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ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ 

 
ΘΕΜΑ Α1 

 

α) Απάντηση σελ. 93  σχολ. βιβλίου : «Το κόμμα… των Αντιβενιζελικών.» 

β) Απάντηση σελ. 213-214  σχολ. βιβλίου : «Στο μεταξύ… τους επαναστάτες.» 

γ) Απάντηση σελ.151-152  σχολ. βιβλίου : «Με βάση… των ανταλλαξίμων.» + 

[προαιρετικά] σελ. 150 σχολ. βιβλίου : «θα διευκολύνονταν… Επιτροπή Ανταλλαγής.» 

 

 
 
ΘΕΜΑ Α2 
 
α) Σωστό 

β) Λάθος 

γ) Λάθος 

δ) Λάθος 

ε) Σωστό 

 
ΘΕΜΑ Β1 

Απάντηση σελ. 142-143  σχολ. βιβλίου: «Η επιστροφή… δρόμο της προσφυγιάς.» 

 

 



 

 

ΘΕΜΑ Β2 

Απάντηση σελ. 157  σχολ. βιβλίου  : «Την αστική… χρονικό διάστημα.» + 

προαιρετικά σελ. 157-158 σχολ.βιβλίου : «Οι περισσότεροι… λιμανιών κ.α.)»  

 

 
ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 

 
ΘΕΜΑ Γ1 

α) Απάντηση σελ.78-79  σχολ. βιβλίου : «Παρά την… το 1875.»  

 

Κείμενο Α 

 

 Στις 29 Ιουνίου 1874 δημοσιεύεται το άρθρο «Τις πταίει;» του Χαρίλαου 

Τρικούπη στην εφημερίδα «Καιροί» («Λίγες μέρες… Τις πταίει;») 

 Σε αυτό ο Τρικούπης κατηγορεί το βασιλιά Γεώργιο ως μοναδικό υπεύθυνο 

για την πολιτική κρίση της Ελλάδας, καθώς συγκέντρωσε στα χέρια του όλη 

την εξουσία, εκμεταλλευόμενος τις ασάφειες του συντάγματος του 1864 

(«[Σύμφωνα με… η εξουσία’’».) 

 Ο Τρικούπης δεν προσάπτει ευθύνες στον ελληνικό λαό, εφόσον το μόνο που 

θα μπορούσε να κάνει ήταν είτε να υποταχθεί στις αυθαιρεσίες του βασιλιά 

είτε να επαναστατήσει. Παράλληλα, θεωρεί ότι ούτε τα πολιτικά κόμματα 

φέρουν ευθύνη για την πολιτική κρίση, επειδή ήταν αδύναμα να αντιδράσουν  

στον απολυταρχικό τρόπο διακυβέρνησης που είχε υιοθετήσει ο βασιλιάς, ενώ 

δεν απουσίαζαν και κάποια που τον υποστήριζαν («Ο Τρικούπης… βασιλική 

αυταρχικότητα.») 

 Έτσι, ο Τρικούπης προτείνει ως μόνη λύση τη δημιουργία κυβερνήσεων 

πλειοψηφίας και τη διαμόρφωση δικομματισμού, ώστε να αποφευχθεί ο 

κίνδυνος της επανάστασης από μέρος του ελληνικού λαού («Η αιχμηρή… του, 

προοπτική.») 

 

 

β) Απάντηση σελ. 79 σχολ. βιβλίου : «Η ιδέα… πολιτικού τοπίου.» 

 

 



 

 

Κείμενο Β 

 

 Ο βασιλιάς Γεώργιος Α’ σε ομιλία του στη Βουλή δηλώνει ότι θα αναγνωρίσει 

απόλυτα τα άρθρα του Συντάγματος που αφορούν τα προνόμια των 

βουλευτών, όπως ακριβώς σεβάστηκε τα δικαιώματα του λαού σχετικά με την 

εκλογή τους («Όπως πλήρης… του Έθνους.») 

 Υποστηρίζει επίσης ότι αυτά τα προνόμια των βουλευτών έχουν άμεση σχέση 

με τα καθήκοντα που έχουν ανατεθεί σε αυτούς («Αι προνομίαι… εις αυτήν.») 

 Τέλος, δηλώνει ότι θεωρεί απαραίτητο προσόν για ένα κόμμα να έχει τη 

δεδηλωμένη εμπιστοσύνη της πλειοψηφίας των βουλευτών προκειμένου να 

σχηματίσει κυβέρνηση. Ελπίζει ότι η Βουλή θα φροντίσει για την εφαρμογή 

της αρχής της δεδηλωμένης, καθώς κάτι τέτοιο θα συντελούσε στην ομαλή 

λειτουργία του πολιτεύματος  

 

 
ΘΕΜΑ Δ1 

 

α) Απάντηση σελ. 25   σχολ. βιβλίου : «Η οριστική… αυτής αρδευόμενα.» + σελ. 43-

44 σχολ. βιβλίου : «Το αποφασιστικό… αγροτικό χώρο.» 

