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Απαντήσεις Ιστορία Κατεύθυνσης 2016

ΘΕΜΑ Α1
Κόμμα του Γ.Θεοτόκη: σελ 93 «Το κόμμα …Αντιβενιζελικών»
Προσωρινή Κυβέρνηση της Κρήτης (1905):σελ 213 «Στο μεταξύ ….προς τους επαναστάτες»
Μικτή Επιτροπή Ανταλλαγής: σελ 152 Σελ «Με βάση ...ανταλλαξίμων»

ΘΕΜΑ Α2
Α)Σωστό
Β) Λάθος
Γ)Λάθος
Δ)Λάθος
Ε)Σωστό

ΘΕΜΑ Β1

Σελ 142-143 «Η επιστροφή …προσφυγιάς»

ΘΕΜΑ Β2
Σελ 157-158 «Την αστική αποκατάσταση ανέλαβε …λιμανιών κ.α) .

ΘΕΜΑ Γ1

α Σελ. 78-79  σχολ. βιβλίο  «Μέσα σε συνθήκες…αρχή της δεδηλωμένης το 1875»
παράθεμα  Α: ..«όργιο της εκλογικής νοθείας», αναφορά στο άρθρο του Τρικούπη  «Τις πταίει» οπου
κατηγορεί ως αποκλειστικά υπεύθυνο τον Βασιλιά Γεώργιο Α’ για τον συγκεντρωτισμό εξουσίας.Επισης
όπως αναφέρεται στο παράθεμα ο Τρικούπης πίστευε πως ο λαός και τα κόμματα δεν έχουν ευθύνη για
την πολιτική κατάσταση, Το έθνος θα έπρεπε  είτε να υποταχθεί στις αυθαιρεσίες έιτε να επαναστατήσει
συμφωνα με το παράθεμα ενώ και τα κόμματα δεν μπορούσαν να ανταπεξέλθουν στις βασιλικές
κυβερνητικές τακτικές εκτός από αυτά που συνεργάζονταν με αυτόν.

β Σελ. 79«Η ιδέα άνηκε….πολιτικού τοπίου»
παράθεμα Α Ο Τρικούπης θεωρούσε πως  ο σχηματισμός κυβερνήσεων πλειοψηφίας και η δημιουργία
δικομματικού συστήματος είναι η μόνη λύση ( «θεραπεία» της νόσου» ) αυτή που απομακρύνει το έθνος
από την επαναστατική , λανθασμένη και ριψοκίνδυνη , κατά την άποψή του, προοπτική.
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παράθεμα Β Από τον λόγο του Βασιλιά διαπιστώνουμε ότι: αναγνωρίζει καταρχάς την αρχή της λαικής
κυριαρχίας, όπως αυτή καθιερώθηκε στο σύνταγμα του 1864.Δηλώνει τον πλήρη σεβασμό στην
κυβέρνηση και του δικαιώματος του λαού να εκλέγει τους βουλευτές του. Δεσμεύεται έναντι της
αναβάθμισης του ρόλου της Βουλής στην ομαλή λειτουργία του κοινοβουλευτισμού με την ψήφιση της
αρχής της δεδηλωμένης σύμφωνα με την οποία θα δίνει εντολή σχηματισμού κυβέρνησης σε πολιτικό
που θα είχε την δεδηλωμένη εμπιστοσύνη της πλειοψηφίας των βουλευτών. Αυτή η δέσμευση θα
εξασφαλίσει την ομαλή λειτουργία του πολιτεύματος .

ΘΕΜΑ Δ1
Α)σχολ. βιβλίο σελ 25:Η οριστική αντιμετώπιση …δημητριακών»
σελ 43-44 «Το αποφασιστικό βήμα… ενδιαφέροντος»
παράθεμα Α: «Με την αγροτική μεταρρύθμιση του  1871  το κράτος επιχειρεί να επαυξήσει τα δικά του
έσοδα από τα ποσά της εξαγοράς, όπως και των  τραπεζών και των εμπορικών ομάδων…» ,
οι εμπορικές ομάδες θα δουν μια ταχεία ανάπτυξή τους, ενώ ταυτόχρονα θα ενισχυθεί ο ρόλος τους στη
δανειοδότηση των τρεχουσών αναγκών των νέων τώρα μικροπαραγωγών…», «θα αποκτήσει το κράτος
νέες πηγές εσόδων, τους φόρους τους δασμούς…¨». Επίσης θα αποφευχθούν οι κοινωνικές εντάσεις στις
αγροτικές περιοχές και αποβλέπει στην ανάπτυξη της γεωργίας.

Παράθεμα Β
Οι Φιλελεύθεροι ήθελαν να ενισχύσουν το εθνικό φρόνημα των κατοίκων των αγροτικών περιοχών
παραχωρώντας τους γη…

Παράθεμα Γ
«Η λύση που επελέγη…. πολιτεύματος»
« Η διανομή της γης ήταν το κυριότερο ….στη Βόρειο Ελλάδα»

Β) Σχολ. βιβλίο σελ 25 : « Eπρόκειτο… αυτής της ιδιοκτησίας»
Σχολικό βιβλίο σελ 45: H αναδιανομή… μικροιδιοκτησίας)

Παράθεμα β
«..ειχε αμεσα θετικά αποτελέσματα…)

Παράθεμα γ «Η αγροτική μεταρρύθμιση… μεγαλογαιοκτήμονες»

Επιμέλεια: Χατζίδης Παναγιώτης


