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ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ  ΕΞΕΣΑΕΩΝ Γ’ ΛΤΚΕΙΟΤ 

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΟΡΙΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 05/12/2021 

ΤΝΟΛΟ ΕΛΙΔΩΝ: 3 

ΑΠΑΝΣΗΕΙ 

 

ΘΕΜΑ Α1. 

α. Διεθνής Οικονομικός Έλεγχος (Δ.Ο.Ε) 

<<Κατά το έτος 1893 η Ελλάδα βρέθηκε....... του δημόσιου χρέους της >> και << Οι 

διαπραγματεύσεις.... πόλεμο του 1897>> (σελ. 37) 

<<Σα οικονομικά του ελληνικού κράτους..... στη βελτίωση των επιδόσεων της ελληνικής 

οικονομίας>> (σελ. 38) 

 β. Πεδινοί 

<<Μέσα στην Εθνοσυνέλευση ....όπως ονομάστηκαν >> (σελ. 77) 

<<Οι πεδινοί είχαν ως ηγέτη τους ..... και στους μικροκαλλιεργητές>>  (σελ.77) 

γ. Ραλλικό Κόμμα 

<<Από τα αντιβενιζελικά κόμματα.... ήταν πιο διαλλακτικό>> (σελ. 92) 

<<Σο ραλλικό κόμμα......για την οικονομική ανάπτυξη>> (σελ. 92) 

 

ΘΕΜΑ Α2. 

α. ωστό 

β.  Λάθος 

γ. Λάθος 
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δ. ωστό 

ε. Λάθος                                                                                                                                           

 

ΘΕΜΑ Β1. 

<< Η πρώτη δημόσια εμφάνιση του Βενιζέλου..... από μέλη της Εθνοσυνέλευσης >> (σελ. 89-90) 

ΘΕΜΑ Β2. 

<< Η Ελλάδα του Μεσοπολέμου .... μέσα στην καταστροφή >> (σελ. 52) 

 

ΘΕΜΑ Γ1. 

α. Ιστορικές Γνώσεις  

<< Μέσα σε συνθήκες κυβερνητικής αστάθειας....για να φτάσει στην ψήφιση συντάγματος>> 

(σελ. 78) 

<< Παρά την έντονη αντίδραση..... διορίζει κυβερνήσεις της αρεσκείας του>> (σελ. 78-79) 

β. Ιστορικές Γνώσεις 

Η ρύθμιση  ψήφιση της αρχής της δεδηλωμένης το 1875.  <<Η ιδέα ανήκε.....μεταβολή του 

πολιτικού τοπίου>> (σελ. 79) 

ΠΗΓΗ 1 

1. Ο Χ. Σρικούπης θεωρούσε τον βασιλιά υπεύθυνο για την παρατεταμένη πολιτική 

κρίση.  

2. Δεν επέρριψε ευθύνες στο λαό. 

3. Απευθυνόμενος στους πολιτικούς αναφέρει την ανικανότητά τους να αντικρούσουν 

την απόλυτη μοναρχία, ενώ παράλληλα κάποιοι υποβοηθούσαν την βασιλική 

αυταρχικότητα. 

4. Θεωρούσε πως η μόνη λύση ήταν ο σχηματισμός κυβερνήσεων πλειοψηφίας και η 

διαμόρφωση δικομματικού συστήματος. 

 

ΠΗΓΗ 2 

1. Ο βασιλιάς αποδέχθηκε την <<αρχή της δεδηλωμένης>> 
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2. Ισχυρίστηκε ότι όπως σεβόταν την αρχή της λαϊκής κυριαρχίας και το δικαίωμα της 

καθολικής ψήφου των ανδρών, θα σεβόταν και τα προνόμια των εκλεγμένων 

βουλευτών σύμφωνα με το σύνταγμα.  

3. Θεωρούσε πως χωρίς την << δεδηλωμένη>> η αρμονική λειτουργία του πολιτεύματος 

θα ήταν αδύνατη. 

 

ΘΕΜΑ Δ1. 

Ιστορικές Γνώσεις 

<< Η παρακμή των ξενικών κομμάτων.....να εγκαταλείψει τη χώρα>> (σελ. 75-76) 

ΠΗΓΗ 1 

1. Η νέα γενιά, που εμφανίστηκε περίπου στο τέλος της βασιλείας του Όθωνα, 

διαπνεόταν από τις φιλελεύθερες ιδέες της Ευρώπης.  

2. Ανέλαβε το το έργο της ολοκλήρωσης της δημοκρατίας και την έξωση του Όθωνα.  

3. Η Ελλάδα, μέσα σε τριάντα χρόνια, υφίστατο νέα κοινωνικά, οικονομικά και πολιτικά 

δεδομένα, καθώς σημαντικό ρόλο στην εξέλιξή της έπαιξε και η πληθυσμιακή σύνθεσή 

της.  

4. Τπήρξε μεταβολή στην αναλογία του πληθυσμού της υπαίθρου και των αστικών 

κέντρων  αστικοποίηση 

5. Διαμορφωνόταν η νέα ηγετική τάξη που ήταν τελείως διαφορετική από εκείνη που 

προήλθε από τον αγώνα της ανεξαρτησίας.  

ΠΗΓΗ 2 

1. Με την έκβαση του Κριμαϊκού πολέμου το ρεύμα κατά του βασιλιά εντάθηκε.  

2. Αφορμή στάθηκαν οι διώξεις φιλεύθερων διανοουμένων όπως ο Α. ούτσος. 

3. Ενεργή συμμετοχή είχε και η << χρυσή>> φοιτητική νεολαία της εποχής . 

4.  Έτσι, η αντιπολίτευση εναντίον του Όθωνα γενικεύτηκε και οι νέοι συμπαρέσυραν 

πολλούς πολιτικούς με διαφορετικές πεποιθήσεις και στρατιωτικούς, που για 

διαφορετικούς λόγους επιζητούσαν την απομάκρυνση της δυναστείας. 

 

 


