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ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΗΣΟΡΗΑ 

ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟΤ(ΝΔΟ ΤΣΖΜΑ) 

ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ(ΠΑΛΑΗΟ ΤΣΖΜΑ) 

 

ΘΔΜΑ Α1 

 

α) Κόκκα Θενηόθε :  «Σν θόκκα...ππξήλα ησλ Αληηβεληδειηθώλ» 

ζρνιηθό βηβιίν ζει. 92-93. 

 

β)Πξνζσξηλή θπβέξλεζε Κξήηεο (1905): «ην κεηαμύ, ε 

επαλάζηαζε...πξνο ηνπο επαλαζηάηεο» 

ζρνιηθό βηβιίν ζει. 213-214. 

 

γ) Μηθηή Δπηηξνπή Αληαιιαγήο: « Με βάζε ην άξζξν 11... πεξηνπζίαο 

ησλ αληαιιαμίκσλ» 

ζρνιηθό βηβιίν ζει. 152. 

 

ΘΔΜΑ Α2 

       α)  

       β) Λ 

       γ) Λ 

       δ) Λ 

       ε)  



 

 

Θέκα Β1 

4. Ζ Παιηλλόζηεζε: ζτοιηθό βηβιίο ζει 142-143: 

« Η επηζηξνθή ησλ πξνζθύγσλ… ην δξόκν ηεο πξνζθπγηάο » 

 

Θέκα Β2 

ρνιηθό βηβιίν ζει. 157  

« Σελ αζηηθή…ιηκαληώλ θ.ά.» 

 

Θέκα Γ1 

α) ρνιηθό βηβιίν ζει. 78-79    «Παξά ηελ…αξρή δεδεισκέλεο  (1875)» 

 

Από ην θείκελν Α αμηνπνηνύληαη νη πιεξνθνξίεο:  

 όξγην εθινγηθήο λνζείαο ζηηο εθινγέο Ινπλίνπ 1874 

 Ο Σξηθνύπεο αληηδξά κε άξζξν ζηελ εθεκεξίδα «Καηξνί», 

θαηεγνξώληαο σο απνθιεηζηηθό ππεύζπλν ηεο πνιηηηθήο θξίζεο 

ηνλ βαζηιηά ζηνλ νπνίν ζπγθεληξώζεθε όιε ε εμνπζία 

 Ο Σξηθνύπεο ζεσξεί πσο δελ κπνξεί λα απνδνζεί επζύλε ζην ιαό 

νύηε ζηα πνιηηηθά θόκκαηα γηα ηελ πνιηηηθή θξίζε 

 

 

β) ρνιηθό βηβιίν ζει. 79 « Η ηδέα… ηνπίνπ» 

 

Από ην θείκελν Α αμηνπνηνύληαη νη πιεξνθνξίεο: 

 Η πξόηαζε ηνπ Σξηθνύπε γηα αληηκεηώπηζε ηεο πνιηηηθήο θξίζεο 

είλαη ν ζρεκαηηζκόο θπβεξλήζεσλ πιεηνςεθίαο θαη ε δηακόξθσζε 

δηθνκκαηηθνύ ζπζηήκαηνο. 

 



 

 

Από ην θείκελν Β αμηνπνηνύληαη νη πιεξνθνξίεο: 

 Ο βαζηιηάο αλαγλσξίδεη ηελ ππνρξέσζή ηνπ γηα ζηήξημε ησλ 

ζπληαγκαηηθώλ ζεζκώλ ( « παξ’ εκνύ αλαγλώξηζηο… Έζλνπο») 

 Αλαγλσξίδεη σο απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε γηα ζρεκαηηζκό 

θπβέξλεζεο ηελ « δεδεισκέλε εκπηζηνζύλε ηεο πιεηνςεθίαο ησλ 

αληηπξνζώπσλ ηνπ Έζλνπο», ρσξίο ηελ νπνία δελ κπνξεί λα 

ιεηηνπξγήζεη αξκνληθά ην πνιίηεπκα. 

 

Θέκα Γ1 

α) Από ην ζρνιηθό βηβιίν αμηνπνηνύκε: 

Νοκοζεζία 1870-1871: ζει. 25 «Ζ ορηζηηθή αληηκεηώπηζε… βαζκό.» 

