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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΘΕΜΑ Α1.
α. Ομάδα συνωμοτών αξιωματικών, οι οποίοι τον Δεκέμβριο του 1825 επιχείρησαν στη
Ρωσία αποτυχημένο πραξικόπημα κατά της μοναρχίας του. Πιο συγκεκριμένα ο Νικόλαος ο
Α΄ νέος μονάρχης αντέδρασε δυναμικά στην επανάσταση και την κατέστειλε.
β. Το σχέδιο Σουμάν, που εκπονήθηκε από τον Γάλλο Ζάν Μονέ, πρόεδρο του γαλλικού
προγράμματος ανασυγκρότησης και παρουσιάστηκε από τον Γάλλο υπουργό Εξωτερικών
Ρομπέρ Σουμάν το Μάιο του 1950, πρότεινε τη δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Κοινότητας
Άνθρακα και Χάλυβα, τα μέλη της οποίας θα διαχειρίζονταν από κοινού την παραγωγή
άνθρακα και χάλυβα.
γ. Τον Φεβρουάριο του 1959 η ελληνική κυβέρνηση του Κ. Καραμανλή, με υπουργό
Εξωτερικών τον Ευάγγελο Αβέρωφ-Τοσίτσα, διαπραγματεύτηκε με την Τουρκία τις
Συμφωνίες Ζυρί χης και Λονδίνου, που δημιουργούσαν ένα ανεξάρτητο κυπριακό κράτος,
αποκλείοντας και την ένωση και τη διχοτόμηση. Η Βρετανία διατήρησε δύο στρατιωτικές
βάσεις στη νήσο. Πρώτος Πρόεδρος της Δημοκρατίας εκλέχτηκε ο Μακάριος. Η ανακήρυξη
της κυπριακής ανεξαρτησίας έγινε τον Αύγουστο του 1960.
ΘΕΜΑ Α2.
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ΘΕΜΑ Β1
Τρία ήταν τα βασικά γνωρίσματα αυτού του εργοστασιακού συστήματος κατά την
βιομηχανική επανάσταση: α) η υποκαστάσταση του ανθρώπου σε πολλούς τομείς της
παραγωγικής διαδικασίας από τ η μηχανή β) η αντικατάσταση των παραδοσιακών πηγών
ενέργειας (υδατόπτωση, αιολική ενέργεια κ.ά.) από νέες , ιδιαίτερα τον γαιάνθρακα γ) η
χρήση νέων και άφθονων πρώτων υλών, ιδιαίτερα ανόργανων. Πρόκειται βέβαια για τα
βασικά χαρακτηριστικά του ιστορικού φαινομένου που ονομάστηκε Βιομηχανική
Επανάσταση και που εκδηλώθηκε πρώτα στην Αγγλία.
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ΘΕΜΑ Β2
Από την Πελοπόννησο είχαν αποσυρθεί ισχυρές τουρκικές στρατιωτικές δυνάμεις, που
μεταφέρθηκαν στην Ήπειρο εναντίον του Αλή πασά των Ιωαννίνων, ο οποίος είχε
επαναστατήσει εναντίον του σουλτάνου την άνοιξη του 1820. Η αποστασία τ ο υ Αλή πασά
αφενός προσέλκυσε την προσοχή της οθωμανικής κυβέρνησης και αφετέρου αποδέσμευσε
τους αρματολούς της Στερεάς Ελλάδος, της Θεσσαλίας και της Ηπείρου. Αποδεσμεύτηκαν
επίσης την ίδια εποχή οι κλέφτες και οι αρματολοί που υπηρετούσαν έως τότε σε μονάδες
ατάκτων τις οποίες διατηρούσαν οι Άγγλοι στα Επτάνησα και τις οποίες διέλυσαν. Το
διαθέσιμο αυτό εμπειροπόλεμο στρατιωτικό στοιχείο εντάχθηκε στα ελληνικά
επαναστατικά στρατεύματα. Η απόσταση από το κέντρο της εξουσίας και της

στρατιωτικής ισχύος, καθώς και η εθνική ομοιογένεια συνέβαλαν στην επικράτηση
των επαναστατών στη νότια Ελλάδα. Την επανάσταση στη νότια Ελλάδα στερέωσαν
οι πρώτες μεγάλες στρατιωτικές επιτυχίες των ελληνικών επαναστατικών
στρατευμάτων, ιδίως στην Πελοπόννησο. Κορυφαία στιγμή τ η ς επανάστασης
υπήρξε η ολοσχερής καταστροφή της μεγάλης στρατιάς του Μαχμούτ πασά
Δράμαλη στα Δερβενάκια (26-28 Ιουλίου 1822) από τις ελληνικές δυνάμεις υπό την
ηγεσία του Θ. Κολοκοτρώνη. Την επανάσταση στερέωσαν και οι καταστροφές που
προκάλεσαν οι Τούρκοι , στην προσπάθειά τους να κάμψουν το ηθικό των Ελλήνων
επαναστατών.
ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ
Γ1.
α) Από το βιβλίο θα αξιοποιήσουμε στοιχεία των σελίδων 63, 65-66 «Οι Βούλγαροι
ανέπτυξαν… εναντίον των Τούρκων», μαζί με τα ανάλογα στοιχεία των πηγών.
β) Από το κείμενο Α τα αντλούμενα στοιχεία μπορούν ν’ αξιοποιηθούν ως απάντηση σ’
αυτό το ερώτημα.
Δ1.
α) Από το βιβλίο θα χρησιμοποιήσουμε το κείμενο της σελίδας 78 «Το δυτικό μέτωπο» και
το απόσπασμα της σελίδας 80 «Στο δυτικό μέτωπο ... εθνικών κρατών», μαζί με τα ανάλογα
στοιχεία των πηγών.
β) Από το βιβλίο θα αξιοποιήσουμε το κείμενο της σελίδας
μεταφορές», μαζί με τα ανάλογα στοιχεία των πηγών.
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79 « Για την λύση…

