
 

 

Απαντήςεισ Ιςτορίασ Γενικήσ 
παιδείασ 

ΘΕΜΑ Α 1  

Νεοτουρκικό Κίνθμα :  ςελ. 67, «Σο νεοτουρκικό κίνθμα … χϊρασ»  

Βαλκανικό φμφωνο : , ςελ. 107 – 108, «Θ Ελλάδα  ςυνυπζγραψε …  ςυνκθκϊν ειρινθσ» . 

(Μερικοί μακθτζσ μπορεί να ζγραψαν όλθ τθν παράγραφο.) 

ΕΟΚΑ : ςελ.  163 Εκνικι Οργάνωςισ Κυπρίων Αγωνιςτϊν , «Σθν 1θ Απριλίου 1955 … 

Διγενισ».  Μποροφν και τα ονόματα των αγωνιςτϊν  ζωσ και τθ δίωξθ του Μακαρίου 

(Μάρτιοσ 1956) 

ΘΕΜΑ Α2  

Α Λ , Β Λ , Γ  , Δ Λ , Ε    

ΘΕΜΑ  Β1 

χολικό Βιβλίο,  θ ΕΠΑΝΑΣΑΘ Σθσ 3Θσ επτεμβρίου το 1843,  ςελ. 35 , 36.  

ΘΕΜΑ  Β2  

χολικό Βιβλίο , Θ αναηιτθςθ τθσ δυτικοευρωπαϊκισ ενότθτασ,  ςελ. 154, για τισ 9 μονάδεσ.  

ε ςχζςθ με τθν πρϊτθ παράγραφο , ακόμθ και αν δεν γραφόταν όλθ , χριςιμθ κα ιταν 

τουλάχιςτον  θ αναφορά ςτο υμβοφλιο τθσ Ευρϊπθσ (1940).  

Για τισ 4 μονάδεσ ηθτοφνται τα ονόματα των  Γάλλων Ρομπζρ ουμάν, Ηαν Μονζ, του Βζλγου 

Πολ – Ανρί πάακ και του Γερμανοφ  Κόνραντ Αντενάουερ, που καταγράφονται ςτισ 

τελευταίεσ ςειρζσ τθσ προαναφερκείςασ ενότθτασ του ςχολικοφ βιβλίου.  

ΘΕΜΑ  Γ 1 

Α )  το ςχολικό βιβλίο καταγράφουμε τα ςχετικά ςτοιχεία : ςελ. 41 -1 42 «Ο λόγοσ … 

ατμομθχανισ» και  ςελ. 42, «Θ Αγγλία διζκετε …εποχισ» 

 Επαναςτατικζσ αλλαγζσ ςτθν τεχνολογία, μθχανικι ανζμθ, κλώςτρια Τηζνυ   

    Αποκορφφωμα τθσ εξζλιξθσ τθσ τεχνολογίασ θ ατμομθχανι  

 Ελεγχόμενεσ πθγζσ πρϊτων υλϊν 
 Απαραίτθτο εμπορικό ςτόλο για τθν αςφαλι μεταφορά προϊόντων, 

εξαιρετικά ανεπτυγμζνο ςφςτθμα πλωτισ και οδικισ ςυγκοινωνίασ 
 Μεγάλεσ ποςότθτεσ γαιάνκρακα 

Αυτζσ οι μεγάλεσ ποςότθτεσ γαιάνκρακα επιςθμαίνονται ςτο παράκεμα του Hobsbawm. 
Επιβεβαιϊνονται τα  πλοφςια κοιτάςματα και θ δυνατότθτα μεταφοράσ μεγάλων φορτίων  
μζςω των ςιδθροδρόμων.  
υγκεκριμζνα τονίηεται ότι θ βιομθχανία του άνκρακά, αν και δεν αντπτφχκθκε μα 
ικανοποιθτικοφσ για τα ςθμερινά δεδομζνα ρυκμοφσ, όμωσ  επθρζαςε αποτελεςματικά τθν 
ανάπτυξθ των ςιδθροδρόμων.  Σο αρχικό κίνθτρο γι’ αυτό ιταν θ ανάγκθ μεταφοράσ των 
φορτίων από το ςθμείο εξόρυξθσ ςτο πθγάδι και ςτθ ςυνζχεια από τθν είςοδο τθσ ςτοάσ 



 

 

