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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

ΘΕΜΑ Α1 

α) βλ. σχολικό σελ. 67  και σελ. 244 « Και οι Οθωμανοί … της χώρας»  

β) βλ. σχολικό σελ. 107 «Η ισορροπία … αποτέλεσμα» 

γ) βλ. σχολικό σελ. 163 « Την 1η Απριλίου … Διγενής» 

 

ΘΕΜΑ Α2 

α) Λάθος 

β) Λάθος 

γ) Σωστό 

δ) Λάθος 

ε) Σωστό 

 

ΘΕΜΑ Β1 

Βλ. σχολικό σελ. 35 «Τον αρχικό … κοινοβουλίου»  

 

ΘΕΜΑ Β2 

Βλ. σχολικό σελ. 154 «Στα τέλη της δεκαετίας… της Ευρώπης» 

 

ΘΕΜΑ Γ1 

α) Τα δοθέντα αποσπάσματα, αποτελούν δευτερογενή πηγές της ιστορίας 
του Hobsbawn και αναφέρονται στη βιομηχανική επανάσταση, ένα 
ιστορικό φαινόμενο που εμφανίστηκε τον 18ο αιώνα στην Αγγλία και 
ξεκίνησε με την εκβιομηχάνιση της παραγωγής.  Βλ. σχολ. σελ. 41 «Ο 



λόγος για τον οποίο … συνθήκες», «Τεχνολογικά επιτεύγματα … 
ατμομηχανή», σελ. 42 «Η Αγγλία διέθετε… αποικίες». 

 Όσον αφορά στις πηγές ενέργειας, πρέπει να γίνει λόγος για την 
τεράστια βιομηχανία άνθρακα. Συγκεκριμένα, από το 1830 έως το 1850 
διαπιστώθηκε τριπλασιασμός της παραγωγής από 15 εκατ. τόνοι σε 49 
εκατ. τόνους. Κίνητρο για την τεράστια αυτή αύξηση υπήρξε η εφεύρεση 
του σιδηρόδρομου καθώς για κάθε μίλι της σιδηροδρομικής γραμμής 
χρειαζόταν 300 τ. σιδήρου μόνο για σιδηροτροχιά βλ. σχολικό βιβλ. σελ. 42 
«τον απαραίτητο εμπορικό … συγκοινωνίας». Έτσι, λοιπόν και ο σίδηρος 
ως πρώτη ύλη παρατηρείται να τριπλασιάζεται η παραγωγή του από 
680.000 τόνοι φτάνει τους 2.250.000 τόνους την ίδια δεκαετία.   

Ως προς τα μέσα μεταφοράς, έχει ήδη επισημανθεί πως ο σιδηρόδρομος 
υπήρξε απαραίτητος για την μεταφορά μεγάλων ποσοτήτων άνθρακα σε 
όλο το φάσμα των εργασιών: εξόρυξη, φόρτωση κλπ.  Η κατασκευή του 
γίνεται σταδιακά καθώς το 1830 υπήρχαν μόνο μερικές δωδεκάδες 
σιδηροδρομικών γραμμών κυρίως από τη γραμμή Λίβερπουλ - 
Μάντσεστερ και ως το 1840 περίπου 4.500 μίλια σιδηροδρομικού δικτύου 
ενώ το 1850 ξεπέρασαν τα 23.500 μίλια.  Η πλειονότητα των γραμμών 
σχεδιάστηκε στο χρονικό διάστημα 1835-37 και κυρίως 1844-47, δηλαδή σε 
περιόδους «κερδοσκοπικού παραληρήματος» γνωστού και ως «μανία 
σιδηροδρόμων». Επιβάλλεται, μάλιστα να αναφερθεί πως τα κεφάλαια, οι 
πρώτες ύλες, τα μηχανήματα και η τεχνογνωσία ήταν κυρίως βρετανικής 
προέλευσης.  (προαιρετικά σχολ. βιβλίο σελ. 42 « Τέλος, η Αγγλία διέθετε 
… αγοράς») 

β) Σχολ. βιβλ. σελ. 42 «Υπήρξε, επίσης, … κτήματά τους» 

Από το δεύτερο παράθεμα, πιο συγκεκριμένα, παρατηρείται εύκολα πως η 
βιομηχανική ανάπτυξη επέφερε αύξηση του αστικού πληθυσμού και 
μείωση του αγροτικού. Το εργατικό δυναμικό, λοιπόν, προέρχονταν 
κυρίως από τον αγροτικό τομέα, μέσω εσωτερικής και εξωτερικής 
μετακίνησης, κυρίως από την Ιρλανδία είτε ήταν μικροπαραγωγοί είτε 
φτωχοί εργαζόμενοι. 

