ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑ 2016
Α1.(α).
σελ.92-93 «Το κόµµα του Γ.Θεοτόκη… τον
πυρήνα των Αντιβενιζελικών»
Α1.(β).
σελ.213 «Στο µεταξύ…το Θέρισο»
Α1.(γ).
σελ.152 « Με βάση…ανταλλαξίµων» +
σελ.160 «Για να βοηθήσει… Γραφεία Ανταλλαγής
Πληθυσµών»
Α2.(α).
Α2.(β).
Α2.(γ).
Α2.(δ).
Α2.(ε).

 ωστό_ σελ. 84
Σ
Λάθος _ σελ. 209
Λάθος_ σελ. 220
Λάθος _ σελ. 49
Σωστό _ σελ. 54

Β1.
σελ. 142-143 «Η επιστροφή … της προσφυγιάς»
Β2.
σελ. 157 «Την αστική αποκατάσταση …..
λιµανιών κ.α.»
Γ1.(α)+(β) ( σελ.78 « Μέσα σε συνθήκες…βιοπραγίες»)
σελ.78-79 «Παρά την έντονη…του
πολιτικού τοπίου»
Κείµενο Α
1.Γεγονότα εκλογικής νοθείας 29 Ιουνίου 1874
επιφέρουν το άρθρο Χ.Τρικούπη «Τις πταίει;»:
• επικρίνεται έντονα ως µοναδικός υπεύθυνος ο
βασιλιάς και η συγκεντρωτική πολιτική του
• ο Χ. Τρικούπης απορρίπτει οποιαδήποτε
ευθύνη του λαού και των λοιπών κοµµάτων
• οι πολιτικοί δεν δύνανται να ανταπεξέλθουν
στις µεθοδεύσεις του βασιλιά ενώ µέρος αυτών
ελέγχεται από την Αυλή, άρα η ρήξη είναι
αναπόφευκτη
Ο Τρικούπης τελικά απορρίπτει την επαναστατική
ρήξη και προκρίνει ως λύση το σχηµατισµό
κυβερνήσεων πλειοψηφίας
και διαµόρφωση
δικοµµατικού συστήµατος.
Κείµενο Β
Ο βασιλιάς υπό τον φόβο της επανάστασης και του
πολιτικού αναβρασµού αναφέρει ότι :
• σεβάστηκε το δικαίωµα του λαού για το

δικαίωµα της εκλογής των βουλευτών
σύµφωνα µε το Σύνταγµα
• για την εύρυθµη λειτουργία του πολιτεύµατος
δέχεται την «αρχή της δεδηλωµένης» χωρίς
την οποία δεν θα µπορούσε να υπάρχει
αρµονική ζωή
Συµπέρασµα: Σέβεται δηλαδή την κατοχυρωµένη
από το Σύνταγµα του 1864 αρχή της λαϊκής
κυριαρχίας.

Δ1.(α)+(β) σελ.25 «Η οριστική αντιµετώπιση του
προβλήµατος…ιδιοκτησίας»
σελ.43-45 «Το αποφασιστικό βήµα…
Ρουµανία κ.τ.λ.
Κείµενο Α
Λόγοι ρυθµίσεων Κουµουνδούρου:
1.αύξηση εσόδων κράτους από φόρους και
δασµούς, τραπεζών και εµπορικών οµάδων
2.αναπτυξη εµπορικών οµάδων µε εξαγωγές
3.ενισχυση δανειοδότησης µικροπαραγωγών
4.κοινωνική εκτόνωση και εξάλειψη εντάσεων
5.ανάπτυξη
γεωργίας
και
προώθηση
εκβιοµηχάνισης της χώρας
Κείµενο Β
Η αγροτική µεταρρύθµιση του 1917:
1. ενίσχυε το εθνικό φρόνηµα των
καλλιεργητών-οπλιτών
2. εξυπηρετούσε τις εθνικές βλέψεις
πληθυσµιακής
εγκόλπωσης
µικροκαλλιεργητών στην Β.Ελλάδα
Κείµενο Γ
1. ο θεσµός της οικογενειακής µικροιδιοκτησίας
στη Β.Ελλάδα θεωρήθηκε,επιτυχής από πολιτική
και οικονοµική πτυχή
2. νοµιµοποιήθηκε µε την αναδιανοµή γαιών η
κυριαρχία των ελληνικών πληθυσµών στην
Β.Ελλάδα
3. αντικατάσταση Βουλγάρων και Τούρκων
δικαιούχων µε Έλληνες

