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ΘΕΜΑ Α1 

α. Σελ. 66-67 «Κ οι Οθωµανοί Τούρκοι ανέπτυξαν… µε την εκδίωξη των χριστιανών της χώρας». 

β. Σελ. 142-143 «Ο µεγάλος αντιφασιστικός συνασπισµός…επικεντρωνόταν σε ένα µόνο τµήµα της 

Ευρώπης». Η αρχή του τοποθετείται χρονικά µε το τέλος του Β΄ παγκοσµίου  και η ολοκλήρωση 

του στην αρχή της κατάρρευσης της Σοβιετικής Ένωσης. 

γ. Σελ. 154  «Τον Μάιο του 1949 ιδρύθηκε…προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων». 

 

ΘΕΜΑ Α2 

α -> 6 

β ->7 

γ ->3 

δ ->2 

ε ->1 

 

ΘΕΜΑ Β1 

α. Σελ 85  , «κατευθυντήριοι των νικητριών δυνάµεων… αλλά τις διάφορες εθνότητες». 

β. Σελ. 85 , «Στη Συνθήκη ειρήνης που υπογράφηκε… να καταβάλει πολεµικές αποζηµιώσεις 

δυσανάλογες προς τις δυνατότητες της» 

 

ΘΕΜΑ Β2 

α. Σελ.120 « Η επικράτηση των Ελλήνων στον πόλεµο… σε τµήµα τουλάχιστον της Μ. Ανατολής» 

β. σελ.121 «Η σηµασία της ένοπλης ελληνογερµανικής σύρραξης … των αντίξοων καιρικών 

συνθηκών του ρωσικού χειµώνα» 

Σελ. 124 «πουθενά στην Ευρώπη … να µη συµµετάσχουν στην εκστρατεία κατά της Σοβιετικής 

Ένωσης» 

 

ΘΕΜΑ Γ1 

� Εισαγωγή βιβλίου σελ.31 :Έν όψει της πολιτικής κατάστασης του τόπου και της διεθνούς 

συγκυρίας δεν ήταν εύκολο για την Ελλάδα να αποκτήσει ένα δηµοκρατικό πολίτευµα. Αντίθετα, το 

πολίτευµα της διαµορφώθηκε µε τα εκάστοτε δεδοµένα. Όπως πληροφορεί και το ιστορικό 

παράθεµα, κατόπιν αγγλικής πρότασης στη ∆ιάσκεψη του Λονδίνου, υπογράφεται το Πρωτόκολλο 
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Ανεξαρτησίας στις 22 Ιανουαρίου / 3 Φεβρουαρίου 1830 από την Αγγλία, Γαλλία, Ρωσία, 

Άµπερντην, Μονµορανσύ Λαβάλ και Λίβεν. 

� Σύµφωνα µε το άρθρο 1 και σε συνδυασµό µε πληροφορίες του σχολ. εγχειριδίου σελ. 31 ,   

«η Ελλάδα υπήχθη… τη Βρετανία, τη Γαλλία και τη Ρωσία». Η πηγή συµπληρώνει την επιθυµία της 

Ελ. για ένα κράτος ανεξάρτητο µε τις αντίστοιχες πολιτικές, διοικητικές, εµπορικές ρυθµίσεις που 

αρµόζουν σε ένα ελεύθερο κράτος. 

� Σύµφωνα µε το άρθρο 2 ορίζονται τα σύνορα της Ελ. από τις εκβολές του Ασπροποτάµου, 

καταλήγοντας στο όρος Αρτοτίνα, ακολουθώντας την κορυφογραµµή της Οίτης, µέχρι και τον 

κόλπο του Ζητουνίου. Πιο συγκεκριµένα το σχολ. βιβλίο αναφέρει ότι σελ. 32  «η Ελ. περιορίστηκε 

από τις διεθνείς πράξεις… ασιατικές κτήσεις του Οθωµανικού Σουλτάνου» 

� Σύµφωνα µε το άρθρο 3 φαίνεται πως η ελλην. κυβέρνηση προωθεί ένα πολιτικό σύστηµα που 

βασίζεται στο «παλαιό σύστηµα» των προεστών και των αρχιερέων, στους «φυσικούς ηγέτες» θα 

λέγαµε της επανάστασης που ήλεγχαν την επαναστατ. εξουσία. Πιο συγκεκριµένα, ο Καποδίστριας 

όταν καταφθάνει στην Ελλάδα παραλαµβάνει ένα σύστηµα συγκεντρωτικό και πατερναλιστικό, 

δυνάµει αντιπροσωπευτικό σύστηµα. Άλλωστε και η πηγή πληροφορεί για µία κυβέρνηση 

µοναρχική και κληρονοµική, σύµφωνα µε τις επικρατούσες πολιτικές συνθήκες, και για ένα 

πολίτευµα µοναρχικό στηριζόµενο σε έναν ηγεµόνα της Ελ. που θα φέρει τον τίτλο του κυρίαρχου 

Ηγεµόνα. Σύµφωνα µε τις πληροφορίες του βιβλίου σε. 32-32  «ο πρώτος ηγεµόνας των Ελ., ο 

Όθων, … αισιοδοξίας για το µέλλον.» Βέβαια, µέσα σε όλο αυτό το κλίµα ήταν ορατή η απουσία 

Συντάγµατος, ζητούµενο που εξέφραζε η κοινή βούληση του λαού. 