Στα εργοστάσια απασχολούταν κυρίως γυναίκες και παιδιά. Τα αίτια της 
επιλογής ήταν ευδιάκριτα καθώς ήταν οι πιο εύκολα χειρουργήσιμοι και 
οι χαμηλότερα αμειβόμενοι. Πιο συγκεκριμένα, στην κλωστοϋφαντουργία 



την περίοδο 1837- 1847  το μικρότερο ποσοστό ήταν άντρες και πάνω από 
του 50% ήταν γυναίκες και νεαρά κορίτσια.  Το υπόλοιπο μέρος του 
εργατικού δυναμικού καταλαμβανόταν από αγόρια κάτω των 18 ετών.  Τα 
παιδιά από αγροτικές περιοχές θεωρούσαν την εργασία στα εργοστάσια 
μάλλον προτιμότερη από την εργασία των γονέων τους. Ωστόσο, με την 
λογική του «ελεύθερου» ανθρώπου ήταν πράγματι ελαφρώς καλύτερη  
από τη δουλεία και γι’ αυτό μόνο οι πιο πεινασμένοι υπόμεναν τις 
καταπιέσεις του συστήματος αυτού. Αρκετοί ήταν και αυτοί που 
προσπαθούσαν να αντιδράσουν στην καταπιεστική αυτή συμπεριφορά 
και παρά την προτίμηση των άβουλων γυναικόπαιδων από τους 
εργοστασιάρχες, το εργοστασιακό προλεταριάτο άρχισε να παρουσιάζει 
επιδείνωση.  

 

ΘΕΜΑ Δ1 

α) Ο Α΄ Π.Π. ή όπως αλλιώς ονομάστηκε «Μεγάλος Πόλεμος» υπήρξε η 
πρώτη μεγάλη σύρραξη που δημιουργήθηκε, αφήνοντας πίσω τεράστιες 
καταστροφές και μεγάλες πολιτικές και κοινωνικές αναστατώσεις. Βλ. 
σχολ. σελ. 80. « Από τα 65 εκατ. … νεκρούς στρατιώτες». Τα πρώτα δύο 
παραθέματα αναφέρονται στο κόστος του πολέμου. Σε επίπεδο 
ανθρώπινου δυναμικού τόσο στην πλευρά των νικητών όσο και στην 
πλευρά των ηττημένων. Η πρώτη πηγή αποτελεί ένα δευτερογενές 
απόσπασμα της ιστορίας του Αρσέν  Λουπέν, στο οποίο θίγεται το ζήτημα 
των τραυματιών του πολέμου. Μέσω της μαρτυρίας ενός τραυματία 
αναφέρεται η προσπάθειά επανένταξής τους στην κοινωνική και πολιτική 
πραγματικότητα. Τονίζεται πως παρά την σωματική τους παραμόρφωση 
(«κουλοί, μονόφθαλμοι, παραμορφωμένοι») αξίζουν το ίδιο όσο και οι 
υπόλοιποι πολίτες, ίσως και περισσότερο. Προσπαθεί να κάνει ακόμα πιο 
παραστατική τη συνεισφορά τους στο κοινωνικό σύνολο δείχνοντας πως 
οι «πολεμιστές» χρησιμοποίησαν και τα δύο τους πόδια προκειμένου να 
επιτεθούν στον εχθρό ενώ οι πολίτες που τώρα είναι εύρωστοι και 
αρτιμελείς ζέσταιναν τα πόδια τους στην ασφάλεια του γραφείου τους ή 
του σπιτιού τους. 