 

Κείμενο Α 

 Οι βλέψεις του Α. Κουμουνδούρου με τις μεταρρυθμίσεις του 1870-71 ήταν σε 

πρώτο επίπεδο οικονομικές. Αποσκοπούσε στην αύξηση των κρατικών 

εσόδων μέσω της απαλλοτρίωσης των εθνικών γαιών ,της ανάδειξης 

ιδιοκτησιών οικογενειακού χαρακτήρα και της ενδυνάμωσης της γεωργικής 

παραγωγής , καθώς και στην ενίσχυση του πιστωτικού και εμπορικού κλάδου 

της χώρας. Άμεσο επακόλουθο αυτής της τακτικής θα ήταν η ενίσχυση του 

δανειοδοτικού ρόλου των τραπεζικών ιδρυμάτων και των εμπόρων προς τους 

μικρούς παραγωγούς («Οι λόγοι… τώρα μικροπαραγωγών.») 

 Αναμφισβήτητα, το μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα του Κουμουνδούρου είχε και 

κοινωνικό προσανατολισμό. Πιο συγκεκριμένα, επιχειρήθηκε η άμβλυνση των 

κοινωνικών εντάσεων που δημιουργούσε η πληθώρα ακτημόνων στη χώρα 

και η καταπάτηση εκ μέρους μερικών ιδιοκτητών της κρατικής και 



 

 

εκκλησιαστικής γης , ιδίως στην περιοχή της Πελοποννήσου («Λόγοι 

κοινωνικοί… εθνικής γης.») 

 Συμπερασματικά, η μεταρρυθμιστική αυτή προσπάθεια του Α. 

Κουμουνδούρου αποσκοπούσε στην ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας και 

στη διευκόλυνση εκβιομηχάνισης της χώρας («Το όλο… στην Ελλάδα.») 

 

 

 

Κείμενο Β 

 

 Για τον Ε. Βενιζέλο η λήψη ευνοϊκών προς τους κατοίκους της υπαίθρου 

μέτρων ήταν ζωτικής σημασίας, αφενός γιατί οι τελευταίοι επρόκειτο να 

στελεχώσουν τον εθνικό στρατό και αφετέρου γιατί έπρεπε να αφομοιωθούν 

οι μειονότητες που ζούσαν σε νευραλγικές- συνοριακές περιοχές, όπως αυτές 

της Βορείου Ελλάδος («Πρόθεση των… κατευθύνσεις.»)  

 

 

 

 

 

β) Απάντηση σελ. 25 σχολ. βιβλίου : «Από το… αυτής ιδιοκτησίας.» + σελ. 44-45 

σχολ. βιβλίου : «Με βάση… καθεστώς μικροϊδιοκτησίας» 

 

Κείμενο Β 

 

 Οι πρακτικές υλοποίησης της αγροτικής μεταρρύθμισης είχαν σχεδιαστεί 

εξαρχής από το Βενιζέλο με κοινωνικό χαρακτήρα, καθώς προέβλεπε την 

εκούσια απαλλοτρίωση με ευνοϊκούς όρους («Αρχικά, η… αργούς ρυθμούς.») 

 Ωστόσο, η δυσμενής ιστορική συγκυρία( επικράτηση του Εθνικού Διχασμού 

και η επακόλουθη πόλωση στην πολιτική σκηνή της χώρας ) ώθησε τον τότε 

Πρωθυπουργό στη λήψη δραστικότερων μέτρων, δηλαδή στην υποχρεωτική 

απαλλοτρίωση της γης («Η όξυνση… υποχρεωτικής απαλλοτρίωσης.») 

 

 



 

 

Κείμενο Γ 

 

 Ο Ε. Βενιζέλος προσπάθησε να προσομοιώσει τις συνθήκες της Βορείου 

Ελλάδος με εκείνες της Νότιας, όπου κυριαρχούσε η οικογενειακή γεωργική 

ιδιοκτησία, για να επέλθει περισσότερο πολιτική σταθερότητα και 

δευτερευόντως η οικονομική ανάκαμψη («Η λύση… του πολιτεύματος.») 

 Επιπρόσθετο όφελος θα ήταν η διασφάλιση της ομαλότητας στις 

νεοαποκτηθείσες περιοχές στο Βορρά και η εθνολογική ομογενοποίηση («Η 

διανομή… Βόρειο Ελλάδα.») 

 Ουσιαστικά , η υλοποίηση της αγροτικής μεταρρύθμισης είχε ως αφετηρία το 

1923 και οι ιδιοκτησίες που αξιοποιήθηκαν για το σκοπό αυτό ανήκαν σε 

Τούρκους, Βούλγαρους και Έλληνες τσιφλικάδες («Η αγροτική… έλληνες 

μεγαλογαιοκτήμονες.») 
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