Πανελλαδικές εξετάσεις 2016
Ενδεικτικές απαντήσεις στο μάθημα «ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ»

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ
ΘΕΜΑ Α1
α) Νεοτουρκικό κίνημα: Σχολικό βιβλίο, σελ.66-67 : «Και οι Οθωμανοί Τούρκοι … εναντίον των Τούρκων.»
και σχολικό βιβλίο, σελ. 66: «Την αναμέτρηση των Ελλήνων … εναντίον των Τούρκων.» και παραπομπή,
σχολικό βιβλίο, σελ.244: «Νεαροί αξιωματικοί … οθωμανική κοινωνία.»
Διευκρίνιση: Απαιτείται η σωστή προσαρμογή του δεύτερου χωρίου.
β) Βαλκανικό Σύμφωνο: Σχολικό βιβλίο, σελ. 107 – 108: «Κατά την ίδια περίοδο … ανεπιθύμητο αυτό
αποτέλεσμα.»
η

γ) ΕΟΚΑ: Σχολικό βιβλίο, σελ. 163: «Την 1 Απριλίου … διχοτόμηση της νήσου.» και σχολικό βιβλίο, σελ.
164: «Η δικτατορία των συνταγματαρχών … 1972 – 74.»

Θέμα Α2
α) Λάθος (Σχολικό βιβλίο, σελ. 55)
β) Λάθος (Σχολικό βιβλίο, σελ. 62)
γ) Σωστό (Σχολικό βιβλίο, σελ. 120)
δ) Λάθος (Σχολικό βιβλίο, σελ.135)
ε) Σωστό (Σχολικό βιβλίο, σελ. 138)

ΘΕΜΑ Β1
Σχολικό βιβλίο, σελ. 35 – 36: Η επανάσταση της 3
… από την πλειοψηφία του κοινοβουλίου.»

ης

Σεπτεμβρίου 1843. «Τον αρχικό γενικό ενθουσιασμό

ΘΕΜΑ Β2
Σχολικό βιβλίο, σελ. 154: «Εξάλλου, η επιτυχία … πολιτική ενότητα.» (Μονάδες 9) και σχολικό βιβλίο, σελ.
154: «Η αντίληψη αυτή … «πατέρες της Ευρώπης.» (Μονάδες 4)

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ
ΘΕΜΑ Γ1
 Απαιτείται η κατάλληλη δομή (Πρόλογος, Κυρίως θέμα, Επίλογος)
 Επιλέγουμε τα κύρια σημεία των παρατιθέμενων κειμένων
 Συνδυάζουμε με την ανάλογη ιστορική αφήγηση
 Εφόσον τίθενται υποερωτήματα α) και β) τότε απαιτούνται:
α) Κοινός πρόλογος
β) Διαχωρισμός των υποερωτημάτων
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ: Τα παρατιθέμενα κείμενα (Α, Β) παρέχουν σαφείς πληροφορίες, οι οποίες
συμπληρώνουν και διευρύνουν την ιστορική αφήγηση σχετικά με τη Βιομηχανική Επανάσταση στην Αγγλία
και τα νέα δεδομένα που αυτή εγκαινίασε.
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ΚΥΡΙΩΣ ΘΕΜΑ:
α) Ό,τι αφορά στο α) υποερώτημα ως προς τις τεχνολογικές καινοτομίες, τις πηγές ενέργειας και τα μέσα
μεταφοράς και συγκοινωνίας στην Αγγλία κατά την περίοδο της Βιομηχανικής Επανάστασης το ΚΕΙΜΕΝΟ Α
εμπεριέχει συγκεκριμένα στοιχεία, τα οποία διασαφηνίζουν το περιεχόμενο της ιστορικής αφήγησης.
Τα κύρια σημεία του ΚΕΙΜΕΝΟΥ Α, αντλημένο από το έργο του E. J. Hobsbawm, Η εποχή των
επαναστάσεων, 1789 – 1848:
-

