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ΙΣΤΟΡΙΑ 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) 

23 ΜΑΪOY 2016 

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 

ΟΜΑ∆Α ΠΡΩΤΗ 

ΘΕΜΑ Α1 

Να δώσετε το περιεχόµενο των ακόλουθων όρων: 

α. Κόµµα του Γ. Θεοτόκη 
β. Προσωρινή Κυβέρνησις της Κρήτης (1905) 

γ. Μικτή Επιτροπή Ανταλλαγής. 

Μονάδες 15 

ΘΕΜΑ Α2 

Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο 
γράµµα που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή 

Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασµένη: 

α. Το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα δεν προέκυψαν ταξικά κόµµατα στην Ελλάδα. 

β. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος παραιτήθηκε από τη θέση του ως Υπουργού ∆ικαιοσύνης 
της Κρητικής Πολιτείας στις 18 Μαρτίου 1901. 

γ. Τον Φεβρουάριο του 1913 πραγµατοποιήθηκε η ένωση της Κρήτης µε την Ελλάδα. 

δ. Το κόστος των Βαλκανικών πολέµων κλόνισε την εθνική οικονοµία. 

ε. Οι προσπάθειες της ελληνικής κυβέρνησης να αποτρέψει την κρίση του 1932 
εξάντλησαν τα αποθέµατα της χώρας σε χρυσό και συνάλλαγµα. 

Μονάδες 10 

ΘΕΜΑ Β1 

Να αναφέρετε τους φορείς οργάνωσης της παλιννόστησης (µονάδες 7) και τις συνθήκες που 

βρήκαν οι πρόσφυγες του πρώτου διωγµού (1914–1918), όταν επέστρεψαν στις εστίες τους 
(µονάδες 6). 

Μονάδες 13 

ΘΕΜΑ Β2 

Ποια εµπόδια αντιµετώπισε η αστική αποκατάσταση των προσφύγων κατά τη δεκαετία του 

1920; 

Μονάδες 12 
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ΟΜΑ∆Α ∆ΕΥΤΕΡΗ 

ΘΕΜΑ Γ1 

Με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις και αντλώντας στοιχεία από τα κείµενα που σας δίνονται, 
να αναφερθείτε: 

α. στην ασάφεια του ελληνικού συντάγµατος του 1864, ως προς την ανάθεση της 
εντολής για σχηµατισµό κυβέρνησης, και στο πρόβληµα που αυτή προκαλούσε 

(µονάδες 8) 

β. στη ρύθµιση µε την οποία επιχειρήθηκε η επίλυση του προβλήµατος (µονάδες 10) και 

στις συνέπειές της στο κοινοβουλευτικό σύστηµα (µονάδες 7). 

Μονάδες 25 

ΚΕΙΜΕΝΟ Α 

Λίγες µέρες µετά το όργιο της εκλογικής νοθείας, στις 29 Ιουνίου 1874, τυπώνεται στην 
εφηµερίδα Καιροί το πολιτικό Κατηγορώ του Χαρίλαου Τρικούπη, υπό τον οικείο πλέον 

τίτλο «Τις πταίει;». […] [Σύµφωνα µε τον Τρικούπη] αποκλειστικός υπεύθυνος της 
παρατεταµένης πολιτικής κρίσης που µαστίζει τον τόπο είναι ο θρόνος, «το στοιχείον εις το 

οποίον διά της διαστροφής των συνταγµατικών ηµών θεσµών συνεκεντρώθη ολόκληρος η 
εξουσία». Ο Τρικούπης αποδοκιµάζει οποιαδήποτε άλλη εκδοχή, που θα επέρριπτε ευθύνες 

στο λαό ή στα πολιτικά κόµµατα: για το Μεσολογγίτη πολιτικό, το µεν έθνος βρίσκεται 
µπροστά στο δίληµµα «της υποταγής εις την αυθαιρεσίαν ή της επαναστάσεως», οι δε 

πολιτικοί είναι ανίκανοι να αντικρούσουν τον απόλυτα µοναρχικό τρόπο διακυβέρνησης που 
έχει επιλέξει το στέµµα, εκτός από αυτούς που συνηγορούν και υποθάλπουν τη βασιλική 

αυταρχικότητα. 

