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Ιστορία 
προσανατολισμού 

 

ΟΜΑΔΑ Α 
Α1.  

α. Εθνικές γαίες: Σχολ. βιβλίο, σελ. 23-24: « «Εθνικές γαίες» ήταν οι ακίνητες … έως 5.000.000 

στρέμματα.» 

β. Εθνικόν Κομιτάτον: Σχολ. βιβλίο,. σελ. 77: Κατά τη διάρκεια της Εθνοσυνέλευσης του 1862-

1864 συγκροτήθηκε η παράταξη Εθνικόν Κομιτάτον. «Το Εθνικόν Κομιτάτον … στην Οθωμανική 

αυτοκρατορία.» 

γ. Σύμφωνο περί αμοιβαίας μεταναστεύσεως μεταξύ Ελλάδος και Βουλγαρίας: Σχολ. βιβλίο, 

σελ. 140: «Το Νοέμβριο του 1919 … πριν από την υπογραφή της συνθήκης.» 

 

Α2.   

α. 8    β. 5    γ. 2    δ. 3    ε. 6 

 

Β1. Σχολ. βιβλίο, σελ.216: «Με νέα απόφασή τους οι Δυνάμεις 

παραχωρούσαν … στη διαχείριση του Κρητικού Ζητήματος.» 

 

Β2.  

α. Σχολ. βιβλίο, σελ.153: «Η ελληνική κυβέρνηση διέθεσε … και του Υπουργείου Προνοίας και 

Αντιλήψεως.» 

β. Σχολ. βιβλίο, σελ.153-154: «Για την αποκατάσταση των προσφύγων … την Έδεσσα και αλλού.» 

 

ΟΜΑΔΑ Β 
Γ1.  

Πρόλογος:  

Σχολ. βιβλίο, σελ. 70-71: «Η επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου 1843 … για τις συνταγματικές 

ρυθμίσεις.» 

Κύριο μέρος: 

α. Η μορφή του πολιτεύματος όπως καθοριζόταν στο Σύνταγμα του 1844 ήταν η Συνταγματική 

Μοναρχία.  Σχολ. βιβλίο, σελ.71-72: «Στο σύνταγμα καθορίστηκαν και οι βασιλικές εξουσίες … του 
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αρμόδιου υπουργού.» Είκοσι χρόνια μετά, με το Σύνταγμα του 1864 ως πολίτευμα ορίστηκε η 

Βασιλευόμενη Δημοκρατία. ( στοιχεία από Σχολ. βιβλίο, σελ.78.) 

β. Ως προς την εκλογική διαδικασία και το δικαίωμα ψήφου το Σύνταγμα του 1844 … Σχολ. 

βιβλίο, σελ.72: «με άλλες διατάξεις … σε συναίνεση.» Σύμφωνα με το Κείμενο Α ο Εκλογικός 

νόμος που βασιζόταν στο Σύνταγμα του 1844 όριζε την εκλογή βουλευτών 

με πλειοψηφικό σύστημα σε δύο γύρους. Η ψηφοφορία θα ήταν άμεση, 

μυστική και σχεδόν καθολική. Συγκεκριμένα δικαίωμα ψήφου δινόταν 

στους άνδρες πολίτες 25 ετών, οι οποίοι θα έπρεπε να έχουν κάποιου 

είδους ιδιοκτησία στην περιοχή άσκησης του πολιτικού τους δικαιώματος ή να ασκούν σε αυτήν 

κάποιο επάγγελμα. Δεν είχαν δικαίωμα ψήφου όσοι βρίσκονταν υπό ανάκριση για κακούργημα , 

όσοι είχαν πρόσκαιρα ή δια παντός στερηθεί το δικαίωμα ψήφου κατόπιν δικαστικής αποφάσεως 

και όσοι στερούνταν την ελεύθερη διαχείριση της περιουσίας τους. Κάθε πολίτης, τέλος, είχε 

δικαίωμα μίας ψήφου που όφειλε να δώσει αυτοπροσώπως και όχι με αντιπρόσωπο.  

 Το επόμενο Σύνταγμα της χώρας, του 1864, κατοχύρωνε μεταξύ άλλων την αρχή της 

λαϊκής κυριαρχίας και την άμεση, μυστική και καθολική για τον ανδρικό πληθυσμό ψήφο με 

σφαιρίδια. (στοιχεία από Σχολ. βιβλίο,. σελ.78.)   

γ. Ως προς τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών, το Σύνταγμα του 1844 κατοχύρωσε … Σχολ. 

βιβλίο, σελ.71: « η ισότητα απέναντι στο νόμο… στη συγκρότηση κομματικών μηχανισμών.» 

Το Σύνταγμα του 1864 κατοχύρωσε  … Σχολ. βιβλίο,. σελ.78: « την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης … 

ή οι βιαιοπραγίες» 

 Σύμφωνα με το Κείμενο Β η Ελλάδα συγκρινόμενη με άλλες ευρωπαϊκές χώρες 

αναδεικνύει την προοδευτικότητα αλλά και την ιδιοτυπία της πολιτικής της οργάνωσης. 

(αναφορά των χρονολογιών καθιέρωσης καθολικής ψηφοφορίας σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη, όλα 

μετά την αντίστοιχη καθιέρωση στην Ελλάδα). Καταλήγουμε, επομένως στο συμπέρασμα ότι το 

Σύνταγμα του 1864 θεμελιώνει οριστικά τον κοινοβουλευτισμό και τη δημοκρατική λειτουργία 

στη χώρα μας. 

