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ΠΠΟΟΛΛΙΙΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΠΠΑΑΙΙΔΔΕΕΙΙΑΑ  ΑΑ΄́  ΛΛΥΥΚΚΕΕΙΙΟΟΥΥ  ------ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ  22οο  ––  ΛΛέέξξεειιςς  κκεεννώώνν  

0 καλλιέργεια-1 μόνιμη-2 οικισμοί-3 επιθέσεις-4 στοιχειώδεις-5 νεολιθική-6 Μέση-7 Αίγυπτο-8 Αμερική-

9 Αζτέκοι-10 Ίνκας-11 εμπόριο-12 βασιλιά-13 δουλεία-14 αγροτικές-15 Ελλάδας-16 Ρωμαϊκής-17 Βυζάντιο-

18 βιοτεχνία-19 εμπόριο-20 αγροτικός-21 γεωργικές-22 χωριά-23 μικρές-24 19ο-25 βιομηχανία-26 πόλεις-

27 αγροτικού-28 αγροτικές-29 τμήματα-30 βιομηχανικών-31 ανεπτυγμένες-32 γεωργία-33 μειωθεί-

34 γεωργία-35 αναπτυσσόμενες-36 παραδοσιακές-37 γεωργία-38 εκμηχάνιση-39 ταχύτατη-

40 Εκβιομηχάνιση-41 μηχανών-42 παραγωγική-43 εκβιομηχάνιση-44 βιομηχανικής-45 μακρόχρονης-

46 τεχνολογικών-47 παραγωγή-48 συγκοινωνίες-49 οικοδόμηση-50 18ου-51 Βρετανία-52 Βόρεια-53 νερού-

54 ατμού-55 βιοτεχνίες-56 εργοστάσια-57 δομή-58 οργάνωση-59 θεσμούς-60 σκέψης-61 Αστικοποίηση-

62 συγκέντρωση-63 πόλεις-64 αστικοποίηση-65 προσδοκώμενης-66 ιατρικής-67 υλικών-68 περισσότερα-

69 Αύξηση-70 νέα-71 βιομηχανία-72 διαφήμισης-73 ανάγκες-74 πρότυπα-75 1890-76 μαζική-

77 αυτοκινήτων-78 μαζική-79 ζήτησή-80 προσιτή-81 αυτοκινητοδρόμων-82 εμπορίου-83 τραπεζών-

84 εμπόριο-85 τραπεζικό-86 παγκόσμιο-87 βιομηχανίας-88 υπηρεσιών-89 πλειονότητα-90 βιομηχανία-

91 υπηρεσιών-92 γεωργία-93 μηχανές-94 κοινωνικές-95 προσωπικές-96 χωριών-97 απρόσωπες-

98 μεγαλουπόλεων-99 επανάσταση-100 οικονομικών-101 κοινωνικών-102 πολιτικών-103 καλλιέργεια-

104 βιομηχανική-105 επιστημών-106 τεχνολογίας-107 νέο-108 μεταβιομηχανική-109 τεχνολογίας-

110 αξιοποίηση-111 γνώσεων-112 νέο-μηχάνημα-113 νέα-εφαρμογή-114 τεχνολογία-115 τελευταία-

116 τεχνολογία-117 διαχέεται-118 πολλούς-119 γοργούς-120 απόσταση-121 εφεύρεσης-122 χρήσης-

123 μικρότερος-124 400-125 βιβλίο-126 70-127 τηλέφωνο-128 40-129 ραδιόφωνο-130 25-131 τηλεόραση-

132 5-133 διαδίκτυο-134 αίσθηση-135 χρόνου-136 αποστάσεις-137 δεν-έχουν-138 μειωθεί-139 χρόνος-

140 κάλυψή-141 μειωθεί-142 επικοινωνίας-143 βιομηχανία-144 υπηρεσιών-145 μειώνονται-

146 αντικαθιστούν-147 πληροφορικής-148 υπολογιστές-149 διαφωνούν-150 αυξηθεί-151 υψηλού-

152 μηχανών-153 προϊόντα-154 φτώχειας-155 αντίποδα-156 περιβαλλοντική-157 φτώχεια-158 οικονομικές-

159 ανισότητες-160 δεν-161 γνώσης-162 1960-163 μεταβιομηχανικής-164 χειρωνακτικές-165 ικανότητες-

166 καινοτομιών-167 πληροφοριών-168 επαληθεύεται-169 τεχνολογία-170 αποδεχθούν-171 αφομοιώσουν-

172 εργασίας-173 επώδυνα-174 άγχος-175 υπολογιστών-176 τεχνοφοβία-177 χάσουν-178 μεταβολών-

179 τεχνολογική-180 μηχανήματα-181 ανισότητες-182 γνώση-183 πληροφορία-184 γνώση-185 δεν-

186 υποεκπαίδευση-187 αποκλεισμού-188 διάχυσή-189 ευκαιριών-190 αλλάζει-191 ισορροπίες-

192 διαπροσωπική-193 face-194 υπολογιστών-195 screen-196 έλεγχο-197 εξουσία-198 χνολογίες-

199 ηροφοριών-200 ικοινωνιών-201 εκσυγχρονισμού-202 υγείας-203 εκπαίδευσης-204 χρόνος-205 ιστορία-

206 χώρος-207 εξάρτηση-208 υποτέλεια-209 19ου-210 οικονομική-211 πολιτική-212 καθυστερημένη-

213 εισάγει-214 εξάγει-215 επιβάρυνε-216 ναυτιλία-217 μετανάστευση-218 τουρισμό-219 αστικοποίηση-

220 διόγκωσης-221 υπηρεσιών-222 βιομηχανίες-223 δημόσιο-224 υπηρεσιών-225 παθολογικής-226 μικρής-

227 Θεσσαλίας-228 φτώχεια-229 εγκαταλείπει-230 μετανάστευση-231 εξωτερικό-232 εκβιομηχάνιση-

233 επενδύσεις-234 πελατειακές-235 εργοδότης-236 πολιτικοί-237 ψήφους-238 δημόσιο-239 Παρασιτική-

240 νοοτροπία-241 χωρίς-242 παρα-243 οικονομία-244 αφανής-245 φοροδιαφυγή-246 αδικίας-

247 υποβάθμιση-248 πολιτικής-249 οικονομική-250 πολιτική-251 πολιτικής-252 θεσμών-253 τυπολατρεία-

254 νομολατρεία-255 ουσία-256 περιεχόμενο-257 νόμος-258 πολυνομία-259 προγραμματισμού-

260 ρουσφετολογικές-261 νόμοι-262 αδύναμους-263 ισχυροί-264 ξεφεύγουν-265 προγραμματισμού-

266 σχέδιο-267 ακυρώνει 

 