Από ηηο πεγέο αμηνπνηνύκε: 

ΚΔΙΜΔΝΟ Α:  

 Αύμεζε εζόδσλ θξάηνπο, ηξαπεδώλ, εκπνξηθώλ νκάδσλ 

       «επηρεηξεί… νκάδσλ» 

 Αλάπηπμε εκπνξηθώλ νκάδσλ, ελίζρπζε ηνπ ξόινπ ηνπο. 

       «κε ηελ επέθηαζε… κηθξνπαξαγσγώλ» 

 Απόθηεζε λέσλ πεγώλ εζόδσλ γηα επέθηαζε επηρεηξεκαηηθήο 

δξαζηεξηόηεηαο 

        «κε ηελ… ηεο παξαγσγήο» 

 Δλίζρπζε θνηλσληθώλ νκάδσλ 

   «…εζηίεο εληάζεσλ… εζληθήο γεο» 

 Αλάπηπμε γεσξγίαο, εθβηνκεράληζε 

        «1860-1880… ζηελ Διιάδα» 

ΚΔΙΜΔΝΟ Β.Γ: Γελ ππάξρνπλ πιεξνθνξίεο. 



 

 

 

Νοκοζεζία 1917: ζει. 43-44 «Σο αποθαζηζηηθό… ελδηαθέροληος.» 

Από ηηο πεγέο αμηνπνηνύκε: 

ΚΔΙΜΔΝΟ Α: Γελ ππάξρνπλ πιεξνθνξίεο. 

ΚΔΙΜΔΝΟ Β:   

 Δλίζρπζε εζληθνύ θξνλήκαηνο 

       «πξόζεζε… ηεο Βόξεηαο Διιάδαο» 

ΚΔΙΜΔΝΟ Γ: Γελ ππάξρνπλ πιεξνθνξίεο. 

β) Από ην ζρνιηθό βηβιίν αμηνπνηνύκε: 

 ΤΛΟΠΟΗΖΖ 1870-1871: ζει. 25     

« ύκθσλα…δεκεηξηαθώλ»,  

Δπηιογηθά: « Δπξόθεηην…ηδηνθηεζίαο». 

 

Από ηηο πεγέο αμηνπνηνύκε:   ΓΔΝ ΤΠΑΡΥΟΤΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 

 

Από ην ζρνιηθό βηβιίν αμηνπνηνύκε: 

 

 ΤΛΟΠΟΗΖΖ 1917:   « Η αλαδηαλνκή…λέα πξνβιήκαηα», ζει. 

44-45 

Δπηιογηθά: ζει.44-45:  « Οη κηθξνθαιιηεξγεηέο…Ρνπκαλία θιπ.)» 

 

Από ηηο πεγέο αμηνπνηνύκε: 

 

ΚΔΙΜΔΝΟ Α: ΓΔΝ ΤΠΑΡΥΟΤΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 

 

ΚΔΙΜΔΝΟ Β:  

1) Απαιινηξίσζε ηζηθιηθηώλ, εηδηθά γηα ηνπο Υξηζηηαλνύο  

(«Αξρηθά…γαηνθηεκόλσλ»). 

2) Υξεκαηνδόηεζε αθηεκόλσλ («...ρξεκαηνδόηεζεο…ξπζκνύο)» 

3) Τπνρξεσηηθή απαιινηξίσζε  ( « Η όμπλζε... απαιινηξίσζεο») 

 



 

 

ΚΔΙΜΔΝΟ Γ:  

                       1) Αλαπαξαγσγή ζηε Βόξεηα Διιάδα ( « Η ιύζε…                    

πνιηηεύκαηνο ») 

      2) Γηαλνκή γεο  ( « Γηαλνκή… Βόξεηα Διιάδα») 

      3) Η πινπνίεζε μεθηλά ην1923 ( « Η αγξνηηθή... 

κεγαινγαηνθηήκνλεο») 

Δπηκέιεηα: Βαζηιεηάδες .-Βαζηιεηάδοσ Μ. - Δζθηηδή Ρ. - Δσαγγειίδοσ Π -Δσζσκηάδοσ 

Ν. – Μπάζηοσ Α. - Παραζτάθε Δ. - εβρής Κ. - Υαηδεληθοιάοσ Ν. 

 

 


