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α. Ομάδα συνωμοτών αξιωματικών του στρατού, οι οποίοι το Δεκέμβριο του 1825, μετά 

το θάνατο του τσάρου Αλέξανδρου Α΄ , επιχείρησαν στη Ρωσία αποτυχημένο 

πραξικόπημα για να ανατρέψουν το απολυταρχικό καθεστώς. Ο νέος μονάρχης, ο 

Νικόλαος Α΄ , αντέδρασε δυναμικά στην επανάσταση των Δεκεμβριστών, όπως 

ονομάστηκε, και την κατέστειλε. [σελ. 15, 242] 

β. Η έναρξη της διαδικασίας της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης σημειώθηκε το Μάιο του 

1950, όταν ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ρομπέρ Σουμάν πρότεινε ένα σχέδιο που 

είχε εκπονηθεί από το Ζαν Μονέ, υπεύθυνο του γαλλικού προγράμματος 

ανασυγκρότησης. Σύμφωνα με το σχέδιο Σουμάν, θα δημιουργούνταν μια ανώτατη 

Αρχή που θα έλεγχε τις βιομηχανίες άνθρακα και χάλυβα της Γαλλίας, της Δυτικής 

Γερμανίας  και όσων από τις άλλες χώρες ενδιαφέρονταν να μετάσχουν. Την πρόταση 

αποδέχτηκαν η Δυτική Γερμανία, η Ιταλία και οι χώρες της Μπενελούξ [Βέλγιο, 

Ολλανδία και Λουξεμβούργο] και έτσι το 1952 συστάθηκε η Ευρωπαϊκή Κοινότητα 

Άνθρακα και Χάλυβα [ΕΚΑΧ] .[σελ. 154, 155] 

γ. Το Φεβρουάριο του 1959 η ελληνική κυβέρνηση του Κ. Καραμανλή, με υπουργό 

Εξωτερικών τον Ευάγγελο Αβέρωφ – Τοσίτσα, διαπραγματεύτηκε με την Τουρκία τις 

Συμφωνίες  Ζυρίχης και Λονδίνου, που δημιουργούσαν ένα ανεξάρτητο κυπριακό 

κράτος, αποκλείοντας τόσο την ένωση όσο και τη διχοτόμηση. Η Βρετανία διατήρησε 

δυο στρατιωτικές βάσεις στη νήσο. Πρώτος Πρόεδρος της Δημοκρατίας εκλέχτηκε ο 

Μακάριος. Η ανακήρυξη της κυπριακής ανεξαρτησίας έγινε τον Αύγουστο του 1960. 

[σελ. 163, 164] 

 

 

 

Πανελλήνιες Εξετάσεις Ημερήσιων Γενικών Λυκείων 

Εξεταζόμενο Μάθημα: Ιστορία Γενικής Παιδείας 

Ενδεικτικές Απαντήσεις Θεμάτων 

Θέμα Α1 
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Σελ 26 «Από την Πελοπόννησο …κατοίκων της» 

 

 

Σελ. 41 «Η οικονομία … στην Αγγλία» 

 

α] Σελ 65 – 66 «Ο ανταγωνισμός … των Ελλήνων» 

Πληροφορίες αντλούμε από το Κείμενο Α 

- Απήχηση της φιλοβουλγαρικής προπαγάνδας στο εξωτερικό 

- αύξηση της τρομοκρατίας από αντάρτικές ομάδες στις μακεδονικές επαρχίες 

β] Σελ 66 «Νέοι από όλη την Ελλάδα … εναντίον των Τούρκων» 

Πληροφορίες αντλούμε από το Κείμενο Α και Β : 

Κείμενο Α 

- Από το 1903 σύλλογοι και απλοί ιδιώτες βοήθησαν με χρηματικά κονδύλια 

- Στόχος η διαφώτιση της κοινής γνώμης για τα προβλήματα του ελληνισμού της 

Μακεδονίας και της Θράκης 

- Ρόλος Γερμανού Καραβαγγέλη 

Θέμα Α2 

 

Θέμα Β1 

 

Θέμα Β2 

 

Θέμα Γ1 
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- Ενθάρρυνση των ενεργειών από τοπικές ελληνικές προξενικές αρχές 

Κείμενο Β 

- Γράμμα του Παύλου Μελά προς τη γυναίκα του που αναφέρει την πεποίθησή του ότι 

μπορούν να έχουν θετικά αποτελέσματα στο αγώνα τους. Για να πετύχουν το στόχο 

τους πρέπει να διαφωτίσουν την κοινή γνώμη και την ελληνική κυβέρνηση για την 

υπόθεση της Μακεδονίας   

 

α] Σελ 78 «Η πολεμική προσπάθεια … Μεγάλου πολέμου» 

Πληροφορίες αντλούμε από το Κείμενο Α : 

- Παρά τις προσδοκίες των ειδικών ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος είχε μεγάλη διάρκεια 

- Στο Δυτικό μέτωπο, από την Ελβετία μέχρι τη Βόρειο Θάλασσα, ο πόλεμος 

σταθεροποιήθηκε και διήρκησε τέσσερα χρόνια 

- Τα χαρακώματα αποτέλεσαν την αιτία της ακινητοποίησης του αντίπαλου στρατού 

- Στις μάχες που έγιναν στο οχυρό του Βερντέν και κατά μήκος του ποταμού Σομ 

σκοτώθηκαν πολλοί στρατιώτες 

β] Σελ 78 «Επί τέσσερα χρόνια … δε θα τελείωνε ποτέ» 

Πληροφορίες αντλούμε από το Κείμενο Β : 

- Δεν υπήρχε αίσθηση του χρόνου εξαιτίας της μονοτονίας που βίωναν. Εξάντληση 

-Συνεχείς βομβαρδισμοί, αδιαπέραστα συρματοπλέγματα 

- Άθλιες καιρικές συνθήκες 

- Εξοικείωση στην εικόνα του θανάτου 

Επιμέλεια Απαντήσεων 

Σεβαστή Δ. Καμαριώτη 

Θέμα Δ1 

 


