ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 2009 ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ

ΟΜΑ∆Α Α’
ΘΕΜΑ Α1
Α1.1 Να δώσετε το περιεχόµενο των ακόλουθων ιστορικών όρων:
α) Εθνικά Κινήµατα (19ος αιώνας )
Α κεφάλαιο Ενότητα 2. Σχολικού βιβλίου ¨ Τα εθνικά και φιλελεύθερα κινήµατα στην Ευρώπη
¨ σελ:13
Εθνικά κινήµατα θεωρούµε τις κινήσεις µεταξύ ανθρωπίνων κοινοτήτων µε κοινή γλώσσα ή
και θρήσκευµα, µε διακριτές παραδόσεις και ιστορία, µε αντίληψη κοινής ταυτότητας µεταξύ
των µελών τους από την εξουσία άλλης διακριτής κοινότητας .
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β) Τρίτος Κόσµος
ΣΤ’ κεφάλαιο Ενότητα 4.Σχολικού βιβλίου ¨ Η αποαποικιοποίηση και ο Τρίτος Κόσµος ¨ και
συγκεκριµένα από σελ:152 ενότητα ¨ Τρίτος Κόσµος ¨ .
Τα νέα κράτη που ανέκυψαν από τη διαδικασία της αποαποικιοποίησης , κυρίως στην Ασία
και στην Αµερική , συγκρότησαν τον Τρίτο Κόσµο .
Η από σελ: 246 σχολικού βιβλίου : Το σύνολο των χωρών της Ασίας , της Αφρικής και της
Λατινικής Αµερικής ως προϊόν της µεταπολεµικής διαδικασίας , της αποαποικιοποίησης , του
εκδηµοκρατισµού και της εθνικής χειραφέτησης.
γ) Συµφωνίες Ζυρίχης και Λονδίνου (1959)
Κεφ. ΣΤ¨ Ενότητα 8. Σχολικού βιβλίου ¨ Το κυπριακό πρόβληµα , και συγκεκριµένα από
σελ:163-164 ενότητα ¨Ο κυπριακός αγώνας ¨ .Τον Φεβρουάριο του 1959 η Ελληνική
κυβέρνηση του Κ. Καραµανλή ,µε υπουργό εξωτερικών του Ευάγγελο Αβέρωφ –Τοσίτσα
,διαπραγµατεύτηκε µε την Τουρκία τις Συµφωνίες Ζυρίχης και Λονδίνου , που δηµιούργησαν
ένα ανεξάρτητο κυπριακό κράτος , αποκλείοντας και την ένωση και την διχοτόµηση . Η
Βρετανία διατήρησε 2 στρατιωτικές βάσεις στη νήσο . Πρώτος Πρόεδρος εκλέχτηκε ο
Μακάριος .Η ανακήρυξη της κυπριακής ανεξαρτησίας έγινε τον Αύγουστο του 1960.
ΘΕΜΑ
Α1.2

Νέλσον Μαντέγα -> Ν.Αφρική
Βίλι Μπράντ
-> Γερµανία
Μαχάτµα Γκαντι -> Ινδία
Γκάµαλ Αµπντελ Νάσερ -> Αίγυπτος
Τάσσος Παπαδόπουλος -> Κύπρος
ΘΕΜΑ Α2

Α2.1 Κεφάλαιο Α’ σελ: 26-27 ενότητα ¨ Η εξέλιξη της επανάστασης ¨
¨ Την επανάσταση στερέωσαν και οι……. κύµα φιλελληνισµού σε όλο τον κόσµο .
ΘΕΜΑ Α2.2 Κεφάλαιο Α’ σελ: 48-49 ενότητα ¨Ο γαλλοπρωσικός πόλεµος ¨ . Η κήρυξη του
πολέµου ….. της γηραιάς ηπείρου ¨
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ΘΕΜΑ Β1
Η απάντηση στο ερώτηµα που αφορά τα πρώτα δύο παραθέµατα και τα οποία
σχετίζονται µε τις συνέπειες του Α΄ Παγκοσµίου Πολέµου περιλαµβάνει από το ιστορικό
κείµενο την ενότητα «Οι συνέπειες του πολέµου» σελ. 80-81 «Τελείωσε έτσι ο Α΄ Παγκόσµιος
Πόλεµος…την ίδρυση εθνικής εστίας των Εβραίων»
Από τα 2 παραθέµατα θα πρέπει να δοθεί έµφαση στα συναισθήµατα των
στρατιωτών, στο φόβο, την κούραση, τον αγώνα και σε όλα αυτά που τους γέννησε και τους
προκάλεσε η αιµατηρή διαδικασία στην οποία ενεπλάκησαν. Έµµεση αναφορά µπορεί να
υπάρξει και στο αντιπολεµικό πνεύµα που προκύπτει από τις αφηγήσεις των παραθεµάτων
και το οποίο κυριάρχησε ως ένα βαθµό ως αποτέλεσµα της καταστροφής που υπέστη η
ανθρωπότητα. Το γεγονός εξάλλου ότι οι αφηγήσεις είναι από στρατιώτες διαφορετικής
εθνότητας και συµµαχίας καταδεικνύει τα κοινά αισθήµατα που γεννά ο πόλεµος.
(Ενδεικτική προσέγγιση)
ΘΕΜΑ Β2
Η απάντηση στο ερώτηµα που αφορά το θέµα Β2 και το οποίο σχετίζεται µε τις
συνέπειες της νίκης των Ελλήνων έναντι των Ιταλών καθώς και της ελληνογερµανικής
σύρραξης περιέχονται στο βιβλίο στην ενότητα 3 του Ε΄ κεφαλαίου µε τίτλο «Η συµµετοχή
της Ελλάδας στον Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο και η εθνική αντίσταση» και συγκεκριµένα σελ. 120
« Η επικράτηση των Ελλήνων…της Μέσης Ανατολής» και σελ. 121 «Η σηµασία…ρωσικού
χειµώνα».
Από το δε παράθεµα που πρέπει να τονισθεί ότι είναι απόσπασµα λόγου του τότε
Υπουργού Εξωτερικών της Μ. Βρετανίας, πρέπει να δοθεί έµφαση πέρα από τη σηµασία του
Αγώνα των Ελλήνων εναντίον του Άξονα και στην αναγνώριση που αυτός έτυχε από τους
Συµµάχους και γιατί.
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