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ΘΔΜΑ Α1
Νεοηοσρκικό κίνημα: Οη Οζσκαλνί Σνχξθνη αλέπηπμαλ εζληθφ θίλεκα, κε κεγάιε
θαζπζηέξεζε θαη κε ζηφρν λα πξνιεθζεί ν πεξαηηέξσ αθξσηεξηαζκφο ηεο
απηνθξαηνξίαο. Σν ηνπξθηθφ εζληθφ θίλεκα εθδειψζεθε σο αληίδξαζε ζηηο
επεκβάζεηο ησλ κεγάισλ επξσπατθψλ δπλάκεσλ θαη ζηελ πξφζθαηε πξνζπάζεηα ησλ
ιαψλ ηεο πεξηνρήο λα ηεξκαηίζνπλ ηελ ηνπξθηθή θπξηαξρία ζηελ Δπξψπε, θαζψο θαη
σο ξήμε κε ην θαζεζηψο ηνπ ζνπιηάλνπ, πνπ είρε απνδεηρηεί αλίθαλν λα αληηδξάζεη
απνηειεζκαηηθά ελαληίνλ ησλ ερζξψλ ηεο απηνθξαηνξίαο. Σν Νενηνπξθηθφ Κίλεκα
ηνπ 1908, πνπ ππνζρέζεθε ζηνπο ιανχο ηεο απηνθξαηνξίαο ηζνλνκία, ηζνπνιηηεία θαη
επξχηαην κεηαξξπζκηζηηθφ πξφγξακκα, είρε σο ζηφρν ηνλ εθηνπξθηζκφ ηεο
απηνθξαηνξίαο. Ο ζηφρνο απηφο εθδειψζεθε θαηά ηνπο Βαιθαληθνχο Πνιέκνπο
(1912-1913) θαη θαηά ηνλ Α΄ Παγθφζκην Πφιεκν (1914-1918) θαη πήξε ηε κνξθή ηεο
εζλνθάζαξζεο ηεο απηνθξαηνξίαο κε ηελ εθδίσμε ησλ ρξηζηηαλψλ ηεο ρψξαο.
[ζρνιηθφ βηβιίν ζει: 66- 67]
Βαλκανικό ύμθωνο: Η Διιάδα ζπλππέγξαςε, ζηηο 9 Φεβξνπαξίνπ 1934, ην
ηεηξακεξέο Βαιθαληθφ χκθσλν κε ηε Γηνπγθνζιαβία, ηε Ρνπκαλία θαη ηελ
Σνπξθία, πξνθεηκέλνπ νη ρψξεο απηέο λα πξναζπίζνπλ απφ θνηλνχ ηελ εδαθηθή
αθεξαηφηεηά ηνπο απέλαληη ζηελ «αλαζεσξεηηθή» πνιηηηθή πνπ είρε πηνζεηήζεη ε
Βνπιγαξία. Με ηνλ ηξφπν φκσο απηφλ ε Διιάδα ηαζζφηαλ θαη ζπκβαηηθά ππέξ ηνπ
επξχηεξνπ κεηψπνπ πνπ είρε ζπγθξνηεζεί, ππφ ηελ εγεζία ηεο Γαιιίαο, απφ ηνπο
νπαδνχο ηεο δηαηήξεζεο ηνπ θαζεζηψηνο ησλ πλζεθψλ ηεο Δηξήλεο.[ζρνιηθφ βηβιίν
ζει: 107 – 108]
ΔΟΚΑ: Δζληθή Οξγάλσζηο Κππξίσλ Αγσληζηψλ ε νπνία άξρηζε ηνλ έλνπιν αγψλα
ηελ 1ε Απξηιίνπ 1955 ελαληίνλ ησλ Άγγισλ. Αλψηαηνο πνιηηηθφο εγέηεο ηνπ αγψλα
ήηαλ ν Μαθάξηνο. ηξαηησηηθφο εγέηεο ήηαλ ν θππξηαθήο θαηαγσγήο αξρεγφο ηεο
ΔΟΚΑ, ζπληαγκαηάξρεο Γεψξγηνο Γξίβαο, γλσζηφο κε ην ςεπδψλπκν «Γηγελήο».
[ζρνιηθφ βηβιίν ζει: 163]
ΘΔΜΑ Α2
α–Λ
β–Λ
γ–
δ–Λ
ε–
ΘΔΜΑ Β1
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«Τον απσικό γενικό ενθοςζιαζμό για ηον νεαπό ηγεμόνα από ηη Βαςαπία ζκίαζε
απγόηεπα η διάσςηη δςζαπέζκεια οπιζμένυν κύκλυν, … και ηη διοικηηική ηηρ
αποδέζμεςζη από ηο Οικοςμενικό Παηπιαπσείο Κυνζηανηινοςπόλευρ». (αίηηα)
« Τα εηεπόκληηα αςηά ζηοισεία ηος δημόζιος βίος ςποσπέυζαν ηον Όθυνα, ηην 3η
Σεπηεμβπίος 1843,… για να εξαζθαλίζοςν ηην άζκηζη ηηρ εξοςζίαρ από ηην
πλειοτηθία ηος κοινοβοςλίος».(απνηειέζκαηα) [ ζρνιηθφ βηβιίν ζει: 35 – 36]
ΘΔΜΑ Β2
«ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1940… ζηελ επξσπατθή κλήκε σο “παηέξεο ηεο
Δπξψπεο”». [ ζρνιηθφ βηβιίν ζει: 154]
Μπνξεί ν καζεηήο λα ζπκπεξηιάβεη ζηε απάληεζή ηνπ σο εηζαγσγή θαη ηελ
πξνεγνχκελε παξάγξαθν: «Μεηά ηο 1945 η Εςπώπη… ζηην πποζηαζία ηυν
ανθπώπινυν δικαιυμάηυν».
