ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΜΑΪΟΥ 2016
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ

ΘΕΜΑ Α1
α. Σχ. βιβλίο, σελ. 67:

«Το Νεοτουρκικό Κίνημα του 1908… των
χριστιανών της χώρας» .
σελ. 244 :
«Νεαροί αξιωματικοί … στην οθωμανική
κοινωνία».
β. Σχ. βιβλίο, σελ. 107-108: «Η Ελλάδα συνυπέγραψε στις 9 Φεβρουαρίου
1934…η Βουλγαρία».
Προαιρετικά στην απάντηση θα μπορούσε να
δοθεί και το εξής χωρίο: «Με τον τρόπο όμως
αυτόν… ανεπιθύμητο αυτό αποτέλεσμα».
γ. Σχ. βιβλίο, σελ. 163:
«Την 1η Απριλίου 1955… ψευδώνυμο "Διγενής"».

ΘΕΜΑ Α2
α. Λάθος
β. Λάθος
γ. Σωστό
δ. Λάθος
ε. Σωστό
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ΘΕΜΑ Β1
Σχ. βιβλίο, σελ. 35-36:

«Τον αρχικό γενικό ενθουσιασμό… από την
πλειοψηφία του κοινοβουλίου».

ΘΕΜΑ Β2
Σχ. βιβλίο, σελ. 154:

«Στα τέλη της δεκαετίας του 1940 … ως "πατέρες
της Ευρώπης"».

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ
ΘΕΜΑ Γ1
α) Σχ. βιβλίο, σελ. 41 - 42: «Η Βιομηχανική Επανάσταση στην Αγγλία.
Ο λόγος για τον οποίο …καθεστώς ακώλυτης λειτουργίας της αγοράς».
 Αναφορικά με τα μέσα μεταφοράς και συγκοινωνιών που
αναπτύχθηκαν στην Αγγλία, κατά την Βιομηχανική Επανάσταση
εξέχουσας σημασίας θεωρείται η ανάπτυξη και εξάπλωση του
σιδηροδρομικού δικτύου.
Από το Κείμενο Α μπορούμε να αξιοποιήσουμε τα παρακάτω χωρία:
 «…βασική εφεύρεση που έμελλε… στο σημείο φόρτωσης».
 « Το 1830 υπήρχαν μερικές δωδεκάδες … πάνω από 23.500 μίλια».
 « …οι πιο πολλές κατασκευάστηκαν … βρετανικά μηχανήματα και
τεχνογνωσία».
β) Σχετικά με το ανθρώπινο δυναμικό που απασχολήθηκε στη
βιομηχανία της Αγγλίας κατά βάση αντλούμε πληροφορίες από το
Κείμενο Β.
Η εκβιομηχάνιση συνδέθηκε με το φαινόμενο της αστικοποίησης
και της ραγδαίας αύξησης του πληθυσμού και του εργατικού δυναμικού
στις πόλεις της Αγγλίας. Η σύνθεση του παραγωγικού δυναμικού
χαρακτηριζόταν από τη συμμετοχή αντρών, γυναικών και παιδιών.
Σχετικά χωρία του Κειμένου Β:
 «…βιομηχανική οικονομία σημαίνει …γενική πληθυσμιακή
αύξηση».
 «Ο αγροτικός πληθυσμός στο εσωτερικό … και οι φτωχοί
εργαζόμενοι».
 «Από το σύνολο των εργατών … και το υπόλοιπο αγόρια κάτω των
18 χρόνων».
Όσον αφορά στις συνθήκες εργασίας θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν
σύμφωνα με τις πληροφορίες του Κειμένου Β απάνθρωπες.
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Σχετικά χωρία του Κειμένου Β:
 «Αλλά για τον ελεύθερο άνθρωπο … προσπαθούσαν να το
αποφύγουν».
 « … στη δεκαετία του 1830 … άρχισε να παρουσιάζει επιδείνωση».
ΘΕΜΑ Δ1
α) Σχ. βιβλίο, σελ. 80 - 81: "Οι συνέπειες του πολέμου. Τελείωσε έτσι ο
Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος… και την παρέμβαση των στρατιωτικών στην
πολιτική".
 Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Κειμένου Α και τα στοιχεία του
Πίνακα οι ανθρώπινες απώλειες κατά τη διάρκεια του Α΄
Παγκόσμιου Πολέμου ήταν τεράστιες.
Σχετικά χωρία του Κειμένου Α:
 « Όλοι εμείς, οι κουλοί … περισσότερο από τον οποιονδήποτε».
 « Δώστε μας μια θέση … ξέρουμε πώς να την κερδίσουμε».
Στατιστικά δεδομένα: Πίνακας:
Αποδεκατίστηκαν τα στρατεύματα των αντιμαχόμενων χωρών.
Χαρακτηριστικά αναφέρουμε τη Γαλλία με 1,35 εκ. νεκρούς και 3,50 εκ.
τραυματίες και τη Γερμανία με 1,60 εκ. και 4 εκ. αντίστοιχα.


Αναφορικά με τις οικονομικές συνέπειες του Α΄ Παγκοσμίου
Πολέμου στο Κείμενο Β επισημαίνεται ο οικονομικός μαρασμός
που επήλθε στις ευρωπαϊκές χώρες σε αντίθεση με την οικονομική
άνθηση που γνώρισαν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.
Σχετικά χωρία του Κειμένου Β:
 « Η Γαλλία και η Αγγλία … από τις πολεμικές επιχειρήσεις».
 « Με τις βάσεις της οικονομίας τους … και τις άλλες χώρες».
 « Έτσι οι Ηνωμένες Πολιτείες … νικητές του πολέμου».
β) Σχ. βιβλίο, σελ. 81: "Ο πόλεμος οδήγησε επίσης στην αναθεώρηση …
της Αυστροουγγαρίας και της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας".
 Πληροφορίες σχετικά με την επίδραση που άσκησε ο Α΄
Παγκόσμιος Πόλεμος στον τομέα των διεθνών σχέσεων αντλούμε
και από το Κείμενο Γ. Συγκεκριμένα στο Κείμενο Γ επισημαίνεται
κυρίως ο θετικός αντίκτυπος των «14 σημείων» που
ανακοινώθηκαν από τον Πρόεδρο της Αμερικής Ουίλσον τον
Ιανουάριο του 1918.
Σχετικά χωρία του Κειμένου Γ:
 « Οι θέσεις του Γουίλσον … «Κοινωνίας των Εθνών» κ.λ.π.».
 « … ο Γουίλσον ενδιαφέρεται πραγματικά … την απογοήτευση των
ηττημένων».
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ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
Δήμητρα Ταφίλη
Ευαγγελία Μαρδίκη
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