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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ  
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 

   
Ομάδα Πρώτη 

 
Θέμα Α1 

α.Το Νεοτουρκικό κίνημα του 1908 που υποσχέθηκε […] των χριστιανών της χώρας. Σελ. 67 

β. Μετά το 1945 δημιουργήθηκαν, υπό την ηγεσία κάθε υπερδύναμης […] έγινε γνωστός ως Ψυχρός 

Πόλεμος, σελ. 140. 

γ. Μετά το 1945 η Ευρώπη, διαιρεμένη και κυριαρχούμενη […] στην προστασία των ανθρώπινων 

δικαιωμάτων. Σελ. 154. 
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Θέμα Β1 

α) Κατευθυντήριοι στόχοι του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου των νικητριών δυνάμεων ήταν […] τις διάφορες 

εθνότητες. Σελ. 85 

β) Στη συνθήκη ειρήνης που υπογράφηκε ανάμεσα στη Γερμανία[…] δυσανάλογες προς τις δυνατότητές της. 

Σελ. 85. 
 

Θέμα Β2 

α. Η επικράτηση των Ελλήνων στον πόλεμο […] τουλάχιστον της Μέσης Ανατολής. Σελ. 120. 

β. Η σημασία της ένοπλης ελληνογερμανικής σύρραξης είναι μεγάλη […] καιρικών συνθηκών του ρωσικού 

χειμώνα. Σελ. 121. 



 

     Σελίδα 2 από 2 

Ομάδα Δεύτερη 
Θέμα Γ1 

Η νέα χώρα της Ευρώπης (η Ελλάδα) δεν ήταν εύκολο να αποκτήσει […] (Πρωτόκολλο Ανεξαρτησίας, 

22/Ιανουαρίου - 3/Φεβρουαρίου 1830. Σελ. 31. Η διακήρυξη αυτή που υπογραφόταν τους πληρεξούσιους 

των Μεγάλων δυνάμεων προσδιοριζόταν από το πρώτο άρθρο του συγκεκριμένου πρωτοκόλλου.  

Η Ελλάδα υπήχθη σε καθεστώς εγγύησης […] μέχρι την άσκηση της εθνικής πολιτικής, σ. 31-32. Η εγγύηση 

αυτή προσδιοριζόταν από το άρθρο 8 του Πρωτοκόλλου. 

Η Ελλάδα περιορίστηκε από τις διεθνείς πράξεις […] ευσεβή εθνική αρχή, σ. 32. Ως προς τα καθοριζόμενα 

σύνορα το άρθρο 2 αναφερόταν λεπτομερώς στις περιοριστικές ρυθμίσεις.  

Το πολίτευμα των Ελλήνων […] του στρατού και της εκπαίδευσης, σελ. 32. Τις ρυθμίσεις για το πολίτευμα 

καθόριζε το άρθρο 3 του ίδιου πρωτοκόλλου  

Συμπερασματικά, οι δυνάμεις ενώ έβλεπαν την οριστική διευθέτηση του ακανθώδους ελληνικού ζητήματος, 

ενώ οι Έλληνες την έναρξη του ελεύθερου πολιτικού βίου με τον τερματισμό της επανάστασης και την 

κατάταξη της Ελλάδας μεταξύ των υπόλοιπων Ευρωπαϊκών κρατών  

 

Θέμα Δ1 

Η εξέλιξη των σχέσεων μεταξύ  […] της Αμερικής σ. 98. Τις εξελίξεις αυτές επιβεβαιώνει και το πρώτο 

παράθεμα, το οποίο αναφέρεται στη μαζική κατανάλωση και παραγωγή αγαθών, αυτό που ονομάστηκε 

ευημερία της δεκαετίας του 1920. Τα νέα επιτεύγματα της βιομηχανικής εξέλιξης (αυτοκίνητα, ηλεκτρικές 

συσκευές κλπ.) δημιούργησαν όρους και προϋποθέσεις για άνοδο του βιοτικού επιπέδου. Σε αυτά ήρθε να 

προστεθεί ο ελεύθερος χρόνος των εργαζομένων, αποτέλεσμα της επικράτησης της οκτάωρης εργασίας, 

κάτι που δημιουργούσε προσδοκίες για τον μέσο πολίτη σε αυτές τις κοινωνίες. Τα παραθαλάσσια θέρετρα, 

τα ποδοσφαιρικά γήπεδα για τους Ευρωπαίους ή το μπέιζμπολ στην Αμερική συγκέντρωναν το ενδιαφέρον 

των πολιτών και δημιουργούσαν οπαδούς. Η μαζική κατανάλωση και η διασκέδαση ήταν προνόμιο των 

πολιτών.  

Παράλληλα ωστόσο εκδηλώνονταν […] αυτά με μεθόδους δημοκρατικές. Σελ. 99. Ωστόσο, η «ευημερία» 

αυτή «είχε και τα όριά της», ιδιαίτερα για χώρες που στηρίζονταν στον πρωτογενή τομέα της παραγωγής η 

συσσώρευση αποθεμάτων, αγροτικών προϊόντων και η πτώση των τιμών τους δημιούργησαν μεγάλα 

οικονομικά προβλήματα. Επλήγη ιδιαίτερα η κεντρική και η ανατολική Ευρώπη εξαιτίας του αμερικανικού 

ανταγωνισμού όσον αφορά αγαθά πρώτης ανάγκης, όπως το σιτάρι. Η Γαλλία για παράδειγμα, με τους 

υψηλούς τελωνιακούς δεσμούς, δεν μπόρεσε να αποφύγει τις συνέπειες της κρίσης. Η κατάσταση ήταν 

χειρότερη στην Γερμανία με τους καταχρεωμένους αγρότες και με την υποθηκευμένη γη τους. Έτσι, η 

Ευρώπη και η Αμερική όδευαν σε μια γενικευμένη οικονομική, πολιτική και κοινωνική κρίση.  

 

 

 

 

 


