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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ 
ΘΕΜΑ Α1 
α) Νεοτουρκικό κίνημα: «Νεαροί αξιωματικοί του στρατού … 

στην οθωμανική κοινωνία», σχολικό βιβλίο, σελίδα 244,                 
«Και οι Οθωμανοί Τούρκοι … των χριστιανών της χώρας», 
σχολικό βιβλίο, σελίδες  66, 67.  

 
β) Βαλκανικό Σύμφωνο: «Η Ελλάδα συνυπέγραψε … είχε 

υιοθετήσει η Βουλγαρία», σχολικό βιβλίο, σελίδες 107, 108. 
 
γ) ΕΟΚΑ: «Την  1η Απριλίου 1955 …με το ψευδώνυμο «Διγενής», 

σχολικό βιβλίο, σελίδα 163. 
 
ΘΕΜΑ Α2 
α) Λάθος,  β) Λάθος, γ) Σωστό,  δ) Λάθος, ε) Σωστό. 
 
ΘΕΜΑ Β1 
«Η Επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου 1843 …από την πλειοψηφία 
του κοινοβουλίου», σχολικό βιβλίο, σελίδες 35, 36.  
 
ΘΕΜΑ Β2 
«Βέβαια, στα τέλη της δεκαετίας του 1940 … «ως πατέρες της 
Ευρώπης», σχολικό βιβλίο, σελίδα 154. 
 
  



 
ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 

 
ΘΕΜΑ Γ1 
α) Σχολικό βιβλίο: «Ο λόγος για τον οποίο οι επαναστατικές 

αλλαγές … με αποκορύφωμα την ατμομηχανή», σελίδες 41, 42. 
«Η Αγγλία διέθετε επιπλέον … με τα μέσα της εποχής», σελίδα 42. 
ΚΕΙΜΕΝΟ Α: Να επισημανθούν τα εξής:  
 η σχέση της βιομηχανίας του άνθρακα και του σιδήρου με τη 

δημιουργία και την επέκταση του σιδηροδρομικού δικτύου 
(από το 1830 έως το 1850 τόσο η παραγωγή σιδήρου όσο 
και η παραγωγή άνθρακα στη Βρετανία τριπλασιάστηκαν, 
γεγονός που οφείλεται κατά βάση στην κατασκευή των 
σιδηροδρομικών γραμμών. Κατά την ίδια περίοδο, 
αυξήθηκαν κατακόρυφα τα μίλια του σιδηροδρόμου, «μανία 
των σιδηροδρόμων»).   
 

β) ΚΕΙΜΕΝΟ Β: Να σημειωθούν τα ακόλουθα:  
 Η ανάπτυξη της βιομηχανικής οικονομίας θα έπρεπε να έχει 

ως άμεσο επακόλουθο την ανακατανομή της εργασίας 
(πτώση του αγροτικού πληθυσμού και αύξηση του 
πληθυσμού στα αστικά κέντρα). 

 Το εργατικό δυναμικό προερχόταν κυρίως από τον αγροτικό 
χώρο, ενώ εργάζονταν στο βιομηχανικό τομέα διάφοροι 
μικροπαραγωγοί και φτωχοί εργαζόμενοι. 

 Οι διαστάσεις του φαινομένου της γυναικείας και της 
παιδικής εργασίας (οι γυναίκες και τα παιδιά ήταν 
ευπειθέστεροι και χαμηλόμισθοι εργαζόμενοι). 

 Οι άθλιες συνθήκες εργασίας  («το εργοστάσιο ήταν κάτι 
μόλις προτιμότερο από τη σκλαβιά», «Και, φυσικά, στη 
δεκαετία 1830… άρχισε να παρουσιάζει επιδείνωση»). 

 



 

 

ΘΕΜΑ Δ1   
α) Σχολικό βιβλίο:  «Τελείωσε έτσι ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος … την 

παρέμβαση των στρατιωτικών στην πολιτική», σελίδες 80, 81. 
ΚΕΙΜΕΝΟ Α: Να δοθεί βαρύτητα στον παραγκωνισμό των 
τραυματιών και των αναπήρων του πολέμου από την εκάστοτε 
πολιτεία κατά την μεταπολεμική περίοδο. 
ΠΙΝΑΚΑΣ: επιβεβαιώνονται τα σημαντικά ποσοστά των νεκρών, 
των τραυματιών του πολέμου επί του συνόλου των 
επιστρατευμένων.  
 

β) Σχολικό βιβλίο: «Ο πόλεμος οδήγησε επίσης στην 
αναθεώρηση … εθνικής εστίας των Εβραίων», σελίδα 81. 
ΚΕΙΜΕΝΟ Β και ΚΕΙΜΕΝΟ Γ:  να αναφερθούν τα εξής: 
 Η αποδυνάμωση των οικονομιών της Αγγλίας και της 

Γαλλίας. 
 Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θεωρούνται οι πραγματικοί 

νικητές του πολέμου, καθώς διατήρησαν άθικτα τα εδάφη 
τους και έγιναν οι δανειστές όλων των άλλων χωρών που 
αναμείχθηκαν στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.  

 Τα «14 σημεία» του Γουίλσον. 
 Οι περισσότεροι από τους Ευρωπαίους κρίνουν ουτοπικές 

τις εξαγγελίες του προέδρου των ΗΠΑ.  
 


