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ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ
ΘΕΜΑ Α1

α. <<Και οι Οθωμανοί …… χριστιανών της χώρας>>
σελ.66-67
β. << Το θέμα………. Ψυχρού Πολέμου>> σελ. 134-135

γ. <<Τον Μάιο ………δικαιωμάτων>> σελ.154

ΘΕΜΑ Α2
α: 6
β: 7
γ: 3
δ: 2
ε :1

ΘΕΜΑ Β1

α) << Κατευθυντήριοι στόχοι ……… εθνότητες>> σελ. 85
β) << Η Συνθήκη ……… δυνατότητές της>> σελ 85

ΘΕΜΑ Β2

α) << Η απόκρουση ….. Ανατολής>> σελ. 118-120
β) << Η γερμανική ……… ρωσικού χειμώνα>> σελ.120-122

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ

ΘΕΜΑ Γ1
Ιστορική Αφήγηση :
Σελ. 31-33 <<Η νέα χώρα…… για το μέλλον>>
Πηγή :
•

•

•
•

Σύμφωνα με το άρθρο 1 του πρωτοκόλλου Εθνικής Ανεξαρτησίας που
έχει εγκριθεί από τους εκπροσώπους των τριών μεγάλων Δυνάμεων
(Αγγλία, Γαλλία, Ρωσία),
η Ελλάδα ανακτά την πολιτική της
ανεξαρτησία.
Ακολούθως, το άρθρο 2 πραγματευόταν τα σύνορα του νέου κράτους
και πιο συγκεκριμένα όριζε ως διαχωριστική τη γραμμή που ξεκινά από
τον ποταμό Αχελώο και καταλήγει στη Λαμία, αφήνοντας ταυτόχρονα
εκτός της χώρας μεγάλο μέρος της Στερεάς Ελλάδας.
Σε ό,τι αφορά το Πολίτευμα άρθρο 3, καταγράφει πληροφορίες
πολιτειακής υφής. Πιο συγκεκριμένα, καθορίζει τη μοναρχία και μάλιστα
κληρονομικής μορφής, ως επίσημο πολίτευμα.
Τέλος, στο άρθρο 8 αναφέρεται ρητά ότι οι τρεις Μεγάλες Δυνάμεις θα
διαδραματίσουν ρόλο
<<εγγυητή>> του νεοσύστατου ελληνικού
κράτους. Θεώρησαν πως διευθέτησαν ένα ακανθώδες ζήτημα,
κλείνοντας το κεφάλαιο της Ελληνικής επανάστασης και ανοίγοντας ένα
καινούριο, αυτό του ελεύθερου βίου των Ελλήνων.

ΘΕΜΑ Δ1

Ιστορική Αφήγηση :
Σελ. 98-99 << Η οικονομική ….. δημοκρατικές>>
Πηγή :

Κείμενο Α
•
•
•

Στη δεκαετία του ’20 παρατηρείται << έκρηξη>> της κατανάλωσης και
κατ’ επέκταση της παραγωγής προϊόντων.
Η διασφάλιση εργασιακών δικαιωμάτων άνοιξε το δρόμο για την
καλύτερη αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου.
Αυτή την περίοδο σημειώνεται θεαματική αύξηση και της δημοτικότητας
του ποδοσφαίρου.

Κείμενο Β
•
•
•

Η ευημερία δεν είναι καθολική, αφού χώρες με αγροτική οικονομία
εξακολουθούν να ταλανίζονται από προβλήματα
Το εμπόριο, ιδίως της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης πλήττεται
εξαιτίας του αμερικανικού ανταγωνισμού.
Ακόμα και σε ισχυρές χώρες της Ευρώπης, η αγροτική τάξη βιώνει
μεγάλες δυσκολίες όπως π.χ. στη Γερμανία όπου οι γεωργοί
αναγκάζονται συχνά να πουλήσουν τη γη τους.
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