 Η αιχµηρή πολιτική θέση του Τρικούπη ολοκληρώνεται µε το εξής συµπέρασµα: ο 

σχηµατισµός κυβερνήσεων πλειοψηφίας και η διαµόρφωση δικοµµατικού συστήµατος είναι 
η µόνη θεραπεία της νόσου, αυτή που αποµακρύνει το έθνος από την επαναστατική, 

λανθασµένη και ριψοκίνδυνη, κατά την άποψή του, προοπτική. 

Ν. Μαρωνίτη, «Η εποχή του Γεωργίου Α΄. Πολιτική ανανέωση και αλυτρωτισµός», Ιστορία του Νέου 

Ελληνισµού 1770–2000, τ.5, Αθήνα, Ελληνικά Γράµµατα, 2003, σ. 14. 

ΚΕΙΜΕΝΟ Β 

Όπως πλήρης υπήρξεν ο προς τα δικαιώµατα του λαού περί την εκλογήν των βουλευτών 
σεβασµός της κυβερνήσεώς µου, ούτως ενδελεχής θέλει είσθαι η παρ’ εµού αναγνώρισις των 

από του γράµµατος και του πνεύµατος του συντάγµατος στηριζοµένων προνοµιών των 
εκλεκτών του Έθνους. Αι προνοµίαι αύται της Βουλής ανταποκρίνονται προς καθήκοντα 

επιβαλλόµενα εις αυτήν. Απαιτών ως απαραίτητον προσόν των καλουµένων παρ’ εµού εις 
την κυβέρνησιν του τόπου την δεδηλωµένην προς αυτούς εµπιστοσύνην της πλειονοψηφίας 

των αντιπροσώπων του Έθνους, απεκδέχοµαι* ίνα η Βουλή καθιστά εφικτήν την ύπαρξιν του 
προσόντος τούτου, ου άνευ αποβαίνει αδύνατος η εναρµόνιος λειτουργία του πολιτεύµατος. 

* απεκδέχοµαι: προσδοκώ. 

Βασιλικός λόγος στη Βουλή, 11 Αυγούστου 1875, στο Βιβλίο µαθητή Θέµατα Νεοελληνικής Ιστορίας, 
Γ’ Τάξη Γενικού Λυκείου, Αθήνα, ΙΤΥΕ «∆ιόφαντος», 2015, σ. 79. 
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ΘΕΜΑ ∆1 

Με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις και αντλώντας στοιχεία από τα παρακάτω κείµενα που 

σας δίνονται, να αναφερθείτε στις νοµοθετικές ρυθµίσεις του 1870–1871 και του 1917 για 
την επίλυση του αγροτικού ζητήµατος στην Ελλάδα, και ειδικότερα: 

α. στους στόχους και το περιεχόµενο των ρυθµίσεων (µονάδες 15) 
β. στην υλοποίησή τους (µονάδες 10). 

Μονάδες 25 

ΚΕΙΜΕΝΟ Α 

Οι λόγοι που ωθούν την κυβέρνηση Κουµουνδούρου στη σηµαντική αυτή θεσµική µεταβολή 

είναι πολλαπλοί. 

 α) Λόγοι οικονοµικοί: 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, καθώς έρχεται να ενισχύσει τις φυτείες και το µικρό ή µεσαίο οικογενει-

ακό κλήρο. Με την επέκταση των εξαγωγών του αγροτικού προϊόντος των φυτειών, οι εµπο-
ρικές οµάδες θα δουν µια ταχεία ανάπτυξή τους, ενώ ταυτόχρονα θα ενισχυθεί ο ρόλος τους 

στη δανειοδότηση των τρεχουσών αναγκών των νέων τώρα µικροπαραγωγών. 

 Με την παραχώρηση της δηµόσιας γης, το κράτος θα στερηθεί το 25% της ακαθά-

ριστης παραγωγής, αλλά θα αποκτήσει νέες πηγές εσόδων, τους φόρους και τους δασµούς, 
που θα επιβληθούν στο αυξηµένο τώρα αγροτικό προϊόν των φυτειών, καθώς θα έχουµε µια 

επέκταση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας και αύξηση της παραγωγής. 

