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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ

ΘΕΜΑ Α
Α.1

α)

β)

Α.2

Κόμμα Γ. Θεοτόκη: σελίδες 93 σχ. βιβλίο
«Το κόμμα του Γ. Θεοτόκη ήταν το πιο μετριοπαθές… πυρήνα των
Αντιβενιζελικών»
Προσωρινή Κυβέρνησις της Κρήτης(1905): σελίδες 213 σχ. βιβλίο
«Οργανώθηκε “Προσωρινή Κυβέρνησις της Κρήτης” στο θέρισο… προς
τους επαναστάτες»

γ)

Μικτή Επιτροπή Ανταλλαγής: σελίδα 152 σχ. βιβλίο
«Με βάση το άρθρο 11 της Σύμβασης… περιουσίας
ανταλλαξίμων».
Επίσης , σελ.146
«Περίπου 200.000 Έλληνες… Μικτής Επιτροπής»
Επίσης , σελ.160
«Το έργο της εκτίμησης… Μικτή Επιτροπή».

α)
β)
γ)
δ)
ε)

Σωστό
Λάθος
Λάθος
Λάθος
Σωστό

των

ΘΕΜΑ Β
Β.1

Φορείς οργάνωσης της παλιννόστησης και συνθήκες που βρήκαν
⇒ σχολικό βιβλίο σελίδα 143
«Τον Οκτώβριο του 1918 … και τις ασχολίες τους/ή της προσφυγιάς
(προαιρετικά)»
• Φορείς :
«Πατριαρχική Επιτροπή»
«Υπουργείο Περιθάλψεως»
«Υπηρεσία Παλιννοστήσεως και Περιθάλψεως»
• Συνθήκες:
Η τελευταία παράγραφος της σελίδας 143

Β.2

Εμπόδια αστικής αποκατάστασης ⇒ σχολικό βιβλίο σελίδα 157-159 με
επιλογή σημείων του κειμένου. Συγκεκριμένα:
1

«Την αστική αποκατάσταση… επέκταση λιμανιών κ.ά.»
Επίσης, σελ. 158:
«Η οικοδόμηση των συνοικισμών … τη λειτουργικότητα».
Επίσης, σελ. 159:
«Στο αντίθετο άκρο… για πολλά χρόνια»
Επίσης, σελ 163-165 :
(Προσοχή!!! Επισημαίνοντας όμως ότι τα στοιχεία αυτά αφορούν και την αγροτική
αποκατάσταση)
«οι πρόσφυγες δεν αποτελούσαν… για πολλά χρόνια»
(εκτός : Στην πολιτική ζωή ⟶ «πριν ακόμη… και υπουργοί»
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ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ

ΘΕΜΑ Γ1.

α) σελίδες 78-79, σχ. βιβλίο
«παρά την έντονη αντίδραση… κυβερνήσεις της αρεσκείας του»
β) σελίδα 79 , σχ. βιβλίο
ρύθμιση ⇒ «ψήφιση της αρχής της δεδηλωμένης… των βουλευτών»
συνέπειες ⇒ «Αυτό θα στερούσε… πολιτικού τοπίου».
Επίσης , σελ.80
θεμελιώθηκαν».

