
 

 

∆ευτέρα 20 Μαΐου 2013 
Ιστορία Γενικής Παιδείας Ηµερήσιων Λυκείων και ΕΠΑΛ 

Ενδεικτικές απαντήσεις 
 
ΘΕΜΑ Α1 
 
α.  Νεοτουρκικό κίνηµα: σελ. 66 – 67 «Και οι … της χώρας.» 
β.  Ψυχρός πόλεµος: σελ. 140 «Ο διπολισµός … ψυχρός πόλεµος.» 
Σηµείωση: «Στην έννοια διπολισµός θα µπορούσε να γίνει επεξηγηµατική αναφορά 
στο δυτικό και ανατολικό συνασπισµό.» 
γ.  Συµβούλιο της Ευρώπης: σελ. 154 «Τον Μάιο … ανθρωπίνων δικαιωµάτων.» 
 
ΘΕΜΑ Α2 
 
α. 6 (σελ. 147) 
β. 7 (σελ. 146) 
γ. 3 (σελ.151) 
δ. 2 (σελ. 152) 
ε. 1 (σελ.165) 
 
ΘΕΜΑ Β1 
α) σελ. 85 «Κατευθυντήριοι στόχοι … διάφορες εθνότητες.» 
Σηµείωση: θα µπορούσε να γραφεί και το περιεχόµενο της πρώτης παραγράφου, 
σελ. 85 «Στο συνέδριο της ειρήνης … Λόυντ Τζορτζ.» 
β) σελ. 85 «Η συνθήκη των Βερσαλλιών: Στη συνθήκη ειρήνης … προς τις 
δυνατότητές της.» 
 
ΘΕΜΑ Β2 
α) σελ. 120 «Η επικράτηση των Ελλήνων … της Μέσης Ανατολής.» 
β) σελ. 121 «Η σηµασία της ένοπλης ελληνογερµανικής σύρραξης … του ρωσικού 
χειµώνα.» 
 
ΘΕΜΑ Γ1 
 

• Από το σχολικό βιβλίο αξιοποιούµε: σελ. 31- 32 « Η νέα χώρα της Ευρώπης 
… εθνική ευχή.» 

• Από την πηγή αξιοποιούνται τα ακόλουθα:  
− Το πρωτόκολλο της Ανεξαρτησίας, το οποίο υπογράφεται από τους 

πληρεξούσιους της Αγγλίας, Γαλλίας και Ρωσίας, διακηρύττει την πολιτική 
ανεξαρτησία της Ελλάδας. 

− Σύµφωνα µε το άρθρο 1 ορίζεται ότι η Ελλάδα θα σχηµατίσει ένα κράτος 
ανεξάρτητο που θα διατηρεί όλα τα πολιτικά, διοικητικά και εµπορικά 
δικαιώµατα τα οποία αρµόζουν σε καθεστώς πλήρους ανεξαρτησίας. 

− Σύµφωνα µε το άρθρο 2 η συνοριακή γραµµή της Ελλάδας ορίζεται από τις 
εκβολές του Ασπροποτάµου (Αχελώου), κατά µήκος του ποταµού αυτού 
καταλήγοντας στο όρος Αρτοτίνα απ’ όπου ακολουθεί την κορυφή του όρους 
Οίτης έως τον κόλπο της Λαµίας. 



 

 

− Από το έδαφος της χώρας εξαιρείται σηµαντικό µέρος της δυτικής Στερεάς 
Ελλάδας. 

− Σύµφωνα µε το άρθρο 3 το πολίτευµα ορίζεται ως µοναρχικό και 
κληρονοµικό. Ορίζεται έτσι η ύπαρξη ενός ηγεµόνα που θα φέρει τον τίτλο 
«Ηγεµών Κυρίαρχης της Ελλάδας». 

−  Σύµφωνα µε το άρθρο 8 ορίζεται ότι κάθε µια από τις τρεις προστάτιδες 
χώρες (Αγγλία, Γαλλία, Ρωσία) οφείλει να εγγυάται για τη διατήρηση όλων 
των προηγούµενων άρθρων που αφορούν στην ανεξαρτησία της χώρας. 

− Η τελευταία παράγραφος του παραθέµατος θα µπορούσε να λειτουργήσει 
επιλογικά ως συµπλήρωση της απάντησης. 

 
Σηµείωση: Ο µαθητής θα µπορούσε να χρησιµοποιήσει τις παραγράφους στις σελ. 
32 – 33 «Το πολίτευµα … µέλλον» ως συµπλήρωση της απάντησης για τη µορφή του 
πολιτεύµατος που επικράτησε τελικά στη χώρα τα µετέπειτα χρόνια. 
 
 
ΘΕΜΑ ∆1 
 

• Από το σχολικό βιβλίο αξιοποιούµε: «Η οικονοµική και κοινωνική συγκυρία» 
σελ.98 – 99 (Η εξέλιξη … ∆ηµοκρατικές µεθόδους). 

• Από τις πηγές αξιοποιούµε: 
ΚΕΙΜΕΝΟ Α 

− Μαζική κατανάλωση και µαζική παραγωγή αγαθών οδηγούν στην ευηµερία 
της δεκαετίας του ’20. 

− Ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι διαθέτουν την οικονοµική δυνατότητα να 
αγοράσουν τα νέα προϊόντα («αυτοκίνητο / ηλεκτρικές συσκευές / ραδιόφωνα 
/ φωνογράφους / ενδύµατα, κά). 

− Επικράτηση οκταώρου. 
− Ο ελεύθερος χρόνος ανήκει σε όλους όχι µόνο στις ανώτερες οικονοµικές 

τάξεις. 
− Παραθαλάσσια θέρετρα: Αύξηση ενδιαφέροντος. 
− Ποδόσφαιρο:Αύξηση ενδιαφέροντος. (π.χ.: σύγκριση ευρωπαϊκού 

ενδιαφέροντος για ποδόσφαιρο µε την ανάπτυξη του ενδιαφέροντος για το 
µπέιζ-µπολ και το ποδόσφαιρο στα αµερικανικά κολλέγια.) 

ΚΕΙΜΕΝΟ Β 
− Η ευηµερία δεν είναι πανευρωπαϊκό φαινόµενο. 
− Οι χώρες που βασίζουν τη βιωσιµότητά τους στη γεωργία και στις εξαγωγές 

προϊόντων αντιµετωπίζουν δυσκολίες εξαιτίας της συσσώρευσης αποθεµάτων 
και της πτώσης τιµών. 

− Περιορισµός της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης στο 10% της αγοράς 
(σιταριού) εξαιτίας του ανταγωνισµού της Αµερικής. ( π.χ. Γαλλία: Οι 
αγρότες αδυνατούν να συναγωνιστούν τα ξένα προϊόντα λόγω υψηλών 
τεχνολογικών δασµών. 

− Γερµανία: Χρεωµένοι αγρότες – υποθήκευση γης. 
 
 

Επιµέλεια: Εσκιτζή Ρ., Ευθυµιάδου Ν., Μπάσιου Α., Χατζηνικολάου Ν. . 


