ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΜΑΙΟΥ 2011
ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ
ΘΕΜΑ Α1
Α) Εξαρχία : σελ 63 ‘’ Με την υποστήριξη … Εξαρχίας ‘’ ( Σημείωση : θα μπορούσε να γραφεί ο
ορισμός και μέχρι το τέλος της περιόδου , δηλαδή … Πατριαρχείου)
Β) Σοβιέτ : σελ 94 ‘’ Συνελεύσεις εργατών … νομιμότητα της κυβέρνησης’’ και σελ 246
‘’ Συμβούλιο … Σοβιετικής ένωσης’’
Γ) Δόγμα Τρούμαν : σελ 143 ‘’ Τον Φεβρουάριο … ΗΠΑ’’
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) Οι ιστορικές γνώσεις που αντλούνται από το σχολικό εγχειρίδιο εντοπίζονται στην σελίδα 151
του σχολικού εγχειριδίου « Οι μεγάλες αποικιακές αυτοκρατορίες … που έλεγχαν .
Από το ιστορικό παράθεμα : Παράγοντες που έδωσαν ώθηση στη διαδικασία της
αποαποικιοποίησης κατά τη διάρκεια του αιώνα :
-οι αυτοκρατορίες δεν ήταν συνολικά επικερδείς, καθώς αποτελούσαν βάρος για το κρατικό ταμείο
των αυτοκρατορικών δυνάμεων , με αποτέλεσμα η εκμετάλλευση των αποικιών να συνεπάγεται
μεγάλα χρηματικά ποσά για τους φορολογουμένους της μητρόπολης.
-οι εξεγέρσεις /ανταρσίες του γηγενούς πληθυσμού στις αποικίες μπορούσαν τις περισσότερες
φορές να κατασταλούν, αλλά με τίμημα πολλές ανθρώπινες ζωές και οικονομικό κόστος . Συχνά,
μάλιστα, έθεταν σε κίνδυνο την πολιτική σταθερότητα της μητρόπολης.
-Συνειδητοποίηση εκ μέρους των αποικιοκρατών πως η στρατιωτική κυριαρχία αποτελούσε
αναποτελεσματικό τρόπο εξασφάλισης όσων επιθυμούσαν. Παράλληλα, αμφισβητούνταν η ηθική
της αποικιοκρατικής πολιτικής καθώς στην Ευρώπη κυριαρχούσε πλέον η υπερεθνική οικονομική
συνεργασία και όχι οι αντιπαλότητες και η κατοχή εδαφών.