 Συνηγορεί στα παραπάνω ο πίνακας που έχει δοθεί, στον οποίο φαίνεται 
ο απολογισμός του Α΄ Π.Π. ανά χώρα. Είναι ευδιάκριτο πως το 
μεγαλύτερο αριθμό νεκρών παρατηρούμε στη Ρωσία (2,30 εκατ.) ενώ 



ακολουθεί η Γερμανία (1,60 εκατ.) και η Αυστροουγγαρία (1,45 εκατ.) και η 
Γαλλία (1,35 εκατ.). Ωστόσο,  από τη στήλη των τραυματιών ξεχωρίζει η 
Γερμανία (4 εκατ.) και η Γαλλία με μικρή διαφορά (3,50 εκατ.) ενώ η Μ. 
Βρετανία και η Αυστροουγγαρία με (2 εκατ.) 

Εντούτοις, δύσκολο είναι να υπολογιστεί βλ. σχολ. σελ 81 «Το ηθικό 
τίμημα … πολιτική». Σε οικονομικό και ηθικό επίπεδο, λοιπόν, η 
κατάσταση είναι ρευστή και για τα δύο στρατόπεδα. Στο δεύτερο 
παράθεμα, η Γαλλία και η Αγγλία, μεγάλες δυνάμεις του 1914 
κονιορτοποιήθηκαν εξαιτίας των πολεμικών επιχειρήσεων και έχασαν 
κάθε οικονομική απολαβή που ανέμεναν από τη Ρωσία και την 
Οθωμανική Αυτοκρατορία. Συνεπώς, έχασαν κάθε οικονομικό 
προβάδισμα έναντι της Γερμανίας. Εξάλλου, όπως επισημαίνεται, οι ΗΠΑ 
μόνο κατάφεραν να διατηρήσουν τις εδαφικές τους κτήσεις και την 
οικονομική τους υπεροχή. Έτσι, οι ΗΠΑ έγιναν δανειστές των άλλων 
χωρών, που προσπαθούσαν να βγουν από το αδιέξοδο που τους οδήγησε ο 
πόλεμος. 

Βλ. σχολ. σελ. 81 «Το κόστος … Εβραίων». Καθίσταται φανερό, λοιπόν, 
πως ο πόλεμος προκάλεσε σε πολιτικό επίπεδο ανακατατάξεις σε επίπεδο 
διεθνών σχέσεων καθώς οι ευρωπαϊκές χώρες προσπαθούν να 
ανασυγκροτηθούν ενώ οι ΗΠΑ αναλαμβάνουν το ρόλο δανειστή, όπως 
πληροφορούμαστε από το δεύτερο παράθεμα. Στο τρίτο απόσπασμα, 
δίνεται έμφαση στη δημιουργία μιας προσπάθειας ειρηνικής συνύπαρξης 
των λαών. Ωστόσο, καλό θα ήταν να αναφέρει κανείς πως οι συνθήκες 
που ακολούθησαν τον Α΄ Π.Π. διέψευσαν τις παραπάνω προσδοκίες.  

β) Σε επίπεδο διεθνών σχέσεων, βλ. σχολικό σελ. 81 «Ο πόλεμος … 
Αυστροουγγαρίας». Στο τρίτο παράθεμα, που αποτελεί ένα δευτερογενές 
απόσπασμα επισημαίνεται πως ο Ουίλσον στάθηκε ιδιαιτέρως στο 
δικαίωμα αυτοδιάθεσης των λαών και πρότεινε την εγκατάλειψη της 
μυστικής διπλωματίας, την ελεύθερη ναυσιπλοΐα αλλά και τον 
αφοπλισμό των κρατών ώστε να μην επικρέμαται ο νέος φόβος μιας νέας 
πολεμικής αναμέτρησης ως άλλη «δαμόκλειος σπάθη» πάνω από τα 
«κεφάλια» των λαών. Εισηγείται, λοιπόν, «αμοιβαίες εγγυήσεις πολιτικής 
ανεξαρτησίας και εδαφικής ακεραιότητας» ενώ αναφέρεται και στην 
ίδρυση της ΚτΕ (προαιρετικά πρβλ σχολ. σελ. 86 «ΚτΕ … πολέμου»). 
Καταληκτικά, όλα τα παραπάνω θα απομάκρυναν κατά τον Ουίλσον, 
τους Ευρωπαίους από την πρόκληση νέων πολεμικών προστριβών.  


