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ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

(ΝΕΟ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) 

ΟΜΑ∆Α ΠΡΩΤΗ 

ΘΕΜΑ Α1 

 Να δώσετε το περιεχόµενο των παρακάτω όρων:  

α) Νεοτουρκικό κίνηµα  

β) Βαλκανικό Σύµφωνο 

γ) ΕΟΚΑ  

Μονάδες 15  

ΘΕΜΑ Α2  

Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό 

σας τη λέξη Σωστό ή Λάθος δίπλα στο γράµµα που αντιστοιχεί στην κάθε 

πρόταση: 

α) Μοναδικό κίνητρο της αποικιοκρατίας ήταν η εξυπηρέτηση οικονοµικών 

και στρατηγικών συµφερόντων. 

β) Ο Χαρίλαος Τρικούπης καθιέρωσε συνταγµατικά τη µονιµότητα των 

δηµοσίων υπαλλήλων.  

γ) Η επιχείρηση εισβολής της Γερµανίας στην Ελλάδα βασίστηκε στο σχέδιο 

«Μαρίτα».  

δ) Ο όρος «σιδηρούν παραπέτασµα» (iron curtain) ανήκει στον πρόεδρο των 

ΗΠΑ Χάρυ Τρούµαν.  

ε) Τα ∆ωδεκάνησα ενσωµατώθηκαν στην Ελλάδα µε τη Συνθήκη των 

Παρισίων (1947).  

Μονάδες 10  

ΘΕΜΑ Β1  

Να αναπτύξετε τα αίτια και τα αποτελέσµατα της Επανάστασης της 3ης 

Σεπτεµβρίου 1843.  

Μονάδες 12 
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 ΘΕΜΑ Β2 

Ποιες απόψεις διατυπώθηκαν για την ευρωπαϊκή ενοποίηση στα τέλη της 

δεκαετίας του 1940 (µονάδες 9) και ποιοι ήταν οι «πατέρες της Ευρώπης»; 

(µονάδες 4) 

 Μονάδες 13 

ΟΜΑ∆Α ∆ΕΥΤΕΡΗ 

ΘΕΜΑ Γ1  

Αντλώντας στοιχεία από τα κείµενα που σας δίνονται και µε βάση τις 

ιστορικές σας γνώσεις, να αναφερθείτε:  

α) στις τεχνολογικές καινοτοµίες, τις πηγές ενέργειας και τα µέσα 

µεταφοράς και συγκοινωνίας στην Αγγλία, κατά τη Βιοµηχανική 

Επανάσταση (µονάδες 12) και  

β) στο ανθρώπινο δυναµικό που απασχολήθηκε στη βιοµηχανία της Αγγλίας, 

καθώς και στις συνθήκες εργασίας του (µονάδες 13). 

 Μονάδες 25  

ΚΕΙΜΕΝΟ Α 

Η τεράστια αυτή βιοµηχανία [άνθρακα], µολονότι ίσως δεν 

αναπτυσσόταν αρκετά γρήγορα για πραγµατικά µαζική εκβιοµηχάνιση 

σηµερινού τύπου, ήταν ωστόσο αρκετά µεγάλη για να δώσει κ ίνητρο στη 

βασική εφεύρεση που έµελλε να µετασχηµατίσει τις βιοµηχανίες 

κεφαλαιουχικών αγαθών: το σιδηρόδροµο. ∆ιότι τα ορυχεία δεν χρειάζονταν 

απλώς ατµοµηχανές µεγάλης ισχύος σε µεγάλες ποσότητες, αλλά και 

αποτελεσµατικά µέσα µεταφοράς µεγάλων ποσοτήτων άνθρακα από το 

µέτωπο εξόρυξης στο φρέαρ
1
 , και ιδίως από την είσοδο της στοάς στο 

σηµείο φόρτωσης. […] Στις δύο πρώτες δεκαετίες της ζωής του 

σιδηροδρόµου (1830-50) η παραγωγή σιδήρου στη Βρετανία αυξήθηκε από 

680.000 σε 2.250.000 [τόνους] –µε άλλα λόγια, τριπλασιάστηκε. Η 

παραγωγή άνθρακα ανάµεσα στο 1830 και το 1850 τριπλασιάστηκε επίσης 

από 15 σε 49 εκατοµµύρια τόνους. Η τεράστια αυτή αύξηση οφειλόταν 

κυρίως στο σιδηρόδροµο, γιατί για κάθε µίλι σιδηροδροµικής γραµµής 

χρειάζονταν 300 τόνοι σιδήρου µόνο για τη σιδηροτροχιά. […] Το 1830 

υπήρχαν µερικές δωδεκάδες µίλια σιδηροδροµικών γραµµών σε όλο τον 
                                                           

1
 πηγάδι 
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κόσµο –κυρίως η γραµµή από το Liverpool στο Manchester. Ως το 1840 

