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ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ 

IΣΤΟΡΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (23/05/2016) 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
 
ΘΕΜΑ Α1 

α. σχολ. βιβλ. σελ. 93: « Το κόμμα του Γ. Θεοτόκη......Αντιβενιζελικών» . 
β. σχολ. βιβλ. σελ. 213: «Στο μεταξύ, η επανάσταση.....σελ. 214: ....προς τους επαναστάτες». 
γ. σχολ. βιβλ., σελ. 151: « Με βάση το άρθρο 11 ....σελ. 152....των ανταλλαξίμων» . 
 
Α2 
α. Σωστό, σχολ. βιβλ.: σελ. 84 
β. Λάθος, σχολ. βιβλ.: σελ 209 
γ. Λάθος: σχολ. βιβλ.: σελ. 220 
δ. Σωστό: σχολ. βιβλ.: σελ. 54 
 
β1. σχολ. βιβλ.: σελ. : 142 – 143: 4. Η παλιννόστηση. 
 
β2. σχολ. βιβλ.: σελ.: 157: 3. Η αστική αποκατάσταση. 
« Η αστική αποκατάσταση συνάντησε....σελ. 158...επέκταση λιμανιών κ.α.»  
 
Γ1. 
α. Για την ασάφεια: σχολ. βιβλίο σελ. 78 «Παρά την έντονη αντίδραση... σελ. 79 μέχρι την ψήφιση 
της αρχής της δεδηλωμένης το 1875». 
Για το πρόβλημα: σχολ. βιβλ.: σελ. 78: « Ο Γεώργιος εκμεταλλεύτηκε......αρεσκείας του πράγμα που 
προκαλούσε πολιτική αστάθεια» . 
Κείμενο Α : Λίγες μέρες....αυταρχικότητα».  
Επισημαίνεται το όργιο νοθείας, αυθαιρεσία και η αυταρχικότητα  του, στέμματος. 
 
β. Για τη ρύθμιση 
σχολ. βιβλ.. : σελ. 79 «Η ιδέα (της αρχής της δεδηλωμένης)....πλειοψηφίας των βουλευτών.» 
 
Πηγές 
 « Η αιχμηρή πολιτική....προοπτική.» 
Κείμενο Β: Απαραίτητο προσόν.....η δεδηλωμένη εμπιστοσύνη της πλειονοψηφίας...» 
 
β. Για τις συνέπειες 
Σχολ. βιβλ., σελ. 79: « Αυτό θα στερούσε...πολιτικού τοπίου»   
Κείμενο Α: « Η αιχμηρή πολιτική θέση...προοπτική»  - σχηματισμός κυβερνήσεων πλειοψηφίας 
(δικομματισμός)  
 
Δ1. 
 
α. Στόχοι 
Κουμουνδούρος: σχολ. βιβλ., σελ. 25: « Η οριστική αντιμετώπιση......αδιέξοδο. 
Κείμενο Α  
επαύξηση εσόδων, ενίσχυση φυτειών - μικρομεσαίων κλήρων, επέκταση εξαγωγών, δανειοδότηση, 
φόροι δασμοί, πρόληψη κοινωνικών εντάσεων, προώθηση εκβιομηχάνισης. 
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Βενιζέλος 
σχολ. βιβλ. σελ. 43: « Το αποφασιστικό βήμα...σελ. 44..ενδιαφέροντος.», σελ. 154: «θα καλυπτόταν... 
περιοχές». 
  
Κείμενο Β 
Ενίσχυση εθνικού φρονήματος 
Έλξη πληθυσμών προς ελληνικό εθνικό πρόγραμμα 
Εκούσια απαλλοτρίωση 
Κείμενο Γ 
Σταθεροποίηση κρατικής εξουσίας  - πολιτεύματος 
Νομιμοποίηση κυριαρχίας στη Β. Ελλάδα 
 
Περιεχόμενο 
 
Κουμουνδούρος 
σχολ. βιβλ., σελ. 25: «Σύμφωνα με τις νομοθετικές ρυθμίσεις....αρδευόμενα.»  
 
Βενιζέλος 
σχολ. βιβλ..: σελ. 156 «Ο παραχωρούμενος κλήρος. σελ 157......ζώα». 
Κείμενο Γ 
Επιλογή νοτιοελλλαδικού προτύπου – μικρές ιδιοκτησίες 
 
 
β. Υλοποίηση  
Κουμουνδούρος 
σχολ. βιβλ., σελ. 25: οι στόχοι ήταν αντιφατικοί....βαθμό.» «Από το 1870 ως το 1911..ιδιοκτησίας».  
 
Βενιζέλος 
Υλοποίηση σχολ. βιβλ., σελ. 45: « Η αναδιανομή..Ρουμανία κ.λ.π.» 
 
Κείμενο Β 
Υποχρεωτική απαλλοτρίωση 
 
Κείμενο Γ  
Υλοποίηση από το 1923 και ύστερα. Απαλλοτρίωση γης Τούρκων, Βουλγάρων, Ελλήνων 
γαιοκτημόνων. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


