
ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

20-5-2013 

ΘΕΜΑ Α1 

Α) σελ. 67 : «Το Νεοτουρκικό κίνημα υποσχέθηκε στους λαούς της αυτοκρατορίας 
… εκδίωξη των χριστιανών της χώρας» και σελ. 244 : Ορισμός : 
Νεότουρκοι/Νεοτουρκικό κίνημα 

Β) σελ. 140 : «Μετά το 1945 δημιουργήθηκαν δύο μεγάλοι συνασπισμοί … ο 
ανταγωνισμός αυτός έγινε γνωστός ως Ψυχρός Πόλεμος» 

Γ) σελ. 154 : «Το Μάιο του 1949 ιδρύθηκε το Συμβούλιο της Ευρώπης … προστασία 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων»  

ΘΕΜΑ Α2 

α) 6, β) 7, γ) 3, δ) 2, ε)1 

ΘΕΜΑ Β1 

α) σελ. 85 : «Στο Συνέδριο Ειρήνης που συγκλήθηκε στο Παρίσι … διάφορες 
εθνότητες» 

β) σελ. 85: «Η Συνθήκη των Βερσαλλιών … αποζημιώσεις δυσανάλογες προς τις 
δυνατότητές της»  

ΘΕΜΑ Β2 

α) σελ. 120: «Η επικράτηση των Ελλήνων στον πόλεμο κατά της φασιστικής Ιταλίας 
… σε τμήμα τουλάχιστον της μέσης Ανατολής» 

β) σελ. 121: «Η σημασία της ένοπλης ελληνογερμανικής σύρραξης … εξαιτίας των 
αντίξοων συνθηκών του ρωσικού χειμώνα» 

ΘΕΜΑ Γ1 

Από το Βιβλίο : σελ. 31-33 : «Η έκβαση της επανάστασης. Η νέα χώρα της Ευρώπης 
… εκδηλώσεις ανυπόκριτης χαράς και αισιοδοξίας για το μέλλον» 

Από την πηγή που αποτελεί το πρωτόκολλο του Φεβρουαρίου 1830 : Σχετικά με την 
εθνική ανεξαρτησία αναφέρεται πως η Ελλάδα ορίζεται ως ανεξάρτητο κράτος το 
οποίο χαίρει των δικαιωμάτων εκείνων τα οποία ταιριάζουν σε ανεξάρτητο κράτος. 
Σχετικά με την εδαφική έκταση αναφέρεται πως τα σύνορα της Ελλάδας φτάνουν 
μέχρι τη γραμμή Μαλιακού-Αχελώου και πως διατηρείται εκτός της χώρας μεγάλο 
μέρος της δυτικής Στερεάς Ελλάδος. Τέλος, όσον αφορά στο πολίτευμα 
επισημαίνεται πως η κυβέρνηση της Ελλάδος ορίζεται μοναρχική και κληρονομική. 
Το πρωτόκολλο αυτό αποτελεί το τέλος της επανάστασης και τη δημιουργία επίσημα 
ενός νέου κράτους στο διεθνή χώρο.   



ΘΕΜΑ Δ1 

Από το βιβλίο : σελ. 98-99 : «Η οικονομική και κοινωνική συγκυρία. Η εξέλιξη των 
σχέσεων μεταξύ των κρατών-μελών της διεθνούς κοινωνίας … ν’ αντιμετωπιστούν 
και τα προβλήματα αυτά με μεθόδους δημοκρατικές» 

Από την πηγή : Γίνεται αναφορά στην ευημερία της δεκαετίας του 20 η οποία 
προκλήθηκε από τη μαζική παραγωγή και κατανάλωση. Η ευημερία αυτή, όπως 
επεξηγείται παρακάτω, αφορούσε στην τάση από τους ανθρώπους για κατανάλωση 
περισσότερων υλικών αγαθών, στην αλλαγή του τρόπου ψυχαγωγίας, στο ενδιαφέρον 
για συγκεκριμένα αθλήματα και την καλύτερη αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου. 

Επιμέλεια  
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