υπήρχαν 4.500 µίλια και ως το 1850 πάνω από 23.500 µίλια. Οι πιο πολλές 

γραµµές σχεδιάστηκαν σε περιόδους κερδοσκοπικού παραληρήµατος, 

γνωστού ως «µανία των σιδηροδρόµων», όπως του 1835-37, και ιδίως του 

1844-47· οι πιο πολλές κατασκευάστηκαν κατά µέγα µέρος µε βρετανικά 

κεφάλαια, βρετανικό σίδηρο, βρετανικά µηχανήµατα και τεχνογνωσία.  

E.J. Hobsbawm, Η εποχή των Επαναστάσεων , 1789-1848, µτφρ. Μαριέτα 

Οικονοµοπούλου, Αθήνα, Μορφωτικό Ίδρυµα Εθνικής Τραπέζης, 1990, σσ. 

65-68.  

ΚΕΙΜΕΝΟ Β 

Ο πρώτος και ίσως ο ζωτικότερος παράγων που έπρεπε να 

κινητοποιηθεί και να ανακατανεµηθεί ήταν η εργασία, διότι βιοµηχανική 

οικονοµία σηµαίνει απότοµη πτώση του γεωργικού (δηλαδή αγροτικού) 

πληθυσµού και απότοµη αύξηση του µη γεωργικού (δηλαδή του πληθυσµού 

στα αστικά κέντρα) και ασφαλώς σηµαίνει (όπως στην περίοδο που µας 

απασχολεί) µια ταχύτατη γενική πληθυσµιακή αύξηση. […] Μια 

βιοµηχανική οικονοµία χρειάζεται εργατική δύναµη που ασφαλώς θα 

προέλθει από τον προηγουµένως µη βιοµηχανικό τοµέα. Ο αγροτικός 

πληθυσµός στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό, µε τη µορφή µετανάστευσης 

(κυρίως της ιρλανδικής), ήταν οι πιο εµφανείς πηγές εργατικού δυναµικού, 

τις οποίες συµπλήρωναν οι διάφοροι µικροπαραγωγοί και οι φτωχοί 

εργαζόµενοι. […] Στα εργοστάσια, όπου το πρόβληµα ήταν επιτακτικότερο, 

θεωρούνταν συχνά πιο βολικό να προσλαµβάνονται γυναίκες και παιδιά, που 

ήταν ευπειθέστεροι αλλά και χαµηλόµισθοι εργαζόµενοι. Από το σύνολο 

των εργατών στις αγγλικές κλωστοϋφαντουργίες στα 1834 -47 το ¼ περίπου 

ήταν άντρες, περισσότερο από το 50% γυναίκες και κορίτσια, και το 

υπόλοιπο αγόρια κάτω των 18 χρόνων […].  

Αναµφίβολα, το χωριατόπαιδο δεν θα θεωρούσε τη ζωή αυτή πιο 

εξαρτηµένη ή πιο άθλια από των γονιών του […]. Αλλά για τον ελεύθερο 

άνθρωπο, το εργοστάσιο, όπου έµπαινε απλώς ως «εργατική δύναµη», ήταν 

κάτι µόλις προτιµότερο από τη σκλαβιά, και όλοι, εκτός από τους πιο 

πεινασµένους, προσπαθούσαν να το αποφύγουν· ακόµη κι αν δεν το 

απέφευγαν, προσπαθούσαν από µέσα να αντισταθούν στη δρακόντεια 

πειθαρχία µε πολύ µεγαλύτερο πείσµα απ’ ό,τι οι γυναίκες και τα παιδιά, που 

τα προτιµούσαν γι’ αυτό οι εργοστασιάρχες. Και, φυσικά, στη δεκαετία του 
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1830 και µέρος της δεκαετίας του 1840, ακόµη και η υλική κατάσταση του 

εργοστασιακού προλεταριάτου άρχισε να παρουσιάζει επιδείνωση. 

