ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΘΕΜΑ Α1
α) σελ. 66-67 : « Και οι Οθωμανοί Τούρκοι …….χώρας »
β) σελ. 107-108 : «Η Ελλάδα συνυπέγραψε………ειρήνης»
γ) σελ 163-164 : «Την 1η Απριλίου……..Διγενής»

ΘΕΜΑ Α2
α → Λάθος
β → Λάθος
γ → Σωστό
δ → Λάθος
ε → Σωστό

ΘΕΜΑ Β1
Σχολικό βιβλίο σελ. 35 :
«Τον αρχικό γενικό ενθουσιασμό… κοινοβουλίου»

ΘΕΜΑ Β2
•

Σχολικό βιβλίο σελ. 154 :

«Βέβαια στα τέλη… πατέρες της Ευρώπης»

ΘΕΜΑ Γ1
α)
•

Σχολικό βιβλίο σελ 41-42

«Ο λόγος… Εμπορική Επανάσταση»
«Η Αγγλία… προϊόντων»
Σύμφωνα με το παράθεμα που προέρχεται από τον E.JHobsbawn, Η Εποχή των επαναστάσεων,
βασικό χαρακτηριστικό της βιομηχανικής επανάστασης ήταν η ανάπτυξη βιομηχανιών άνθρακα
καθώς άρχισαν να χρησιμοποιούνται νέες πρώτες ύλες. Η ανάπτυξη αυτή έδωσε ώθηση στη
βελτίωση του οδικού δικτύου και πιο συγκεκριμένα του σιδηροδρόμου. Η μηχανική ανέμη, η
κλώστρια «Τζένη», αποτέλεσε τη βάση για άλλες βιομηχανικές αλλαγές με αποκορύφωμα τις
ατμομηχανές, οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν κυρίως στα ορυχεία για την μεταφορά άνθρακα, τον
οποίο διέθετε σε μεγάλες ποσότητες από το σημείο εξόρυξης έως το σημείο φόρτωσης. «η
τεράστια… φόρτωσης». Επιπλέον σημαντική ήταν η συμβολή του σιδηροδρόμου στην παραγωγή,
εκτός του άνθρακα και του σιδήρου, ο οποίος ήταν απαραίτητος για την κατασκευή
σιδηροδρομικών γραμμών, «η τεράστια… σιδηροτροχιά» . Χαρακτηριστικό είναι ότι από το
1830 έως το 1850 υπάρχει μια ραγδαία αύξηση της κατασκευής των σιδηροδρομικών γραμμών.
Όπως αναφέρει ο E.JHobsbawn, αυτό οφειλόταν στην άκρατη επιδίωξη του κέρδους, κυρίως στο
διάστημα 1844-1847. Επειδή στην Αγγλία υπήρχαν τα απαραίτητα κεφάλαια για επενδύσεις από
τη συσσώρευση πλούτου που εξασφάλισε η εμπορική επανάσταση, οι περισσότερες κατασκευές
έγιναν κατεξοχήν από τους Βρετανούς οι οποίοι παρείχαν όχι μόνο τα χρήματα αλλά υλικά μέσα ,
εξοπλισμό και γνώσεις
β)
•

Σχολικό βιβλίο σελ. 42: « Υπήρχε επίσης το διαθέσιμο… στα κτήματά τους».

Σύμφωνα με τον E.JHobsbawn, αναγκαία θεωρείται η αναπροσαρμογή των εργασιακών
συνθηκών, ιδιαίτερα στον τομέα της γεωργίας, λόγω της αύξησης του πληθυσμού και της
βιομηχανικής ανάπτυξης, η οποία απαιτούσε πληθώρα εργατικών χεριών υποσκελίζοντας έτσι τον
εργατικό τομέα.
Την ίδια περίοδο σημειώθηκε έντονο μεταναστευτικό ρεύμα του αγροτικού πληθυσμού σε
αναζήτηση εργασίας στον τομέα της βιομηχανίας. Ο βασικός πληθυσμιακός πόρος ανεύρεσης
εργατών στα εργοστάσια ήταν γυναίκες και παιδιά, κυρίως στα βρετανικά
εργοστάσια κλωστοϋφαντουργίας, όπου κυριαρχούσαν γυναίκες και παιδιά κάτω των 18 ετών.
Οι συνθήκες εργασίας ήταν άθλιες γεγονός που απομάκρυνε όσους διέθεταν τα στοιχειώδη μέσα
για την επιβίωση τους. Τα παιδιά που προέρχονταν από την ύπαιθρο επεδίωκαν να αμυνθούν στην

ελευθερία των εργοστασίων, γι’ αυτό και επιλέγονταν από τους εργοδότες τους. Η
κατάσταση των μισθωτών εργατών άρχισε βαθμιαία να δυσχεραίνεται από τη δεκαετία του 1840.