ΟΜΑΓΑ Β
ΘΔΜΑ Γ1
α)
Διζαγωγή: Σξία ήηαλ ηα βαζηθά γλσξίζκαηα απηνχ ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο: α) ε
ππνθαηάζηαζε ηνπ αλζξψπνπ ζε πνιινχο ηνκείο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο απφ
ηε κεραλή· β) ε αληηθαηάζηαζε ησλ παξαδνζηαθψλ πεγψλ ελέξγεηαο (πδαηφπησζε,
αηνιηθή ελέξγεηα θ.ά.) απφ λέεο, ηδηαίηεξα ηνλ γαηάλζξαθα· γ) ε ρξήζε λέσλ θαη
άθζνλσλ πξψησλ πιψλ, ηδηαίηεξα αλφξγαλσλ. Πξφθεηηαη βέβαηα γηα ηα βαζηθά
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηζηνξηθνχ θαηλνκέλνπ πνπ νλνκάζηεθε Βηνκεραληθή
Δπαλάζηαζε θαη πνπ εθδειψζεθε πξψηα ζηελ Αγγιία.
Σετνολογικές καινοηομίες:
τοιτεία βιβλίοσ
Ο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν νη επαλαζηαηηθέο αιιαγέο ζηελ ηερλνινγία θαη ζηελ νξγάλσζε
ηεο βηνκεραληθήο παξαγσγήο ζπλέβεζαλ πξψηα ζηελ Αγγιία είλαη φηη εθεί ππήξραλ
νη θαηάιιειεο ζπλζήθεο. ηελ Αγγιία ζηνλ ηνκέα ηεο θισζηνυθαληνπξγίαο, φπνπ
ζπληειέζηεθε πξψηα ε εθβηνκεράληζε ηεο παξαγσγήο, παξνπζηάζηεθαλ, ζην
ηειεπηαίν ηέηαξην ηνπ 18νπ αηψλα, κεγάιε αχμεζε ηεο δήηεζεο βακβαθεξψλ
πθαζκάησλ θαη ηαπηφρξνλα αδπλακία ησλ παξαγσγψλ θαη ησλ εκπφξσλ λα
ηθαλνπνηήζνπλ απηή ηε δήηεζε. Σερλνινγηθά επηηεχγκαηα σζηφζν έδσζαλ ηε
δπλαηφηεηα κεγάιεο αχμεζεο ηεο παξαγσγήο θισζηψλ θαη πθαζκάησλ. Σε κεραληθή
αλέκε, ηελ «θιψζηξηα Κισζηηθή Σδέλε», φπσο νλνκάζηεθε, αθνινχζεζαλ άιιεο
εθεπξέζεηο θαη ηερλνινγηθέο εθαξκνγέο ηνπο ζηελ παξαγσγή, κε απνθνξχθσκα ηελ
αηκνκεραλή.
τοιτεία παραθέματος Α
Η ηεξάζηηα απηή βηνκεραλία [άλζξαθα], κνινλφηη ίζσο δελ αλαπηπζζφηαλ αξθεηά
γξήγνξα γηα πξαγκαηηθά καδηθή εθβηνκεράληζε ζεκεξηλνχ ηχπνπ, ήηαλ σζηφζν
αξθεηά κεγάιε γηα λα δψζεη θίλεηξν ζηε βαζηθή εθεχξεζε πνπ έκειιε λα
κεηαζρεκαηίζεη ηηο βηνκεραλίεο θεθαιαηνπρηθψλ αγαζψλ: ην ζηδεξφδξνκν.
Πηγές ενέργειας :
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Η Αγγιία δηέζεηε κεγάιεο πνζφηεηεο γαηάλζξαθα ζε βάζνο πνπ επέηξεπε ηελ εμφξπμε
ηνπ κε ηα κέζα ηεο επνρήο. Σν ζηνηρείν απηφ επηβεβαηψλεηαη απφ ην πξψην
παξάζεκα. Η εμφξπμε θαη κεηαθνξά ηνπ νπνίνπ δηεπθνιχλζεθε απφ ηελ εθεχξεζε αη
ηελ αμηνπνίεζε ηνπ ζηδεξνδξφκνπ σο κεηαθνξηθνχ κέζνπ.
Μέζα μεηαθοράς και ζσγκοινωνίας:
τοιτεία βιβλίοσ
Η Αγγιία δηέζεηε επηπιένλ, ζε ζχγθξηζε κε ηηο άιιεο ρψξεο ηεο Δπξψπεο,
ειεγρφκελεο πεγέο πξψησλ πιψλ θαη αγνξέο ησλ βηνκεραληθψλ πξντφλησλ ζηηο
απνηθίεο ηεο, θαζψο θαη ηνλ απαξαίηεην εκπνξηθφ ζηφιν γηα ηελ αζθαιή κεηαθνξά
ησλ πξντφλησλ. Η ρψξα απηή δηέζεηε αθφκε έλα εμαηξεηηθά αλαπηπγκέλν ζχζηεκα
πισηήο θαη νδηθήο ζπγθνηλσλίαο.
τοιτεία παραθέματος Α
Σα νξπρεία δελ ρξεηάδνληαλ απιψο αηκνκεραλέο κεγάιεο ηζρχνο ζε κεγάιεο
πνζφηεηεο, αιιά θαη απνηειεζκαηηθά κέζα κεηαθνξάο κεγάισλ πνζνηήησλ άλζξαθα
απφ ην κέησπν εμφξπμεο ζην θξέαξ1 , θαη ηδίσο απφ ηελ είζνδν ηεο ζηνάο ζην ζεκείν
θφξησζεο. […] ηηο δχν πξψηεο δεθαεηίεο ηεο δσήο ηνπ ζηδεξνδξφκνπ (1830-50) ε
παξαγσγή ζηδήξνπ ζηε Βξεηαλία απμήζεθε απφ 680.000 ζε 2.250.000 [ηφλνπο] –κε
άιια ιφγηα, ηξηπιαζηάζηεθε. Η παξαγσγή άλζξαθα αλάκεζα ζην 1830 θαη ην 1850
ηξηπιαζηάζηεθε επίζεο απφ 15 ζε 49 εθαηνκκχξηα ηφλνπο. Η ηεξάζηηα απηή αχμεζε
νθεηιφηαλ θπξίσο ζην ζηδεξφδξνκν, γηαηί γηα θάζε κίιη ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο
ρξεηάδνληαλ 300 ηφλνη ζηδήξνπ κφλν γηα ηε ζηδεξνηξνρηά. […] Σν 1830 ππήξραλ
κεξηθέο δσδεθάδεο κίιηα ζηδεξνδξνκηθψλ γξακκψλ ζε φιν ηνλ θφζκν –θπξίσο ε
γξακκή απφ ην Liverpool ζην Manchester. Ωο ην 1840 ππήξραλ 4.500 κίιηα θαη σο ην
1850 πάλσ απφ 23.500 κίιηα. Οη πην πνιιέο γξακκέο ζρεδηάζηεθαλ ζε πεξηφδνπο
θεξδνζθνπηθνχ παξαιεξήκαηνο, γλσζηνχ σο «καλία ησλ ζηδεξνδξφκσλ», φπσο ηνπ
1835-37, θαη ηδίσο ηνπ 1844-47· νη πην πνιιέο θαηαζθεπάζηεθαλ θαηά κέγα κέξνο κε
βξεηαληθά θεθάιαηα, βξεηαληθφ ζίδεξν, βξεηαληθά κεραλήκαηα θαη ηερλνγλσζία.
