Πανελλήνιες Εξετάσεις Ημερήσιων Γενικών Λυκείων
Εξεταζόμενο Μάθημα: Ιστορία Γενικής Παιδείας,
Ημ/νία: 20 Μαΐου 2015
Απαντήσεις Θεμάτων

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ

ΘΕΜΑ Α
Α1. Απόσπασμα από το σχολικό βιβλίο:
α) Βλ. σελ. 141: «Τα βασικά όργανα … ΟΗΕ»
β) Βλ. σελ. 40: «Ο σουλτάνος είχε ήδη εκδώσει … Βρετανίας»
γ) Βλ. σελ. 38: «Το Ανατολικό τμήμα … οι Ρώσοι»
Α2.
α) Σωστό
β) Σωστό
γ) Λάθος
δ) Λάθος
ε) Σωστό

ΘΕΜΑ Β
Β1. Βλ. απόσπασμα από το σχολικό βιβλίο σελ. 26/27 : «Την επανάσταση στερέωσαν και οι
καταστροφές που προκάλεσαν οι Τούρκοι … Η σφαγή της Χίου ξεσήκωσε κύμα
φιλελληνισμού σε όλο τον κόσμο».
Β2. α) Το απόσπασμα από το σχολικό βιβλίο, σελ. 73: Ο Β’ Βαλκανικός πόλεμος και η
Συνθήκη του Βουκουρεστίου
«Η ομώνυμη Συνθήκη Ειρήνης που υπογράφηκε στο Βουκουρέστι την 28η Ιουλίου / 10
Αυγούστου 1913.»
β) Το απόσπασμα από το σχολικό βιβλίο, σελ. 81: Οι εκκρεμότητες της Συνθήκης του
Βουκουρεστίου
«Η Συνθήκη του Βουκουρεστίου άφησε ανοικτά το ζήτημα… ώστε να αναγνωρίσει την
ελληνική κυριαρχία»
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ΘΕΜΑ Γ
Γ1. Η κατάσταση της χώρας το 1830.
α) Από το σχολικό βιβλίο αντί προλόγου βλ. σελ. 32/33
«Ο πρώτος ηγεμόνας των Ελλήνων … εκδηλώσεις ανυπόκριτης χαράς και αισιοδοξίας για το
μέλλον».
Από το σχολικό βιβλίο το απόσπασμα βλ. σελ. 34.
Οι πρώτες προσπάθειες συγκρότησης του κράτους.
«Η Ελλάδα του 1830 ήταν μια χώρα 750.000 κατοίκων … είχαν καταστραφεί πολλές γέφυρες».
Στοιχεία από το πρώτο κείμενο του Α. Βακαλόπουλου σχετικά με την κατάσταση της Ελλάδας
των αρχών του 1830.
- 25 Ιανουαρίου / 6 Φεβρουαρίου 1833 ο Όθων φτάνει στην Ελλάδα, συνοδευόμενος από τα
τρία μέλη της αντιβασιλείας – Η κατάσταση.
 Η χώρα σε πλήρη αναρχία
 Η οικονομία αξιοθρήνητη
 Η ταμειακή κατάσταση χαώδης
 Καθυστερημένοι από το 1827 μισθοί υπαλλήλων (23.437.413 φοίνικες)
 Για να κινηθεί το εμπόριο έπρεπε ν’ αποζημιωθούν τα ναυτικά νησιά Ύδρα, Σπέτσες,
Ψαρά (5 εκατομμύρια φράγμα).
 Έπρεπε να εξοφληθούν οι αποζημιώσεις των αγωνιστών που τις είχε αναγνωρίσει η
συνέλευση της Τροιζήνας (9.300.000 φράγκα).
 Αποζημίωση 13.333.333 φράγκα σε Τουρκία για την παραχώρηση (επαρχία της Λαμίας).
 Έπρεπε να εξοφληθούν άλλες μικροπιστώσεις.
 Τακτικές δαπάνες του κράτους – πληρωμή των τόκων του δανείου των 60 εκατομμυρίων
(3.351.950 φράγκα) και της υπηρεσίας του χρεολυσίου (670.390 φράγκα).
β) Οι πρώτες προσπάθειες συγκρότησης από τον Όθωνα.
Το απόσπασμα από το σχολικό βιβλίο σελ. 34 «Ο Όθων έφερε μαζί του … δεν επέτρεπαν στη
χώρα να αναπτυχθεί».
Μαζί με το βασιλιά Όθωνα ήλθε πλήθος εκλεκτών συμβούλων και άριστων επιστημόνων και
καλλιτεχνών για την οικοδόμηση του νέου κράτους.
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Από τα στοιχεία του β΄ Κειμένου του Α. Βακαλόπουλου:
-

Η αντιβασιλεία απασχολήθηκε με την εσωτερική οργάνωση του κράτους.

-

Πρότυπο του διοικητικού οργανισμού και μηχανισμού η Βαυαρία και τα άλλα γερμανικά
κράτη με επίδραση του γαλλικού (1790) συγκεντρωτικού διοικητικού συστήματος.

-

7 υπουργεία που προϋπήρχαν τα διατήρησε.

-

Πρόσθεσε νέο παράρτημα του υπουργείου εσωτερικών το δημόσιο νομικό γραφείο (Για
εποικιστικά προβλήματα).

