

   

 τόχοι των Υιλελευθέρων: ενίσχυση του φρονήματος των κατοίκων 

της υπαίθρου που κατά βάση στελέχωναν και τον ελληνικό στρατό, 

οικονομική ενοποίηση των χριστιανικών πληθυσμών μέσω της 

αγροτικής μεταρρύθμισης του 1917, κατοχύρωση των ελληνικών 

εδαφών της Β. Ελλάδας που είχαν περιέλθει στον εθνικό κορμό 

μετά τους βαλκανικούς πολέμους, πολιτική και πολιτειακή 

σταθερότητα, ενίσχυση της κρατικής εξουσίας  

Από κείμενο Β, Γ 

 Περιεχόμενο της μεταρρύθμισης των Υιλελευθέρων: ριζοσπαστικό 

πρόγραμμα υποχρεωτικής απαλλοτρίωσης λόγω των πολιτικών και 

κοινωνικών πιέσεων που είχαν προκύψει στα χρόνια του διχασμού, 

μικρομεσαία οικογενειακή εκμετάλλευση στα πρότυπα της νότιας 

Ελλάδας  

β) «Από το 1870... ιδιοκτησίας», σελ. 25, «Η αναδιανομή... 

μικροϊδιοκτησίας», σελ. 45.  

 

Από κείμενο Γ 

Η αγροτική μεταρρύθμιση του 1917 άρχισε να υλοποιείται από το 1923. 

Διανεμήθηκαν τουρκικές και βουλγαρικές γαίες αλλά και μεγάλες 

γαιοκτησίες Ελλήνων. 

 

Επιμέλεια: Νίκος αραφιανός 

 

 