Η βιομηχανία άνθρακα προωθεί τις βιομηχανίες κεφαλαιουχικών αγαθών: το σιδηρόδρομο
Τα ορυχεία δεν χρειάζονταν απλώς ατμομηχανές αλλά μέσα μεταφοράς ποσοτήτων άνθρακα
Από το 1830 – 1850 η παραγωγή σιδήρου στη Βρετανία τριπλασιάζεται
Τριπλασιάζεται την ίδια χρονική περίοδο και η παραγωγή άνθρακα
Βασική αιτία της αύξησης αυτής ήταν ο σιδηρόδρομος
Χαρακτηριστική η «μανία των σιδηροδρόμων» σε περιόδους κερδοσκοπικού παραληρήματος.
Οι σιδηροδρομικές γραμμές απόρροια και της βρετανικής τεχνογνωσίας

Απαιτούμενη ιστορική αφήγηση για την τεκμηρίωση του α) υποερωτήματος: Σχολικό βιβλίο, σελ. 41 –
42: Η Βιομηχανική Επανάσταση στην Αγγλία. «Ο λόγος για τον οποίο … Εμπορική Επανάσταση.» και
σχολικό βιβλίο, σελ. 42: «Η Αγγλία … λειτουργία της αγοράς.» και σχολικό βιβλίο, σελ. 41: «Η αντικατάσταση
των παραδοσιακών πηγών ενέργειας (υδατόπτωση, αιολική ενέργεια κ.ά.) από νέες ιδιαίτερα τον
γαιάνθρακα.
β) Ό,τι αφορά στο β) υποερώτημα σχετικά με το ανθρώπινο δυναμικό που απασχολήθηκε στη βιομηχανία
της Αγγλίας καθώς και στις συνθήκες εργασίας του, το ΚΕΙΜΕΝΟ Β συμπληρώνει και διευρύνει τις
πληροφορίες του σχολικού εγχειριδίου.
Τα κύρια σημεία του ΚΕΙΜΕΝΟΥ Β, αντλημένο επίσης από το έργο του E. J. Hobsbawm, Η εποχή των
επαναστάσεων, 1789 – 1848:
Ανακατανομή της εργασίας
Αιτιολόγηση: βιομηχανική οικονομία σημαίνει απότομη πτώση του γεωργικού και απότομη αύξηση
του μη γεωργικού πληθυσμού
Αποτέλεσμα: Ταχύτατη γενική πληθυσμιακή αύξηση
Η βιομηχανική οικονομία απαιτεί την προϋπάρχουσα εργατική δύναμη
Εμφανείς πηγές εργατικού δυναμικού ήταν οι μετανάστες, οι μικροπαραγωγοί και οι φτωχοί
εργαζόμενοι
Οι γυναίκες και τα παιδιά αποτελούσαν τα πιο «βολικό» εργατικό δυναμικό στα εργοστάσια
Άθλιες οι συνθήκες εργασίας και στα εργοστάσια
Προσπάθεια αντίστασης του ανδρικού εργατικού δυναμικού στη «δρακόντεια» πειθαρχία
Η υλική κατάσταση του εργοστασιακού προλεταριάτου άρχισε να παρουσιάζει επιδείνωση στη
δεκαετία του 1830 και μέρος της δεκαετίας του 1840.
Διευκρίνιση: Για την ιστορική τεκμηρίωση του β) υποερωτήματος απαιτούνται διάσπαρτα χωρία απὀ το
σχολικό βιβλίο, σελ. 41- 42:
Επιλεκτικά: Σχολικό βιβλίο, σελ. 41: «Η οικονομία της Ευρώπης … εργοστασιακού συστήματος.» και σχολικό
βιβλίο, σελ. 41: «Διάφορες εφευρέσεις … σε κάθε χώρα.»
Υποχρεωτικά: Σχολικό βιβλίο, σελ.42: «Υπήρχε επίσης … κτήματά τους.»
Σχολικό βιβλίο, σελ. 42: «Στην Αγγλία επίσης είχαν ατονήσει … παραγωγή προϊόντων.»
Σχολικό βιβλίο, σελ. 42: «Η εκβιομηχάνιση του δευτερογενούς … λειτουργίας της αγοράς.»
ΕΠΙΛΟΓΟΣ:
Συμπεράσματα- διαπιστώσεις – αξιολογικές κρίσεις
Στηριζόμαστε σε αντικειμενικά δεδομένα και όχι σε προσωπικές – υποκειμενικές τοποθετήσεις
Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε χωρία από την ιστορική αφήγηση
Χρησιμοποιούμε τις στερεότυπες διαρθρωτικές φράσεις για το συμπέρασμα
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ΘΕΜΑ Δ1

