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ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΤΡΙΤΗ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014
ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ Α
Α1

α) σελ. 42: “Καθώς η κατοχή γης..….συνθήκες”
β) σελ.86: “Το 1909…….”ως σελ.87 “…..Βουλής”

και σελ.88 “Στις 15

Μαρτίου…….επιδιώξεις του”
γ) σελ. 96: “Στις 10 Αυγούστου……πραγµατικότητα” και σελ. 144 “Τον Ιούλιο….Ελλάδα”

Α2

α)Λ
β)Σ
γ)Σ
δ)Σ
ε)Λ

Β1

α) σελ.84: “Η οργάνωση……περιφέρειας”
β) σελ.84: “Στην Ελλάδα κατά το τελευταίο …….πληθυσµού”

Β2

α) σελ.251: “Toν Απρίλιο του 1919……λαού σας”
β) σελ.252: “Παρά το αρνητικό….ως σελ. 253 …….έτους”

Γ1

Η κυριαρχία του Ελ. Βενιζέλου στην πολιτική ζωή του τόπου επισηµοποιείται εκτός από
την ίδρυση του κόµµατος, και τη βουλευτική εκπροσώπησή του ήδη από τις εκλογές της 8ης
Αυγούστου 1910 µε την υπουργοποίηση του στη κυβέρνηση ∆ραγούµη.
α) “Ο Βενιζέλος….. του 1910” σελ. 90 και πηγή α. Η πηγή Α, πιστοποιεί τις πολιτικές
εξελίξεις και τους λόγους που οδήγησαν

στην αποχή από τις εκλογές τα µεγαλύτερα

αντιβενιζελικά κόµµατα της εποχής, στη συνέχεια προστίθενται οι ιστορικές γνώσεις από
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σελ. 90 “Σ’ αυτές….έργο”, σελ. 91

“Το ρεύµα ……προβληµάτων”, καθώς και η α

παράγραφος β πηγής η οποία δίνει λεπτοµέρειες για την τύχη των αντιβενιζελικών
κοµµάτων στις εκλογές αυτές.

β) Από τις ιστορικές γνώσεις σελ. 219 η τελευταία παράγραφος του 8 “Αλλά……. ένοπλα
τµήµατα.” και η ιστορική πηγή β, από την οποία πρέπει να τονιστεί η προσπάθεια
εκπροσώπησης των Κρητών στο ελληνικό κοινοβούλιο µε διεξαγωγή ταυτόχρονων εκλογών
και η αρνητική στάση του Βενιζέλου. Επίσης η α παράγραφος του 9, σελ. 219“Εκείνο…..12
Οκτωβρίου 1912”

∆1

Εισαγωγή : σελ. 166 2, “Η Μικρασιατική….έθνους”

α)

σελ. 166-167 β΄ “Σηµαντικότερες ….αυξήθηκε” και η πηγή Α, η οποία πιστοποιεί την
ενίσχυση του ελληνικού στοιχείου, και από τις ιστορικές γνώσεις “Η Κρήτη……κορµό.”

β)

“Για ένα …….προσφύγων” και από τις ιστορικές γνώσεις σελ.167 “Κατ’ αρχήν
…..ιδιοκτησίας”, συν στοιχεία από τον πίνακα στον οποίο περιγράφεται η διακύµανση της
αγροτικής παραγωγής και οι αυξητικές τάσεις αυτής και οι ιστορικές γνώσεις σελ. 167-168.
“Η έλλειψη… ….εκτάσεις και η πηγή β΄ στην οποία τονίζεται η σηµασία των
εγγειοβελτιωτικών έργων στην αύξηση των γεωργικών εκτάσεων.

Επίσης οι ιστορικές

γνώσεις 168 “Η κτηνοτροφία ….πατρίδα τους” και η πηγή Γ αναφορά στην ενίσχυση
ιδιαίτερων τοµέων αγροτικής παραγωγής.

Επιµέλεια Απαντήσεων
Κακογεώργος Λάµπρος
Τσαγκουρνού Ιωάννα
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