β)
τοιτείο βιβλίοσ
ηελ Αγγιία ππήξρε ην δηαζέζηκν εξγαηηθφ δπλακηθφ.
τοιτεία παραθέματος Β
Ανθρώπινο δσναμικό:
Ο πξψηνο θαη ίζσο ν δσηηθφηεξνο παξάγσλ πνπ έπξεπε λα θηλεηνπνηεζεί θαη λα
αλαθαηαλεκεζεί ήηαλ ε εξγαζία, δηφηη βηνκεραληθή νηθνλνκία ζεκαίλεη απφηνκε
πηψζε ηνπ γεσξγηθνχ (δειαδή αγξνηηθνχ) πιεζπζκνχ θαη απφηνκε αχμεζε ηνπ κε
γεσξγηθνχ (δειαδή ηνπ πιεζπζκνχ ζηα αζηηθά θέληξα) θαη αζθαιψο ζεκαίλεη (φπσο
ζηελ πεξίνδν πνπ καο απαζρνιεί) κηα ηαρχηαηε γεληθή πιεζπζκηαθή αχμεζε. […]
Μηα βηνκεραληθή νηθνλνκία ρξεηάδεηαη εξγαηηθή δχλακε πνπ αζθαιψο ζα πξνέιζεη
απφ ηνλ πξνεγνπκέλσο κε βηνκεραληθφ ηνκέα. Ο αγξνηηθφο πιεζπζκφο ζην
εζσηεξηθφ ή ζην εμσηεξηθφ, κε ηε κνξθή κεηαλάζηεπζεο (θπξίσο ηεο ηξιαλδηθήο),
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ήηαλ νη πην εκθαλείο πεγέο εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, ηηο νπνίεο ζπκπιήξσλαλ νη
δηάθνξνη κηθξνπαξαγσγνί θαη νη θησρνί εξγαδφκελνη. […] ηα εξγνζηάζηα, φπνπ ην
πξφβιεκα ήηαλ επηηαθηηθφηεξν, ζεσξνχληαλ ζπρλά πην βνιηθφ λα πξνζιακβάλνληαη
γπλαίθεο θαη παηδηά, πνπ ήηαλ εππεηζέζηεξνη αιιά θαη ρακειφκηζζνη εξγαδφκελνη.
Απφ ην ζχλνιν ησλ εξγαηψλ ζηηο αγγιηθέο θισζηνυθαληνπξγίεο ζηα 1834 -47 ην ¼
πεξίπνπ ήηαλ άληξεο, πεξηζζφηεξν απφ ην 50% γπλαίθεο θαη θνξίηζηα, θαη ην
ππφινηπν αγφξηα θάησ ησλ 18 ρξφλσλ […].
σνθήκες εργαζίας:
Σν ρσξηαηφπαηδν δελ ζα ζεσξνχζε ηε δσή απηή πην εμαξηεκέλε ή πην άζιηα απφ ησλ
γνληψλ ηνπ […]. Αιιά γηα ηνλ ειεχζεξν άλζξσπν, ην εξγνζηάζην, φπνπ έκπαηλε
απιψο σο «εξγαηηθή δχλακε», ήηαλ θάηη κφιηο πξνηηκφηεξν απφ ηε ζθιαβηά, θαη
φινη, εθηφο απφ ηνπο πην πεηλαζκέλνπο, πξνζπαζνχζαλ λα ην απνθχγνπλ· αθφκε θη
αλ δελ ην απέθεπγαλ, πξνζπαζνχζαλ απφ κέζα λα αληηζηαζνχλ ζηε δξαθφληεηα
πεηζαξρία κε πνιχ κεγαιχηεξν πείζκα απ’ φ,ηη νη γπλαίθεο θαη ηα παηδηά, πνπ ηα
πξνηηκνχζαλ γη’ απηφ νη εξγνζηαζηάξρεο. Καη, θπζηθά, ζηε δεθαεηία ηνπ 1830 θαη
κέξνο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1840, αθφκε θαη ε πιηθή θαηάζηαζε ηνπ εξγνζηαζηαθνχ
πξνιεηαξηάηνπ άξρηζε λα παξνπζηάδεη επηδείλσζε.
ΘΔΜΑ Γ1
α)
Ανθρώπινες απώλειες
τοιτεία βιβλίοσ
Σειείσζε έηζη ν Α΄ Παγθφζκηνο Πφιεκνο χζηεξα απφ ηεξάζηηεο θαηαζηξνθέο θαη
κεγάιεο πνιηηηθέο θαη θνηλσληθέο αλαζηαηψζεηο. Απφ ηα 65 εθαηνκκχξηα άλδξεο πνπ
επηζηξαηεχηεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ πάλσ απφ 10 εθαηνκκχξηα ζθνηψζεθαλ ζηα δηάθνξα πεδία ησλ καρψλ θαη 20 εθαηνκκχξηα ηξαπκαηίζηεθαλ. Σα
ζχκαηα αλάκεζα ζηνπο ακάρνπο δελ ήηαλ ιηγφηεξα απφ ηνπο λεθξνχο ζηξαηηψηεο.
