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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ  

ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ 

ΘΕΜΑ Α1  

α. Από το σχολικό βιβλίο, σελίδες 66 – 67: «Και οι Οθωμανοί Τούρκοι... της χώρας.» 

β. Από το σχολικό βιβλίο, σελίδες 107 – 108: «Η Ελλάδα συνυπέγραψε... η Βουλγαρία.» 

γ. Από το σχολικό βιβλίο, σελίδα 163: «Την 1η Απριλίου 1955... Διγενής» 

 

ΘΕΜΑ Α2  

α. Λάθος 

β. Λάθος 

γ. Σωστό 

δ. Λάθος 

ε. Σωστό 

 

ΘΕΜΑ Β1  

Από το σχολικό βιβλίο, σελίδες 35 – 36: «Τον αρχικό γενικό ενθουσιασμό... πλειοψηφία 

του κοινοβουλίου.» 

 

ΘΕΜΑ Β2  

Από το σχολικό βιβλίο, σελίδα 154: «Βέβαια, στα τέλη... πατέρες της Ευρώπης.» 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 

ΘΕΜΑ Γ1 

α. Από το σχολικό βιβλίο, σελίδες 41 – 42: § Η Βιομηχανική Επανάσταση (έως 

«λειτουργία της αγοράς». 

Από τα παραθέματα:  

 

Κείμενο Α’  

 Η ανάπτυξη του σιδηρόδρομου ως αιτία για την ανάπτυξη της βιομηχανίας του 

άνθρακα 

 Κάλυψη των αναγκών των ορυχείων με προώθηση της ατμομηχανής και του 

σιδηρόδρομου 

 Τριπλασιασμός της παραγωγής σιδήρου και άνθρακα κατά την περίοδο 1830 – 1850 

για την κάλυψη των αναγκών του σιδηροδρόμου 

 «μανία των σιδηροδρόμων» 

 

β. Από το σχολικό βιβλίο, σελίδα 42: «Υπήρχε επίσης το διαθέσιμο εργατικό 

δυναμικό, καθώς και το αγροτικό πλεόνασμα από τις περιφράξεις κοινοτικών γαιών 

από τους μεγάλους γαιοκτήμονες στα κτήματά τους.» και «Στην Αγγλία επίσης είχαν 

ατονήσει οι μεσαιωνικές  συντεχνίες, σε βαθμό που να μην προβάλλουν 

προσκόμματα στην ανεξέλεγκτη παραγωγή προϊόντων. Τέλος, η Αγγλία διέθετε 

ανεπτυγμένο πιστωτικό σύστημα, αλλά και νομοθεσία που ευνοούσε την 
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απρόσκοπτη λειτουργία της αγοράς. Η εκβιομηχάνιση του δευτερογενούς τομέα 

παραγωγής στην Αγγλία συντελέστηκε από τον ιδιωτικό τομέα, σε καθεστώς 

ακώλυτης λειτουργίας της αγοράς.» 

 

Κείμενο Β’  

 Σύνδεση της βιομηχανικής οικονομίας με μείωση του αγροτικού πληθυσμού και 

αύξηση του αστικού 

 Προσλήψεις κατά κύριο λόγο γυναικών και παιδιών στα εργοστάσια για (χρήση 

των στατιστικών στοιχείων). Αντίθετα, οι άντρες εργάτες διεκδικούν πιο δυναμικά τα 

δικαιώματά τους.  

 Παραλληλισμός ανάμεσα σε συνθήκες εργασίας στα εργοστάσια και σκλαβιάς. 

 Επιδείνωση της θέσης των εργατών κατά τις δεκαετίες 1830 – 1840.  

 

ΘΕΜΑ Δ1 

α. Από το σχολικό βιβλίο, σελίδες 80 – 81: «Οι συνέπειες του πολέμου. Τελείωσε έτσι 

ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος ύστερα από τεράστιες καταστροφές και μεγάλες πολιτικές 

και κοινωνικές αναστατώσεις. Από τα 65 εκατομμύρια άνδρες που επιστρατεύτηκαν 

κατά τη διάρκεια του πολέμου πάνω από 10 εκατομμύρια σκοτώθηκαν στα διάφορα 

πεδία των μαχών και 20 εκατομμύρια τραυματίστηκαν. Τα θύματα ανάμεσα στους 

αμάχους δεν ήταν λιγότερα από τους νεκρούς στρατιώτες.  

