ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2016
Α1.
α)σελ. 93 «Το κόμμα του Γ.Θεοτόκη…Αντιβενιζελικών»
β) σελ. 213-214 «Στο μεταξύ η επανάσταση…προς τους επαναστάτες»
γ) σελ. 151-152 «Με βάση το άρθρο …των ανταλλάξιμων»
Α2. Σ, Λ, Λ, Λ, Σ
Β1. Σελ. 142-143 «Η επιστροφή των προσφύγων …Ανατολική Θράκη» «Οι συνθήκες
…της προσφυγιάς»
Β2. Σελ. 157-158 «Την αστική αποκατάσταση …ή επέκταση λιμανιών κ.ά.»
Γ1.α) Από το βιβλίο σελ. 78-79 « Παρά την έντονη αντίδραση…αρχής της
δεδηλωμένης του 1875»
α) Από πηγές θα αξιοποιηθούν τα παρακάτω:
Πηγή Α
-αναφορά στον τρόπο διεξαγωγής των εκλογών της 29ης Ιουν’ιου 1874
-την άποψη του Τρικούπη ότι υπεύθυνος της πολιτικής κρίσης είναι ο βασιλιάς.
-συγκεντρωτισμός εξουσιών
-κίνδυνος επανάστασης
-ανικανότητα πολιτικών
Γ1. β) Από το βιβλίο σελ. 79 « Η ιδέα ανήκε …του πολιτικού τοπίου»
β) Από πηγές θα αξιοποιηθούν τα παρακάτω:
Πηγή Β
-αναφορά στο ότι η πηγή είναι απόσπασμα του βασιλικού λόγου στη Βουλή την 11η
Αυγούστου 1875
-δηλώσεις του βασιλιά για το σεβασμό των δικαιωμάτων του λαού και τη στήριξη του
στους βουλευτές.
-την αποδοχή της αρχής της δεδηλωμένης από μέρους του
Δ1. α. σελ. 25 «Η οριστική αντιμετώπιση …40 στρέμματα για αρδευόμενα.» σελ. 4344 « Το 1917 η κυβέρνηση …στον αγροτικό χώρο»
Πηγή Α
-αύξηση κρατικών εσόδων από φόρους και δασμούς

-ανάπτυξη εμπορικών ομάδων
-ενίσχυση του ρόλου τους στη δανειοδότηση των μικροπαραγωγών
-να σταματήσουν την καταπάτηση εθνικών και εκκλησιαστικών γαιών από ακτήμονες
σε διάφορες περιοχές.
Πηγή Β για το 1917
-ενίσχυση εθνικού φρονήματος χωρικών λόγω πολέμων
-ενοποίηση χριστιανικών πληθυσμών Βορείου Ελλάδας
Δ1β.σελ.25 «Από το 1871…ιδιοκτησίας»
νομοθετήματα …ανήλθε σε 40%»

σελ. 44-45 «Με βάση αυτά τα

Πηγή Β
-χρηματοδότηση ακτημόνων για να γίνει η μεταρρύθμιση εκούσια και αργά
-το πρόβλημα που οδήγησαν σε υποχρεωτική απαλλοτρίωση
Πηγή Γ
-υιοθέτηση νοτιοελλαδικού κοινωνικού προτύπου για απαλλοτρίωση στη Βόρεια
Ελλάδα
-οφέλη αυτού του μοντέλου
-χρονολογία έναρξης της μεταρρύθμισης
-προέλευση κτημάτων
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