
   

   

 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ 

                       Γ΄ ΣΑΞΗ ΗΜΕΡΗΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ & ΕΠΑΛ  

ΠΑΡΑΚΕΤΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2016 

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ 

ΑΠΑΝΣΗΕΙ 

Α1. 

α) σελ. 66-67, «Και οι Οθωμανοί... της χώρας» 

β) σελ. 107-108, «Η Ελλάδα συνυπέγραψε... αποτέλεσμα».  

γ) σελ. 163, «Σην 1η Απριλίου... της νήσου». 

 

Α2. 

α) Λάθος 

β) Λάθος 

γ) ωστό 

δ) Λάθος 

ε) ωστό 

 

Β1. σελ. 35-36, «Σον αρχικό γενικό ενθουσιασμό... πλειοψηφία του 

κοινοβουλίου». 

Β2. σελ. 154, «τα τέλη... ως πατέρες της Ευρώπης».  

Γ1. α) προτεινόμενος πρόλογος: «Ο λόγος για τον οποίο... αυτή τη 

ζήτηση», σελ. 41.  

«Σεχνολογικά επιτεύγματα... ατμομηχανή», σελ. 41-42.  

Από το κείμενο Α αναδιατυπώνουμε τα παρακάτω στοιχεία: «Ο 

σιδηρόδρομος, εν προκειμένω, ως άμεση εφαρμογή της ατμομηχανής 

χρησιμοποιήθηκε διττώς, τόσο στη διαδικασία μεταφοράς μεγάλων 



   

   

ποσοτήτων άνθρακα από το όρυγμα στην είσοδο των στοών, όσο και ως 

μέσο μεταφοράς των μεταλλευτικών προϊόντων στο πλαίσιο εμπορικών 

συναλλαγών. Η ίδια η επέκταση του σιδηροδρόμου τριπλασίασε τόσο την 

παραγωγή σιδήρου όσο και την παραγωγή άνθρακα μεταξύ των ετών 

1830 και 1850. Μέσα, μάλιστα, σε 10 χρόνια, τετραπλασιάστηκε, περίπου, η 

γραμμή του σιδηροδρομικού δικτύου (από 4500 μίλια σε 23500 μίλια).  

β) Πρόλογος: «την Αγγλία, υπήρχε... στα κτήματά τους». σελ. 42 

Από το κείμενο Β αναδιατυπώνουμε τα παρακάτω: «ύμφωνα με τον 

Hobsbawn, συγκεκριμένα, ο τρόπος ανακατανομής της εργασίας από μια 

γεωργική κοινωνία σε μια βιομηχανική συνέβη ως εξής: 

 Ο αγροτικός πληθυσμός ιρλανδικής κυρίως καταγωγής, 

μικροπαραγωγοί, φτωχοί εργαζόμενοι, γυναίκες, παιδιά, 

στελεχώνουν τις νέες βιομηχανικές μονάδες 

 Παρατηρείται πως οι νέες βιομηχανικές μονάδες αναζητούν 

υπάκουους εργάτες από τις πλέον εξαθλιωμένες μάζες της 

κοινωνίας 

 Ανάμεσα στο 1834 και το 1847, 50% των εργαζομένων στις 

αγγλικές κλωστοϋφαντουργίες ήταν γυναίκες και κορίτσια 

 Μεταξύ των ετών 1830 και 1850, οι συνθήκες ζωής του 

βιομηχανικού εργάτη χειροτέρευσαν 

 

Δ1. «Σελείωσε... Εβραίων», σελ. 80-81 (Όλο το υποκεφάλαιο «Οι συνέπειες 

του πολέμου»). 

 Όπως περιγράφει ο M. Leblanc, ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος άφησε 

πίσω του ορδές τραυματιών και ακρωτηριασμένων πολεμιστών 

στην μεταπολεμική κοινωνία της Γαλλίας (κείμενο Α) 

 Εν προκειμένω, η Γαλλία μέτρησε στον Α΄.Π.Π. 1.350.000 νεκρούς, 

3.500.000 τραυματίες, ενώ 6 στους 10 επιστρατευμένους είτε 

πέθαναν, είτε τραυματίστηκαν, είτε έμειναν ανάπηροι. Σα ανάλογα 

ποσοστά στη Γερμανία φτάνουν περίπου στους 4 στους 10. Η 

Ρωσία, επίσης, μετράει 2.300.000 νεκρούς (πίνακας) 

 Βάσει των παραπάνω, διαπιστώνεται πως η Αγγλία και η Γαλλία 

βγαίνουν αποδυναμωμένες μετά τον πόλεμο. Πραγματικός νικητής 



   

   

του πολέμου, σύμφωνα με τον Marc Ferro, είναι ουσιαστικά οι ΗΠΑ, 

πράγμα που αλλάζει τις διεθνείς ισορροπίες (κείμενο Β) 

 τη νέα διπλωματική σκακιέρα εισέρχονται τα «14 σημεία» του 

Γουίλσον, τα οποία όμως θεωρήθηκαν ανεδαφικά από τους 

ευρωπαίους ηγέτες. (κείμενο Γ) 

- αυτοδιάθεση (ως δικαίωμα των λαών) 

- εγκατάλειψη μυστικής διπλωματίας 

- ελευθερία των θαλασσών 

- αφοπλισμός 

- αμοιβαίες εγγυήσεις πολιτικής ανεξαρτησίας και εδαφικής 

ακεραιότητας 

κοπός του Γουίλσον με τη διατύπωση των 14 σημείων ήταν η απομείωση 

του κινδύνου μελλοντικών συγκρούσεων αλλά και της απογοήτευσης των 

ηττημένων. 

Επιμέλεια: Νίκος αραφιανός 

   