του ανκρακωρυχείου ςτον τόπο φόρτωςθσ . Ζτςι μζςα ςε 2 δεκαετίεσ  Από το 1830 ζωσ το 
1850 θ βρετανικι ςιδθροπαραγωγι  τριπλαςιάςτθκε φκάνοντασ ςτουσ 2.250.000 τόνουσ , 
ενϊ με ανάλογουσ ρυκμοφσ κινικθκε θ παραγωγι του άνκρακα που το 1850 ζφκαςε τα 49 
εκατομμφρια τόνουσ.  Αυτά ςυνδζονται από τον ιςτορικό με τθν εντυπωςιακι ανάπτυξθ 
των ςιδθροδρόμων, που χαρακτθρίςτθκε ςαν «μανία τθσ εποχισ». υγκεκριμζνα 
αναφζρεται ότι ενϊ το 1830 υπιρχαν λίγα μίλια ςιδθροδρομικϊν γραμμϊν ςε όλο τον 
κόςμο ( και κατονομάηει ανάμεςά τουσ τθ γραμμι Λίβερπουλ – Μάντςεςτερ) δζκα χρόνια 
μετά υπιρχαν 4.500 μίλια και είκοςι χρόνια μετά (το 1850) ζφκαναν να είναι περιςςότερα 
από 23.500 μίλια.  Για όλα αυτά χρειάηονταν άφκονοσ ςίδθροσ, περίπου 300 τόνοι για κάκε 
μίλι μόνο τθσ ςιδθροτροχιάσ, χωρίσ να αποκλείονται αςφαλϊσ φαινόμενα κερδοςκοπίασ.  
Σζλοσ επιςθμαίνεται ςτο κείμενο ότι  οι πιο πολλζσ ςιδθροτροχιζσ , ιδιαιτζρωσ κατά τθν 
περίοδο 1844 – 47, καταςκευάςτθκαν με αγγλικά κεφάλαια, αγγλικζσ πρϊτεσ φλεσ ( ςίδθρο) 
και αγγλικι τεχνογνωςία.  
  
Β) το βιβλίο δεν αναφζρεται τίποτε για τισ ςυνκικεσ εργαςίασ και τθ ςφνκεςθ του 

εργατικοφ δυναμικοφ, όμωσ αυτά ςχολιάηονται εκτενϊσ ςτισ παρατικζμενεσ πθγζσ.  

Από το δεφτερο παράκεμα που δόκθκε ζπρεπε να απαντθκοφν τα δφο ςκζλθ του β 

ερωτιματοσ .  

 
Κατά το ςχολικό βιβλίο, ςελ. 42 «υπιρχε διακζςιμο εργατικό δυναμικό …. Κτιματά τουσ»  
 

 Απαραίτθτο εργατικό δυναμικό 
 Αγροτικό πλεόναςμα , μετά τθν εφαρμογι του ςυςτιματοσ των 

περιφράξεων 
 
Αυτι τθν προζλευςθ του βιομθχανικοφ εργατικοφ δυναμικοφ κυρίωσ από το «αγροτικό 
πλεόναςμα» επιβεβαιϊνει και το παράκεμα του Hobsbawm. Αρχικά , δθλαδι, καταγράφει 
ότι κατά τθν περίοδο αυτι αυξικθκε ραγδαία ο αςτικόσ πλθκυςμόσ ςτισ αγγλικζσ πόλεισ. 
Αυτό αιτιολογείται από το ςχολικό βιβλίο με τθν αναφορά ςτο νόμο των περιφράξεων και 
τθν επακόλουκθ  φυγι από τθν φπαικρο. Μάλιςτα ςτο κείμενο τθσ πθγισ αναφζρεται και θ 
ζλευςθ από εξωτερικά μεταναςτευτικά ρεφματα και ωσ τζτοια ονομάηονται τθσ Ιρλανδίασ. 
Επίςθσ ςυμπλθρϊνονται οι πλθκυςμιακζσ ομάδεσ του εργατικοφ προλεταριάτου με τουσ 
«μικροπαραγωγοφσ» και τουσ «φτωχοφσ εργαηόμενουσ».  
το παράκεμα επιςθμαίνεται θ ευρεία χριςθ γυναικϊν και παιδιϊν ωσ εργατϊν ςτα 
εργοςτάςια.  Θ προτίμθςθ ςε αυτζσ τισ αςκενζςτερεσ εργατικζσ ομάδεσ εξθγείται από τα 
χαμθλότερα  μεροκάματα και από τθ βεβαιότερθ υπακοι και προςαρμογι ςτουσ κανόνεσ 
τθσ ςκλθρισ βιομθχανικισ  εργαςίασ. Οι δραματικζσ ςυνκικεσ εργαςίασ και εκμετάλλευςθσ 
ζκαναν πολλζσ φορζσ τουσ εργάτεσ ανυπάκουουσ, αλλά  τα παιδιά των φτωχϊν κοινωνικϊν 
ςτρωμάτων δεν το αρνοφνταν , αν δεν είχαν άλλεσ επιλογζσ.  Φυςικά δεν ιταν δυνατι θ 
απαςχόλθςι τουσ ςε οποιοδιποτε βιομθχανικό τομζα, όμωσ ςτθν κλωςτοχφαντουργία 
αναφζρεται ότι  απαςχολοφνταν  περιςςότερο από  50% γυναίκεσ  και κορίτςια, μόλισ  25% 
άνδρεσ και το υπόλοιπο ιταν αγόρια κάτω των 18 ετϊν. Θ επιδείνωςθ των ςυνκθκϊν 
εργαςίασ  των εργατϊν  τοποκετείται ςτθ δεκαετία του 1830 – 1840, κατά τον Hobsbawm.  
 
