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ΟΜΑ∆ Α Α΄

ΘΕΜΑ Α1
Α.1.1.
α. Σ (σελ. 37)
β. Λ (σελ. 12)
γ. Σ (σελ. 37)
δ. Σ (σελ. 101)
ε. Λ (σελ. 45)

Α.1.2.
α. ∆όγµα Μονρόε: σελ. 13, σελ. «Κατά το 19 ο αιώνα
Μονρόε».
β. Αρχή της ∆εδηλωµένης: σελ. 36, «Χρειάστηκε
κρατών».
γ. Εξαρχία: σελ. 63, «Οι Βούλγαροι
Πατριαρχείο.».
Α.2.1. σελ.
κυριαρχίας».

16,

«Η

επανάσταση

Α.2.2. σελ. 73, «Επεισόδια

των

Ελλήνων

∆όγµα
εθνικών

λαϊκής

ελληνορουµανικές σχέσεις».

ΟΜΑ∆ Α Β΄

ÏÓ

ΘΕΜΑ Β1 (α. και β.)
Στην απάντηση οι µαθητές οφείλουν να συµπεριλάβουν τόσο
στοιχεία από το σχολικό βιβλίο όσο και από το παράθ εµα.
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Πιο συγκεκριµένα, είναι καλό να γίνει µια σύντοµη αναφορά στα
γεγονότα του 1915 που οδήγησαν στη συνταγµατική κρίση και
ανάγκασαν το Βενιζέλο να ηγηθεί του κινήµατος της Εθνικής
Άµυνας (Σχολικό βιβλίο σελ. 82, ενότητα Εθνικός ∆ιχασµός)
Στη συνέχεια, είναι αναγκαίο να καταγραφούν αναλυτικά τα
ιστορικά γεγονότα του 1916, όπως η σύσταση της Επιτροπής
Εθνικής Άµυνας, η παρέµβαση των ξένων δυνάµεων στο εσωτερικό
της χώρας, η συγκρότηση οµάδων κρούσης, η κατάληψη τµήµατος
της Ανατολικής Μακεδονίας από βουλγαρικές δυνάµεις, καθώς και
η αναλυτική περιγραφή του κινήµατος της Εθνικής Άµυ νας και των
«Νοεµβριανών» (σχολικό βιβλίο σελ. 83 – 84, «Ο Βενιζέλος,
αντιµέτωπος,
και την εκθρόνισή του»).
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Από το παράθεµα χρειάζεται να συσχετιστούν µε το σχολικό βιβλίο
οι παρακάτω ιστορικές πληροφορίες:
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«Ο Βενιζέλος απογοητευµένος από την εµµονή του βασιλιά
Κωνσταντίνου στην ουδετερότητα, έρχεται σε συνεννοή σεις µε το
ναύαρχο Κουντουριώτη και το στρατηγό ∆αγκλή και σχηµατίζουν
στα Χανιά την προσωρινή κυβέρνηση της χώρας (τη γνω στή
Τριανδρία) στην οποία προσχωρεί η Επιτροπή Εθνικής Αµύνης
Θεσσαλονίκης»
«Ο διχασµός του ελληνικού κράτους και έθνους σε δύο χωριστές
παρατάξεις µε όλα τα προβλεπόµενα ολέθρια αποτελέσµατα έχει
συντελεστεί.»
«Στα τέλη Σεπτεµβρίου (1916) ο Βενιζέλος αποβιβάζετα ι στη
Θεσσαλονίκη και η τριανδρία αναλαµβάνει τη διακυβέρνηση της
χώρας.»
ΘΕΜΑ Β2

Σχολικό βιβλίο σελ. 41 – 42, «Η Βιοµηχανική Επανάσταση στην
Αγγλία
σε καθεστώς ακώλυτης λειτουργίας της αγοράς.»
Από το παράθεµα χρειάζεται να συσχετιστούν µε το σχολικό βιβλίο
οι παρακάτω ιστορικές πληροφορίες:
«Το 1851 στη Μεγάλη Βρετανία δέκα πόλεις ξεπερνούν τις 100.000
κατοίκους».
«Στα 1835 η περιοχή του Μάντσεστερ συγκεντρώνει το 80% των
εργατών της βαµβακοβιοµηχανίας και στα 1846 το 85%.»
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«Στο Λίβερπουλ γίνονται εισαγωγές βαµβακιού, ενώ πλούσια είναι
τα κοιτάσµατα του άνθρακα. Εννιακόσιες χιλιάδες τόνους άνθρακα
κατανάλωνε µόνο η πόλη του Μάντσεστερ».

ÏÌ
ÉË

«Αποικιοκρατική
επέκταση
της
Μεγάλης
Βρετανίας
και
πρωταγωνιστικός της ρόλος στο θαλάσσιο εµπόριο. Επιπλέον,
υιοθετεί τη λογική της εξειδίκευσης και του διεθνούς καταµερισµού
της εργασίας».
Τέλος, µπορούν ν α χρησιµοποιηθούν τα στατιστικά στοιχεία της
τελευταίας παραγράφου, για να πιστοποιηθεί η γενικότερη πρόοδος
της αγγλικής βιοµηχανίας.
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