Απαιτείται η κατάλληλη δομή (Πρόλογος, Κυρίως θέμα, Επίλογος)

Επιλέγουμε τα κύρια σημεία των παρατιθέμενων κειμένων

Συνδυάζουμε με την ανάλογη ιστορική αφήγηση

Εφόσον τίθενται υποερωτήματα α) και β) τότε απαιτούνται:
α) Κοινός πρόλογος
β) Διαχωρισμός των υποερωτημάτων
Ενδεικτικός πρόλογος: Τα παρατιθέμενα κείμενα (Α, Β, Γ) και ο αντίστοιχος πίνακας πιστοποιούν την
ιστορική αφήγηση σχετικά με τις συνέπειες του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου (1914 – 1918). Οι συνέπειες αυτές
αφορούν τόσο το ηθικό, οικονομικό, πολιτικό όσο και το διεθνές πεδίο.
Κυρίως θέμα:
α) Ό,τι αφορά στο πρώτο υποερώτημα σχετικά με τις ανθρώπινες απώλειες, τις ηθικές, τις οικονομικές και
πολιτικές συνέπειες του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου το Α και Β ΚΕΙΜΕΝΟ σε συνδυασμό με τα αριθμητικά
δεδομένα του πίνακα συμπληρώνουν και διευρύνουν τις πληροφορίες του σχολικού εγχειριδίου.
Τα κύρια σημεία του ΚΕΙΜΕΝΟΥ Α, αντλημένο από το έργο του Αρσέν Λουπέν, Το χρυσό τρίγωνο:
Οι ακρωτηριασμένοι του Πολἐμου δεν είναι περιθωριακοί, άτυχοι ή άσχημοι
Οι κουλοί, οι μονόφθαλμοι, οι παραμορφωμένοι, όλοι διεκδικούν το δικαίωμα στη ζωή
Ωστόσο, σύμφωνα με τη μαρτυρία του Maurice Leblanc, αυτοί που αγωνίστηκαν και
ακρωτηριάστηκαν περιθωριοποιούνται
Οι ακρωτηριασμένοι ζητούν την επανένταξή τους στην κοινωνία. Ζητούν τον επαναπροσδιορισμό
των ηθικών αξιών
Διευκρίνιση: Πρέπει να τονιστεί ότι πρόκειται για μαρτυρία και κατά συνέπεια για την εμπειρία ενός
αγωνιστή στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο
Τα κύρια σημεία του ΚΕΙΜΕΝΟΥ Β αντλημένο από το έργο του Marc Ferro:
Οι ακμάζουσες Γαλλία και Αγγλία μέχρι το 1914 επέρχονται σε πλήρη παρακμή μετά τη λήξη του Α’
Παγκοσμίου Πολέμου, το 1918
Οι τοποθετήσεις κεφαλαίων σε Ρωσία και Οθωμανική αυτοκρατορία δεν ήταν πλέον επικερδείς
Οικονομική αποδυνάμωση των χωρών αυτών έναντι της Γερμανίας και των άλλων ευρωπαϊκών
χωρών
Πραγματικοί νικητές της λήξης του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου υπήρξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες
Αμερικής σε εδαφικό και οικονομικό επίπεδο.
Σχολιασμός του ενσωματωμένου στο ΚΕΙΜΕΝΟ Β πίνακα:
Ο παρατιθέμενος πίνακας, με τίτλο «Ο ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ [ΤΟΥ Α’ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ],
παρέχει αριθμητικά δεδομένα τα οποία επιβεβαιώνουν τις απώλειες του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου σε
ανθρώπινο δυναμικό
Συγκεκριμένα, ο πίνακας αποτελείται από πέντε στήλες:
Στην πρώτη στήλη αναφέρονται οι χώρες που συμμετείχαν στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο
Στη δεύτερη αναφέρεται ο αριθμός των επιστρατευμένων από το 1914 έως το 1918