 

� Σύµφωνα µε το άρθρο 8, οι 3 µεγάλες ∆υνάµεις (Αγγλία, Γαλλία, Ρωσία) εγγυώνται για το 

καινούριο καθεστώς µέσω της ψιλής εποπτείας της χώρας καθώς επιτρεπόταν και η παρέµβαση 

τους στην άσκηση της εθνικής της πολιτικής. 

 

� Με το Πρωτόκ. της Ανεξαρτησίας τερµατίζεται η Ελληνική Επανάσταση και το ανεξάρτητο 

πλέον ελληνικό κράτος εντάσσεται επίσηµα στην υπόλοιπη ∆ιεθνή Κοινωνία, αποτελώντας πλέον 

µία υπολογίσιµη δύναµη στον τότε σύγχρονο κόσµο. 

 

ΘΕΜΑ ∆1 

� Εισαγωγή βιβλίου , (σελ.97) Η φροντίδα για τη διατήρηση της ειρήνης, όπως είχε θεσπιστεί 

κατά τη ∆ιάσκεψη στο Παρίσι, φάνηκε να εµπνέει τους ηγέτες των περισσότερων κρατών – µελών 

της διεθνούς κοινωνίας κατά τη δεκαετία 1920-1930. Παρά τις µεταξύ τους διαφορές, οι 

δηµοκρατικές κυβερνήσεις µετά τη λήξη του Α΄ Παγκ., αντιµετώπιζαν µε αποστροφή το 

ενδεχόµενο µιας νέας αιµατοχυσίας. Με το τέλος της δεκαετίας του 1920, το µέλλον της ειρήνης 

αντιµετωπιζόταν µε αισιοδοξία. 

 

� Σύµφωνα µε τις πληροφορίες του σχολ. εγχειριδίου σελ. 98.  «Η εξέλιξη των σχέσεων… 

επίτευξη µιας αισθητικής οικονοµ. ανάκαµψης» Οι πληροφορίες της πηγής επιβεβαιώνουν αυτή την 

αίσθηση µέσω της µαζικής κατανάλωσης και παραγωγής αγαθών, που δίνουν την δυνατότητα σε 

ολοένα και περισσότερους ανθρώπους να αγοράζουν ηλεκτρικές συσκευές προς δική τους 

διευκόλυνση, αυτοκίνητα και διαφορετικής σύνθεσης ενδύµατα. Αυτή η συµπεριφορά συνάδει και 

µε την αύξηση της βιοµηχανικής παραγωγής που έφτανε έως και 50% στην ευρύτερη έκταση της 

Ευρώπης και των ΗΠΑ. 

 



ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ               ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 3 

� Ιδιαίτερη έµφαση όπως πληροφορεί το παράθεµα, δίνεται στον ελεύθερο χρόνο που µε τη 

σειρά του εγκαινιάζει µία νέα περίοδο ανθρωπ. αναγκών και αντίστοιχων ενδιαφερόντων. Έτσι 

καταλήγουµε στην ανάπτυξη του παραθερισµού αλλά και του ποδοσφαίρου, που συνδέονται µε 

την έναρξη ανοικοδόµησης παραθαλάσσιων θερέτρων και σταδίων αντίστοιχα. 

 

� Σε.99:  «Παράλληλα ωστόσο εκδηλωνόταν … µείωσης των τιµών των αγροτικών προϊόντων.» 

Όπως αναφέρει και το παράθεµα οι χώρες που στηρίζονται αποκλειστικά στον αγροτικό τοµέα και 

τις εξαγωγές, πλήττονται λόγω πτώσης τιµών στα αγροτικά προϊόντα αλλά και συγκέντρωση 

αποθέµατος χωρίς αυτό να µπορεί να εµπορευµατοποιηθεί. Πιο συγκεκριµένα, εξαιτίας του 

αµερικανικού ανταγωνισµού, η Κεντρική και Α. Ευρώπη σηµειώνει πτώση στο 10% των εισαγωγών 

σιταριού, ενώ οι Γάλλοι έµποροι, παρά την αυξηµένη προστασία τους µέσω των δασµών, δεν είναι 

ικανοί πλέον να συναγωνιστούν τα ξένα προϊόντα. Αλλά και για την Γερµανία η κατάσταση δεν 

βαίνει καλώς, αφού οι αγρότες είναι υπερχρεωµένοι και υποθηκεύουν τη γη τους. Παρ΄όλα αυτά, 

στο πλαίσιο της διασφάλισης των συνθηκών ειρήνης και σταθερότητας, πιστευόταν ότι αυτά θα 

αντιµετωπιστούν µε δηµοκρατικές µεθόδους.       
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