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Σχολιασμός Θεμάτων

Τα θέματα της Ιστορίας για το νέο σύστημα είναι μέτριας δυσκολίας, στα ίδια επίπεδα με
πέρσι. Τα ερωτήματα ανάπτυξης είναι εκτενή και ευνοούν τους μαθητές που έχουν καλή
γνώση του σχολικού βιβλίου. Υπάρχει αναφορά στη νέα ύλη σε αρκετά ερωτήματα.
Οι ερωτήσεις κρίσεως της Δεύτερης Ομάδας που βασίζονται στις πηγές έχουν σαφή
ερωτήματα και η σύνδεσή τους με τα κείμενα είναι ξεκάθαρη. Τα θέματα δεν αναμένεται να
δυσκολέψουν ιδιαίτερα τους καλά προετοιμασμένους υποψηφίους.
Πιο συγκεκριμένα, όσο αφορά στο Θέμα Α1, σχετικά με το περιεχόμενο των ιστορικών όρων,
επιλέχθηκαν τρία θέματα που κρίνονται αναμενόμενα ενώ οι ερωτήσεις τύπου «ΣωστόΛάθος» περιλαμβάνουν προτάσεις από τόσο από την παλαιά όσο και από τη νέα ύλη, που όμως
δεν παρουσιάζουν δυσκολία.
Σχετικά με το Θέμα Β1, η ερώτηση σύντομης ανάπτυξης αναφέρεται στην κατάσταση του
πιστωτικού συστήματος και είναι θέμα που δεν είχε εξεταστεί τα τελευταία χρόνια. Η ερώτηση
στο Θέμα Β2 είναι από τη νέα ύλη, που αποτελεί τη συνέχεια της πολιτικής του κόμματος των
Φιλελευθέρων την εποχή του μεσοπολέμου.
Στην Ομάδα Β – Θέμα Γ το α ερώτημα αφορά τη συμβολή της Τράπεζας της Ελλάδος στη
βελτίωση της ελληνικής οικονομίας, θέμα που είχε εξεταστεί και το 2010 και μάλιστα το
Κείμενο Β είναι απόσπασμα από την ίδια πηγή (Χρήστος Χατζηιωσήφ). Το β ερώτημα
συνδυάζει το επόμενο κεφάλαιο σχετικά με την οικονομική κρίση του 1932 και τις
προσπάθειες της ελληνικής κυβέρνησης Βενιζέλου να αντιμετωπίσει την κρίση.
Τέλος στην Ομάδα Β – Θέμα Δ τα ερωτήματα είναι από τη νέα ύλη με το α ερώτημα σχετίζεται
με τις θέσεις του ρωσικού κόμματος σε πολιτικό – κοινωνικό και θρησκευτικό επίπεδο και το
β ερώτημα απαιτεί για την απάντησή του ένα απόσπασμα από το ίδιο κεφάλαιο που αφορά
τις κοινωνικές ομάδες που συμπαρατάχθηκαν με ρωσικό κόμμα.
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