 E.J. Hobsbawm, ό.π., σσ. 70-72, 74 και 271.  

Σηµ. Τα κείµενα Α και Β αποδόθηκαν στο µονοτονικό.  

 

ΘΕΜΑ ∆1  

Αξιοποιώντας στοιχεία από τα παρακάτω κείµενα που σας δίνονται και µε 

βάση τις ιστορικές σας γνώσεις, να αναφερθείτε: 

α) στις ανθρώπινες απώλειες και στις ηθικές, οικονοµικές και πολιτικές 

συνέπειες του Α΄ Παγκοσµίου Πολέµου (µονάδες 13) και  

β) στις συνέπειες του Α΄ Παγκοσµίου Πολέµου στο πεδίο των διεθνών 

σχέσεων (µονάδες 12).  

Μονάδες 25 

ΚΕΙΜΕΝΟ Α 

Ναι, πρέπει να ξέρουν όλοι καλά ότι οι ακρωτηριασµένοι δεν θεωρούν 

τους εαυτούς τους περιθωριακούς, άτυχους ή άσχηµους. Όλοι εµείς, οι 

κουλοί, οι µονόφθαλµοι, οι παραµορφωµένοι, ισχυριζόµαστε ότι αξίζουµε 

σωµατικά και ψυχικά το ίδιο και ακόµα περισσότερο από τον 

οποιονδήποτε… Αµέ! Όµως αυτοί που χρησιµοποίησαν τα δυο τους πόδια 

για να τρέξουν γρηγορότερα στην επίθεση, αν έχουν ακρωτηριασθεί, 

κρατούνται σε απόσταση στη ζωή από αυτούς που ζέσταναν τα δυο τους 

πόδια στο µαγκάλι ενός γραφείου… ∆ώστε µας µια θέση στην κοινωνία και 

µάθετε ότι αυτή τη θέση ξέρουµε πώς να την κερδίσουµε .  

Maurice Leblanc 

 Αρσέν Λουπέν, Το χρυσό τρίγωνο, στο Marc Ferro, Ο Πρώτος Παγκόσµιος 

Πόλεµος 1914- 1918, µτφρ. Τζίνα Κατσιλιέρη, Αθήνα, Ελληνικά Γράµµατα , 

1993, σ. 451. 

ΚΕΙΜΕΝΟ Β 

Η Γαλλία και η Αγγλία, οι οποίες άκµαζαν το 1914, κατεστραµµένες 

τώρα από τις πολεµικές επιχειρήσεις […] δεν είχαν πλέον κανένα κέρδος 
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από τα κεφάλαια που είχαν τοποθετήσει στη Ρωσία και την οθωµανική 

αυτοκρατορία. Με τις βάσεις της οικονοµίας τους αποδυναµωµένες, έχασαν 

τα πλεονεκτήµατα που τους έδινε το οικονοµικό τους προβάδισµα απέναντι 

στη Γερµανία και τις άλλες χώρες. Έτσι οι Ηνωµένες Πολιτείες µπορούν να 

θεωρούνται οι µόνοι πραγµατικοί νικητές του πολέµου, αφού διατήρησαν το 

έδαφός τους άθικτο και έγιναν οι δανειστές όλων των άλλων εµπόλεµων 

χωρών. 

Ο ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ [ΤΟΥ Α΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ] 

 Επιστρατευµένοι 

µεταξύ του 1914 

και του 1918* 

Νεκροί * Τραυµατίες 

* 

Ποσοστό των 

νεκρών, των 

αναπήρων και 

των τραυµατιών 

του συνόλου των 

επιστρατευµένων 

(%)* 

Γαλλία  8.41 1.35 3.50 60 

Μεγάλη 

Βρετανία  

8 0.95 2 37 

Ιταλία  5.25 0.50 - - 

Η.Π.Α. 4 0.10 - - 

Ρωσία  - 2.30 - - 

Γερµανία  13 1.60 4 41 

Αυστροουγ

γαρία  

9 1.45 2 38 

Τουρκία  - 0.40 - - 

 

*Οι αριθµοί δηλώνουν εκατοµµύρια  

Marc Ferro, ό.π., σ. 449. 

