ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΜΑΙΟΥ 2011
ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ
ΘΕΜΑ Α1
Α) Μακεδονικός αγώνας : σελ 65-66 « Ήταν ο Μακεδονικός αγώνας… Τούρκων»
Β) Σοβιέτ : σελ 94 ‘’ Συνελεύσεις εργατών … νομιμότητα της κυβέρνησης’’ και σελ 246
‘’ Συμβούλιο … Σοβιετικής ένωσης’’
Γ) Σχέδιο Μάρσαλ: σελ 144 «Από το σχέδιο… και ανάπτυξη»
ΘΕΜΑ Α2
Α) Λάθος Β) Σωστό Γ) Λάθος Δ) Λάθος Ε) Σωστό
ΘΕΜΑ Β1
• σελ 68-69 ‘’ Στις 17/30 Μαΐου 1913 … κατείχαν προσωρινώς’’
ΘΕΜΑ Β2
• σελ 86-87 ‘’ Η Γερμανία … Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο’’
ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ
Γ1) Σελ 39-40 ‘’ Την έκρηξη του πολέμου … Μακεδονία»
•

Σημείωση : οι δυο πρώτες παράγραφοι θα μπορούσαν να αποδοθούν συνοπτικά και να
χρησιμοποιηθούν ως πρόλογος.
Α) σχολικό βιβλίο :σελ 39-40 «την έκρηξη… Χαλκιδική».
Από τα στοιχεία των πηγών αξιοποιούμε τις πληροφορίες:
-Ο Κριμαϊκός πόλεμος αποτέλεσε αφορμή για την επανάσταση του 1854.
-Οι ξένες δυνάμεις με αφορμή την επανάσταση ενεπλάκησαν σε εσωτερικά ζητήματα της Ελλάδας
παίρνοντας το μέρος της Τουρκίας. Ανέπτυξαν διπλωματική δράση για να καταπνίξουν την
επανάσταση και προχώρησαν στον ναυτικό αποκλεισμό και την κατοχή του Πειραιά.
- Η ελληνική κυβέρνηση αναγκάστηκε να σταματήσει τη βοήθεια προς τους επαναστάτες.
Β)από το σχολικό βιβλίο σελ 40: <<Ωστόσο … Μακεδονία>>
Από το κείμενο των πηγών :
-Ο Κριμαϊκός πόλεμος αποτέλεσε καθοριστικό γεγονός για τη γνωριμία της Ελλάδας με τα
γειτονικά έθνη.
-Κλονίστηκε ο φιλορωσισμός στην Ελλάδα καθώς η επιχειρηματολογία του δεν μπορούσε πλέον να
εμπλουτιστεί.
- ευνοήθηκε, κατ΄ επέκταση, ο αντιρωσισμός.
- επικράτηση της αγγλικής πολιτικής στην Ελλάδα.
Δ1) Από το σχολικό βιβλίο, σελ 61-62 [ « Το κίνημα στο Γουδί… εποχή γεμάτη προκλήσεις»]
Από το ιστορικό παράθεμα αξιοποιούνται τα παρακάτω στοιχειά:

Νομοθετικές και διοικητικές μεταρρυθμίσεις της περιόδου 1911-1912
-

Δημιουργία Γενικού Επιθεωρητή Στρατού

-

Ψήφιση πενήντα τροπολογιών σε μη ουσιώδη άρθρα του συντάγματος ( σύνταγμα 1911)

-

Απαλλοτρίωση της γης και της ιδιοκτησίας

-

Εισαγωγή στις δημόσιες υπηρεσίες μετά από εξετάσεις

-

Δωρεάν και υποχρεωτική στοιχειώδης εκπαίδευση

-

Αναδιοργάνωση της τοπικής αυτοδιοίκησης

-

Μείωση επιτοκίων

-

Καθορισμός κατωτάτου ορίου αμοιβής για την εργασία γυναικών και παιδιών

-

Σύστημα άμεσης προοδευτικής φορολογίας

-

Αναδιοργάνωση και επανεξοπλισμός ενόπλων δυνάμεων

