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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 

ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ  ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ 

ΘΕΜΑ Α1 

α) Νεαροί αξιωματικοί του σουλτανικού στρατού καλλιεργημένοι και με ευρωπαϊκή 

στρατιωτική παιδεία. Στα τέλη του 19ου αιώνα δημιούργησαν την οργάνωση «Ένωση 

και Πρόοδος» με σκοπό τη δυναμική επιβολή μεταρρυθμιστικού προγράμματος στην 

οθωμανική κοινωνία. Το Νεοτουρκικού κίνημα του 1908 στόχο είχε να προληφθεί ο 

ακρωτηριασμός της αυτοκρατορίας. Το τουρκικό αυτό κίνημα εκδηλώθηκε ως 

αντίδραση στις επεμβάσεις των μεγάλων ευρωπαϊκών δυνάμεων και στην πρόσφατη 

προσπάθεια των λαών της περιοχής να τερματίσουν την τουρκική κυριαρχία στην 

Ευρώπη, καθώς και στη ρήξη με το καθεστώς του σουλτάνου, που είχε αποδειχθεί 

ανίκανο να αντιδράσει αποτελεσματικά εναντίον των εχθρών της αυτοκρατορίας. Το 

Νεοτουρκικό Κίνημα, που υποσχέθηκε στους λαούς της αυτοκρατορίας ισονομία, 

ισοπολιτεία και ευρύτατο μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα, είχε ως στόχο τον 

εκτουρκισμό της αυτοκρατορίας. Ο στόχος αυτός εκδηλώθηκε κατά τους 

Βαλκανικούς Πολέμους (1912 – 1913) και κατά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο (1914 – 

1918) και πήρε τη μορφή της εθνοκάθαρσης με την εκδίωξη των χριστιανών της 

χώρας. (βλ. σχολ. βιβλ. 66-67, 244) 

β) Η Ελλάδα συνυπέγραψε, στις 9 Φεβρουαρίου 1934, το τετραμερές Βαλκανικό 

Σύμφωνο με τη Γιουγκοσλαβία, τη Ρουμανία και την Τουρκία, προκειμένου οι χώρες 

αυτές να προασπίσουν από κοινού την εδαφική ακεραιότητά τους απέναντι στην 

«αναθεωρτηική» πολιτική που είχε υιοθετήσει η Βουλγαρία (βλ. σχολ. βιβλ. σελ. 107 

– 108) 

γ) Την 1η Απριλίου 1955 άρχισε ο κυπριακός ένοπλος αγώνας από την ΕΟΚΑ 

(Εθνική Οργάνωση Κυπρίων Αγωνιστών). Ανώτατος πολιτικός ηγέτης του αγώνα 

ήταν ο Μακάριος. Στρατιωτικός ηγέτης ήταν ο κυπριακής καταγωγής αρχηγός της 

ΕΟΚΑ, συνταγματάρχης Γεώργιος Γρίβας, γνωστός με το ψευδώνυμο Διγενής. (βλ. 

σχολ. βιβλ. σελ. 163) 
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ΘΕΜΑ Β1 

Για την απάντηση βλ. σχολ. βιβλ. σελ. 35 – 36: «Τον αρχικό γενικό ενθουσιασμό για 

το νεαρό ηγεμόνα… από την πλειοψηφία του κοινοβουλίου». 

ΘΕΜΑ Β2 

Για την απάντηση βλ. σχολ. βιβλ. σελ. 154: «Μετά το 1945 η Ευρώπη, διαιρεμένη… 

στην ευρωπαϊκή μνήμη ως «πατέρες της Ευρώπης». 

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 

ΘΕΜΑ Γ1 

Πρόλογος: βλ. σχολ. βιβλ. σελ. 41: «Ο λόγος για τον οποίο οι επαναστατικές 

αλλαγές… υπήρχαν οι κατάλληλες συνθήκες». 

Κύριο θέμα:  

α) βλ. σχολ. βιβλ. σελ. 41 – 42: «Στην Αγγλία στον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας, 

όπου συντελέστηκε… με αποκορύφωμα της ατμομηχανή».  

Μεταβατική πρόταση: Παρατηρώντας τις πληροφορίες του πρώτου ιστορικού 

παραθέματος διαπιστώνουμε ότι λειτουργεί συμπληρωματικά στα δεδομένα της 

ιστορικής αφήγησης. Πιο συγκεκριμένα: Αντλούμε τα στοιχεία από το παράθεμα που 

απαντούν στο ερώτημα. 

β) βλ. σχολ. βιβλ. σελ. 42: «Στην Αγγλία εξάλλου υπήρχαν… σε καθεστώς ακώλυτης 

λειτουργίας της αγοράς».  

Μεταβατική πρόταση: Παρατηρώντας τις πληροφορίες του δεύτερου ιστορικού 

παραθέματος διαπιστώνουμε ότι λειτουργεί συμπληρωματικά στα δεδομένα της 

ιστορικής αφήγησης. Πιο συγκεκριμένα: Αντλούμε τα στοιχεία από το παράθεμα που 

απαντούν στο ερώτημα. 

Επίλογος: βλ. σχολ. βιβλ. σελ. 42 – 43: «Το οικονομικό άλμα της Αγγλίας 

υποχρέωσε… δεν επέτρεπαν την ελεύθερη λειτουργία της αγοράς».  

ΘΕΜΑ Γ2 

Πρόλογος: βλ. σχολ. βιβλ. σελ. 80: «Τελείωσε ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος… και 

κοινωνικές αναστατώσεις». 

Κύριο θέμα:  

α) βλ. σχολ. βιβλ. σελ. 80 – 81: «Από τα 65 εκατομμύρια άνδρες… των στρατιωτών 

στην πολική».  

Μεταβατική πρόταση: Παρατηρώντας τις πληροφορίες του πρώτου και του δεύτερου 

ιστορικού παραθέματος διαπιστώνουμε ότι λειτουργούν συμπληρωματικά στα 

δεδομένα της ιστορικής αφήγησης. Πιο συγκεκριμένα: Αντλούμε τα στοιχεία από το 

παράθεμα που απαντούν στο ερώτημα. 

β) βλ. σχολ. βιβλ. σελ. 81: «Ο πόλεμος οδήγησε επίσης… και της Οθωμανικής 

Αυτοκρατορίας».  



 

 

Μεταβατική πρόταση: Παρατηρώντας τις πληροφορίες του τρίτου ιστορικού 

παραθέματος διαπιστώνουμε ότι λειτουργεί συμπληρωματικά στα δεδομένα της 

ιστορικής αφήγησης. Πιο συγκεκριμένα: Αντλούμε τα στοιχεία από το παράθεμα που 

απαντούν στο ερώτημα. 

Επίλογος: βλ. σχολ. βιβλ. σελ. 81: «Το κόστος του πολέμου αποδείχτηκε… εθνικής 

εστίας των Εβραίων». 

 


