Πανελλαδικές εξετάσεις 2015
Ενδεικτικες απαντήσεις στο µάθηµα «Ιστορία γενικής παιδείας ΓΕΛ»

Ενδεικτικές απαντήσεις
ΟΜΑ∆Α ΠΡΩΤΗ
ΘΕΜΑ Α1
α) Σχολικό βιβλίο, σελ. 141: «Τα βασικά όργανα … Συµβούλιο Ασφαλείας.», «Στο Συµβούλιο Ασφαλείας …
(δικαίωµα βέτο).»
β) Σχολικό βιβλίο, σελ. 246: «Επίσηµο οθωµανικό έγγραφο … του σουλτάνου.» και σελ. 40: «Ο σουλτάνος
είχε … Ταντζιµάτ (µεταρρυθµίσεων).»
γ) Σχολικό βιβλίο, σελ. 38: «Ανατολικό ζήτηµα … Χερσόνησο του Αίµου.»

ΘΕΜΑ Α2
α) ΣΩΣΤΟ
β) ΣΩΣΤΟ
γ) ΛΑΘΟΣ
δ) ΛΑΘΟΣ
ε) ΣΩΣΤΟ
ΘΕΜΑ Β1
Σχολικό βιβλίο, σελ. 26-27: «Την επανάσταση (του 1821) στερέωσαν … τον Ιούνιο του 1822.»
ΘΕΜΑ Β2
α) Σχολικό βιβλίο, σελ. 73: «Η οµώνυµη Συνθήκη Ειρήνης … στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.»
β) Σχολικό βιβλίο, σελ. 81: «Η Συνθήκη του Βουκουρεστίου … την ελληνική κυριαρχία.»

ΟΜΑ∆Α ∆ΕΥΤΕΡΗ
ΘΕΜΑ Γ1
α) Σχολικό βιβλίο, σελ. 34: «Η Ελλάδα του 1830 … είχαν καταστραφεί πολλές γέφυρες.»
ΚΕΙΜΕΝΟ Α : Τα στοιχεία της ιστορικής πηγής που συνδυάζονται µε την ιστορική αφήγηση είναι:
•

άφιξη Όθωνα και τριών µελών της αντιβασιλείας (Armansperg, Maurer, Heideck) στις 25 Ιαν / 6 Φεβρ
1833

•

η Ελλάδα σε πλήρη αναρχία

•

τεράστια τα προβλήµατα στον οικονοµικό τοµέα:
1. επιτακτική η ανάγκη πληρωµής των µισθών των υπαλλήλων
2. αποζηµίωση 5 εκ. φράγκων ναυτικών νησιών (Ύδρα, Σπέτσες, Ψαρά) µε στόχο την τόνωση του
εµπορίου
3. αποζηµιώσεις αγωνιστών αναγνωρισµένες από τη συνέλευση της Τροιζήνας
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4. αποζηµίωση στην Τουρκία για την παραχώρηση της Λαµίας
5. εξόφληση άλλων µικροπιστώσεων
6. αντιµετώπιση τακτικών δαπανών κρατικού µηχανισµού, πληρωµή των τόκων των δανείων και
της υπηρεσίας του χρεωλυσίου.
β) Σχολικό βιβλίο, σελ. 34: «Ο Όθων έφερε µαζί του … δεν επέτρεπαν στη χώρα να αναπτυχθεί.»
ΚΕΙΜΕΝΟ Β : Τα βασικά στοιχεία του ιστορικού παραθέµατος που ενσωµατώνονται στην ιστορική αφήγηση
είναι:
•

η εσωτερική οργάνωση του κράτους βασίστηκε στα διοικητικά πρότυπα της Βαυαρίας και άλλων
γερµανικών κρατών που είχαν οργανωθεί µε βάση το γαλλικό συγκεντρωτικό διοικητικό σύστηµα το
οποίο λειτουργούσε ήδη από το 1790

•

διατήρηση των επτά υπαρχόντων υπουργείων και επιπλέον δηµιουργία δηµοσιονοµικού γραφείου για τη
διευθέτηση του ογκώδους εποικιστικού προβλήµατος

•

οργάνωση της δικαιοσύνης, ίδρυση Ανωτάτου Λογιστηρίου, ταµείων και Εθνικού Νοµισµατοκοπείου
αξιόλογη η προσφορά του Maurer στον τοµέα αυτό

•

στον οικονοµικό τοµέα ιδρύθηκε το 1833 το Ελεγκτικόν Συνέδριον µε πρόεδρο τον Arthemond de
Regny.

ΘΕΜΑ ∆1
α) Σχολικό βιβλίο, σελ. 82: «Στον αυστροσερβικό πόλεµο … δεν έγινε δεκτή από τον Κωνσταντίνο.»
ΚΕΙΜΕΝΟ Α : Βασικά σηµεία του ιστορικού παραθέµατος που συνδυάζονται µε την ιστορική αφήγηση είναι:
•

εξαιτίας των συναισθηµατικών δεσµών του µε τις ∆υνάµεις της Αντάντ, ο Βενιζέλος θεωρούσε ότι αυτές
θα είναι και οι νικήτριες ∆υνάµεις του Α Παγκοσµίου πολέµου αλλά και ότι αυτές θα ωφελούσαν
ουσιαστικά τις εδαφικές προσδοκίες της Ελλάδας

•

ο Κωνσταντίνος εξαιτίας των δεσµών του µε τη Γερµανία εκτιµούσε ιδιαίτερα τις Κεντρικές ∆υνάµεις

•

τον Ιανουάριο του 1915 διατυπώθηκε η πρόταση του Γκρέι, η οποία αναφερόταν στην παραχώρηση από
την Ελλάδα στη Βουλγαρία της Καβάλας, της ∆ράµας και των Σερρών µε αντάλλαγµα τη Βόρειο Ήπειρο
καθώς και δελεαστικές εδαφικές παραχωρήσεις στις ακτές Μικράς Ασίας.

ΚΕΙΜΕΝΟ Β : Βασικά σηµεία του ιστορικού παραθέµατος που συνδυάζονται µε την ιστορική αφήγηση είναι:
•

επίµονες οι προσπάθειες του Βενιζέλου για τη συµµετοχή της Ελλάδος στο πλευρό της Entente

•

πίστη της βασιλικής οικογένειας και πολλών Ελλήνων στη γερµανική νίκη, ιδιαίτερα µετά τις στρατιωτικές
τους νίκες σε όλα τα µέτωπα και την αποτυχία της Entente στα ∆αρδανέλλια.

β) Σχολικό βιβλίο, σελ. 82: «Η ουδετερότητα της Ελλάδας … πολιτικές και συνταγµατικές στεβλώσεις.»
ΚΕΙΜΕΝΟ Γ : Οι πληροφορίες που συνδυάζονται µε την ιστορική αφήγηση είναι:
•

το Φεβρουάριο του 1915 περιπλέκεται η έκρυθµη κατάσταση µετά την αποτυχία των Συµµάχων της
Αντάντ στην εκστρατεία των ∆αρδανελλίων

•

επιθυµία Βενιζέλου για συµµετοχή της Ελλάδος στην εν λόγω εκστρατεία µε τη σύµφωνη αρχικά γνώµη
του βασιλιά Κωνσταντίνου
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•

µεταστροφή της άποψης του βασιλιά της Ελλάδος εξαιτίας της παραίτησης του Ι. Μεταξά από την
αρχηγία του Γενικού Επιτελείου

•

ο µελλοντικός δικτάτορας πίστευε ότι η Ελληνική ανάµειξη θα ωφελούσε τη βουλγαρική πλευρά.
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