
        ~σελίδα  1 από  2 ~ 

 
ΑΙΣΧΥΛΟΥ  16  - ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ  - ΤΗΛ. 210 5710710 

 

 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  
Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ & Δ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

   

ΤΕΤΑΡΤΗ  6  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  2017  
 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 
 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ 
Α1.  α) Σχολικό βιβλίο σελίδα  46:  

«Η κατάσταση αυτή … στη χώρα». 
β) Σχολικό βιβλίο σελίδα  208:  

«Ένα σοβαρό ζήτημα … εγκατάστασής του». 
γ) Σχολικό βιβλίο σελίδα  215:  

«Οι διαπραγματεύσεις … με την Ελλάδα». 
 

Α2.  Αα – 7,  β – 5,   γ – 3,   δ – 2,  ε – 4. 
 

Β1. α) Σχολικό βιβλίο σελίδα  28:  
«Η δραστηριότητά της … κυκλοφορία τους». 

β) Σχολικό βιβλίο σελίδα  53:  
«Το 1927 … το 1929». 

 

Β2.  Σχολικό βιβλίο σελίδες  140 - 142:  
«Στην αρχή η περίθαλψη … εγκατάστασης.» 

 
ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 

 

Γ1. α) Σχολικό βιβλίο σελίδα  165:  
«Στην οικονομική ζωή … δραστηριότητες». 

β) Σχολικό βιβλίο σελίδες  165 -166:  
«Στην κοινωνική ζωή … νέα πατρίδα τους». 

γ) Σχολικό βιβλίο σελίδα  165:  
«Στην πολιτική ζωή … εναντίον τους». 
 

Από το κείμενο Α σε σχέση με το γ. σκέλος του θέματος να 
αναφερθεί η εκλογική δύναμη που είχαν οι φιλελεύθεροι 
(Βενιζελικοί) στη Βόρεια Ελλάδα καθώς και το ότι η ψήφος 
των προσφύγων επηρέασε το εκλογικό αποτέλεσμα στις 
εκλογές του 1926. 
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Από το κείμενο Β να αναφερθεί η αμφισβήτηση της 
ελληνικότητας των προσφύγων από τους ντόπιους και η 
προκατάληψη που υπήρχε από τους φιλοβασιλικούς 
απέναντί τους λόγω των πολιτικών φρονημάτων τους. 

 
Δ1. α) Σχολικό βιβλίο σελίδες 84 - 87:  

«Κατά την περίοδο … μέσω της βουλής». 
 

Από το κείμενο Α να αναφερθούν τα οικονομικά, κοινωνικά, 
εθνικά και πολιτικά αίτια που οδήγησαν το Στρατιωτικό 
Σύνδεσμο στο κίνημα στο Γουδί καθώς και η κακή 
κατάσταση του στρατού και του στόλου (ανετοιμότητα). 
 

Από το κείμενο Β να τονιστεί ότι εκτός από την εθνική 
ταπείνωση, η οικονομική αποδυνάμωση του μεγαλύτερου 
μέρους των Ελλήνων καθώς και των αξιωματικών, έπαιξε 
ρόλο στην ανάληψη πρωτοβουλιών από το στρατό. 
 

Από το κείμενο Γ να αναφερθούν : Το κύριο αίτημα του 
Στρατιωτικού συνδέσμου που ήταν η γενικότερη ανόρθωση 
της χώρας. Η επιτακτική ανάγκη να πάψουν να 
συμμετέχουν στη διοίκηση του στρατού και του στόλου τα 
μέλη της βασιλικής οικογένειας και να αναλάβουν τα σχετικά 
καθήκοντα ενεργοί ή απόστρατοι αξιωματικοί που έχουν 
πείρα και γνωρίζουν τις ανάγκες της χώρας.  
Ο εξορθολογισμός της διοίκησης και η βελτίωση του θεσμού 
της απονομής της δικαιοσύνης. Η εκπαίδευση να 
ανταποκρίνεται στις πρακτικές και στρατιωτικές ανάγκες της 
χώρας και να κατοχυρωθούν τα ατομικά δικαιώματα των 
πολιτών. Τέλος, η ανάγκη άμεσης αντιμετώπισης των 
οικονομικών προβλημάτων της χώρας. 

 
β) Σχολικό βιβλίο σελίδα  88:  

«Υπό την πίεση του Συνδέσμου … τις επιδιώξεις του».   
 


