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ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ 

Α1. α. Σχολικό βιβλίο σελ. 92- 93: « Το κόμμα του Θεοτόκη… Αντιβενιζελικών.»  

β. Σχολικό βιβλίο σελ. 213-214: «Στο μεταξύ… το Θέρισο». 

γ. Σχολικό βιβλίο σελ. 152: «Με βάση το άρθρο 11… περιουσίες ανταλλαξίμων»  

A2. α.  →  Σωστό  (σελ.84) 
 β.  →  Λάθος  (σελ.209) 
 γ.  →  Λάθος  (σελ.220) 
 δ.  →  Λάθος  (σελ.49) 
 ε.  →  Σωστό  (σελ.54) 

Β1. Σχολικό βιβλίο σελίδες 142-143 «Η επιστροφή…. προσφυγιάς» 

Β2. Σχολικό βιβλίο σελ. 157 «Την αστική αποκατάσταση… επέκταση λιμανιών κ.α.». 

Γ1. α. Σχολικό βιβλίο σελ. 78-79: «Παρά την έντονη αντίδραση… αρχή δεδηλωμένης 1875»   
Από το παράθεμα  Α΄ αξιοποιούνται τα ακόλουθα: 

 Αναφορά στην εκλογική νοθεία.
 Δημοσίευση στις 29 Ιουνίου 1874 στην εφημερίδα «Καιροί» το πολιτικό κατηγορώ του

Χ. Τρικούπη με τον τίτλο «Τις πταίει;».
 Αποκλειστικός υπεύθυνος για την παρατεταμένη πολιτική κρίση της χώρας θεωρείται

ο βασιλιάς και όχι ο λαός ή τα πολιτικά κόμματα εξαιτίας του συγκεντρωτισμού των
εξουσιών στο πρόσωπό του, απότοκο της διαστροφής των συνταγματικών θεσμών.

 Το έθνος κατά την άποψη του Τρικούπη βρίσκεται μπροστά στο δίλημμα της υποταγής
ή της επανάστασης και οι πολιτικοί είναι ή ανίκανοι να αντικρούσουν τον απόλυτα
μοναρχικό τρόπο διακυβέρνησης του βασιλιά ή συνηγορούν και υποθάλπουν τη
βασιλική αυταρχικότητα.

 Καταλήγει πως η μόνη λύση είναι ο σχηματισμός κυβερνήσεων πλειοψηφίας και το
δικομματικό σύστημα, ώστε να αποφευχθεί μια επανάσταση που  τη θεωρεί
λανθασμένη και επικίνδυνη.

β.  Σχολικό βιβλίο σελ. 79: « Η ιδέα ανήκε… πολιτικού τοπίου» και   
        σελ. 80 «Το διάστημα… ο δικομματισμός θεμελιώθηκαν.» 

Από το παράθεμα Β αξιοποιούνται τα ακόλουθα: 
 Απαίτηση η ύπαρξη δεδηλωμένης εμπιστοσύνης της πλειοψηφίας της Βουλής ως

απαραίτητο προσόν για να δοθεί από το βασιλιά εντολή σχηματισμού κυβέρνησης. 



Τονίζεται πως χωρίς την δεδηλωμένη δεν μπορεί να υπάρξει αρμονική  λειτουργία 
του πολιτεύματος. 

 Υπογραμμίζεται ο σεβασμός  προς το Σύνταγμα ως προς τα προνόμια των βουλευτών.
 Αναφορά στο ότι ο Βασιλικός Λόγος του Γεωργίου Α΄ που εκφωνείται στη Βουλή 11-

8-1875 έχει συνταχθεί από τον Χ. Τρικούπη σε αυστηρό ύφος απεικονίζοντας την 
θέση του για την αρχή της δεδηλωμένης. 

Δ1. α. Σχολικό σελ. 25 «Η οριστική αντιμετώπιση…αρδευόμενα» και  
   σελ. 43 «Το αποφασιστικό βήμα… κρατικού ενδιαφέροντος» 

Από τις πηγές αξιοποιούνται τα κάτωθι στοιχεία: 
      Από το παράθεμα Α΄ θα αξιοποιηθούν τα ακόλουθα: 

 Η επίλυση του αγροτικού ζητήματος ήταν επιβεβλημένη ;από την κυβέρνηση
Κουμουνδούρου για λόγους οικονομικούς και κοινωνικούς. 

