
 

 

 

 

 

ΙΣΟΡΙΑ 

ΓΓΝΙΚΗ ΠΑΙΔΓΙΑ Γ’ ΛΤΚΓΙΟΤ & ΓΠΑ.Λ. Β’ 

20 ΜΑΙΟΤ 2013 

ΑΠΑΝΣΗΓΙ 

ΘΕΜΑ Α1 

α. ελ. 66-67 : Kαι οι Οκωμανοί τοφρκοι… των χριςτιανϊν τθσ χϊρασ. 

β. ελ. 140 : Μετά το 1945… γνωςτόσ ωσ ψυχρόσ πόλεμοσ. 

γ. ελ. 154 : Σον Μάιο του 1949… ανκρϊπινων δικαιωμάτων. 

 

ΘΕΜΑ Α2 

α - 6 

β - 7 

γ - 3 

δ - 2 

ε - 1 

 

 

 



Θέμα Β1 

α) ςελ.85 Κατευκυντιριοι ςτόχοι των νικθτριϊν δυνάμεων … τισ 

διάφορεσ εκνότθτεσ. 

β) ςελ.85 Η Συνθήκη των Βερςαλλιών. τθ ςυνκικθ ειρινθσ… προσ τισ 

δυνατότθτζσ τθσ. 

 

 

 

Θέμα Β2 

α) ςελ.120 Η επικράτθςθ των Ελλινων ςτον πόλεμο … τθσ Μζςθσ 

Ανατολισ. 

β) ςελ. 121 Η ςθμαςία τθσ ζνοπλθσ … του ρωςικοφ χειμϊνα. 

 

ΘΕΜΑ Γ1  

Από το ςχολικό βιβλίο. 

ελ.31-32 Η έκβαςη τησ επανάςταςησ. Η νζα χϊρα τθσ Ευρϊπθσ… ωσ 

μεταγενζςτερθ ευςεβι εκνικι νίκθ. 

Από το παράκεμα: 

- Πολιτικι ανεξαρτθςία Ελλάδασ που υπογράφθκε από 

πλθρεξουςίουσ Αγγλίασ, Γαλλίασ και Ρωςίασ κακϊσ και ο πλιρθσ 

οριςμόσ ςφμφωνα με το πρϊτο άρκρο. 

- Άρκρο 2 : οριοκζτθςθ ελλθνικισ ςυνοριακισ γραμμισ, χωρίσ τθν 

ενςωμάτωςθ τθσ Δυτικισ τερεάσ Ελλάδασ. 

- Άρκρο 3 : πολιτειακό κακεςτϊσ τθσ Ελλάδασ και ςυνκικεσ 

εξουςίασ του Ηγεμόνοσ Κυριάρχθ. 

- Άρκρο 8 : αυτοαναγόρευςθ των τριϊν αυλϊν ςε εγγυιτριεσ 

δυνάμεισ. 



- Αμφίςθμθ ςθμαςία πρωτοκόλλου: Για τισ Δυνάμεισ διευκζτθςθ 

ενόσ δφςκολου ηθτιματοσ, για τουσ Ζλλθνεσ ζναρξθ ελεφκερου 

πολιτικοφ βίου. 

- Σζλοσ Ελλθνικισ επανάςταςθσ – ίδρυςθ ελλθνικοφ κράτουσ. 

 

 

Θέμα Δ1 

Από το ςχολικό βιβλίο: 

ελ. 98-99 Η οικονομική και κοινωνική ςυγκυρία. Η εξζλιξθ των 

ςχζςεων … με μεκόδουσ δθμοκρατικζσ. 

  

Από τα παρακζματα : 

Kείμενο Α 

- Εμφανισ ευθμερία δεκαετίασ του 1920 

- Άνοδοσ βιομθχανικισ παραγωγισ (αυτοκίνθτα, θλεκτρικζσ 

ςυςκευζσ, ραδιόφωνα, υφάςματα) 

- Οκτάωρθ εργαςία : αφξθςθ ελεφκερου χρόνου για όλουσ. 

- Θερινόσ τουριςμόσ 

- Μαηικόσ ακλθτιςμόσ ςε Ευρϊπθ, Η.Π.Α. και καταςκευι μεγάλων 

ςταδίων. 

Κείμενο Β 

- Πτϊςθ τιμϊν αγροτικϊν προιόντων και υπερςυςςϊρευςθ 

αποκεμάτων. 

- Πτϊςθ εξαγωγϊν κεντρικισ και ανατολικισ Ευρϊπθσ λόγω 

ανταγωνιςμοφ με Αμερικι. 

- τθ Γαλλία : αδυναμία ανταγωνιςμοφ ξζνων προιόντων παρά τον 

προςτατευτιςμό. 

- τθ Γερμανία : υπερχρζωςθ αγροτϊν και υποκικευςθ γθσ. 

 