ΚΕΙΜΕΝΟ Γ 

Οι θέσεις του Γουίλσον, [Woodrow Wilson] που έχουν εκφραστεί από 

τον Ιανουάριο του 1918 σε ένα µήνυµα προς το Κονγκρέσσο των Ηνωµένων 

Πολιτειών (όπου απαριθµούνται τα περίφηµα «14 σηµεία» πάνω στα οποία 

θα πρέπει να βασιστεί η µελλοντική ειρήνη), αναφέρουν µε πολύ καινοτόµο 

τρόπο το δικαίωµα των λαών στην αυτοδιάθεση και εισηγούνται την 

εγκατάλειψη της µυστικής διπλωµατίας, την ελευθερία των θαλασσών, τον 
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αφοπλισµό, «αµοιβαίες εγγυήσεις πολιτικής ανεξαρτησίας και εδαφικής 

ακεραιότητας» στο πλαίσιο µιας «Κοινωνίας των Εθνών» κ.λπ. Πέρα από τις 

γενναιόψυχες προθέσεις αυτού του προγράµµατος –που οι περισσότεροι 

Ευρωπαίοι κρίνουν «ουτοπικό»–, ο Γουίλσον ενδιαφέρεται πραγµατικά να 

αποφευχθούν οι επερχόµενες τριβές, περιορίζοντας όσο γίνεται την 

απογοήτευση των ηττηµένων.  

Serge Berstein - Pierre Milza, Η Ευρωπαϊκή Συµφωνία και η Ευρώπη των 

Εθνών 1815 - 1919, µτφρ. Αναστάσιος Κ. ∆ηµητρακόπουλος, Αθήνα, 

Αλεξάνδρεια, 1997, σ. 277. 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΟΜΑ∆Α ΠΡΩΤΗ 

ΘΕΜΑ Α1 

α) Νεοτουρκικό κίνηµα: σχολικό βιβλίο, σελ. 66-67 «Και οι Οθωµανοί 

Τούρκοι… την εκδίωξη των χριστιανών της χώρας». 

β) Βαλκανικό σύµφωνο: σχολικό βιβλίο, σελ. 107-108 «Η Ελλάδα 

συνυπέγραψε στις 9 Φεβρουαρίου 1934… στο ανεπιθύµητο αυτό 

αποτέλεσµα». 

γ) ΕΟΚΑ: σχολικό βιβλίο, σελ. 163 «Την 1
η
 Απριλίου 1955… τον Μάρτιο 

του 1956». 

 

ΘΕΜΑ Α2  

α) Λάθος (σελ.55) 

β) Λάθος (σελ. 61) 

γ) Σωστό (σελ. 120) 

δ) Λάθος (σελ. 135) 

ε) Σωστό (σελ. 138) 
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ΘΕΜΑ Β1  

Σχολικό βιβλίο, σελ. 35-36 «Τον αρχικό γενικό ενθουσιασµό… από την 

πλειοψηφία του κοινοβουλίου». 

 

ΘΕΜΑ Β2  

Σχολικό βιβλίο, σελ. 154 «Βέβαια, στα τέλη της δεκαετίας του 1940… 

έµειναν στην ευρωπαϊκή µνήµη ως “πατέρες της Ευρώπης”». 

 

ΟΜΑ∆Α ∆ΕΥΤΕΡΗ 

ΘΕΜΑ Γ1. 

Σχολικό Βιβλίο σελ. 9, 41-42 

Η Βιοµηχανική Επανάσταση, που είχε αρχίσει στην Αγγλία τον 18ο αιώνα, 

εξαπλώνεται στα υπόλοιπα κράτη της Βόρειας  Ευρώπης. Μια νέα τάξη, η 

εργατική, έρχεται στο προσκήνιο, τα συµφέροντα της οποίας θα 

συγκρουστούν µε αυτά της αστικής τάξης. Παράλληλα, κάνουν την 

εµφάνισή τους ο συνδικαλισµός και το γυναικείο κίνηµα. 