 
ΘΕΜΑ  Δ 1  
Α) Για τισ ανκρϊπινεσ απϊλειεσ , τισ θκικζσ , οικονομικζσ και πολιτικζσ ςυνζπειεσ του 
πολζμου  βλ. ςχολικό βιβλίο ςελ. 80 – 81, Οι ςυνζπειεσ του πολζμου 1θ και 2θ παράγραφοσ.  
Οι μακθτζσ μετά το γράψιμο τθσ 1θσ παραγράφου κα ζπρεπε να καταγράψουν το 
περιεχόμενο του πρϊτου παρακζματοσ και του ςχετικοφ πίνακα. υγκεκριμζνα , αφοφ 



 

 

μιλιςουν για τουσ αρικμοφσ του ςχολικοφ βιβλλίου κα ζπρεπε να παρουςιάςουν τον 
πίνακα :  
Στον πίνακα καταγράφονται οι απϊλειεσ του α παγκοςμίου πολζμου για οριςμζνεσ από τισ 
χϊρεσ που ςυμμετείχαν. υγκεκριμζνα αναφζρονται οι αρικμοί των ςτρατευμζνων , των 
νεκρϊν, των τραυματιϊν και το ποςοςτό νεκρϊν, αναπιρων και τραυματιϊν επί του 
ςυνόλου  των επιςτρατευμζνων. Ζτςι αναφζρεται  ότι επιςτρατεφκθκαν 8,41 εκ.,  Γάλλοι 
από τουσ οποίουσ οι 1,35 πζκανα και  3,5 εκ. τραυματίςτθκαν. Άρα  οι απϊλειεσ ςε 
ανκρϊπινο δυναμικό τθσ Γαλλίασ ιταν περιςςότερεσ από όλεσ τισ χϊρεσ ποςοςτό 60%. τθ 
Μ. Βρετανία ιταν λίγο λιγότεροι οι επιςτρατευμζνοι (8 εκ.) Από αυτοφσ ςκοτϊκθκαν 0.95% 
και τραυματίεσ ιταν 2 εκατομμφρια, άρα ποςοςτό 37%. τθν Ιταλία επιςτρατεφκθκαν 5,25 
εκ. , ςκοτϊκθκαν  0.50 εκ.  δεν καταγράφονται όμωσ ςτοιχεία τραυματιϊν. Από τισ ΘΠΑ 
επιςτρατεφκθκαν 4 εκ.  και οι νεκροί ιταν 0.10 εκατομμφρια. Θ Ρωςία είχε 2.3 εκ νεκροφσ, 
ξζρουμε όμωσ ότι αυτι αποχϊρθςε από τον πόλεμο πριν τθ λιξθ του (ςυνκικθ Μπρεςτ – 
Λιτόφςκ Μάρτιοσ 1918).  το αντίπαλο ςτρατόπεδο τα κφματα δεν ιταν λιγότερα. Από 13 
εκατομμφρια επιςτρατευμζνουσ , νεκροί ςτθ Γερμανία ιταν 1,60 εκ. και τραυματίεσ 4 εκ. 
Άρα το ποςοςτό των απωλειϊν ζφκανε το 41%. τθν Αυςτροουγγαρία επιςτρατεφκθκαν 9 
εκ, νεκροί ιταν 1,45 , τραυματίεσ 2 εκ.  και ποςοςτό απωλειϊν 38%. τθν Σουρκία 
αναναφζρεται μόνο ο αρικμόσ των νεκρϊν )  0,4 εκατομμφρια, για να επιβεβαιωκεί ζτςι το 
πολφνεκρο του πολζμου και ο αιματθρόσ, πρωτόγνωροσ για τθν εποχι χαρακτιρασ του.  
Στο πνεφμα αυτό καταγράφεται θ μαρτυρία του πρώτου παρακζματοσ, όπου υψϊνεται θ 
φωνι για ανάγκθ ςεβαςμοφ και εφρεςθσ εργαςίασ των  Γάλλων τραυματιϊν του πολζμου 
μετά το τζλοσ του. ε αυτό τονίηεται το δικαίωμά τουσ ςτθ ηωι, αφοφ αυτοί αγωνίςτθκαν 
για όλουσ και  δικαιοφνται τθν κοινωνικι ενςωμάτωςθ ςτθ μεταπολεμικι  κοινωνία τθσ 
ειρινθσ .  
 