ΘΕΜΑ Δ1
α) Σχολικό βιβλίο σελ. 80-81 : « Τελείωσε έτσι… των Εβραίων»
Προβλήματα υγείας και ακρωτηριασμοί ανθρώπων οδηγούν σε ρατσιστική αντιμετώπιση
προς αυτούς και περιθωριοποίηση τους.
•

•

Οι άνθρωποι νιώθουν ότι αδικούνται και ότι καταπατώνται τα θεμελιώδη δικαιώματα

τους.
Ο λαός έχει διχαστεί καθώς τα θύματα πολέμου καταγγέλλουν τους ιθύνοντες για την
τραγωδία τους και όσους δεν συμμετείχαν ενεργά στον πόλεμο αλλά αντίθετα βρίσκονταν στην
ασφάλεια των γραφείων τους.
•

Διαπιστώνεται διεκδίκηση ισονομίας και αξιοκρατίας, γεγονός που προκαλεί αναστάτωση
στην αρμονική εξέλιξη των κοινωνιών.
•

Ανθρώπινα θύματα, όπως διαπιστώνεται από τον πίνακα του ΜarcFerro, η Γαλλία και η
Αγγλία αποτέλεσαν τις χώρες με το μεγαλύτερο ποσοστό επιστρατευμένων και νεκρών από την
πλευρά της Αντάντ. Οπωσδήποτε το γεγονός αυτό αποδεικνύει την αποδυνάμωση των δύο χωρών.
Από την παράταξη των Κεντρικών δυνάμεων η Γερμανία και η Αυστροουγγαρία βλέπουμε ότι
είχαν πολλές απώλειες σε ανθρώπινο δυναμικό με απόρροια την εξασθένιση του πληθυσμού και
γενικότερα του κρατικού μηχανισμού και της οικονομίας.
•

Β)
Οικονομική δυσπραγία της Αγγλίας και της Γαλλίας τις απομάκρυναν από τη Ρωσία και
την Τουρκία με αποτέλεσμα να αναθεωρηθούν οι οικονομικές συνθήκες στην παγκόσμια
κοινότητα.
•

•

Η πρωτοκαθεδρία αυτών των χωρών σε σχέση με τη Γερμανία περιορίστηκε .

Η θέση των Ηνωμένων Πολιτειών ενισχύθηκε δεδομένου ότι η εδαφική τους ακεραιότητα
διατηρήθηκε μετά τον πόλεμο και στο εξής αποτέλεσαν τους πιστωτές όλων των χωρών που είχαν
συμμετάσχει στον πόλεμο.
•

Κοινός στόχος γίνεται η διασφάλιση της παγκόσμιας ειρήνης και συνεργασίας, όπως
διαπιστώνεται τον Ιανουάριο του 1918 από τον Wilson, ο οποίος σε ένα μήνυμα του προς το
Κονγκρέσσο διατυπώνει τα θεμελιώδη δικαιώματα που έπρεπε να διασφαλιστούν για να
ανακάμψουν συναισθηματικά και ηθικά οι πολίτες σε οικουμενικό επίπεδο.
•

Επομένως, μπορούμε να αναφερθούμε στην προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και
τη θεμελίωση αρχών που εγγυούνταν την αρμονική συνύπαρξη των λαών.
•

Φιλολογική ομάδα «Άλμα»
Βλάσση Δήμητρα
Βλάσση Ιωάννα
Βόλλαρη Ξακουστή
Λούπη Βιβή
Παναγιωτοπούλου Όλγα
Παναγοπούλου Πένη
Πανοπούλου Ιωάννα
Παπαδόπουλος Σάκης
Τσουκαλά Αναστασία

