Ιστορίας Κατεύθυνσης Γ΄ Λυκείου
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΜΑΙΟΥ 2009
Απαντήσεις
ΟΜΑΔΑ Α΄

ΘΕΜΑ Α.1
Θέμα Α1.1
1. ε
2. στ
3. α
4. ζ
5. γ
Θέμα Α1.2
α) σελίδα 46 : «Η μεγάλη πολυεθνική εργατική … ιδεολογίας στη χώρα.»
β) σελίδα 77 : «Οι πεδινοί είχαν … μικροκαλλιεργητές.»
γ) σελίδα 92 : «Το εθνικό Κόμμα … υλοποιήσουν οι Βενιζελικοί.»

ΘΕΜΑ Α.2
Α2.1 σελίδες 212-213 : «Η έκρηξη και η ταχύτατη επέκταση … προς τους επαναστάτες.»
Α2.2 σελίδα 249 : «Λίγες μέρες πριν τη ρώσικη κατοχή … η περιοχή ξαναπέρασε στην κατοχή των
Νεοτούρκων.»
ΟΜΑΔΑ Β΄

ΘΕΜΑ Β.1
Τα οφέλη της Ελλάδας :
Ιστορικές γνώσεις : σελ. 49 : «Το κόστος των βαλκανικών πολέμων ήταν σημαντικό … το καλοκαίρι
του 1914 , ο Α΄ παγκόσμιος πόλεμος.»
+++++++++++
πληροφορίες παραθεμάτων : Κείμενο Α΄ :
1. «η ελληνική οικονομία έδινε σημεία ανόρθωσης … να ατενίζει το μέλλον με πρωτόγνωρη
αισιοδοξία.»
2. «Ό,τι συνέβαλε τα μέγιστα στο κλίμα σιγουριάς … επιτυχίες.»
3. «Η παραγωγική δυνατότητα … προοιωνίζονταν λαμπρό μέλλον.»
4. «Επιπλέον οι στρατιωτικές επιτυχίες … τις εδαφικές τους απώλειες.»
Τα προβλήματα που προέκυψαν :
Πληροφορίες παραθεμάτων : Κείμενο Α΄ :
1. «Η Ελλάδα βγήκε υπερχρεωμένη από τους βαλκανικούς πολέμους.»
2. «Η επέκταση όμως της αμυντικής θωράκισης της Ελλάδας αναπόφευκτα καταπονούσε την
οικονομία της.»
Κείμενο Β΄ :
3. «Το 1913 η ύπαιθρος της Ηπείρου … 20ού αιώνα.»
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4. «Κυρίαρχη μορφή ιδιοκτησίας … με νομαδική κτηνοτροφία»
5. «Η οικονομία των νέων επαρχιών … είχε αποκοπεί.»
6. «Επιπλέον , στις νέες βόρειες επαρχίες … και θρησκευτικές ομάδες.»

ΘΕΜΑ Β.2
Ιστορικές γνώσεις : σελίδα 165 : «Σε γενικές γραμμές υπήρχε … την οποία οι ντόπιοι συχνά
αμφισβητούσαν.»
σελίδα 165 : Η διάσταση προσφύγων και γηγενών εκφράστηκε κυρίως :
«Στην οικονομική ζωή . Υπήρχε ανταγωνισμός στην … άλλες
επιχειρηματικές δραστηριότητες.»
+++++++++
Πληροφορίες παραθεμάτων :
«Μέσα στις επερχόμενες δεκαετίες … είτε ως εργάτες είτε ως εργοδότες.»
«Στην πολιτική ζωή . Πριν ακόμη από την παροχή στέγης και εργασίας … καλλιεργούσαν το μίσος
εναντίον τους.»
«Στην κοινωνική ζωή . Οι πρόσφυγες που κατοικούσαν στους συνοικισμούς … όλες τις
δραστηριότητες στη νέα πατρίδα τους.»
+++++++++
Πληροφορίες παραθεμάτων :
«Ολόκληρος ο ντόπιος πληθυσμός … ή στο κοινοβούλιο.»
«Η ένταξη όπως είναι φυσικό , δεν πραγματοποιείται μέσα στην τέλεια αρμονία … κι άλλοτε
έκδηλη.»
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