 β) Λόγοι κοινωνικοί: Αν και δεν υπάρχει κάποιο συγκροτηµένο κίνηµα ακτηµόνων, οι 

καταπατήσεις των εθνικών και εκκλησιαστικών γαιών εκ µέρους µη κληρούχων ή 
µικροϊδιοκτητών σε διάφορες περιοχές της χώρας, ιδιαίτερα στην Πελοπόννησο, που δηµι-

ουργούν εστίες εντάσεων, συνηγορούν για την προικοδότηση αυτών των κοινωνικών οµάδων 
µε «λαχίδια»* εθνικής γης. […] 

 Το όλο εγχείρηµα µπορούµε να το δούµε ως ένα µέρος της όλης προσπάθειας του Α. 
Κουµουνδούρου, που αγκαλιάζει την περίοδο 1860–1880 και αποσκοπεί µε την ανάπτυξη 

της γεωργίας […] στην προώθηση της εκβιοµηχάνισης στην Ελλάδα. 

* λαχίδια: τεµάχια γης. 

Θ. Καλαφάτης, «Η αγροτική οικονοµία. Όψεις της αγροτικής ανάπτυξης», Ιστορία του Νέου 

Ελληνισµού 1770–2000, τ.5, Αθήνα, Ελληνικά Γράµµατα, 2003, σ. 72. 

ΚΕΙΜΕΝΟ Β 

 Πρόθεση των Φιλελευθέρων ήταν να ενισχύσουν το εθνικό φρόνηµα των χωρικών, 

βασικής πηγής οπλιτών για τους επερχόµενους πολέµους, αλλά και να ενισχύσουν την έλξη 
που ασκούσε το ελληνικό εθνικό πρόγραµµα µεταξύ των ποικίλων χριστιανικών πληθυσµών 

της Βόρειας Ελλάδας. Η ρητή υπόσχεση µιας εκτεταµένης αγροτικής µεταρρύθµισης εντάσ-
σεται στην πολιτική αυτή, η οποία είχε άµεσα θετικά αποτελέσµατα και προς τις δύο κατευ-

θύνσεις. Αρχικά, η απαλλοτρίωση των τσιφλικιών (ειδικώς βεβαίως των χριστιανών γαιοκτη-
µόνων) προβλεπόταν να γίνει εκουσίως, µε διάφορα προγράµµατα χρηµατοδότησης των 

ακτηµόνων αγοραστών και µε αργούς ρυθµούς. Η όξυνση, όµως, των ενδοαστικών συγκρού-
σεων και ο ∆ιχασµός του πολιτικού κόσµου έσπρωξε την Κυβέρνηση της Θεσσαλονίκης να 

υιοθετήσει ένα πιο ριζοσπαστικό πρόγραµµα υποχρεωτικής απαλλοτρίωσης. 
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Σ. ∆. Πετµεζάς, «Αγροτική oικονοµία. Tα όρια του µοντέλου αγροτικής ανάπτυξης του 19ου αιώνα», 

στο Χ. Χατζηιωσήφ (επιµ.), Ιστορία της Ελλάδας του 20ού αιώνα. Όψεις πολιτικής και οικονοµικής 
ιστορίας 1900–1940, Αθήνα, Βιβλιόραµα, 2009, σ. 219. 

ΚΕΙΜΕΝΟ Γ 

 Η λύση που επελέγη ήταν η αναπαραγωγή, στη Βόρειο Ελλάδα, του νοτιοελλαδικού 

κοινωνικού προτύπου, το οποίο στηριζόταν στη µικρή ιδιοκτησία και την οικογενειακή αγρο-
τική εκµετάλλευση. Το πρότυπο αυτό είχε αποδειχτεί αρκετά επιτυχηµένο, αν όχι από οικο-

νοµική οπωσδήποτε από πολιτική άποψη, καθώς είχε συµβάλει [...] στη σταθεροποίηση της 
κρατικής εξουσίας και του πολιτεύµατος. 

 Η διανοµή γης ήταν το κυριότερο όπλο που διέθετε το ελληνικό κράτος προκειµένου 
να νοµιµοποιήσει την κυριαρχία του στη Βόρειο Ελλάδα. […] 

 Η αγροτική µεταρρύθµιση άρχισε τελικά να υλοποιείται από το 1923 και ύστερα […]. 
Η γη που διένειµε τότε το κράτος ανήκε προηγουµένως κυρίως σε Τούρκους και Βουλγάρους 

που είχαν αποχωρήσει, στο πλαίσιο της ανταλλαγής των πληθυσµών, αλλά και σε έλληνες 
µεγαλογαιοκτήµονες. 

Α. Φραγκιάδης, Ελληνική οικονοµία 19ος – 20ός αιώνας. Από τον Αγώνα της Ανεξαρτησίας στην 
Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση της Ευρώπης, Αθήνα, Νεφέλη 2007, σσ. 130–131. 

 