α) Ο λόγος για τον οποίο οι επαναστατικές αλλαγές στην τεχνολογία και 

στην οργάνωση της βιοµηχανικής παραγωγής συνέβησαν πρώτα στην 

Αγγλία είναι ότι εκεί υπήρχαν οι κατάλληλες συνθήκες. Στην Αγγλία στον 

τοµέα της κλωστοϋφαντουργίας, όπου συντελέστηκε πρώτα η 

εκβιοµηχάνιση της παραγωγής, παρουσιάστηκαν, στο τελευταίο τέταρτο του 

18ου αιώνα, µεγάλη αύξηση της ζήτησης βαµβακερών υφασµάτων και 

ταυτόχρονα αδυναµία των παραγωγών και των εµπόρων να ικανοποιήσουν 

αυτή τη ζήτηση. Τεχνολογικά επιτεύγµατα, ωστόσο, έδωσαν τη δυνατότητα 

µεγάλης αύξησης της παραγωγής κλωστών και υφασµάτων. Τη µηχανική 

ανέµη, την «κλώστρια Τζένη», όπως ονοµάστηκε, ακολούθησαν άλλες 

εφευρέσεις και τεχνολογικές εφαρµογές τους στην παραγωγή, µε 

αποκορύφωµα την ατµοµηχανή. Η Αγγλία διέθετε, επιπλέον, σε σύγκριση µε 

τις άλλες χώρες της Ευρώπης, ελεγχόµενες πηγές πρώτων υλών και αγορές 

των βιοµηχανικών προϊόντων στις αποικίες της, καθώς και τον απαραίτητο 

εµπορικό στόλο για την ασφαλή µεταφορά των προϊόντων. Η χώρα αυτή 

διέθετε ακόµη ένα εξαιρετικά ανεπτυγµένο σύστηµα πλωτής και οδικής 
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συγκοινωνίας, καθώς και µεγάλες ποσότητες γαιάνθρακα σε βάθος που 

επέτρεπε την εξόρυξή του µε τα µέσα της εποχής.  

Σύµφωνα µε τα στοιχεία που αντλούνται από το ιστορικό παράθεµα του E.J. 

Hobsbawm, η βιοµηχανία άνθρακα αποτέλεσε την ώθηση για την 

κεφαλαιώδους σηµασίας εφεύρεση του σιδηρόδροµου δεδοµένου ότι για τα 

ορυχεία απαιτούνταν πέρα από ατµοµηχανές και µέσα µεταφοράς των 

µεγάλων ποσοτήτων του άνθρακα. Ειδικότερα, σύµφωνα µε την πηγή τις δύο 

πρώτες δεκαετίες από την εφεύρεσή του η παραγωγή στη Βρετανία 

τριπλασιάστηκε τόσο του σιδήρου (από 680.000 σε 2.250.000 τόνους) όσο 

και του άνθρακα (από 15 σε 49 εκατοµµύρια). Αυτή η ενίσχυση της 

παραγωγής αποδόθηκε στο σιδηρόδροµο δεδοµένου ότι για κάθε µίλι 

σιδηροτροχιάς απαιτούνταν 300 τόνοι σιδήρου. Έτσι, ως το 1850 είχαν 

κατασκευαστεί πάνω από 23.500 µίλια σιδηροδροµικής γραµµής. Η 

πλειονότητά της σχεδιάστηκε στο πλαίσιο της «µανίας των σιδηροδρόµων», 

αυτού του κερδοσκοπικού παραληρήµατος του 1835-37 και 1844-47. Τέλος, 

προστίθεται ότι η κατασκευή τους αποδίδεται σε βρετανικά µέσα, όπως 

κεφάλαια,  σίδηρο, µηχανήµατα και τεχνογνωσία. 

∆ιάφορες εφευρέσεις και τεχνολογικά επιτεύγµατα, λοιπόν, -στην Αγγλία 

στην αρχή και στη συνέχεια σε πολλές χώρες της Ευρώπης και στις ΗΠΑ-

είχαν ως αποτέλεσµα να αυξηθούν κατακόρυφα η παραγωγικότητα και το 

κατά κεφαλήν εισόδηµα του ανθρώπου. Επρόκειτο µάλιστα για αύξηση 

µεγεθών και για γενικότερη ανάπτυξη που αποδείχτηκαν εξελίξεις µε δική 

τους νοµοτέλεια, σχεδόν ανεξέλεγκτες. 

