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ΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 

ΙΣΤΟΙΑ ΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 

ΘΕΜΑ Α1 

Κόμμα Θεοτόκη: ςελ 93  « Τα κόμμα του Γ. Θεοτόκθ –Αντιβενιηελικϊν». 

Προςωρινή κυβέρνηςισ τησ Κρήτησ (1905) : ςελ. 213-214 « Στο μεταξφ- προσ τουσ επαναςτάτεσ». 

Μικτή επιτροπή Ανταλλαγήσ : ςελ 139 « Ιδρφκθκε-1914» 

                                                         ςελ 151-152 «Με βάςθ  το άρκρο 11-ανταλλαξίμων». 

ΘΕΜΑ Α2  

α. Σ 

β. Λ 

γ. Λ 

δ.Λ 

ε. Σ 

 

ΘΕΜΑ Β1  

Ενότθτα 4 

ςελ. 142-143 : « Η επιςτροφι- προςφυγιάσ» 

 

ΘΕΜΑ Β2 

 Ενότθτα 3 

Σελ 157-158 : Ωσ ειςαγωγι « Τθν αςτικι αποκατάςταςθ-ευρζςθ εργαςίασ» 

                                                  « Η αςτικι ςτζγαςθ –επζκταςθ λιμανιϊν κ.α» 

 

ΘΕΜΑ Γ1 

Από το βιβλίο για το: 

 α )  ζπρεπε να αξιοποιθκοφν ςτοιχεία από τθ ςελ. 78 : « Μζςα ςε ςυνκικεσ- δεδθλωμζνθσ το 1875» 

 β) ζπρεπε να αξιοποιθκοφν  ςτοιχεία από τισ ςελίδεσ 79-80 :  

      ςελ 79 : « Η ίδια άνθκε- τοπίου» 

      ςελ 80 :  «Το διάςτθμα – κεμελιϊκθκαν» 

 

 



Από τα παρακζματα για το : 

 α) Το κείμενο Α  προςκζτει: 

 Τθν  εκλογικι νοκεία ςτισ 29/6/1874  θ οποία αναφζρεται ςτθν εφθμερίδα Καιροί από τον Χαρίλαο Τρικοφπθ με το 

άρκρο του  « Τισ πταίει;» 

 Τονίηει τθν υπαιτιότθτα του βαςιλιά, τον οποίο κεωρεί ωσ μοναδικό υπεφκυνο  για τθν διαςτροφι των 

ςυνταγματικϊν κεςμϊν και τθν ςυγκζντρωςθ τθσ εξουςίασ. 

 Αναφζρεται ςτο δίλθμμα του ζκνουσ «τθσ υποταγισ ςτθν αυκαιρεςία ι τθσ επανάςταςθσ»  

 Επιςθμαίνει τθν ανικανότθτα των πολιτικϊν  να αντικροφςουν τον μοναρχικό αυτό τφπο εξουςίασ . 

Για το ερϊτθμα : 

β) Στο κείμενο Α: Ο Τρικοφπθσ προτείνει ωσ μοναδικι λφςθ τον ςχθματιςμό κυβερνιςεων πλειοψθφίασ και τθν 

διαμόρφωςθ ενόσ δικομματικοφ ςυςτιματοσ. 

   Στο κείμενο Β:  Από το λόγο του βαςιλιά ςτο κοινοβοφλιο τον Αφγουςτο του  1875: 

 Επιςθμαίνεται θ θκικι δζςμευςθ του για τθν τιρθςθ τθσ αρχισ τθσ δεδθλωμζνθσ (μζχρι να ανακεωρθκεί το 

Σφνταγμα και να κατοχυρωκεί  ςυνταγματικά). 

 Δζςμευςθ για τθν τιρθςθ τόςο του γράμματοσ όςο και του πνεφματοσ του νόμου του Συντάγματοσ. 

 Δζςμευςθ Βαςιλικι για το ςεβαςμό των προνομίων των εκλεγμζνων του λαοφ. 

 Δζςμευςθ για τθν τιρθςθ τθσ αρχισ τθσ δεδθλωμζνθσ εφόςον είναι απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν ορκι 

λειτουργία του πολιτεφματοσ. 

 

ΘΕΜΑ Δ1 

Από το βιβλίο για το ερϊτθμα: 

α) ςελ . 25 « Η οριςτικι αντιμετϊπιςθ- δθμθτριακϊν» 

     ςελ. 42-43 « Στον ελλθνικό χϊρο- εκτάςεων» 

    ςελ . 43 -44 « Το αποφαςιςτικό – αγροτικό χϊρο»  

Από τα παρακζματα για το : 

α) Από το κείμενο Α  ζπρεπε να επιςθμανκοφν : 

 Λόγοι οικονομικοί 

Με τθ Μεταρρφκμιςθ του 1871, το κράτοσ κζλθςε : 

 Να αυξιςει τα ζςοδα του, από τα ποςά τθσ εξαγοράσ, που προςδοκοφςε να ειςπράξει 

 Να ενιςχφςει τουσ εμπόρουσ, τόςο με τθν επζκταςθ των εξαγωγϊν του αγροτικοφ προϊόντοσ των φυτειϊν , 

όςο και με τθν ενίςχυςθ του ρόλου τουσ ςτθ δανειοδότθςθ των τρεχουςϊν αναγκϊν των νζων 

μικροπαραγωγϊν, 

 να δϊςει περαιτζρω δυνατότθτεσ ανάπτυξθσ ςτισ τράπεηεσ, που κα μποροφςαν να δανείηουν εφκολα τουσ 

νζουσ ιδιοκτιτεσ καλλιεργθτζσ. 