τοιτεία πίνακα
Αμηνπνηνχκε ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα «Ο ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ [ΣΟΤ Α΄ ΠΑΓΚΟΜΙΟΤ
ΠΟΛΔΜΟΤ ]
Ηθικές, οικονομικές, πολιηικές ζσνέπειες
Γπζθνιφηεξν λα ππνινγηζηεί είλαη ην εζηθφ ηίκεκα ηνπ πνιέκνπ. Η πξνβνιή ηεο
λίθεο σο ππέξηαηνπ ζθνπνχ πνπ δηθαηνινγεί φια ηα κέζα ππνβίβαζε ηηο βαζηθέο
αμίεο ηνπ δπηηθνχ πνιηηηζκνχ. Ο πφιεκνο εμαζζέληζε θαη ππνλφκεπζε ζεζκνχο θαη
αμίεο, φπσο ηελ θνηλνβνπιεπηηθή δεκνθξαηία, ηα θηιειεχζεξα ηδεψδε θαη ηελ
ειεχζεξε νηθνλνκία, θαη εηζήγαγε ή επέηεηλε άιινπο ζεζκνχο, φπσο ηνλ θξαηηθφ
παξεκβαηηζκφ ζηελ νηθνλνκία θαη ηελ παξέκβαζε ησλ ζηξαηησηηθψλ ζηελ πνιηηηθή.
τοιτεία παραθεμάτων Α-Β
Ηθικές σσνέπειες :
Ναη, πξέπεη λα μέξνπλ φινη θαιά φηη νη αθξσηεξηαζκέλνη δελ ζεσξνχλ ηνπο εαπηνχο
ηνπο πεξηζσξηαθνχο, άηπρνπο ή άζρεκνπο. Όινη εκείο, νη θνπινί, νη κνλφθζαικνη, νη
παξακνξθσκέλνη, ηζρπξηδφκαζηε φηη αμίδνπκε ζσκαηηθά θαη ςπρηθά ην ίδην θαη
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αθφκα πεξηζζφηεξν απφ ηνλ νπνηνλδήπνηε… Ακέ! Όκσο απηνί πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ
ηα δπν ηνπο πφδηα γηα λα ηξέμνπλ γξεγνξφηεξα ζηελ επίζεζε, αλ έρνπλ
αθξσηεξηαζζεί, θξαηνχληαη ζε απφζηαζε ζηε δσή απφ απηνχο πνπ δέζηαλαλ ηα δπν
ηνπο πφδηα ζην καγθάιη ελφο γξαθείνπ… Γψζηε καο κηα ζέζε ζηελ θνηλσλία θαη
κάζεηε φηη απηή ηε ζέζε μέξνπκε πψο λα ηελ θεξδίζνπκε .
( Καλό θα ήηαν ηο ςλικό να αναπαπασθεί με πληποθοπιακό ύθορ και αποθεςσθεί η
ζςναιζθημαηική θόπηιζη ηος παπαθέμαηορ )
Οικονομικές και πολιτικές σσνέπειες :
Η Γαιιία θαη ε Αγγιία, νη νπνίεο άθκαδαλ ην 1914, θαηεζηξακκέλεο ηψξα απφ ηηο
πνιεκηθέο επηρεηξήζεηο […] δελ είραλ πιένλ θαλέλα θέξδνο απφ ηα θεθάιαηα πνπ
είραλ ηνπνζεηήζεη ζηε Ρσζία θαη ηελ νζσκαληθή απηνθξαηνξία. Με ηηο βάζεηο ηεο
νηθνλνκίαο ηνπο απνδπλακσκέλεο, έραζαλ ηα πιενλεθηήκαηα πνπ ηνπο έδηλε ην
νηθνλνκηθφ ηνπο πξνβάδηζκα απέλαληη ζηε Γεξκαλία θαη ηηο άιιεο ρψξεο. Έηζη νη
Ηλσκέλεο Πνιηηείεο κπνξνχλ λα ζεσξνχληαη νη κφλνη πξαγκαηηθνί ληθεηέο ηνπ
πνιέκνπ, αθνχ δηαηήξεζαλ ην έδαθφο ηνπο άζηθην θαη έγηλαλ νη δαλεηζηέο φισλ ησλ
άιισλ εκπφιεκσλ ρσξψλ.

β)
σνέπειες ζηο επίπεδο ηων διεθνών ζτέζεων
τοιτεία βιβλίοσ
Ο πφιεκνο νδήγεζε επίζεο ζηελ αλαζεψξεζε πνιιψλ αξρψλ θαη δνγκάησλ πνπ
ξχζκηδαλ έσο ηφηε ηηο δηεζλείο ζρέζεηο. Η δήισζε ηνπ πξνέδξνπ ησλ ΗΠΑ Οπίιζνλ
(Woodrow Wilson) γηα ηελ απηνδηάζεζε ησλ ιαψλ (ηα πεξίθεκα «14 ζεκεία»), πνπ
δεκνζηεχηεθε ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 1918, πξνζέδσζε ηδενινγηθή ππφζηαζε ζηε
ζχξξαμε θαη επηηάρπλε ηελ απνζηαζεξνπνίεζε θαη ηε δηάιπζε ησλ δχν πνιπεζληθψλ
απηνθξαηνξηψλ ηεο Δπξψπεο, ηεο Απζηξννπγγαξίαο θαη ηεο Οζσκαληθήο
Απηνθξαηνξίαο. Σν θφζηνο ηνπ πνιέκνπ απνδείρηεθε πνιχ κεγαιχηεξν απφ απηφ πνπ
κπνξνχζαλ λα ππνινγίζνπλ ην 1914 νη αληίπαινη. Σφζν νη εδαθηθέο ππνζρέζεηο φζν
θαη ηα δάλεηα πεξηέπιεμαλ αθφκε πεξηζζφηεξν ηηο δηαθξαηηθέο ζρέζεηο, αχμεζαλ ηηο
μέλεο επηξξνέο θαη επεκβάζεηο θαη ππνβίβαζαλ γεληθά ην επίπεδν ησλ δηεζλψλ
ζρέζεσλ. Γηα λα θεξδεζνχλ ε Ιηαιία θαη ε Διιάδα, νη χκκαρνη πξνέβεζαλ ζε
παξαρσξήζεηο ζε βάξνο ηεο Απζηξίαο θαη ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο, νη νπνίεο
δελ ήηαλ δπλαηφλ λα ηθαλνπνηεζνχλ ρσξίο λα πξνθαιέζνπλ αλαζηαηψζεηο πνπ δε
ζπλέθεξαλ νχηε ζηνπο εηηεκέλνπο νχηε ζηνπο ληθεηέο. Αλάινγεο ήηαλ νη επηδξάζεηο
ησλ ζπγθξνπφκελσλ ζπκκαρηθψλ ππνζρέζεσλ ζηνπο Άξαβεο θαη ζηνπο Δβξαίνπο.