Β) Οι ςυνζπειεσ ςτο πεδίο των διεκνϊν ςχζςεων που ηθτικθκαν μποροφν να καταγραφοφν  
από το ςχολικό βιβλίο ςελ. 81, 2θ και 3θ παράγραφοσ.  
ε ςυνδυαςμό με τθν  παράγραφο  για τα 14 ςθμεία του W.Wilson, oι μακθτζσ ζπρεπε να 
ςυνδζςουν το τρίτο  παράκεμα των  S. Bernstein , P. Milza, όπου καταγράφεται το 
περιεχόμενο των 14 ςθμείων , που ο Πρόεδροσ των ΘΠΑ είχε περιλάβει ςε μινυμά του 
προσ το Κογκρζςςο.  υγκεκριμζνα αναφερότα  οι κζςεισ ςτισ οποίεσ κα ζπρεπε να 
ςτθριχκεί θ μελλοντικι ειρινθ : ςτθν  αυτοδιάκεςθ των λαϊν, ςτθν άνρθςθ τθσ μυςτικισ 
διπλωματίασ, ςτθν ελεφκερθ ναυςιπλοΐα, ςτον παραγκωνιςμό των όπλων  και ςτθν 
αναγνϊριςθ  τθσ εδαφικισ ακεραιότθτασ και ανεξαρτθςίασ των κρατϊν ςτο πλαίςιο τθσ 
διεκνοφσ Κοινωνίασ των Εκνϊν. Με αυτό τον τρόπο εκείνοσ ζλπιηε ότι κα αποφεφγονταν 
ςτο μζλλον οι ςυγκροφςεισ, αν και βζβαια κάτι τζτοιο κατά το ςχολικό βιβλίο επιτάχυνε τθν 
αποςτακεροποίθςθ των πολυεκνικϊν αυτοκρατοριϊν.  
 
ε ςχζςθ με τθν 3θ παράγραφο τθσ ςελίδασ 81, ζπρεπε να καταγραφοφν τα ςτοιχεία του 
δεφτερου παρακζματοσ του Μark Ferro, τα οποία επιςιμαιναν ότι οι Αγγλία και θ Γαλλία 
ζβγαιναν κατεςτραμμζνεσ από τον πόλεμο και οικονομικά χαμζνεσ, με το δεδομζνο ότι 
είχαν επενδφςει κεφάλαια ςτθν Οκωμανικι Αυτοκρατορία και ςτθ Ρωςία. Άρα δεν 
μποροφςαν να επωφελθκοφν από τθ νίκθ του πολζμου ζναντι των παλιϊν θττθμζνων πια 
ανταγωνιςτϊν τουσ , όπωσ θ Γερμανία. Ο βακμόσ των απωλειϊν όλων των ευρωπαϊκϊν 
δυνάμεων μπορεί να ςυςχετιςτεί και με τα ςτοιχεία του πίνακα, που προαναλφκθκαν. Ζτςι 
δθμιουργοφνταν ςυνκικεσ οικονομικισ και πολιτικισ επικράτθςθσ των ΘΠΑ παγκοςμίωσ. 
Αυτζσ είχαν διατθριςει άκικτο το ζδαφοσ τουσ από τισ καταςτροφζσ του πολζμου , είχαν 
ελάχιςτεσ ςυγκριτικά απϊλειεσ, όπωσ φαίνεται και από τον πίνακα και επομζνωσ 
αναδεικνφονταν ςε πραγματικοφσ νικθτζσ.  
 

Επιμζλεια : τζλλα Αλιγιηάκθ  
 
 


