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Απολυτόριεσ Εξετϊςεισ Ημερόςιων Γενικών Λυκεύων  

Εξεταζόμενο Μϊθημα: Ιςτορία Κατεύθυνςησ 

Ημ/νύα: 21 Μαΐου 2010 

Απαντήςεισ Θεμάτων 

 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ  

Α1.    Η αντιςτούχιςη εύναι:   

Στόλη Ι 1 2 5 7 8 

Στόλη ΙΙ γ α ε β δ 

 

Α2.   α.  Από το ςχολικό βιβλύο, ςελύδα 77, το απόςπαςμα: “Μικρότερη ...  αυτοκρατορύα.” 

 β.  Από το ςχολικό βιβλύο, ςελύδα 86, το απόςπαςμα: “Το μοναδικό ...  1908.” 

γ.  Από το ςχολικό βιβλύο, ςελύδα 248, το απόςπαςμα: “Το φροντιςτόριο ...  

ςυνεύδηςησ.” 

Β1.   Από το ςχολικό βιβλύο, ςελύδα 210 το απόςπαςμα: “Κϊτω ... πρύγκιπα.”  

Η απϊντηςη ολοκληρώνεται από το ςχολικό βιβλύο, ςελύδα 210 με το απόςπαςμα: 

“Στο τϋλοσ του 1904 …. Θερύςου.” 

Β2.  Από το ςχολικό βιβλίο, ςελίδα 90 το απόςπαςμα:  “Το πρώτο εξάμηνο … υπαλλήλων” 

και επίςησ ςτοιχεία από τουσ νέουσ νόμουσ, ςελίδεσ 90-91:  “Η κυβέρνηςη ... 

ςυζητήςεισ κ.λπ.” 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 

(Οι απαντόςεισ εύναι ενδεικτικϋσ) 

Γ1. Από το ςχολικό βιβλύο ςελύδα 160, το απόςπαςμα που αφορϊ την αποζημύωςη των 

ανταλλαξύμων. “Όπωσ εύδαμε ...  τουρκικό πλευρϊ.” 

 Επύςησ δεκτό και η αναφορϊ από τισ ςελύδεσ 151 – 152 ςχετικϊ με το Άρθρο 11 τησ 

Σύμβαςησ τησ Λοζϊνησ και την ύδρυςη τησ Μικτόσ Επιτροπόσ Ανταλλαγόσ, με το 

απόςπαςμα του ςχολικού βιβλύου από τισ ςελύδεσ 151-152: “Με βϊςη το Άρθρο 11 … 

περιουςύασ ανταλλαξύμων”. 

 Η απϊντηςη ολοκληρώνεται με ανϊλογο ςχολιαςμό του κειμϋνου του παραθϋματοσ 

ςχετικϊ με: 

1. τα περιουςιακϊ ςτοιχεύα που εθεωρεύτο ότι επιδϋχονται αποζημύωςη. 
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2. το εκπρόθεςμο (περιπτώςεισ εκπρόθεςμησ υποβολόσ αιτόςεων) 

3. το ποιοι δικαιούνται την προκαταβολό 

 

4. την επιτϊχυνςη τησ διαδικαςύασ τησ αποζημύωςησ χωρύσ να επιβαρυνθεύ πολύ ο 

κρατικόσ προώπολογιςμόσ (μετρητϊ, ομολογύεσ) 

5. τι αξύωναν οι προςφυγικϋσ οργανώςεισ ςχετικϊ με την αποζημύωςη των 

ανταλλαξύμων 

6. και τϋλοσ η οριςτικό εκτύμηςη των εγκαταλειφθειςών περιουςιών, η ςύςταςη των 

ςχετικών επιτροπών και τα προβλόματα που ανϋκυψαν. 
 

Δ1. Από το ςχολικό βιβλύο, ςελύδα 53 το απόςπαςμα που αφορϊ την Τρϊπεζα τησ 

Ελλϊδασ: “Το 1927 ... Νϋα Υόρκη το 1929”. 

 Η απϊντηςη ολοκληρώνεται με ςχολιαςμό του κειμϋνου του παραθϋματοσ, ειδικότερα 

για τουσ ςκοπούσ, την οργϊνωςη και το ϋργο τησ Τρϊπεζασ. Συγκεκριμϋνα: 

1. όςον αφορϊ τουσ ςκοπούσ, αξιοπούηςη ςτοιχεύων τησ πηγόσ από τισ τρεύσ πρώτεσ 

παραγρϊφουσ: “Το καταςτατικό τησ Τρϊπεζασ ... μετατρϋψιμο ςε χρυςό [...]”. 

2. ςχετικϊ με την οργάνωςη αντιςτούχωσ από την τϋταρτη και πϋμπτη παρϊγραφο: 

“Η διούκηςη τησ Τρϊπεζασ ... ςτην Εθνικό Τρϊπεζα [...]” 

3. τϋλοσ, αναφορικϊ με το έργο, αξιοποιεύται η τελευταύα παρϊγραφοσ του δοθϋντοσ 

παραθϋματοσ: “To πρωτόκολλο τησ Γενεύησ .... δημοςύου δικαύου.” 

 

 