Σφζν ε Βξεηαλία φζν θαη ε Γαιιία, αιιά θπξίσο ε πξψηε, ππνζηήξημαλ ηελ
επαλάζηαζε ησλ Αξάβσλ θαη πξνψζεζαλ ηελ εζληθή απνθαηάζηαζή ηνπο, ελψ
παξάιιεια ππνζρέζεθαλ (ε Βξεηαλία αλέιαβε επίζεκα ην 1917) λα πξνσζήζνπλ ηελ
ίδξπζε εζληθήο εζηίαο ησλ Δβξαίσλ.
τοιτεία παραθέματος Γ΄
Οη ζέζεηο ηνπ Γνπίιζνλ, [Woodrow Wilson] πνπ έρνπλ εθθξαζηεί απφ ηνλ Ιαλνπάξην
ηνπ 1918 ζε έλα κήλπκα πξνο ην Κνλγθξέζζν ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηψλ (φπνπ
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απαξηζκνχληαη ηα πεξίθεκα «14 ζεκεία» πάλσ ζηα νπνία ζα πξέπεη λα βαζηζηεί ε
κειινληηθή εηξήλε), αλαθέξνπλ κε πνιχ θαηλνηφκν ηξφπν ην δηθαίσκα ησλ ιαψλ
ζηελ απηνδηάζεζε θαη εηζεγνχληαη ηελ εγθαηάιεηςε ηεο κπζηηθήο δηπισκαηίαο, ηελ
ειεπζεξία ησλ ζαιαζζψλ, ηνλ αθνπιηζκφ, «ακνηβαίεο εγγπήζεηο πνιηηηθήο
αλεμαξηεζίαο θαη εδαθηθήο αθεξαηφηεηαο» ζην πιαίζην κηαο «Κνηλσλίαο ησλ Δζλψλ»
θ.ιπ. Πέξα απφ ηηο γελλαηφςπρεο πξνζέζεηο απηνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο –πνπ νη
πεξηζζφηεξνη Δπξσπαίνη θξίλνπλ «νπηνπηθφ»–, ν Γνπίιζνλ ελδηαθέξεηαη πξαγκαηηθά
λα απνθεπρζνχλ νη επεξρφκελεο ηξηβέο, πεξηνξίδνληαο φζν γίλεηαη ηελ απνγνήηεπζε
ησλ εηηεκέλσλ.
Σα ζηνηρεία ησλ παξαζεκάησλ θα πρέπει να ζσνδσαζηούν κε ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ
ζρνιηθνχ βηβιίνπ.
ΟΜΑΓΑ Β
ΘΔΜΑ Γ1
α)
Διζαγωγή: Σξία ήηαλ ηα βαζηθά γλσξίζκαηα απηνχ ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο: α) ε
ππνθαηάζηαζε ηνπ αλζξψπνπ ζε πνιινχο ηνκείο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο απφ
ηε κεραλή· β) ε αληηθαηάζηαζε ησλ παξαδνζηαθψλ πεγψλ ελέξγεηαο (πδαηφπησζε,
αηνιηθή ελέξγεηα θ.ά.) απφ λέεο, ηδηαίηεξα ηνλ γαηάλζξαθα· γ) ε ρξήζε λέσλ θαη
άθζνλσλ πξψησλ πιψλ, ηδηαίηεξα αλφξγαλσλ. Πξφθεηηαη βέβαηα γηα ηα βαζηθά
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηζηνξηθνχ θαηλνκέλνπ πνπ νλνκάζηεθε Βηνκεραληθή
Δπαλάζηαζε θαη πνπ εθδειψζεθε πξψηα ζηελ Αγγιία.
Σετνολογικές καινοηομίες:
τοιτεία βιβλίοσ
Ο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν νη επαλαζηαηηθέο αιιαγέο ζηελ ηερλνινγία θαη ζηελ νξγάλσζε
ηεο βηνκεραληθήο παξαγσγήο ζπλέβεζαλ πξψηα ζηελ Αγγιία είλαη φηη εθεί ππήξραλ
νη θαηάιιειεο ζπλζήθεο. ηελ Αγγιία ζηνλ ηνκέα ηεο θισζηνυθαληνπξγίαο, φπνπ
ζπληειέζηεθε πξψηα ε εθβηνκεράληζε ηεο παξαγσγήο, παξνπζηάζηεθαλ, ζην
ηειεπηαίν ηέηαξην ηνπ 18νπ αηψλα, κεγάιε αχμεζε ηεο δήηεζεο βακβαθεξψλ
πθαζκάησλ θαη ηαπηφρξνλα αδπλακία ησλ παξαγσγψλ θαη ησλ εκπφξσλ λα
ηθαλνπνηήζνπλ απηή ηε δήηεζε. Σερλνινγηθά επηηεχγκαηα σζηφζν έδσζαλ ηε
δπλαηφηεηα κεγάιεο αχμεζεο ηεο παξαγσγήο θισζηψλ θαη πθαζκάησλ. Σε κεραληθή
αλέκε, ηελ «θιψζηξηα Κισζηηθή Σδέλε», φπσο νλνκάζηεθε, αθνινχζεζαλ άιιεο
εθεπξέζεηο θαη ηερλνινγηθέο εθαξκνγέο ηνπο ζηελ παξαγσγή, κε απνθνξχθσκα ηελ
αηκνκεραλή.
τοιτεία παραθέματος Α
Η ηεξάζηηα απηή βηνκεραλία [άλζξαθα], κνινλφηη ίζσο δελ αλαπηπζζφηαλ αξθεηά
γξήγνξα γηα πξαγκαηηθά καδηθή εθβηνκεράληζε ζεκεξηλνχ ηχπνπ, ήηαλ σζηφζν
αξθεηά κεγάιε γηα λα δψζεη θίλεηξν ζηε βαζηθή εθεχξεζε πνπ έκειιε λα
κεηαζρεκαηίζεη ηηο βηνκεραλίεο θεθαιαηνπρηθψλ αγαζψλ: ην ζηδεξφδξνκν.
