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Πανελλήνιες Εξετάσεις Ημερήσιων Γενικών Λυκείων  

Εξεταζόμενο Μάθημα: Ιστορία Γενικής Παιδείας, Ημ/νία: 20 Μαΐου 2013 

Απαντήσεις Θεμάτων 

 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ 

ΘΕΜΑ Α 

Α1.  

α. Σχολικό βιβλίο σελ. 66-67 «Εθνικό κίνημα … χριστιανών της χώρας» 

β. Σχολικό βιβλίο σελ. 140 «Μετά το 1945 … πόλεμος» 

γ. Σχολικό βιβλίο σελ. 154 «Τον Μάιο … δικαιωμάτων» 

 

 

Α2.  

α – 6          β – 7       γ – 3          δ – 2           ε – 1  

 

ΘΕΜΑ Β 

B1.  α.  Σχολικό βιβλίο σελ. 85 «κατευθυντήριοι … εθνότητες» 

         β.  Σχολικό βιβλίο σελ. 85 «Στη συνθήκη … τις δυνατότητές της» 

 

B2.  α. Σχολικό βιβλίο σελ. 120 «Η επικράτηση … Μέσης Ανατολής» 

        β.  Σχολικό βιβλίο σελ. 121 «Η σημασία … ρωσικού χειμώνα» 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 

ΘΕΜΑ Γ 

Γ1.  Σχολικό βιβλίο σελ. 31-32 «Η νέα χώρα … εθνική ευχή». 

α. Η εθνική ανεξαρτησία καθορίζονταν με βάση το παράθεμα από το άρθρο 1 του 
πρωτοκόλλου του Λονδίνου 22 Ιανουαρίου/3 Φεβρουαρίου 1830 (οι Έλληνες έβλεπαν την 
απαρχή του ελεύθερου πολιτικού βίου τους και οι Δυνάμεις την οριστική διευθέτηση του 
ζητήματος).   
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β. Η εδαφική έκταση καθορίζονταν από το άρθρο 2. Η Ελλάδα περιορίστηκε σε Στερεά – 
Πελοπόννησο – Κυκλάδες. Εκτός η Κρήτη , τα Επτάνησα, Μακεδονία, Θράκη. 

γ.  Η νέα χώρα δεν ήταν εύκολο να αποκτήσει πολίτευμα δημοκρατικό.  

 Με το άρθρο 3 ορίστηκε η κυβέρνησις θέλει να είναι μοναρχική – κληρονομική. 

 Ο μονάρχης θα φέρει τον τίτλο του «Ηγεμόνα Κυριάρχη» 

 Το καθεστώς αυτό ήταν καθεστώς υπό την «εγγύηση» Αγγλίας – Γαλλίας – Ρωσίας και 
ισοδυναμούσε με εποπτεία της χώρας και με μελλοντικές παρεμβάσεις των δυνάμεων 
προστασίας. 

 Και στο άρθρο 8 διαφαίνεται αυτή η καθοριστική για την Ελλάδα «υψηλή εποπτεία» 
των μεγάλων δυνάμεων. (Αγγλίας – Γαλλίας – Ρωσίας) 

 

ΘΕΜΑ Δ 

Δ1. Βλ. Σχολικό βιβλίο σελ. 98-99. Η οικονομική και κοινωνική συγκυρία  

       «Η εξέλιξη … δημοκρατικής». 

Η ευημερία αυτή έχει σχέση: 

1. με την υπερπαραγωγή και υπερκατανάλωση υλικών αγαθών π.χ. αγορές μεγάλης 
αξίας αγαθών όπως π.χ. αυτοκινήτων. 

2. επικρατεί η 8ωρη εργασία που ευνόησε την ύπαρξη ελεύθερου χρόνου στη ζωή των 
ανθρώπων. Συνέπεια αύξηση των παραθεριστικών κέντρων (θέρετρα). 

3. έμφαση στον αθλητισμό (επαγγελματικό μπέιζ – μπολ - ποδόσφαιρο). 

4. παράλληλα εκδηλωνόταν και (όρια ευημερίας - αρνητικοί κραδασμοί). Βλ. Σχολικό 
βιβλίο και παράθεμα σχετικά με τις δυσχέρειες που αντιμετωπίζουν πολλές χώρες 
κατά το μεσοπόλεμο όπως: 

 Πτώσης τιμών αγροτικών προϊόντων π.χ. πτώση 10% σε κεντρική και ανατολική 
Ευρώπη λόγω του αμερικανικού ανταγωνισμού. 

 Στη Γαλλία ο αγροτικός κόσμος δύσκολα ανταγωνιζόταν τα ξένα προϊόντα. 

 Στη Γερμανία οι αγρότες υποθήκευαν τη γη τους και καταχρεώνονται για να 
επιβιώσουν.  

 

Επιμέλεια: Γεώργιος Θεοδωράκης 

 


