ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΙΣΤΟΡΙΑ»
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ(ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ)- ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ)
Γ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ΄ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
Από την Κεντρική επιτροπή Εξετάσεων δίνονται οι παρακάτω ενδεικτικές απαντήσεις των θεμάτων και
υπενθυμίζεται ότι κάθε απάντηση τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή,
ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ
Α1
α. «Το κόμμα του Γ. Θεοτόκη … των Αντιβενιζελικών» (σελ, 92-93)
Ό μαθητής πρέπει να αναφέρει τα άλλα δύο αντιβενιζελικά κόμματα. Η απουσία αναφοράς να αξιολογηθεί
αρνητικά.
β. «Οργανώθηκε … την εφημερίδα, «Το Θέρισο»». (σελ. 213-214)
Αν ο μαθητής γράψει επιπλέον: «Η χωροφυλακή … τους επαναστάτες», να μην αξιολογηθεί αρνητικά.
γ.«Με βάση το άρθρο … των ανταλλαξίμων» (σελ. 152).
Α2 α: Σ, β: Λ, γ: Λ, δ: Λ, ε: Σ
Β1 «Η επιστροφή των προσφύγων στη Μικρά Ασία ... θα έπαιρναν πάλι το δρόμο της προσφυγιάς» (σελ. 142143)
Β2 «Η αστική στέγαση συνάντησε ... επέκταση λιμανιών κ.ά,» (σελ. 157).
Αν ο μαθητής ξεκινήσει από την αρχή της υποενότητας, να μη θεωρηθεί λάθος. Αντίθετα να θεωρηθεί λάθος
αν συνεχίσει την αφήγηση πέραν του ζητουμένου..
ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ
Γ1
α «Αυτό που δεν ορίστηκε με σαφήνεια ,,. το 1875» (σελ, 79)
β. «Η ιδέα ανήκε .. του πολιτικού τοπίου» (σελ, 79)
Αν ο μαθητής επεκταθεί και στο απόσπασμα «Το διάστημα μεταξύ … ο δικομματισμός θεμελιώθηκαν» (σελ.
80), αυτό να μην αξιολογηθεί αρνητικά.
Δ1
α. «Η οριστική αντιμετώπιση … δημοσιονομικό αδιέξοδο» (σελ, 25)
και «Σύμφωνα … αρδευόμενα» (σελ, 25)
και «Το αποφασιστικό βήμα … στον αγροτικό χώρο» (σελ, 43-44).
β. «Οι στόχοι ήταν αντιφατικοί ... βαθμό» (σελ. 25)
και «Από το 1870 … εθνικής αυτής ιδιοκτησίας» (σελ. 25)
και «Με βάση αυτά τα νομοθετήματα ,.. καθεστώς μικροϊδιοκτησϊας» (σελ, 44),
Για τα Εσπερινά η απάντηση είναι:
Δ1
Α. «Το αποφασιστικό βήμα … στον αγροτικό χώρο» (σελ. 43-44)
β. «Με βάση αυτά τα νομοθετήματα ... καθεστώς μικροϊδιοκτησίας» (σελ. 44)
γ. «Με τη σειρά της … Ρουμανία κ.λπ.» (σελ. 44-45)

Ο μαθητής αξιοποιεί συνδυαστικά και με δημιουργικό τρόπο τα στοιχεία της αφήγησης και τις πληροφορίες
των κειμένων που παρατίθενται, για να συνθέσει τις απαντήσεις στα θέματα Γ1 και Δ1. Σε αντίθετη
περίπτωση, η βαθμολογία προσαρμόζεται αναλόγως.

