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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 20 ΜΑΪΟΥ 2013
ΟΜΑ∆Α ΠΡΩΤΗ
ΘΕΜΑ Α1
α) σελ. 67 «Το Νεοτουρκικό Κίνημα του 1908….της χώρας».
β) σελ. 140 «Μετά το 1945….Ψυχρός Πόλεμος».
γ) σελ. 154 «Το Μάιο του 1949….δικαιωμάτων».
ΘΕΜΑ Α2
α→6
β→7
γ→3
δ→2
ε→1
ΘΕΜΑ Β1
α) σελ. 85 «Στο Συνέδριο Ειρήνης …διάφορες εθνότητες».
β) σελ. 85 «Η Συνθήκη των Βερσαλλιών …προς τις δυνατότητές της».
ΘΕΜΑ Β2
α) σελ. 120 «Η επικράτηση των Ελλήνων στον πόλεμο …Μέσης Ανατολής».
β) σελ. 121 «Η σημασία της ένοπλης …χειμώνα».
ΟΜΑ∆Α ∆ΕΥΤΕΡΗ
ΘΕΜΑ Γ1
σελ. 31-32 «Η έκβαση της επανάστασης …άσκηση εθνικής της πολιτικής».
Από κείμενο πηγής αναφέρουμε τα άρθρα 1 και 8 που σχετίζονται με το καθεστώς της ανεξαρτησίας
που κερδίζει η Ελλάδα με το συγκεκριμένο πρωτόκολλο καθώς και με το μέγεθος της κηδεμονίας που
θα ασκούσαν οι 3 Μεγάλες Προστάτριες ∆υνάμεις σε αυτήν.
σελ. 32 «Η Ελλάδα περιορίστηκε…εθνική ευχή»
Από κείμενο πηγής συνδυάζουμε το άρθρο 2 που αναφέρεται στα σύνορα του νέου ελληνικού κράτους
και τονίζουμε πόσο μικρό και περιορισμένο εδαφικά ήταν.
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Το πολίτευμα στης Ελλάδας ορίζεται μοναρχικό (άρθρο 3 πρωτοκόλλου) με κληρονομικό αξίωμα, κάτι
που θα υλοποιηθεί το 1832 με την έλευση του Όθωνα.
Τέλος, με την υπογραφή αυτού του πρωτοκόλλου οι Μεγάλες ∆υνάμεις έκλειναν το «ενοχλητικό» για
εκείνες ελληνικό ζήτημα, ενώ οι Έλληνες χαίρονταν με την απαρχή του ελεύθερου βίου τους (τελευταία
§ πηγής).
Πράγματι, με το πρωτόκολλο της Ανεξαρτησίας τερματίζεται η ελληνική επανάσταση και το ελληνικό
κράτος επίσημα πλέον περνά στη διεθνή σκηνή.
ΘΕΜΑ ∆1
Μετά το τέλος του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου παρατηρείται οικονομική ανάκαμψη στις ΗΠΑ αλλά και
στην Ευρώπη, μόνο που αυτή αποδείχθηκε πρόσκαιρη και επιφανειακή.
Η δεκαετία του 1920 χαρακτηρίζεται από μαζική κατανάλωση αγαθών. Ο μεταπολεμικός άνθρωπο
απολαμβάνει τα αγαθά της ειρήνης αγοράζοντας, όμως, περισσότερα απ’όσα μπορεί. Σ’αυτό συνέβαλε
και η κατοχύρωση του δικαιώματος των εργαζομένων στην 8ωρη εργασία και στον ελεύθερο χρόνο
(τελευταία § σελ. 98 και στοιχεία από κείμενο Α΄)
Παράλληλα, όμως, εκδηλώνονται και οι αρνητικοί κραδασμοί (1η § σελ. 99) με κυριότερο πρόβλημα την πτώση
των τιμών των αγροτικών προϊόντων λόγω του ανταγωνισμού (στοιχεία από κείμενο Β΄)
Όλα τα παραπάνω προβλήματα ευνοούν την ανάπτυξη αντικοινοβουλευτικών καθεστώτων και προμηνύουν ένα
νέο πόλεμο.
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