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ΟΜΑ∆Α ΠΡΩΤΗ 

 
ΘΕΜΑ Α1 
α. Νεοτουρκικό Κίνηµα: σελ. 66-67, «Και οι Οθωµανοί Τούρκοι ... της χώρας»,  

σελ. 244, Γλωσσάριο ειδικών όρων 
β. Ψυχρός Πόλεµος: σελ. 140, «Μετά το 1945 ... Ψυχρός Πόλεµος» 
γ. Συµβούλιο της Ευρώπης: σελ. 154 «Μετά το 1945 ... δικαιωµάτων» 
 
ΘΕΜΑ Α2 
α. 6 
β. 7 
γ. 3 
δ. 2 
ε. 1 
 
ΘΕΜΑ Β1 
α) σελ. 85: «Κατευθυντήριοι στόχοι ... εθνότητες»  

Προαιρετικά: «Στο Συνέδριο Ειρήνης ... Λόυντ Τζορτζ» 
β) σελ. 85: Η Συνθήκη των Βερσαλιών. «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»  
 

ΟΜΑ∆Α ∆ΕΥΤΕΡΗ 
 
ΘΕΜΑ Γ1 

σελ. 31-33: Η έκβαση της Επανάστασης. «Η νέα χώρα ... αισιοδοξίας για το µέλλον» 
 
Παράθεµα 

• ∆ιακήρυξη της πολιτικής ανεξαρτησίας της Ελλάδας που υπογράφεται από τους 
πληρεξουσίους των Μ. ∆υνάµεων → άρθρο 1 

• Κατοχύρωση των πολιτικών, διοικητικών και εµπορικών δικαιωµάτων της Ελλάδας 
→ άρθρο 1 

• Καθορισµός των συνόρων της Ελλάδας (από τις εκβολές του Αχελώου ως την 
περιοχή της Λαµίας) και αποκλεισµός µεγάλου τµήµατος της ∆υτικής κυρίως 
Στερεάς Ελλάδας από τα εδάφη του ελληνικού κράτους → άρθρο 2 

• Ορισµός της µοναρχίας ως πολιτεύµατος της Ελλάδας. Η διαδοχή στο θρόνο 
καθίσταται κληρονοµική «κατά τάξιν πρωτοτοκίας». Ο µονάρχης θα φέρει τον τίτλο 
«Ηγεµών Κυριάρχης της Ελλάδος» → άρθρο 3 

• ∆υνατότητα των Μ. ∆υνάµεων να εγγυηθούν την εφαρµογή των άρθρων του 
Πρωτοκόλλου χωριστά → άρθρο 8 

• Οι Μ. ∆υνάµεις µε την υπογραφή του Πρωτοκόλλου προσδοκούσαν την οριστική 
επίλυση του ελληνικού ζητήµατος, ενώ οι Έλληνες το τέλος της Επανάστασης και 
την αναγνώριση του ελληνικού κράτους από τη διεθνή κοινότητα. 

    
 



ΘΕΜΑ ∆1 
σελ. 98-99: Η οικονοµική και κοινωνική συγκυρία. «Η εξέλιξη των σχέσεων ... µε 
µεθόδους δηµοκρατικές» 
 
Παράθεµα Α 

• Η µαζική παραγωγή και κατανάλωση αγαθών δηµιούργησαν ένα κλίµα ευηµερίας. 

• Η εξέλιξη των θετικών επιστηµών ευνόησε την κατανάλωση αγαθών (αυτοκίνητα, 
ηλεκτρικές συσκευές, ενδύµατα, κ.ά.) και την άνοδο του βιοτικού επιπέδου. 

• Η καθιέρωση της οχτάωρης εργασίας κατέστησε τον ελεύθερο χρόνο αναγκαίο για 
όλους τους ανθρώπους, όχι µόνο τους πλούσιους. 

• Συσσώρευση παραθεριστών στα παραθαλάσσια θέρετρα της Ευρώπης /ανάπτυξη 
του τουρισµού. 

• Έκρηξη του ενδιαφέροντος για το ποδόσφαιρο στην Ευρώπη και για το µπέιζ-
µπολ στα κολλέγια των ΗΠΑ / Κατασκευή σταδίων σε όλη την Ευρώπη. 

 
Παράθεµα Β 

• Η ευηµερία δεν ήταν απεριόριστη. 

• Από τη συσσώρευση αποθεµάτων και την πτώση των τιµών προκαλείται 
πρόβληµα στις χώρες που στηρίζουν την οικονοµία τους αποκλειστικά στη 
γεωργία. 

• Ο αµερικανικός ανταγωνισµός περιορίζει στο 10% της αγοράς τις εισαγωγές σε 
σιτάρι από την κεντρική και ανατολική Ευρώπη (έναντι του 50% προπολεµικά). 

• Στη Γαλλία οι υψηλοί τελωνειακοί δασµοί δεν αποµακρύνουν τη δυσκολία των 
αγροτών να συναγωνιστούν τα ξένα προϊόντα. 

• Στη Γερµανία οι αγρότες υπερχρεώνονται και υποθηκεύουν τη γη τους.  
 
 