 Αύξηση εσόδων του κράτους- τραπεζών- εμπορικών ομάδων από τα ποσά της
εξαγοράς. 

 Ενίσχυση φυτειών και μικρού ή μεσαίου οικογενειακού κλήρου.
 Με την επέκταση των εξαγωγών των αγροτικών προϊόντων των φυτειών

αναπτύσσονται εμπορικές ομάδες και ενισχύεται ο ρόλος τους στη δανειοδότηση των 
μικροπαραγωγών. 

 Παρά τη στέρηση του 25% της ακαθάριστης παραγωγής το κράτος αποκτά νέες πηγές
εσόδων, φόρους και δασμούς, επέκταση της επιχειρηματικότητας και αύξηση της 
παραγωγής. 

 Αποφυγή κοινωνικών εντάσεων ιδιαίτερα στην Πελοπόννησο εξαιτίας  των
καταπατήσεων εθνικών και εκκλησιαστικώμν γαιών από μη κληρούχους ή 
μικροϊδιοκτήτες με δεδομένη την απουσία συγκροτημένου κινήματος ακτημόνων. 

 Οι ρυθμίσεις της κυβέρνησης Κουμουνδούρου αποσκοπούσαν στην ανάπτυξη της
γεωργίας και στην προώθηση της εκβιομηχάνισης της Ελλάδας.  

Από το παράθεμα Β΄ θα αξιοποιηθούν τα ακόλουθα: 
 Σύμφωνα με τους Φιλελεύθερους η επίλυση του αγροτικού ζητήματος θα συνέβαλε

στην ενίσχυση του εθνικού φρονήματος των χωρικών, ως βασικής πηγης οπλιτών, και 
θα αποτελούσε πόλο έλξης ποικίλων χριστιανικών πληθυσμών της Β.Ελλάδας. 

 Η απαλλοτρίωση των τσιφλικιών θα γινόταν εκούσια με προγράμματα
χρηματοδότησης των ακτημόνων αγροτών και με αργούς ρυθμούς. 

Από το παράθεμα Γ΄ θα αξιοποιηθούν τα ακόλουθα: 
 Η διανομή γης νομιμοποιούσε την κυριαρχία του ελληνικού κράτους στη Β.Ελλάδα

και συνέβαλε στη σταθεροποίηση της κρατικής εξουσίας και του πολιτεύματος.  

β.  Σχολικό βιβλίο σελ 25 «Σύμφωνα …ιδιοκτησίας» και σελ. 44-45 «Mε βάση αυτά 
τα νομοθετήματα … καθεστώς μικροϊδιοκτησίας» 

Από το παράθεμα Β΄ θα αξιοποιηθούν τα ακόλουθα: 
 Ο εθνικός διχασμός και η όξυνση των ενδοαστικών συγκρούσεων οδήγησε την

κυβέρνηση της Θεσσαλονίκης να υιοθετήσει ένα πιο ριζοσπαστικό πρόγραμμα 
υποχρεωτικής απαλλοτρίωσης. 
Από το παράθεμα Γ΄ θα αξιοποιηθούν τα ακόλουθα: 



 Η λύση που επελέγη ήταν η αναπαραγωγή στη Β. Ελλάδα του επιτυχημένου
νοτιοελλαδικού κοινωνικού προτύπου που στηριζόταν στη μικρή ιδιοκτησία και την
οικογενειακή αγροτική εκμετάλλευση.

 Η υλοποίηση της αγροτικής μεταρρύθμισης άρχισε από το 1923 και ύστερα κυρίως με
τη διανομή γαιών που ανήκαν σε Τούρκους και Βουλγάρους ανταλλάξιμους και σε
έλληνες μεγαλογαιοκτήμονες.

 Συμπληρωματικά να αναφερθεί ο ορισμός της αγροτικής μεταρρύθμισης/ επιτυχημένο
νοτιοελλαδικό κοινωνικό πρότυπο που στηρίζεται στη μικρή ιδιοκτησία και στην
οικογενειακή αγροτική εκμετάλλευση.