Στην τρίτη στήλη απαριθμούνται οι νεκροί και στην τέταρτη οι τραυματίες
Στην Πέμπτη στήλη δηλώνεται το ποσοστό των νεκρών, των αναπήρων και των τραυματιών επί του
συνόλου των επιστρατευμένων
Χαρακτηριστικά παρατηρούμε ότι ο αριθμός των επιστρατευμένων από το 1914 μέχρι το 1918 από
τη Γαλλία προσεγγίζει το 8,41 εκ. ανθρώπων ενώ οι νεκροί απαριθμούνται σε 1,35εκ. Οι τραυματίες του
πολέμου ανέρχονται σε 3,5 εκ. Το ποσοστό νεκρών, αναπήρων και τραυματιών ανάγεται στο υψηλό
ποσοστό του 60%
Αντίστοιχα, οι επιστρατευμένοι στη Μ. Βρετανία φτάνουν τα 8 εκ., οι νεκροί το 0,95 και οι τραυματίες
τα 2 εκ. Στο σύνολο των επιστρατευμένων το ποσοστό ανάγεται στο 37%. Ποσοστό αισθητά μικρότερο σε
σχέση με το αντίστοιχο της Γαλλίας
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Στην περίπτωση της Ιταλίας, οι επιστρατευμένοι προσεγγίζουν τα 5,25 εκ. και οι νεκροί το 0,50. Στο
συγκεκριμένο πίνακα δεν παρατίθενται ο αριθμός των τραυματιών καθώς και το ποσοστό επί του συνόλου
των απωλειών των στρατευμένων
Διευκρίνιση:
- Ο σχολιασμός των υπόλοιπων δεδομένων του πίνακα θα συνεχιστεί με τον ίδιο ακριβώς τρόπο
- Απαιτείται σύγκριση και σχολιασμός των δεδομένων καθώς και επισήμανση των διακυμάνσεων
Απαιτούμενη ιστορική αφήγηση για την τεκμηρίωση του α) υποερωτήματος: Σχολικό βιβλίο, σελ. 80 –
81: Οι συνέπειες του πολέμου. «Τελείωσε έτσι ο Α’ Παγκόσμιος πόλεμος … των στρατιωτικών στην
πολιτική.»
β) Ό,τι αφορά στο β) υποερώτημα σχετικά με τις συνέπειες του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου στο πεδίο των
διεθνών σχέσεων το ΚΕΙΜΕΝΟ Γ επιβεβαιώνει τις πληροφορίες του σχολικού εγχειριδίου.
Τα κύρια σημεία του ΚΕΙΜΕΝΟΥ Γ, αντλημένο από το έργο του Serge Berstein – Pirre Milza, Η Ευρωπαϊκή
Συμφωνία και η Ευρώπη των Εθνών:
Τον Ιανουάριο του 1918 ο Γουίλσον απευθύνει μήνυμα προς το Κογκρέσο των ΗΠΑ, όπου και
απαριθμεί τα περίφημα «14 σημεία»
Μέσω αυτών προωθεί τη μελλοντική ειρήνη
Αντιπροσωπευτικά, η αυτοδιάθεση των λαών, κατάργηση της μυστικής διπλωματίας, ελευθερία των
θαλασσών κ.λπ.
Οι Ευρωπαίοι κρίνουν «ουτοπικό» το σχέδιο του Γουίλσον
Ισχυρισμός του Γουίλσον για τη γνησιότητα των προθέσεων του έναντι των ηττημένων
Απαιτούμενη ιστορική αφήγηση για την τεκμηρίωση του β) υποερωτήματος: Σχολικό βιβλίο, σελ.81:
«Ο πόλεμος οδήγησε … των Εβραίων.»
Επίλογος:
Συμπεράσματα- διαπιστώσεις – αξιολογικές κρίσεις
Στηριζόμαστε σε αντικειμενικά δεδομένα και όχι σε προσωπικές – υποκειμενικές τοποθετήσεις
Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε χωρία από την ιστορική αφήγηση
Χρησιμοποιούμε τις στερεότυπες διαρθρωτικές φράσεις για το συμπέρασμα
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