ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΘΕΜΑ Α1
α. σελ. 77
Μετά την επανάσταση του Φεβρουαρίου του 1862 οι επαναστάτες
προκήρυξαν εκλογές αντιπροσώπων για εθνοσυνέλευση, η οποία θα
ψήφιζε νέο σύνταγμα. Μέσα στην εθνοσυνέλευση εκτός από τις δύο
μεγάλες παρατάξεις (πεδινοί, ορεινοί) συμμετείχαν και άλλοι πολιτικοί
σχηματισμοί με μικρότερη απήχηση. Ένας από αυτούς ήταν και οι
εκλεκτοί. Ήταν μια ετερόκλητη παράταξη… σταθερές κυβερνήσεις.
β. σελ 86 – 88
Το 1909 συντελείται μια τομή στην πολιτική ιστορία της Ελλάδας.. έχοντας
επιτύχει τις επιδιώξεις του.
σελ. 218
Λίγους μήνες μετά την ανάληψη της προεδρίας… πρωθυπουργία της
Ελλάδας (Σετπέμβριος 1910)
γ. σελ. 151
«Με βάση το άρθρο 11 της Σύμβασης της Λοζάνης … ακίνητης
περιουσίας των ανταλλαξίμων»
(προαιρετικά σελ. 146 Με τη φροντίδα της Μικτής Επιτροπής περίπου
200.000 Έλληνες που παρέμεναν στην Καππαδοκία και γενικότερα στην
Κεντρική και Νότια Μικρά Ασία, μεταφέρθηκαν στην Ελλάδα το 1924 και
το 1925.)
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ΘΕΜΑ Α2
α. 2
β. 6
γ. 1
δ. 5
ε. 4
ΘΕΜΑ Β1
α.
σελ. 82
στην δεκαετία του 1880 τα κόμματα ήταν αρκετά πιο συγκροτημένα… Κάθε
Κοινωνικής ομάδας.
β.
σελ. 82
Για την επιλογή υποψήφιων βουλευτών… από πελατειακές σχέσεις και
εξυπηρετήσεις.
σελ 84
Οι υποψήφιοι βουλευτές προέρχονταν… από τα κατώτερα στρώματα.
ΘΕΜΑ Β2
α.
σελ. 153
Η Επιτροπή Αποκατάστασης Προσφύγων ως οργανισμός στόχευε στην
εξασφάλιση παραγωγικής απασχόλησης και οριστικής στέγασης των
προσφύγων.
σελ. 154
Διέκρινε την αποκατάσταση των προσφύγων σε αγροτική και αστική.
Μολονότι οι περισσότεροι πρόσφυγες… αντί εργαστικού προλεταριάτου.
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β.
σελ. 154
Εξάλλου, δόθηκε προτεραιότητα στην εγκατάσταση των προσφύγων στη
Μακεδονία και τη Δυτική Θράκη καθώς… παραμεθόριες περιοχές.

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ
Σε αυτήν την ομάδα καλλιεργώντας την κριτική και αντιληπτική μας ικανότητα,
αξιοποιούμε κάθε πληροφορία, που πηγάζει από τα κείμενα και τον πίνακα,
και καλύπτει / συμπληρώνει το περιεχόμενο των ζητουμένων των θεμάτων
που εξετάζονται.
ΘΕΜΑ Γ1
α. σελ.216 – 217
μάθημα Ε6 (όλο)
β. σελ. 218
μάθημα Ε7
Παρά τις έντονες διαμαρτυρίες της Τουρκίας… απέκοψε τον ιστό της.
ΘΕΜΑ Δ1
α. σελ. 20
Στη διάρκεια του 18ου αιώνα παρατηρήθηκε σημαντική ναυτιλιακή και
εμπορική δραστηριότητα σε πολλές παραλιακές περιοχές του ελληνικού
χώρου και σε νησιά. Η δραστηριότητα αυτή ευνοήθηκε από διάφορες
συγκυρίες. [Μπορούμε να τις γράψουμε επιγραμματικά]
Ακολούθησαν δύσκολα χρόνια… η γνώση των ναυτικών υποθέσεων.
β. σελ. 20 – 21
Στο ελληνικό κράτος τη θέση των παλιών κέντρων… αργότερα στην
Αίγυπτο.
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Επίσης, μπορεί να αξιοποιηθεί συνδυαστικά στο α και β το ακόλουθο χωρίο
από το σχολικό βιβλίο.
σελ. 21
Στη διάρκεια του 190υ αιώνα… αντικαταστάθηκαν από ατμόπλοια.

Τις ενδεικτικές απαντήσεις επιμελήθηκε ο διδάσκων καθηγητής του
μαθήματος «Ιστορία Ανθρωπιστικών Σπουδών»
κ. Μιχάλης Κουσουλάκος
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