⇒

πρώτη

παράγραφος,

«Το

διάστημα

μεταξύ…

Επιπλέον, πραγματοποιείται συνδυαστικά η αξιοποίηση όλων των στοιχείων του
κειμένου Α για την υποστήριξη του α ερωτήματος.
Συγκεκριμένα:
Όργιο εκλογικής νοθείας ⟶ κατηγορώ Τρικούπη με άρθρο του «Τις πταίει;».
Αιτία πολιτικής κρίσης ο βασιλιάς με τη συγκέντρωση εξουσίας. Ανεύθυνος ο λαός ή
τα πολιτικά κόμματα για την κρίση. Ανάγκη επανάστασης. Θέση του Βενιζέλου ο
σχηματισμός κυβερνήσεων πλειοψηφίας και ο δικομματισμός.
Αξιοποίηση συνδυαστικά των στοιχείων του κειμένου Β για στήριξη του β
ερωτήματος.
Συγκεκριμένα:
Απαίτηση Τρικούπη για εξασφάλιση της δεδηλωμένης εμπιστοσύνης της
πλειοψηφίας των βουλευτών για εκείνους που καλούνται από τον ίδιο στην
κυβέρνηση του τόπου. Διαφορετικά, είναι αδύνατη η αρμονική λειτουργία του
πολιτεύματος . Στηρίζει μάλιστα ο Τρικούπης την απαίτηση αυτή στο γεγονός ότι
σεβάστηκε πλήρως τα δικαιώματα του λαού για την εκλογή των βουλευτών.
ΘΕΜΑ Δ.1
α) Στόχοι και περιεχόμενο νομοθετικών ρυθμίσεων 1870-1871⟶
σχ. βιβλίο σελίδα 25
«Η οριστική αντιμετώπιση … για αρδευόμενα» , στόχοι και περιεχόμενο
νομοθετικών ρυθμίσεων 1917
σχ. βιβλίο σελίδα 43
«Το αποφασιστικό βήμα… αγροτικό χώρο»
β) σχ. βιβλίο σελίδα 25
«Από το 1870… ιδιοκτησίας» (1870-1871)
σχ. βιβλίο σελίδα 44
«Με βάση αυτά τα νομοθετήματα… μικροϊδιοκτησίας» (1917)
Επιπλέον, αξιοποιούνται συνδυαστικά με τα σημεία της ιστορικής
αφήγησης τα στοιχεία του κειμένου Α. Σχετικά με το α ερώτημα , στόχοι
(οικονομικοί και κοινωνικοί) και περιεχόμενο (επέκταση εξαγωγών
αγροτικού προϊόντος φυτειών) ρυθμίσεων Κουμουνδούρου (άρα ,18701871)
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•

•

Στόχοι: οικονομικοί ⟶ αύξηση εσόδων κράτους, τραπεζών και
εμπορικών ομάδων, από ποσά εξαγοράς, ενίσχυση φυτειών, μικρού και
μεσαίου οικογενειακού κλήρου, αύξηση ρόλου εμπορικών ομάδων στη
δανειοδότηση μικροπαραγωγών. Νέες πηγές εσόδων (φόροι και δασμοί
στο αγροτικό προϊόν φυτειών), επέκταση επιχειρήσεων, αύξηση
παραγωγής.
Κοινωνικοί στόχοι
⟶ απόκτηση γης από μη κληρούχους ή
μικροϊδιοκτήτες, ανάπτυξη γεωργίας, προώθηση εκβιομηχάνισης στην
Ελλάδα.

Αξιοποίηση συνδυαστικά στοιχείων κειμένου Β σχετικά με το α ερώτημα.
Στόχος φιλελευθέρων (άρα, 1917):
•
Ενίσχυση εθνικού φρονήματος χωρικών –οπλιτών για πολέμους.
•
Ενίσχυση έλξης χριστιανών Βόρειας Ελλάδας από Εθνικό πρόγραμμα.
Περιεχόμενο : εκτεταμένη αγροτική μεταρρύθμιση, εκούσια απαλλοτρίωση τσιφλικιών
με προγράμματα χρηματοδότησης ακτημόνων αγοραστών και με αργούς ρυθμούς.
Στη συνέχεια όμως, εξαιτίας ενδοαστικών συγκρούσεων και του Διχασμού του
πολιτικού κόσμου έγινε υποχρεωτική η απαλλοτρίωση.
Αξιοποίηση συνδυαστικά στοιχείων κειμένου Γ σχετικά με το α ερώτημα
(περιεχόμενο) και το β ερώτημα (υλοποίηση).
•
Περιεχόμενο : αναπαραγωγή νοτιοελλαδικού κοινωνικού προτύπου στην
Βόρεια Ελλάδα , με έμφαση στη μικρή ιδιοκτησία και την οικογενειακή
αγροτική εκμετάλλευση.
•
Στόχος : σταθεροποίηση κρατικής εξουσίας και πολιτεύματος
•
Υλοποίηση :υλοποίηση αγροτικής μεταρρύθμισης από το 1923 και μετά .
Διανομή γης ανταλλαξίμων Τούρκων και Βουλγάρων και επίσης Ελλήνων
μεγαλογαιοκτημόνων.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:
Τσιβγέλη Ιωάννα
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