
 
 
 
 
 
 
ΘΕΜΑ  Α 

 

       Ιστορία    Κατεύθυνσης 
ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΜΑΙΟΥ 2011 
        ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

 
Α.1. α. → Σ           β. → Λ           γ. → Λ             δ. → Σ              ε. → Σ 
Α.2. α. → Μέτρο εξόντωσης των Νεότουρκων εναντίον των Ελλήνων του Πόντου, της Μ. Ασίας και των 
µειονοτήτων εν γένει. Σχολ. Βιβλίο σελ. 139: «Οι άνδρες άνω των 45 ετών … όσοι συνελήφθησαν 
εκτελέστηκαν». 

β. → Σχολ. Βιβλίο σελ. 143: Συστάθηκε τον Οκτώβριο του 1918 στην Κωνσταντινούπολη, µε 
σκοπό την οργάνωση του επαναπατρισµού των εκτοπισµένων, µε τη βοήθεια του Πατριαρχείου και της 
ελληνικής κυβέρνησης 

γ. → Σχολ. Βιβλίο σελ. 151: «Με βάση το άρθρο 11 … περιουσίας ανταλλαξίµων» 
 
 
ΘΕΜΑ  Β 

 
Β.1. α. → Σχολικό Βιβλίο σελ. 75-76: «Περί τα τέλη της δεκαετίας του 1850 … Αλέξανδρος 
Κουµουνδούρος» 

β. → Σχολικό Βιβλίο σελ. 76: «Το Φεβρουάριο του 1862 η δυσαρέσκεια… αναγκάστηκε να 
εγκαταλείψει τη χώρα» 
Β.2. Σχολικό Βιβλίο σελ. 219-220: «Εκείνο που δεν είχε κατορθώσει … από την Κρήτη» 

 
 
ΘΕΜΑ  Γ 

 
Γ.1. α. → Σχολικό Βιβλίο σελ.43-44: «Το  1917 η κυβέρνηση του Ελ. Βενιζέλου … αγροτικό χώρο» 
+++Παράθεµα: «Τα µέτρα απαλλοτριώσεως …, γαίες του δηµοσίου» 

 
β. → Σχολικό Βιβλίο σελ.44-45: «Με βάση αυτά τα νοµοθετήµατα … Ρουµανία, κ.λ.π.» 

+++Παράθεµα: «Κανένα από τα µέτρα αυτά …, αρχή υποτυπώδης» 
 
 
ΘΕΜΑ  ∆ 

 
∆.1. Σχολικό Βιβλίο σελ. 168 «Η άφιξη των προσφύγων ... ικανότητες» 
+++Παράθεµα: «Αξιοσηµείωτες … τεχνίτες» 
Σχολικό Βιβλίο σελ.168: «Στην δεκαετία 1922-1932 … λειτουργίας του» 
+++Παράθεµα: «Στη δεκαετία … νοµισµατικού συστήµατος» 

 
Σχολικό Βιβλίο σελ.168-169: «Η συµµετοχή προσφύγων … µεγαλέµποροι» 
Σχολικό Βιβλίο σελ.169: «Η άφιξη των προσφύγων … ετοίµων ενδυµάτων» 
+++Παράθεµα: «Είναι χαρακτηριστικό … µεγαλύτερη» 
+++Παράθεµα: «Καινούριοι … Μεσοπόλεµο» 
Σχολικό Βιβλίο σελ.157: «Την αστική … ταπητουργία» 
+++Παράθεµα: «Από την αρχή η πολιτική της … κριτήρια» 
Σχολικό Βιβλίο σελ.168: «Οι Έλληνες προέρχονταν … γηγενών.» 
+++Παράθεµα: «Η χώρα πλουτίστηκε …. Αυτοκρατορίας» 
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