Δυσκολότερο να υπολογιστεί είναι το ηθικό τίμημα του πολέμου. Η προβολή της 

νίκης ως υπέρτατου σκοπού που δικαιολογεί όλα τα μέσα υποβίβασε τις βασικές αξίες 

του δυτικού πολιτισμού. Ο πόλεμος εξασθένισε και υπονόμευσε θεσμούς και αξίες, 

όπως την κοινοβουλευτική δημοκρατία, τα φιλελεύθερα ιδεώδη και την ελεύθερη 

οικονομία, και εισήγαγε ή επέτεινε άλλους θεσμούς, όπως τον κρατικό παρεμβατισμό 

στην οικονομία και την παρέμβαση των στρατιωτικών στην πολιτική.» 

 

Κείμενο Α’  

 Πολλοί ανάπηροι πολέμου και η περιθωριοποίησή τους. 

 Οι ανάπηροι πολέμου δείχνουν διάθεση να υψώσουν ανάστημα και να 

διεκδικήσουν τα δικαιώματα τους 

 

Κείμενο Β’  

 Οικονομικές απώλειες Γαλλίας και Αγγλίας 

 Απαξίωση επενδύσεων Αγγλίας και Γαλλίας σε Ρωσία και Οθωμανική 

Αυτοκρατορία.  

 

Πίνακας 

 Ελλιπή δεδομένα 

 Περιλαμβάνει αριθμούς επιστρατευμένων, νεκρών, τραυματιών 

 Μικρές ανθρώπινες απώλειες των ΗΠΑ συγκριτικά με αυτές των ευρωπαϊκών 

χωρών 

 

β. Από το σχολικό βιβλίο, σελίδα 81: «Ο πόλεμος οδήγησε επίσης στην αναθεώρηση 

πολλών αρχών και δογμάτων που ρύθμιζαν έως τότε τις διεθνείς σχέσεις. Η δήλωση 
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του προέδρου των ΗΠΑ Ουίλσον (Woodrow Wilson) για την αυτοδιάθεση των λαών 

(τα περίφημα «14 σημεία»), που δημοσιεύτηκε τον Ιανουάριο του 1918, προσέδωσε 

ιδεολογική υπόσταση στη σύρραξη και επιτάχυνε την αποσταθεροποίηση και τη 

διάλυση των δύο πολυεθνικών αυτοκρατοριών της Ευρώπης, της Αυστροουγγαρίας 

και της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. 

Το κόστος του πολέμου αποδείχτηκε πολύ μεγαλύτερο από αυτό που μπορούσαν να 

υπολογίσουν το 1914 οι αντίπαλοι. Τόσο οι εδαφικές υποσχέσεις όσο και τα δάνεια 

περιέπλεξαν ακόμη περισσότερο τις διακρατικές σχέσεις, αύξησαν τις ξένες επιρροές 

και επεμβάσεις και υποβίβασαν γενικά το επίπεδο των διεθνών σχέσεων. Για να 

κερδηθούν η Ιταλία και η Ελλάδα, οι Σύμμαχοι προέβησαν σε παραχωρήσεις σε βάρος 

της Αυστρίας και της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, οι οποίες δεν ήταν δυνατόν να 

ικανοποιηθούν χωρίς να προκαλέσουν αναστατώσεις που δε συνέφεραν ούτε στους 

ηττημένους ούτε στους νικητές. Ανάλογες ήταν οι επιδράσεις των συγκρουόμενων 

συμμαχικών υποσχέσεων στους Άραβες και στους Εβραίους. Τόσο η Βρετανία όσο και 

η Γαλλία, αλλά κυρίως η πρώτη, υποστήριξαν την επανάσταση των Αράβων και 

προώθησαν την εθνική αποκατάστασή τους, ενώ παράλληλα υποσχέθηκαν (η 

Βρετανία ανέλαβε επίσημα το 1917) να προωθήσουν την ίδρυση εθνικής εστίας των 

Εβραίων.» 

 

Κείμενο Β’  

Οι Η.Π.Α αναδείχτηκαν μοναδική πραγματική νικήτρια στον πόλεμο καθώς: 

 Αποδυναμώθηκαν οικονομικά οι ευρωπαϊκές χώρες 

 Διατήρησαν ανέπαφη την εδαφική τους επικράτεια 

 Έγιναν δανειστές των λοιπών εμπόλεμων χωρών 

 

Κείμενο Γ’  

 Τα «14 σημεία» του προέδρου Ουίλσον 

 Περιορισμός της απογοήτευσης ηττημένων χωρών και αποφυγή μελλοντικών 

διενέξεων ως σκοπός των «14 σημείων» 

 Οι ευρωπαίοι ηγέτες χαρακτηρίζουν ως ουτοπικές τις θέσεις του Ουίλσον 

 

 

Επιμέλεια 

Παπανικολάου Α.   