Πηγές ενέργειας :
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Η Αγγιία δηέζεηε κεγάιεο πνζφηεηεο γαηάλζξαθα ζε βάζνο πνπ επέηξεπε ηελ εμφξπμε
ηνπ κε ηα κέζα ηεο επνρήο. Σν ζηνηρείν απηφ επηβεβαηψλεηαη απφ ην πξψην
παξάζεκα. Η εμφξπμε θαη κεηαθνξά ηνπ νπνίνπ δηεπθνιχλζεθε απφ ηελ εθεχξεζε αη
ηελ αμηνπνίεζε ηνπ ζηδεξνδξφκνπ σο κεηαθνξηθνχ κέζνπ.
Μέζα μεηαθοράς και ζσγκοινωνίας:
τοιτεία βιβλίοσ
Η Αγγιία δηέζεηε επηπιένλ, ζε ζχγθξηζε κε ηηο άιιεο ρψξεο ηεο Δπξψπεο,
ειεγρφκελεο πεγέο πξψησλ πιψλ θαη αγνξέο ησλ βηνκεραληθψλ πξντφλησλ ζηηο
απνηθίεο ηεο, θαζψο θαη ηνλ απαξαίηεην εκπνξηθφ ζηφιν γηα ηελ αζθαιή κεηαθνξά
ησλ πξντφλησλ. Η ρψξα απηή δηέζεηε αθφκε έλα εμαηξεηηθά αλαπηπγκέλν ζχζηεκα
πισηήο θαη νδηθήο ζπγθνηλσλίαο.
τοιτεία παραθέματος Α
Σα νξπρεία δελ ρξεηάδνληαλ απιψο αηκνκεραλέο κεγάιεο ηζρχνο ζε κεγάιεο
πνζφηεηεο, αιιά θαη απνηειεζκαηηθά κέζα κεηαθνξάο κεγάισλ πνζνηήησλ άλζξαθα
απφ ην κέησπν εμφξπμεο ζην θξέαξ1 , θαη ηδίσο απφ ηελ είζνδν ηεο ζηνάο ζην ζεκείν
θφξησζεο. […] ηηο δχν πξψηεο δεθαεηίεο ηεο δσήο ηνπ ζηδεξνδξφκνπ (1830-50) ε
παξαγσγή ζηδήξνπ ζηε Βξεηαλία απμήζεθε απφ 680.000 ζε 2.250.000 [ηφλνπο] –κε
άιια ιφγηα, ηξηπιαζηάζηεθε. Η παξαγσγή άλζξαθα αλάκεζα ζην 1830 θαη ην 1850
ηξηπιαζηάζηεθε επίζεο απφ 15 ζε 49 εθαηνκκχξηα ηφλνπο. Η ηεξάζηηα απηή αχμεζε
νθεηιφηαλ θπξίσο ζην ζηδεξφδξνκν, γηαηί γηα θάζε κίιη ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο
ρξεηάδνληαλ 300 ηφλνη ζηδήξνπ κφλν γηα ηε ζηδεξνηξνρηά. […] Σν 1830 ππήξραλ
κεξηθέο δσδεθάδεο κίιηα ζηδεξνδξνκηθψλ γξακκψλ ζε φιν ηνλ θφζκν –θπξίσο ε
γξακκή απφ ην Liverpool ζην Manchester. Ωο ην 1840 ππήξραλ 4.500 κίιηα θαη σο ην
1850 πάλσ απφ 23.500 κίιηα. Οη πην πνιιέο γξακκέο ζρεδηάζηεθαλ ζε πεξηφδνπο
θεξδνζθνπηθνχ παξαιεξήκαηνο, γλσζηνχ σο «καλία ησλ ζηδεξνδξφκσλ», φπσο ηνπ
1835-37, θαη ηδίσο ηνπ 1844-47· νη πην πνιιέο θαηαζθεπάζηεθαλ θαηά κέγα κέξνο κε
βξεηαληθά θεθάιαηα, βξεηαληθφ ζίδεξν, βξεηαληθά κεραλήκαηα θαη ηερλνγλσζία.
β)
τοιτείο βιβλίοσ
ηελ Αγγιία ππήξρε ην δηαζέζηκν εξγαηηθφ δπλακηθφ.
τοιτεία παραθέματος Β
Ανθρώπινο δσναμικό:
Ο πξψηνο θαη ίζσο ν δσηηθφηεξνο παξάγσλ πνπ έπξεπε λα θηλεηνπνηεζεί θαη λα
αλαθαηαλεκεζεί ήηαλ ε εξγαζία, δηφηη βηνκεραληθή νηθνλνκία ζεκαίλεη απφηνκε
πηψζε ηνπ γεσξγηθνχ (δειαδή αγξνηηθνχ) πιεζπζκνχ θαη απφηνκε αχμεζε ηνπ κε
γεσξγηθνχ (δειαδή ηνπ πιεζπζκνχ ζηα αζηηθά θέληξα) θαη αζθαιψο ζεκαίλεη (φπσο
ζηελ πεξίνδν πνπ καο απαζρνιεί) κηα ηαρχηαηε γεληθή πιεζπζκηαθή αχμεζε. […]
Μηα βηνκεραληθή νηθνλνκία ρξεηάδεηαη εξγαηηθή δχλακε πνπ αζθαιψο ζα πξνέιζεη
απφ ηνλ πξνεγνπκέλσο κε βηνκεραληθφ ηνκέα. Ο αγξνηηθφο πιεζπζκφο ζην
εζσηεξηθφ ή ζην εμσηεξηθφ, κε ηε κνξθή κεηαλάζηεπζεο (θπξίσο ηεο ηξιαλδηθήο),
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ήηαλ νη πην εκθαλείο πεγέο εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, ηηο νπνίεο ζπκπιήξσλαλ νη
δηάθνξνη κηθξνπαξαγσγνί θαη νη θησρνί εξγαδφκελνη. […] ηα εξγνζηάζηα, φπνπ ην
πξφβιεκα ήηαλ επηηαθηηθφηεξν, ζεσξνχληαλ ζπρλά πην βνιηθφ λα πξνζιακβάλνληαη
γπλαίθεο θαη παηδηά, πνπ ήηαλ εππεηζέζηεξνη αιιά θαη ρακειφκηζζνη εξγαδφκελνη.