-

Οργανώνει τη δικαιοσύνη – συντάσσει κώδικες.

-

Προβαίνει στην οργάνωση τα χώρας ιδρύοντας:
α. το Ανώτατο Λογιστήριον.
β. τα κεντρικά και επαρχιακά ταμεία.
γ. το εθνικό Νομισματοκοπείον (Ρόλος Maurer).
δ. Ιδρύεται 27 Σεπτεμβρίου / 9 Οκτωβρίου του 1833 το Ελεγκτικόν Συνέδριον (πρόεδρος ο
Γάλλος οικονομολόγος Αzthèmond de Regny).
και αυτά σε περιβάλλον οικονομικής δυσπραγίας λόγω:
α. έλλειψη διαθέσιμων κεφαλαίων.
β. αδυναμία διανομής των εθνικών γαιών (υποθηκευμένες για τη σύναψη των δανείων του
Αγώνα του 1821)
γ. τη ληστεία.

ΘΕΜΑ Δ
α) Από το σχολικό βιβλίο το απόσπασμα σελ. 82.
Η στάση της Ελλάδας κατά την κήρυξη του πολέμου και η διαφωνία Κωνσταντίνου – Βενιζέλου.
«Στον αυστροσερβικό πόλεμο η ελληνική κυβέρνηση … δεν έγινε δεκτή από τον Κωνσταντίνο».
Η διαφωνία Βενιζέλου – Κωνσταντίνου ήταν και η αιτία του Εθνικού Διχασμού.
1. Ο Βενιζέλος έκρινε πως η Ελλάδα έπρεπε να διατελεί σε επιφυλακή, εν αναμονή
προτάσεων από την τριπλή συνεννόηση για την έξοδό της στον πόλεμο στο πλευρό της
Αγγλίας – Γαλλίας.
2. Θεωρούσε ότι η Αντάντ θα υπερίσχυε του πολέμου.
Στοιχεία από το παράθεμα Α:
Κείμενο Α του Richard Clogg:
Σχετικά με τη θέση του Ελ. Βενιζέλου:
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1. δεσμοί συναισθηματικοί Βενιζέλου με Αγγλία – Γαλλία
2. ο Βενιζέλος θεωρούσε ότι η Βρετανία – Γαλλία – Ρωσία, δηλαδή η Αντάντ, θα είναι
νικήτριες Δυνάμεις του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου
3. επίσης, πίστευε ότι η Αντάντ θα ευνοούσε την επέκταση της χώρας του.
Σχετικά με τη θέση του βασιλιά Κωνσταντίνου:
1.
2.
3.

ο βασιλιάς ως επίτιμος στρατάρχης του γερμανικού στρατού
παντρεμένος με την αδελφή του Kaiser της Γερμανίας Γουλιέλμου Β’
τρέφοντας σεβασμό προς τις στρατιωτικές ικανότητες των Κεντρικών Δυνάμεων είχε
άλλη άποψη

Κείμενο Β του Α. Βακαλόπουλου:
Προσπάθεια του Βενιζέλου να επηρεάσει το βασιλιά Κωνσταντίνο και το Γενικό Επιτελείο
Στρατού για την ανάγκη εισόδου της Ελλάδας στο πλευρό της Αντάντ.
β) Απόσπασμα από το σχολικό βιβλίο, σελ. 82 «Η ουδετερότητα της Ελλάδας έγινε ακόμη πιο
επικίνδυνη για τη χώρα όταν το Φεβρουάριο του 1915 … να παραιτηθεί.»
Στοιχεία από το παράθεμα του Α. Βακαλόπουλου:
Ο Βενιζέλος κατέβαλε προσπάθειες να επηρεάσει το βασιλιά Κωνσταντίνο και το Γενικό
Επιτελείο να ταχθούν στο πλευρό της Αντάντ.
Στοιχεία από το παράθεμα Α:
Προτάσεις Γκρέι τον Ιανουάριο 1915 για παραχώρηση της Καβάλας, της Δράμας, των Σερρών
από την Ελλάδα στη Βουλγαρία με αντάλλαγμα Β. Ήπειρο και ένα τμήμα στα παράλια Μ.
Ασίας.
Στοιχεία από το παράθεμα Β:
Στα πολεμικά μέτωπα νίκες Γερμανών και Αυστριακών
Αποτυχία της Αντάντ στα Στενά των Δαρδανελλίων κάνουν πολλούς Έλληνες να
διστάζουν την είσοδο στης Ελλάδας στον Α΄ Παγκόσμιο στο πλευρό της Αντάντ με
πρώτη από όλους την ίδια βασιλική οικογένεια που πιστεύει ήδη στη νίκη της
Γερμανίας
Στοιχεία από το παράθεμα Γ:
1.
2.

Ο βασιλιάς ενώ στην αρχή είχε συμφωνήσει με την ελληνική συμμετοχή στο πλευρό της
Αντάντ αλλάζει γνώμη επηρεασμένος από την παραίτηση του αρχηγού του ελληνικού
Γενικού Επιτελείου Στρατού Ιωάννη Μεταξά – γνωστού για την φιλογερμανική του στάση.

Επιμέλεια: Γεώργιος Θεοδωράκης
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