ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄)
ΔΕΥΤΕΡΑ 20 ΜΑΪΟΥ 2013 – ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:
ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)
ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
(Οι απαντήσεις θεωρούνται ενδεικτικές)
ΘΕΜΑ Α1
α. σελ. 67 «Το Νεοτουρκικό κίνημα … της χώρας.»
β. σελ. 140 «… γνωστός ως Ψυχρός Πόλεμος.»
γ. σελ. 154 «Μετά το 1945 η Ευρώπη … ανθρωπίνων δικαιωμάτων.»
ΘΕΜΑ Α2
Α.6
Β.7
Γ.3
Δ.2
Ε.1
ΘΕΜΑ Β1
Να παρουσιάσετε:
α) σελ. 85 «Κατευθυντήριοι στόχοι … διάφορες εθνότητες.»
β) σελ. 85 «Στη συνθήκη ειρήνης … προς τις δυνατότητές της.»
ΘΕΜΑ Β2
α) σελ. 120 «Η επικράτηση των Ελλήνων … Μέσης Ανατολής.»
β) σελ. 121 «Η σημασία της ένοπλης … του ρωσικού χειμώνα.»

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ
ΘΕΜΑ Γ1
Από το σχολικό βιβλίο θα αξιοποιηθούν οι σελίδες 31-33 («Η νέα χώρα της Ευρώπης
(η Ελλάδα) δεν ήταν εύκολο να αποκτήσει…με ανακούφιση και ενθουσιασμό»)
Από το ιστορικό παράθεμα πρέπει να σχολιαστεί ότι:
• Σύμφωνα με «Το πρωτόκολλο της 3ης Φεβρουαρίου 1830» και το πρώτο
άρθρο του συγκεκριμένου πρωτοκόλλου προσδιοριζόταν ότι η διακήρυξη
αυτή που υπογραφόταν από τους πληρεξούσιους των Μεγάλων δυνάμεων,
έδινε το δικαίωμα στην Ελλάδα να σχηματίσει ανεξάρτητο κράτος.
• Το καθεστώς εγγύησης προσδιοριζόταν από το άρθρο 8 του Πρωτοκόλλου με
τις τρεις Μεγάλες δυνάμεις να συμμετέχουν ενεργά..

•
•
•

Ως προς τα καθοριζόμενα σύνορα το άρθρο 2 αναφερόταν λεπτομερώς στις
ρυθμίσεις με γεωγραφικούς προσδιορισμούς..
Τις ρυθμίσεις για το πολίτευμα καθόριζε το άρθρο 3 του ίδιου πρωτοκόλλου
που ορίζει ως πολίτευμα τη μοναρχία.
Τέλος, οι δυνάμεις έβλεπαν στο Πρωτόκολλο την οριστική διευθέτηση του
ακανθώδους ελληνικού ζητήματος, ενώ οι Έλληνες την έναρξη του ελεύθερου
πολιτικού βίου με τον τερματισμό της επανάστασης και την κατάταξη της
Ελλάδας μεταξύ των υπόλοιπων Ευρωπαϊκών κρατών.

Θέμα Δ1
Από το σχολικό βιβλίο θα αξιοποιηθούν οι σελίδες 98-99
Ειδικότερα:
«Η εξέλιξη των σχέσεων μεταξύ ... της Αμερικής» σ. 98.
Το πρώτο ιστορικό παράθεμα επιβεβαιώνει:
• τη μαζική κατανάλωση και παραγωγή αγαθών, αυτό που ονομάστηκε
ευημερία της δεκαετίας του 1920.
• Τα νέα επιτεύγματα της βιομηχανικής εξέλιξης (αυτοκίνητα, ηλεκτρικές
συσκευές κλπ.) δημιούργησαν όρους και προϋποθέσεις για άνοδο του
βιοτικού επιπέδου.
• Σε αυτά προστέθηκε ο ελεύθερος χρόνος των εργαζομένων, (επικράτηση της
οκτάωρης εργασίας), γεγονός που δημιουργούσε προσδοκίες για τον μέσο
πολίτη.
• Τα παραθαλάσσια θέρετρα
• Τα ποδοσφαιρικά γήπεδα για τους Ευρωπαίους ή το μπέιζμπολ στην Αμερική
συγκέντρωναν το ενδιαφέρον των πολιτών και δημιουργούσαν οπαδούς.
• Η μαζική κατανάλωση και η διασκέδαση ήταν προνόμιο των πολιτών.
Και «Παράλληλα ωστόσο εκδηλώνονταν ... αυτά με μεθόδους δημοκρατικές.» σ. 99.
Η «ευημερία» αυτή «είχε και τα όριά της» σύμφωνα με το δεύτερο ιστορικό
παράθεμα:
• ιδιαίτερα για χώρες που στηρίζονταν στον πρωτογενή τομέα της παραγωγής η
συσσώρευση αποθεμάτων, αγροτικών προϊόντων και η πτώση των τιμών τους
δημιούργησαν μεγάλα οικονομικά προβλήματα.