Απφ ην ζχλνιν ησλ εξγαηψλ ζηηο αγγιηθέο θισζηνυθαληνπξγίεο ζηα 1834 -47 ην ¼
πεξίπνπ ήηαλ άληξεο, πεξηζζφηεξν απφ ην 50% γπλαίθεο θαη θνξίηζηα, θαη ην
ππφινηπν αγφξηα θάησ ησλ 18 ρξφλσλ […].
σνθήκες εργαζίας:
Σν ρσξηαηφπαηδν δελ ζα ζεσξνχζε ηε δσή απηή πην εμαξηεκέλε ή πην άζιηα απφ ησλ
γνληψλ ηνπ […]. Αιιά γηα ηνλ ειεχζεξν άλζξσπν, ην εξγνζηάζην, φπνπ έκπαηλε
απιψο σο «εξγαηηθή δχλακε», ήηαλ θάηη κφιηο πξνηηκφηεξν απφ ηε ζθιαβηά, θαη
φινη, εθηφο απφ ηνπο πην πεηλαζκέλνπο, πξνζπαζνχζαλ λα ην απνθχγνπλ· αθφκε θη
αλ δελ ην απέθεπγαλ, πξνζπαζνχζαλ απφ κέζα λα αληηζηαζνχλ ζηε δξαθφληεηα
πεηζαξρία κε πνιχ κεγαιχηεξν πείζκα απ’ φ,ηη νη γπλαίθεο θαη ηα παηδηά, πνπ ηα
πξνηηκνχζαλ γη’ απηφ νη εξγνζηαζηάξρεο. Καη, θπζηθά, ζηε δεθαεηία ηνπ 1830 θαη
κέξνο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1840, αθφκε θαη ε πιηθή θαηάζηαζε ηνπ εξγνζηαζηαθνχ
πξνιεηαξηάηνπ άξρηζε λα παξνπζηάδεη επηδείλσζε.
ΘΔΜΑ Γ1
α)
Ανθρώπινες απώλειες
τοιτεία βιβλίοσ
Σειείσζε έηζη ν Α΄ Παγθφζκηνο Πφιεκνο χζηεξα απφ ηεξάζηηεο θαηαζηξνθέο θαη
κεγάιεο πνιηηηθέο θαη θνηλσληθέο αλαζηαηψζεηο. Απφ ηα 65 εθαηνκκχξηα άλδξεο πνπ
επηζηξαηεχηεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ πάλσ απφ 10 εθαηνκκχξηα ζθνηψζεθαλ ζηα δηάθνξα πεδία ησλ καρψλ θαη 20 εθαηνκκχξηα ηξαπκαηίζηεθαλ. Σα
ζχκαηα αλάκεζα ζηνπο ακάρνπο δελ ήηαλ ιηγφηεξα απφ ηνπο λεθξνχο ζηξαηηψηεο.
τοιτεία πίνακα
Αμηνπνηνχκε ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα «Ο ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ [ΣΟΤ Α΄ ΠΑΓΚΟΜΙΟΤ
ΠΟΛΔΜΟΤ ]
Ηθικές, οικονομικές, πολιηικές ζσνέπειες
Γπζθνιφηεξν λα ππνινγηζηεί είλαη ην εζηθφ ηίκεκα ηνπ πνιέκνπ. Η πξνβνιή ηεο
λίθεο σο ππέξηαηνπ ζθνπνχ πνπ δηθαηνινγεί φια ηα κέζα ππνβίβαζε ηηο βαζηθέο
αμίεο ηνπ δπηηθνχ πνιηηηζκνχ. Ο πφιεκνο εμαζζέληζε θαη ππνλφκεπζε ζεζκνχο θαη
αμίεο, φπσο ηελ θνηλνβνπιεπηηθή δεκνθξαηία, ηα θηιειεχζεξα ηδεψδε θαη ηελ
ειεχζεξε νηθνλνκία, θαη εηζήγαγε ή επέηεηλε άιινπο ζεζκνχο, φπσο ηνλ θξαηηθφ
παξεκβαηηζκφ ζηελ νηθνλνκία θαη ηελ παξέκβαζε ησλ ζηξαηησηηθψλ ζηελ πνιηηηθή.
τοιτεία παραθεμάτων Α-Β
Ηθικές σσνέπειες :
Ναη, πξέπεη λα μέξνπλ φινη θαιά φηη νη αθξσηεξηαζκέλνη δελ ζεσξνχλ ηνπο εαπηνχο
ηνπο πεξηζσξηαθνχο, άηπρνπο ή άζρεκνπο. Όινη εκείο, νη θνπινί, νη κνλφθζαικνη, νη
παξακνξθσκέλνη, ηζρπξηδφκαζηε φηη αμίδνπκε ζσκαηηθά θαη ςπρηθά ην ίδην θαη
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αθφκα πεξηζζφηεξν απφ ηνλ νπνηνλδήπνηε… Ακέ! Όκσο απηνί πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ
ηα δπν ηνπο πφδηα γηα λα ηξέμνπλ γξεγνξφηεξα ζηελ επίζεζε, αλ έρνπλ
αθξσηεξηαζζεί, θξαηνχληαη ζε απφζηαζε ζηε δσή απφ απηνχο πνπ δέζηαλαλ ηα δπν
ηνπο πφδηα ζην καγθάιη ελφο γξαθείνπ… Γψζηε καο κηα ζέζε ζηελ θνηλσλία θαη
κάζεηε φηη απηή ηε ζέζε μέξνπκε πψο λα ηελ θεξδίζνπκε .
( Καλό θα ήηαν ηο ςλικό να αναπαπασθεί με πληποθοπιακό ύθορ και αποθεςσθεί η
ζςναιζθημαηική θόπηιζη ηος παπαθέμαηορ )
Οικονομικές και πολιτικές σσνέπειες :
Η Γαιιία θαη ε Αγγιία, νη νπνίεο άθκαδαλ ην 1914, θαηεζηξακκέλεο ηψξα απφ ηηο
πνιεκηθέο επηρεηξήζεηο […] δελ είραλ πιένλ θαλέλα θέξδνο απφ ηα θεθάιαηα πνπ
είραλ ηνπνζεηήζεη ζηε Ρσζία θαη ηελ νζσκαληθή απηνθξαηνξία. Με ηηο βάζεηο ηεο
νηθνλνκίαο ηνπο απνδπλακσκέλεο, έραζαλ ηα πιενλεθηήκαηα πνπ ηνπο έδηλε ην
νηθνλνκηθφ ηνπο πξνβάδηζκα απέλαληη ζηε Γεξκαλία θαη ηηο άιιεο ρψξεο. Έηζη νη
Ηλσκέλεο Πνιηηείεο κπνξνχλ λα ζεσξνχληαη νη κφλνη πξαγκαηηθνί ληθεηέο ηνπ
πνιέκνπ, αθνχ δηαηήξεζαλ ην έδαθφο ηνπο άζηθην θαη έγηλαλ νη δαλεηζηέο φισλ ησλ
άιισλ εκπφιεκσλ ρσξψλ.

