
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 
 
Α1. 1. 
α. «Το Μάρτιο του 1922 τα δημοσιονομικά δεδομένα έφτασαν σε πλήρες 
αδιέξοδο…. τη Μικρασιατική καταστροφή και τις βαρύτατες συνέπειές της». 
(σχολ. βιβλίο σελ. 50) 
 
β.  «Για την αμέσως επόμενη γενιά , η Επανάσταση ανήκε στην ιστορία … τον 
οποίο θεωρούσε πολιτικά ατάλαντο». (σχολ. βιβλίο σελ. 75) 
 
γ.  «Τον Ιούλιο του 1917 …. Περίπου 450.000 πρόσφυγες». (σχολ. βιβλίο σελ. 
141)  και  
«Με την άφιξη των προσφύγων … με έκτακτο προσωπικό». (σχολ. βιβλίο σελ 
148) 
 
δ.  «Κάτω από τις συνθήκες αυτές ( σύγκρουση του πρίγκιπα Γεωργίου με τον 
Ελευθέριο Βενιζέλο) τα πολιτικά πράγματα στην Κρήτη  …. δυναμική 
αναμέτρηση με τον Πρίγκιπα». (σχολ. βιβλίο σελ. 210) 
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Α2.1 
«Πολύ γρήγορα πέτυχε σταθερές ισοτιμίες … που ξεκίνησε από τη Νέα Υόρκη 
το 1929». (σχολ. βιβλίο σελ. 53) 
 
Α2.2 
α) «οι πρώτοι Έλληνες που πέρασαν … (Μακεδονικός αγώνας)». (σχολ. 
βιβλίο σελ. 137) και 
«Μετά την υπογραφή … Ελλάδα». (σχολ βιβλίο σελ. 137) και 
«Το Νοέμβριο του 1919 … της συνθήκης». (σχολ. βιβλίο σελ. 140) 
 
β) «Την εποχή αυτή έφθασε … ελληνικής κυβέρνησης». (σχολ. βιβλίο σελ. 
137) και 
«Την περίοδο 1919-1921 … Ρώσοι». (σχολ. βιβλίο σελ. 140) 
 
γ) «Τον ίδιο χρόνο …Ελλάδας - Ρουμανίας». (σχολ. βιβλίο σελ. 137) και  
«Έλληνες πρόσφυγες ήλθαν από τη Ρουμανία το 1919 από περιοχές που 
αποτέλεσαν πεδίο πολεμικών συγκρούσεων». (σχολ. βιβλίο σελ. 140) 
 
 
 
 
 



Β1. 
α.  Σύμφωνα με το σχολικό βιβλίο 
«Κατά την περίοδο διακυβέρνησης της χώρας από τον Χαρίλαο Τρικούπη … 
και περιορισμό της γραφειοκρατίας». (σελ. 84-86) 
 
Σύμφωνα με το ιστορικό παράθεμα 
Όλη η πηγή με δικά μας λόγια 
 
β. Σύμφωνα με το σχολικό βιβλίο 
«Στις 15 Αυγούστου 1909 εκδηλώθηκε κίνημα στο Γουδί … έχοντας επιτύχει 
τις επιδιώξεις του». (σελ. 86-88) 
 
Β2. Σύμφωνα με το σχολικό βιβλίο 
«Η κυβέρνηση του Ελευθερίου Βενιζέλου ήταν αρχικά σύμφωνη με τον αγώνα 
… που έλαβαν μέρος στη Συνδιάσκεψη». (σελ. 250-251) 
 
Σύμφωνα με την πηγή 
Όλη η πηγή με δικά μας λόγια 


