Απαντήσεις Ιστορία Κατεύθυνσης 2013

ΘΕΜΑ Α
Α.1. α. → Πολιτοφυλακή της Κρήτης: Σχολ. Βιβλίο σελ. 216: «Το πιο σηµαντικό …1913»
β. → Κοινωνιολογική εταιρεία: Σχολ. Βιβλίο σελ. 93: «Τα αριστερά… συνταγµατική µεταβολή».
γ. → Συνθήκη του Νεϊγύ: Σχολ. Βιβλίο σελ. 140: «Το Νοέµβριο … συνθήκης»
+ Σχολ. Βιβλίο σελ. 154: «Ήταν δυνατό … (Νεϊγύ)»
Α.2. α. → 4
β. → γ. → 1
δ. → 5
ε. → 3
στ. → ζ. → 2

ΘΕΜΑ Β
Β.1. Σχολικό Βιβλίο σελ. 85-86: «Ο Ελληνοτουρκικός … γραφειοκρατίας»
Β.2. Σχολικό Βιβλίο σελ. 249: «Οι Έλληνες της διασποράς… Κ. Κωνσταντινίδη από τη Μασσαλία»
+++Σχολικό Βιβλίο σελ. 250: «Στην Ευρώπη … Σοβιετικής Ένωσης»

ΘΕΜΑ Γ
Γ.1 α. → Σχολικό Βιβλίο σελ.42-43: Εισαγωγή «Στον Ελληνικό χώρο … µεγάλης ιδιοκτησίας»
→ Σχολικό Βιβλίο σελ. 43 «Τα τσιφλίκια … τεχνητές ελλείψεις»
+++Παράθεµα Α: «Καὶ ὄµω̋ … γεωργού̋;» , «Ἀλλὰ οἱ νέοι … νέῳ κυρίῳ»
Γ.1. β. → Σχολικό Βιβλίο σελ.80: Τρικούπης ⇒ «Το Τρικουπικό κόµµα … προέβλεπε», «ανάπτυξη …
της γεωργίας», «Για την υλοποίηση … πτώχευση»
Γ.1. β. → Σχολικό Βιβλίο σελ.81: ∆ηλιγιάννης ⇒ «Οι αντίθετοι …Χ. Τρικούπη», «Στα εδάφη της
Θεσσαλίας … δραστηριότητες»
+++Παράθεµα Β: «… ἐάν ἐπιβάλωµεν … τῆ̋ χώρα̋ µα̋…»
+++Παράθεµα Β: «ἐπιχείρησε τό 1896 … τό ‘‘θεσσαλικό πρόβληµα’’»
Γ.1. γ. → Σχολικό Βιβλίο σελ.43: «Οι πρακτικές αυτές … µεγάλων εκτάσεων»
+++Παράθεµα Α: «Ἀλλὰ οἱ νέοι … νέῳ κυρίῳ»
+++Παράθεµα Γ: Προβλήµατα «∆εν είµεθα κύριοι … µας θερίζει», ∆ιεκδικήσεις: «Όταν όµως … εν
Ελλάδι;»
∆.1. α. Σχολικό Βιβλίο σελ. 157 «Η αστική στέγαση ... 1930»,
∆.1. α. Σχολικό Βιβλίο σελ. 158-159 «Η αστική στέγαση ξεκίνησε … για τη στέγασή τους»
+++ Παράθεµα Α: «Η εγκατάσταση των προσφύγων … αβίωτες», «Κατόπιν … διαφόρων τύπων», «σε
κάθε … οικογένειες», «ελλείψεις … νερό», «Στο µεγάλο .. φρικτό θέαµα»
∆.1. β. Σχολικό Βιβλίο σελ.159: «Υπήρχε … πολλά χρόνια»
+++Παράθεµα Β: «Στους τελευταίους … σ’ αυτή την κατηγορία
+++Παράθεµα Β: «Το παράδειγµα … πλάτος δρόµων»
+++Παράθεµα Γ: «προσφέροντας µια πρωτόγονη στέγη … άτοµα»
+++Παράθεµα Γ: «Οι καλύβες είναι … ζωής»
Επιµέλεια: Κόιου Χριστίνα, Χατζίδης Παναγιώτης.
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