 

β) Στην Αγγλία υπήρχε το απαιτούµενο εργατικό δυναµικό καθώς και το 

αγροτικό πλεόνασµα από τις περιφράξεις κοινοτικών γαιών από τους 

µεγάλους γαιοκτήµονες στα κτήµατά τους. Επιπρόσθετα, σύµφωνα µε το 

Κείµενο Β,  το ανθρώπινο δυναµικό ήταν αναµενόµενο να αντληθεί από το 

γεωργικό πληθυσµό-µη βιοµηχανικό τοµέα. Αυτό διαµορφώθηκε από την 

εσωτερική και εξωτερική µετανάστευση (κυρίως την ιρλανδική), αλλά και 

από µικροπαραγωγούς και ενδεείς εργαζοµένους. Εκτός από αυτούς και 

ιδιαίτερα στα εργοστάσια απασχολούνταν γυναίκες και παιδιά. Στις αγγλικές 

κλωστοϋφαντουργίες του 1834-1847, συγκεκριµένα, το ¼ περίπου µόνο 

ήταν άντρες, ενώ σε ποσοστό υψηλότερο από του 50% του συνόλου 

απασχολούνται γυναίκες και το υπόλοιπο ήταν παιδιά.  
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Στην ίδια ιστορική πηγή αποκαλύπτονται και οι συνθήκες εργασίας στα 

εργοστάσια, οι οποίες χαρακτηρίζονταν ως δουλικές. Γι’ αυτό το λόγο 

επιλέγονταν γυναίκες και παιδιά, που θεωρούνταν ευπειθέστεροι και 

αµοίβονταν µε πενιχρούς µισθούς. Στον αντίποδα, πέρα από τους ενδεείς,  η 

πλειονότητα προσπαθούσε να αποφύγει την εργασία σε αυτά ή επιχειρούσε 

να να αντιδράσει στην ασφυκτική πίεση. Καταλητικά, µεταξύ  του 1830 και 

1840 συνολικά ακόµα και η υλική κατάσταση του «εργοστασιακού 

προλεταριάτου» επιδεινώθηκε. 

 

ΘΕΜΑ ∆1 

Σχολικό βιβλίο, σελ. 80-81 

α) Ο Α΄ Παγκόσµιος Πόλεµος τελείωσε ύστερα από τεράστιες καταστροφές 

και µεγάλες πολιτικές και κοινωνικές αναστατώσεις. Από τα 65 εκατοµµύρια 

άνδρες που επιστρατεύτηκαν κατά τη διάρκεια του πολέµου πάνω από 10 

εκατοµµύρια σκοτώθηκαν στα διάφορα πεδία των µαχών και 20 

εκατοµµύρια τραυµατίστηκαν. Τα θύµατα ανάµεσα στους αµάχους δεν ήταν 

λιγότερα από τους νεκρούς στρατιώτες. Σύµφωνα µε τα στοιχεία του πίνακα 

στο κείµενο Β, τις περισσότερες απώλειες είχε η Γαλλία, καθώς το ποσοστό 

των νεκρών, αναπήρων και τραυµατιών επί συνόλου των επιστρατευµένων 

ανέρχεται στο 60%, ενώ ακολουθούν η Γερµανία µε ποσοστό 41%, η 

Αυστροουγγαρία µε ποσοστό 38% και η Αγγλία µε ποσοστό 37%. Αλλά και 

όσοι επέστρεψαν από τον πόλεµο είχαν να αντιµετωπίσουν τα σχόλια και 

την κατάκριση της κοινωνίας. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει το κείµενο Α, 

οι ανάπηροι και οι παραµορφωµένοι λόγω πολέµου περιθωριοποιούνταν, 

ενώ οι ίδιοι προσπαθούσαν να διεκδικήσουν µια θέση στην κοινωνία, 

καταγγέλλοντας όσους δεν συµµετείχαν σε µάχιµη θέση στον πόλεµο. 

Το κόστος του πολέµου αποδείχτηκε πολύ µεγαλύτερο από αυτό που 

µπορούσαν να υπολογίσουν το 1914 οι αντίπαλοι. Όπως χαρακτηριστικά 

αναφέρει το κείµενο Β, η Αγγλία και η Γαλλία βγήκαν κατεστραµµένες από 

τον πόλεµο, χάνοντας την ακµή τους, αλλά και το οικονοµικό προβάδισµα 

που είχαν µέχρι τότε έναντι της Γερµανίας και των υπολοίπων χωρών. 

