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ΘΕΜΑ Α1 
 
Α.1.1. α. Σωστό 

β. Λάθος 
γ. Σωστό 
δ. Σωστό 
ε. Λάθος 

 
Α.1.2. 
 
α.[Ένα από τα πρώτα κινήµατα υπήρξε η Αµερικανική Επανάσταση του 1776,η 
οποία είχε στοιχεία των εθνικών και φιλελεύθερων κινηµάτων που εκδηλώθηκαν στην 
Ευρώπη και αλλού τον 19ο αιώνα. Κατά τον 19ο  εκδηλώθηκαν εθνικά κατά των 
ισπανών στην Λατινική Αµερική. Την ανεξαρτησία των χωρών της Λατινικής Αµερικής 
κατοχύρωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Μονρόε, ο οποίος το 1823 διακήρυξε επίσηµα ότι 
η αµερικανική ήπειρος δεν επρόκειτο ποτέ στο µέλλον να αφεθεί στη  διάκριση των 
αποικιακών δυνάµεων της Ευρώπης. Ήταν το περίφηµο ∆όγµα Μονρόε.] 
 
β.[Θεµελιώδης αρχή λειτουργίας του κοινοβουλευτικού συστήµατος την οποία 
εισήγαγε στην Ελλάδα ο Χ.Τρικούπης (1875). Βάση της αρχής αυτής, το κόµµα που 
πλειοψηφεί στις εκλογές θα πρέπει, για να κυβερνήσει να έχει εξασφαλισµένη 
(“δεδηλωµένη”) την εµπιστοσύνη της πλειοψηφίας της βουλής.] 
 
γ.[Με την υποστήριξη των Πανσλαβιστών της Ρωσίας οι Βούλγαροι εξασφάλισαν την 
αναγνώριση από τον οθωµανό σουλτάνο, το 1870 χωριστής εθνικής εκκλησίας από 
το Οικουµενικό Πατριαρχείο της Εξαρχίας ήλθον δε σε ρήξη τόσο µε το Πατριαρχείο 
όσο και µε τους έλληνες, επειδή διεκδικούσαν ως βουλγαρικές τις µητροπόλεις της 
Μακεδονίας και της Θράκης, τις ιστορικές ελληνικές χώρες στις οποίες κατοικούσαν 
Έλληνες, Σλάβοι, Τούρκοι, Αλβανοί και Εβραίοι και οι οποίες ανήκαν στην 
Οθωµανική Αυτοκρατορία και στη δικαιοδοσία του Πατριαρχείου.] 
 
 
ΘΕΜΑ Α2 
 
Α.2.1. Σελίδα 16 Ο χαρακτήρας της Ελληνικής Επανάστασης. “Η επανάσταση 
των ελλήνων………..λαϊκής κυριαρχίας” 
 
A.2.2. Σελίδα 73 Ο Β΄ Βαλκανικός πόλεµος και η συνθήκη του Βουκουρεστίου. 
“Eπεισόδια µεταξύ ……προβλήµατα στις ελληνορουµανικές σχέσεις” 
 
 
ΘΕΜΑ Β1 
 
Από το βιβλίο σελίδα 84 (Το κίνηµα της “Εθνικής Άµυνας” και τα “Νοεµβριανά”) 
 
“Στις 16/29 Αυγούστου 1916…. στο πλευρό της Συνεννόησης”. Αυτό  επιβεβαιώνεται 
και από το παράθεµα, το οποίο ξεκάθαρα δηλώνει ότι η  αιτία που ώθησε των 
Βενιζέλο στα άκρα ήταν η εµµονή του βασιλιά να παραµείνει η ελλάδα ουδέτερη κατά 



τον Α΄ παγκόσµιο πόλεµο. Αυτό οδηγεί τον Βενιζέλο και τους συνεργάτες του  να 
οργανώσουν και να διαφοροποιήσουν τη στάση τους. Αρχικά οι Βενιζέλος, 
Κουντουριώτης και στη συνέχεια και ο ∆αγκλής  µεταβαίνουν στα Χανιά που είναι 
πλέον η έδρα της προσωρινής κυβέρνησης που φέρει την ονοµασία Τριανδρία. Σ’ 
αυτή  προσχωρεί η επιτροπή Εθνικής Άµυνας της Θεσσαλονίκης γεγονός που 
αποδεικνύει και έµπρακτα ότι οι δισταγµοί και οι αµφιβολίες του Βενιζέλου είχαν 
πάψει να υφίστανται.  Πανηγυρική απόδειξη η αποβίβαση των µελών της Τριανδρίας 
στη Θεσσαλονίκη και η ανάληψη της διακυβέρνησης της χώρας. Το γεγονός αυτό σε 
συνδυασµό  µε την αδιαλλαξία  του Κωνσταντίνου έχουν οδηγήσει στο διχασµό όχι 
µόνο του κράτους αλλά κυρίως του έθνους. 
 