β)
σνέπειες ζηο επίπεδο ηων διεθνών ζτέζεων
τοιτεία βιβλίοσ
Ο πφιεκνο νδήγεζε επίζεο ζηελ αλαζεψξεζε πνιιψλ αξρψλ θαη δνγκάησλ πνπ
ξχζκηδαλ έσο ηφηε ηηο δηεζλείο ζρέζεηο. Η δήισζε ηνπ πξνέδξνπ ησλ ΗΠΑ Οπίιζνλ
(Woodrow Wilson) γηα ηελ απηνδηάζεζε ησλ ιαψλ (ηα πεξίθεκα «14 ζεκεία»), πνπ
δεκνζηεχηεθε ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 1918, πξνζέδσζε ηδενινγηθή ππφζηαζε ζηε
ζχξξαμε θαη επηηάρπλε ηελ απνζηαζεξνπνίεζε θαη ηε δηάιπζε ησλ δχν πνιπεζληθψλ
απηνθξαηνξηψλ ηεο Δπξψπεο, ηεο Απζηξννπγγαξίαο θαη ηεο Οζσκαληθήο
Απηνθξαηνξίαο. Σν θφζηνο ηνπ πνιέκνπ απνδείρηεθε πνιχ κεγαιχηεξν απφ απηφ πνπ
κπνξνχζαλ λα ππνινγίζνπλ ην 1914 νη αληίπαινη. Σφζν νη εδαθηθέο ππνζρέζεηο φζν
θαη ηα δάλεηα πεξηέπιεμαλ αθφκε πεξηζζφηεξν ηηο δηαθξαηηθέο ζρέζεηο, αχμεζαλ ηηο
μέλεο επηξξνέο θαη επεκβάζεηο θαη ππνβίβαζαλ γεληθά ην επίπεδν ησλ δηεζλψλ
ζρέζεσλ. Γηα λα θεξδεζνχλ ε Ιηαιία θαη ε Διιάδα, νη χκκαρνη πξνέβεζαλ ζε
παξαρσξήζεηο ζε βάξνο ηεο Απζηξίαο θαη ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο, νη νπνίεο
δελ ήηαλ δπλαηφλ λα ηθαλνπνηεζνχλ ρσξίο λα πξνθαιέζνπλ αλαζηαηψζεηο πνπ δε
ζπλέθεξαλ νχηε ζηνπο εηηεκέλνπο νχηε ζηνπο ληθεηέο. Αλάινγεο ήηαλ νη επηδξάζεηο
ησλ ζπγθξνπφκελσλ ζπκκαρηθψλ ππνζρέζεσλ ζηνπο Άξαβεο θαη ζηνπο Δβξαίνπο.
Σφζν ε Βξεηαλία φζν θαη ε Γαιιία, αιιά θπξίσο ε πξψηε, ππνζηήξημαλ ηελ
επαλάζηαζε ησλ Αξάβσλ θαη πξνψζεζαλ ηελ εζληθή απνθαηάζηαζή ηνπο, ελψ
παξάιιεια ππνζρέζεθαλ (ε Βξεηαλία αλέιαβε επίζεκα ην 1917) λα πξνσζήζνπλ ηελ
ίδξπζε εζληθήο εζηίαο ησλ Δβξαίσλ.
τοιτεία παραθέματος Γ΄
Οη ζέζεηο ηνπ Γνπίιζνλ, [Woodrow Wilson] πνπ έρνπλ εθθξαζηεί απφ ηνλ Ιαλνπάξην
ηνπ 1918 ζε έλα κήλπκα πξνο ην Κνλγθξέζζν ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηψλ (φπνπ
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απαξηζκνχληαη ηα πεξίθεκα «14 ζεκεία» πάλσ ζηα νπνία ζα πξέπεη λα βαζηζηεί ε
κειινληηθή εηξήλε), αλαθέξνπλ κε πνιχ θαηλνηφκν ηξφπν ην δηθαίσκα ησλ ιαψλ
ζηελ απηνδηάζεζε θαη εηζεγνχληαη ηελ εγθαηάιεηςε ηεο κπζηηθήο δηπισκαηίαο, ηελ
ειεπζεξία ησλ ζαιαζζψλ, ηνλ αθνπιηζκφ, «ακνηβαίεο εγγπήζεηο πνιηηηθήο
αλεμαξηεζίαο θαη εδαθηθήο αθεξαηφηεηαο» ζην πιαίζην κηαο «Κνηλσλίαο ησλ Δζλψλ»
θ.ιπ. Πέξα απφ ηηο γελλαηφςπρεο πξνζέζεηο απηνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο –πνπ νη
πεξηζζφηεξνη Δπξσπαίνη θξίλνπλ «νπηνπηθφ»–, ν Γνπίιζνλ ελδηαθέξεηαη πξαγκαηηθά
λα απνθεπρζνχλ νη επεξρφκελεο ηξηβέο, πεξηνξίδνληαο φζν γίλεηαη ηελ απνγνήηεπζε
ησλ εηηεκέλσλ.
Σα ζηνηρεία ησλ παξαζεκάησλ θα πρέπει να ζσνδσαζηούν κε ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ
ζρνιηθνχ βηβιίνπ.
Επιμέλεια απανηήζευν : Κονιδάπηρ Γπηγόπηρ
Μπέπδορ Κοζμάρ
Σκιαδαπέζηρ Χπήζηορ
Χπςζάνθηρ Θάνορ
Επιζηημονική Σύμβοςλορ : δπ. Γευπγιάδος Αγάθη
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