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ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΥΡΤΩ ΚΟΥΖΙΝΟΠΟΥΛΟΥ – ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 

 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ 

 

ΘΕΜΑ Α1 

 

α. Σχ. βιβλίο, σελ. 67: «Το Νεοτουρκικό Κίνημα του 1908... των  

χριστιανών της χώρας» . 

σελ. 244 :«Νεαροί αξιωματικοί ... στην οθωμανική κοινωνία». 

 

β. Σχ. βιβλίο, σελ. 107-108:«Η Ελλάδα συνυπέγραψε στις 9 Φεβρουαρίου  

1934...η Βουλγαρία». 

Προαιρετικά στην απάντηση θα μπορούσε να  

δοθεί και το εξής χωρίο: «Με τον τρόπο όμως αυτόν... ανεπιθύμητο αυτό 

αποτέλεσμα». 

 

γ. Σχ. βιβλίο, σελ. 163:«Την 1ηΑπριλίου 1955... ψευδώνυμο "Διγενής"». 

 

ΘΕΜΑ Α2 

 

α. Λάθος 

β.Λάθος 

γ.Σωστό 

δ.Λάθος 

ε.Σωστό 

 



 

 

ΘΕΜΑ Β1 

 

Σχ. βιβλίο, σελ. 35-36: «Τον αρχικό γενικό ενθουσιασμό... από την 

πλειοψηφία του κοινοβουλίου». 

 

ΘΕΜΑ Β2 

Σχ. βιβλίο, σελ. 154: «Στα τέλη της δεκαετίας του 1940 ... ως " 

πατέρες της Ευρώπης"». 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 

 

ΘΕΜΑ Γ1 

 

α) Σχ. βιβλίο, σελ. 41-42: «Η Βιομηχανική Επανάσταση στην Αγγλία. Ο 

λόγος για τον οποίο ...καθεστώς ακώλυτης λειτουργίας της αγοράς». 

 

ΠΗΓΗ Α  

 Η βιομηχανία του άνθρακα και του σιδήρου σχετίζονται με την ανάπτυξη 

του σιδηροδρομικού δικτύου . 

 Από το 1830-1850  η παραγωγή σιδήρου και άνθρακα  τριπλασιάστηκαν 

χάρη στην  κατασκευή των σιδηροδρομικών γραμμών . 

 Την ίδια περίοδο αυξήθηκαν τα μίλια του σιδηροδρόμου. 

 

β) ΠΗΓΗ Β  

 Η ανάπτυξη της βιομηχανίας θα έπρεπε να οδηγήσει σε ανακατανομή 

της εργασίας, δηλαδή μείωση του αγροτικού πληθυσμού  και 

παράλληλη αύξηση του πληθυσμού στα μεγάλα αστικά κέντρα. 

 Το εργατικό δυναμικό που απασχολούνταν στον τομέα της βιομηχανίας 

προερχόταν από τον αγροτικό τομέα , ενώ εργάζονταν και 

μικροκαλλιεργητές και φτωχοί εργαζόμενοι.  

 Άθλιες συνθήκες εργασίας.  

 



 

 

ΘΕΜΑ Δ1 

 

α) Σχ. βιβλίο, σελ. 80 -81: "Οι συνέπειες του πολέμου.  

Τελείωσε έτσι ο Α   Παγκόσμιος Πόλεμος... και την παρέμβαση των 

στρατιωτικών στην πολιτική". 

 

 ΠΗΓΗ Α : Κατά την μεταπολεμική περίοδο αξιοσημείωτος  υπήρξε ο 

παραγκωνισμός των τραυματιών και των ανάπηρων του πολέμου από την  

εκάστοτε πολιτεία.  

ΠΙΝΑΚΑΣ: Τα αριθμητικά δεδομένα αποδεικνύουν τα υψηλά ποσοστά 

θνησιμότητας καθώς και τον σημαντικό αριθμό τραυματιών επί του 

συνόλου των στρατεύσιμων.  

β) Σχολικό βιβλίο, σελίδα 81: «Ο πόλεμος οδήγησε επίσης στην 

αναθεώρηση ... εθνικής εστίας των Εβραίων».. 

ΚΕΙΜΕΝΟ Β και ΚΕΙΜΕΝΟ Γ:  

 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. 