 

 Λόγοι κοινωνικοί 

 Με τθ μεταρρφκμιςθ του 1871, το κράτοσ κζλθςε να εξουδετερϊςει τισ όποιεσ εςτίεσ κοινωνικισ ζνταςθσ 



υπιρχαν εξαιτίασ των αντιδράςεων των αγροτϊν που ηθτοφςαν , ιδιαίτερα ςτθν Ρελοπόννθςο, να τουσ 

παραχωρθκοφν τίτλοι ιδιοκτθςίασ για τισ γαίεσ που καλλιεργοφςαν ζωσ τότε. 

 Η αγροτικι μεταρρφκμιςθ μπορεί να αντιμετωπιςτεί ζωσ ζνα μζροσ τθσ όλθσ προςπάκειασ του Α. 

Κουμουνδοφρου, που αγκαλιάηει τθν περίοδο 1860-1880 και αποςκοπεί με τθν ανάπτυξθ τθσ γεωργίασ να 

οδθγιςει ςτθν προϊκθςθσ τθσ εκβιομθχάνιςθσ ςτθν Ελλάδα. 

Από το κείμενο Β ζπρεπε να  επιςθμανκοφν : 

 Η πρόκεςθ των Φιλελευκζρων να ενιςχφςουν το εκνικό φρόνθμα των χωρικϊν (βαςικι πθγι οπλιτϊν) 

 Ενίςχυςθ ςυγκζντρωςθσ μζςω του ελλθνικοφ προγράμματοσ , των ποικίλων πλθκυςμϊν τθσ Βόρειασ Ελλάδασ. 

 Άμεςα κετικά αποτελζςματα. 

 

Από το βιβλίο για το ερϊτθμα : 

β) ςελ 25 : « Επρόκειτο – ιδιοκτθςίασ» 

    ςελ 44 : «  Με βάςθ- ενδιαφζροντοσ» 

   Ρροαιρετικά: ςελ 45 « Η αναδιανομι- μικροιδιοκτθςίασ» 

 

Από τα παρακζματα για το ερϊτθμα : 

β) Από το κείμενο Β ζπρεπε να επιςθμανκεί θ αντίκεςθ : 

 Πτι  αρχικά θ απαλλοτρίωςθ των τςιφλικιϊν προβλεπόταν να  γίνει εκουςίωσ 

 Αλλά τελικά θ όξυνςθ των ςυγκροφςεων του πολιτικοφ κόςμου ζδωςε το ζναυςμα ςτθν κυβζρνθςθ τθσ 

Θεςςαλονίκθσ  να υιοκετιςει ζνα πιο ριηοςπαςτικό πρόγραμμα υποχρεωτικισ απαλλοτρίωςθσ. 

Στο κείμενο Γ :  

 Αναφζρεται ότι θ λφςθ που επελζγθ ιταν θ αναπαραγωγι, ςτθ Βόρειο Ελλάδα, του νοτιοελλαδικοφ 

κοινωνικοφ προτφπου, το οποίο ςτθριηόταν ςτθ μικρι ιδιοκτθςία και τθν οικογενειακι αγροτικι 

εκμετάλλευςθ. 

  Η διανομι γθσ ιταν το κυριότερο όπλο που διζκετε το ελλθνικό κράτοσ  προκειμζνου να νομιμοποιιςει  τθν 

κυριαρχία του ςτθ Βόρειο Ελλάδα. 

 Η αγροτικι μεταρρφκμιςθ τελικά άρχιςε να υλοποιείται από το 1923, θ γθ που διζνειμε τότε το κράτοσ άνθκε 

προθγουμζνωσ κυρίωσ ςε Τοφρκουσ  και Βοφλγαρουσ  που είχαν αποχωριςει, ςτο πλαίςιο τθσ ανταλλαγισ 

των πλθκυςμϊν , αλλά και ςε ζλλθνεσ μεγαλογαιοκτιμονεσ. 

 

Τα Παραθέματα : 

 Βασιλικόρ λόγορ στη Βοςλή, 11 Αςγούστος 1875, στο Βιβλίο μαθητή Θέματα 

Νεοελληνικήρ Ιστοπίαρ, Γ’ Τάξη Γενικού Λςκείος, Αθήνα, ΙΤΥΔ «Γιόυαντορ», 2015, σ. 79. 

 Θ. Καλαυάτηρ, «Η αγποτική οικονομία. Όψειρ τηρ αγποτικήρ ανάπτςξηρ», Ιστοπία τος 

       Νέος Ελληνισμού 1770-2000, τ.5, Αθήνα, Δλληνικά Γπάμματα, 2003, σ. 72 
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