Παράλληλα, έχασαν και τις επενδύσεις που είχαν στη Ρωσία και την 

οθωµανική αυτοκρατορία. Η µόνη κερδισµένη χώρα ήταν οι ΗΠΑ γιατί 

µόνο αυτές δεν είχαν εδαφικές και οικονοµικές απώλειες. Έτσι, έγιναν οι 

δανειστές των οικονοµικά κατεστραµµένων από τον πόλεµο χωρών. 
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∆υσκολότερο να υπολογιστεί είναι το ηθικό τίµηµα του πολέµου. Η προβολή 

της νίκης ως υπέρτατου σκοπού που δικαιολογεί όλα τα µέσα υποβίβασε τις 

βασικές αξίες του δυτικού πολιτισµού. Ο πόλεµος εξασθένισε και 

υπονόµευσε θεσµούς και αξίες, όπως την κοινοβουλευτική δηµοκρατία, τα 

φιλελεύθερα ιδεώδη και την ελεύθερη οικονοµία, και εισήγαγε ή επέτεινε 

άλλους θεσµούς, όπως τον κρατικό παρεµβατισµό στην οικονοµία και την 

παρέµβαση των στρατιωτικών στην πολιτική. 

 

β) Ο πόλεµος οδήγησε επίσης στην αναθεώρηση πολλών αρχών και 

δογµάτων που ρύθµιζαν έως τότε τις διεθνείς σχέσεις. Η δήλωση του 

προέδρου των ΗΠΑ Ουίλσον (Woodrow Wilson) για την αυτοδιάθεση των 

λαών (τα περίφηµα «14 σηµεία»), που δηµοσιεύτηκε τον Ιανουάριο του 

1918, προσέδωσε ιδεολογική υπόσταση στη σύρραξη και επιτάχυνε την 

αποσταθεροποίηση και τη διάλυση των δύο πολυεθνικών αυτοκρατοριών της 

Ευρώπης, της Αυστροουγγαρίας και της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας. Όπως 

µας επιβεβαιώνει το κείµενο Γ, ο Ουίλσον στο µήνυµά του στο Κονγκρέσσο 

των Ηνωµένων Πολιτειών εισηγείται την κατάργηση της µυστικής 

διπλωµατίας και των εξοπλισµών, προτείνοντας την πολιτική ανεξαρτησία 

και την εδαφική ακεραιότητα των λαών στο πλαίσιο της Κοινωνίας την 

Εθνών. Στόχος αυτού του προγράµµατος, παρά τον ουτοπικό του 

χαρακτήρα, ήταν η αποφυγή τριβών, που θα οδηγούσε σε νέες πολεµικές 

συρράξεις, και ο περιορισµός της απογοήτευσης των ηττηµένων. 

Τόσο οι εδαφικές υποσχέσεις όσο και τα δάνεια περιέπλεξαν ακόµη 

περισσότερο τις διακρατικές σχέσεις, αύξησαν τις ξένες επιρροές και 

επεµβάσεις και υποβίβασαν γενικά το επίπεδο των διεθνών σχέσεων. 

Επιτάχυνε επίσης την αποσταθεροποίηση και τη διάλυση των πολυεθνικών 

αυτοκρατοριών της Ευρώπης, της Αυστροουγγαρίας και της Οθωµανικής 

Αυτοκρατορίας. Για να κερδηθούν η Ιταλία και η Ελλάδα, οι Σύµµαχοι 

προέβησαν σε παραχωρήσεις σε βάρος της Αυστρίας και της Οθωµανικής 

Αυτοκρατορίας, οι οποίες δεν ήταν δυνατόν να ικανοποιηθούν χωρίς να 

προκαλέσουν αναστατώσεις που δε συνέφεραν ούτε στους ηττηµένους ούτε 

στους νικητές. Ανάλογες ήταν οι επιδράσεις των συγκρουόµενων 

συµµαχικών υποσχέσεων στους Άραβες και στους Εβραίους. Τόσο η 

Βρετανία όσο και η Γαλλία, αλλά κυρίως η πρώτη, υποστήριξαν την 

επανάσταση των Αράβων και προώθησαν την εθνική αποκατάστασή τους, 
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ενώ παράλληλα υποσχέθηκαν (η Βρετανία ανέλαβε επίσηµα το 1917) να 

προωθήσουν την ίδρυση εθνικής εστίας των Εβραίων. 
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