Επίλογος: 

Στοιχεία από Σχολ. βιβλίο, σελ.72-73 σχετικά με την εδραίωση και την πορεία του 

κοινοβουλευτισμού στην Ελλάδα. 

 

Δ2.  

Πρόλογος: 

Το 1912-1913 η Ελλάδα μετέχει νικηφόρα στους δύο Βαλκανικούς πολέμους με θετικά κατά κύριο 

λόγο αποτελέσματα (ιστορικό πλαίσιο). 

Κύριο μέρος: 

α. Σχολ. βιβλίο, σελ.49: «Το κόστος των βαλκανικών πολέμων … για τη γεωργική παραγωγή.» και 

«Οπωσδήποτε, όμως, η Ελλάδα έγινε υπολογίσιμη … αυξήθηκε σημαντικά.» 
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Σύμφωνα με το Κείμενο Α παρά το βαρύ χρέος της χώρας στο τέλος των βαλκανικών 

πολέμων, το κλίμα ήταν αισιόδοξο για το μέλλον λόγω των στρατιωτικών επιτυχιών και η 

οικονομία εμφάνιζε δυναμισμό. Η εμπιστοσύνη στην οικονομική εξέλιξη αντικατοπτρίστηκε στη 

σταθερότητα της δραχμής, που διατήρησε την ονομαστική της αξία, με την αύξηση των 

καταθέσεων στην Εθνική Τράπεζα και των αποθεμάτων χρυσού, τη διατήρηση του ισοζυγίου 

πληρωμών στον τομέα του εξωτερικού εμπορίου και τη σχετική σταθερότητα του εισοδήματος 

που προερχόταν από αυτό. 

 

β. Σχολ. βιβλίο, σελ.49: «Το κύριο πρόβλημα ήταν η παρουσία … μερικές χιλιάδες Εβραίοι.» και «Η 

χώρα ήταν έτοιμη να αφιερωθεί στο δύσκολο έργο … ο Ά Παγκόσμιος πόλεμος.» 

Σύμφωνα με το Κείμενο Β που αποτελεί μαρτυρία του Κωνσταντίνου Ρακτιβάν, ο οποίος 

τον Οκτώβριο του 1912 εγκαθίσταται στη Θεσσαλονίκη ως αντιπρόσωπος της ελληνικής 

κυβέρνησης για το συντονισμό της προσωρινής διοίκησης των Νέων 

Χωρών, η πρόθεση του επίσημου ελληνικού κράτους είναι να 

επιδειχθεί ίση και δίκαιη συμπεριφορά προς όλες τις εθνότητες που 

κατοικούν την περιοχή της Μακεδονίας. Ο σεβασμός των 

δικαιωμάτων των ατόμων και η τόνωση των αδελφικών δεσμών μεταξύ τους αποτελούσαν τους 

βασικούς άξονες διοίκησης της περιοχής με στόχο την ευημερία όλων των κατοίκων. 

γ. Σχολ. βιβλίο, σελ.167: «Σημαντικότερες ήταν οι επιπτώσεις …εποικίστηκαν από πρόσφυγες.» 

Σύμφωνα με τον Πίνακα που μας δίνεται, οι πόλεις με τη μεγαλύτερη αναλογία προσφύγων στο 

συνολικό πληθυσμό τους το 1928 ήταν οι πόλεις της Μακεδονίας (Δράμα, Καβάλα, Σέρρες, 

Θεσσαλονίκη με αναφορά του αντίστοιχου ποσοστού). Ακολουθούν τα νησιά του Ανατολικού 

Αιγαίου ( Μυτιλήνη, Χίος με αναφορά του αντίστοιχου ποσοστού), οι πόλεις της Θράκης (Ξάνθη, 

Κομοτηνή με αναφορά του αντίστοιχου ποσοστού) και δύο μεγάλα λιμάνια, ο Πειραιάς και το 

Ηράκλειο της Κρήτης (με αναφορά του αντίστοιχου ποσοστού). 

Επίλογος: 

Σχολ. βιβλίο, σελ.167: « Με τον τρόπο αυτό … και ενσωματώθηκαν στον εθνικό κορμό.» 
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ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ 2016 ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ 
  Πρβ. ΣΥΓΧΡΟΝΗ βιβλιοθήκη, Βιβλίο Επανάληψης Γ΄ Λυκείου Ανθρωπιστικών σπουδών,  

Α1 σσ. 20 ορισμός 2, 23, 42 

   Πρβ. ΣΥΓΧΡΟΝΗ βιβλιοθήκη, Βιβλίο Επανάληψης Γ΄ Λυκείου Ανθρωπιστικών σπουδών, 

Β1 σσ. 20 ερ. 172, 173   

   Πρβ. ΣΥΓΧΡΟΝΗ βιβλιοθήκη, Βιβλίο Επανάληψης Γ΄ Λυκείου Ανθρωπιστικών σπουδών,  

Β2 σσ. 19 ερ. 135, 136.   

  Πρβ. ΣΥΓΧΡΟΝΗ βιβλιοθήκη, Βιβλίο Επανάληψης Γ΄ Λυκείου Ανθρωπιστικών σπουδών,  

Γ1 σσ. 15 ερ. 18.   

   Πρβ. ΣΥΓΧΡΟΝΗ βιβλιοθήκη, Βιβλίο Επανάληψης Γ΄ Λυκείου Ανθρωπιστικών σπουδών,  

Δ1 σσ. 16 ερ. 28.   

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