“Η απουσία ωστόσο……έναντι του Κωνσταντίνου και την εκθρόνιση του”     
 
ΘΕΜΑ Β2   
 
Από το βιβλίο ιστορίας σελίδα 41 “ Η βιοµηχανική  Επανάσταση στην Αγγλία” o 
λόγος  για τον οποίο …. σε καθεστώς  ακώλυτης λειτουργίας της αγοράς”  
 

Όλα τα παραπάνω επιβεβαιώνει και το παράθεµα που µέσα από τα 
αποσπάσµατα του  κάνει λόγο για τις προϋποθέσεις βιοµηχανικής ανάπτυξης  που το 
Μάντσεστερ πληρούσε αλλά και  τα πλεονεκτήµατα της Μ. Βρετανίας  που συνολικά  
“γέννησαν”  και προώθησαν την βιοµηχανική επανάσταση µ’ όλα τα επακόλουθά της. 

Σε σχέση µε το Μάντσεστερ ως πρώτο πλεονέκτηµα  αναφέρεται ο 
πληθυσµός του, αφού είναι από εκείνες τις πόλεις της Αγγλίας που ξεπερνούν τις 
100.000 κατοίκους. Αυτό εξασφάλιζε ως βάση το διαθέσιµο και πολλές φορές φθηνό 
εργατικό δυναµικό απαραίτητο συστατικό ανάπτυξης βιοµηχανικής. Αυτό 
αποδεικνύεται  και από το ότι το 1835 στην πόλη συγκεντρώθηκε το 80% των 
εργατών της βαµβακοβιοµηχανίας και το 1846  το 85%. Τονίζεται έτσι η συνεισφορά 
των γεωργικών αποθεµάτων στην εξέλιξη ενώ υπαινίσσεται  και η προσφορά των 
τεχνολογικών επιτευγµάτων στην εξέλιξη κλάδων όπως κλωστοϋφαντουργία, 
βαµβακοβιοµηχανία κ.λ.π. Θετικό στοιχείο υπήρξε ταυτόχρονα για την συγκεκριµένη 
πόλη και η γεωγραφική της θέση. Πολύ κοντά στο Λίβερπουλ που ήταν πηγή 
παραγωγής βαµβακιού αλλά και κοντά σε πόλεις που ήταν κοιτίδες εξόρυξης 
άνθρακα είχε την δυνατότητα το Μάντσεστερ να “απολαµβάνει”  πλήθος πρώτων 
υλών που κινούσαν τη βιοµηχανία της περιοχής και της εποχής. 
 Τόσο στο Μάντσεστερ, όσο και σ ‘ όλη τη Βρετανία υπήρχαν οι βάσεις, οι 
προϋποθέσεις όπως στο ιστορικό κείµενο και η πηγή αποδεικνύουν  να γεννηθεί και 
να εδραιωθεί η βιοµηχανική επανάσταση. Υπήρχε όµως ταυτόχρονα και το µέσο, ο 
τρόπος η παραγωγή να διοχετευθεί και να φέρει πλούτο αφού ήταν άµεση και εύκολη 
η µεταφορά µέσω των θαλάσσιων δρόµων στους οποίους οι Βρετανοί ως νησιώτες 
είχαν παραδοσιακά επενδύσει. Εµπόριο, βιοµηχανική επανάσταση, θάλασσα, 
πλούτος αποικιοκρατία συνδέονται άµεσα και σε συνδυασµό µε τις εξελίξεις στον 
τοµέα της εργασίας που αναγκαστικά  γεννά η βιοµηχανική επανάσταση  δίνουν 
ώθηση στη Βρετανία.  Αυτό δηµιουργεί άλµα στις εξαγωγές µεταξύ 1820 και 
1871,φέρνει πλούτο, και καθιστά την Βρετανία κυρίαρχη δύναµη της εποχής της σε 
όλα τα επίπεδα.  


