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ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΙΣΟΡΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΠΑΙΓΔΙΑ
Θέμα Α1.
α. Εκνικό κίνθμα, που αναπτφχκθκε από τουσ Οκωμανοφσ με μεγάλθ κακυςτζρθςθ και με
ςτόχο να προλθφκεί ο περαιτζρω ακρωτθριαςμόσ τθσ αυτοκρατορίασ. Σο τουρκικό εκνικό
κίνθμα εκδθλϊκθκε ωσ αντίδραςθ ςτισ επεμβάςεισ των μεγάλων ευρωπαϊκϊν δυνάμεων
και ςτθν πρόςφατθ προςπάκεια των λαϊν τθσ περιοχισ να τερματίςουν τθν τουρκικι
κυριαρχία ςτθν Ευρϊπθ, κακϊσ και ωσ ριξθ με το κακεςτϊσ του ςουλτάνου, που είχε
αποδειχτεί ανίκανο να αντιδράςει αποτελεςματικά εναντίον των εχκρϊν τθσ
αυτοκρατορίασ. Σο Νεοτουρκικό Κίνθμα του 1908, που υποςχζκθκε ςτουσ λαοφσ τθσ
αυτοκρατορίασ ιςονομία, ιςοπολιτεία και ευρφτατο μεταρρυκμιςτικό πρόγραμμα, είχε ωσ
ςτόχο τον εκτουρκιςμό τθσ αυτοκρατορίασ. Ο ςτόχοσ αυτόσ εκδθλϊκθκε κατά τουσ
Βαλκανικοφσ Πολζμουσ (1912-1913) και κατά τον Α' Παγκόςμιο Πόλεμο (1914-1918) και
πιρε τθ μορφι τθσ εκνοκάκαρςθσ τθσ αυτοκρατορίασ με τθν εκδίωξθ των χριςτιανϊν τθσ
χϊρασ .
β. Ο ανταγωνιςμόσ που επικράτθςε ανάμεςα ςτισ δφο υπερδυνάμεισ τθσ εποχισ (ΗΠΑ και
ΕΔ) κατά τθν περίοδο που ακολοφκθςε τον Β’ παγκόςμιο πόλεμο και ο οποίοσ δεν
οδιγθςε ποτζ ςε ζνοπλθ γενικευμζνθ ςφρραξθ αλλά ςε διάφορεσ κρίςεισ μεταξφ τουσ. Η
αρχι του τοποκετείται χρονικά μετά το τζλοσ του Β’ Παγκοςμίου πολζμου (1945) και θ
ολοκλιρωςι του ςτθν κατάρρευςθ τθσ οβιετικισ Ζνωςθσ (1989).
γ. Σον Μάιο του 1949 ιδρφκθκε το υμβοφλιο τθσ Ευρϊπθσ, διεκνισ οργανιςμόσ που
αποςκοπεί ςτθν ανάδειξθ τθσ κοινισ ευρωπαϊκισ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ και ςτθν
προςταςία των ανκρϊπινων δικαιωμάτων.
ΘΕΜΑ Α2.
α-6
β-7
γ-3
δ-2
ε-1
ΘΕΜΑ Β1
α. Κατευκυντιριοι ςτόχοι των νικθτριϊν δυνάμεων του Α’ Παγκοςμίου πολζμου ιταν, με
αρκετζσ διαφοροποιιςεισ ανάμεςά τουσ: α) θ ρφκμιςθ του γερμανικοφ ηθτιματοσ, που κα
διαιϊνιηε τθ μειονεκτικι κζςθ τθσ Γερμανίασ και κα απζτρεπε επικίνδυνθ αφξθςθ τθσ
ιςχφοσ τθσ, και β) θ χάραξθ νζων ςυνόρων ςτθν κεντρικι και τθν ανατολικι Ευρϊπθ και
ςτθν εγγφσ ανατολι, με γνϊμονα όχι τα δυναςτικά ςυμφζροντα αλλά τισ διαφορζσ
εκνότθτεσ.
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β. τθ ςυνκικθ ειρινθσ που υπογράφθκε ανάμεςα ςτθ Γερμανία και τισ νικιτριεσ δυνάμεισ,
τθν περίφθμθ ςυνκικθ των Βερςαλλιϊν (28 Ιουνίου 1919), υπερίςχυςαν οι απόψεισ και οι
επιδιϊξεισ τθσ Γαλλίασ, θ οποία άλλωςτε ιταν θ περιςςότερο ενδιαφερόμενθ δφναμθ. Οι
κυριότεροι όροι τθσ ςυνκικθσ ιταν εδαφικοί, ςτρατιωτικοί και οικονομικοί. Η Γερμανία
ζχαςε τθν Αλςατία και τθ Λωρραίνθ, τισ όποιεσ προςάρτθςε θ Γαλλία, κακϊσ και διάφορεσ
μικρότερεσ περιοχζσ, που προςάρτθςαν το Βζλγιο και θ Πολϊνια. Η Γερμανία ζχαςε επίςθσ
όλεσ τισ αποικίεσ τθσ. Εξίςου βαρείσ ιταν οι ςτρατιωτικοί όροι. Αποκρατικοποιικθκε θ
ανατολικι όχκθ του Ρινου ςε βάκοσ 50 χιλιομζτρων και καταλείφκθκε από τουσ
ςυμμάχουσ. Η Γερμανία υποχρεϊκθκε επίςθσ να καταβάλει πολεμικζσ αποηθμιϊςεισ
δυςανάλογεσ προσ τισ δυνατότθτεσ τθσ.
ΘΕΜΑ Β2
α) Η επικράτθςθ των Ελλινων ςτον πόλεμο κατά τθσ φαςιςτικισ Ιταλίασ, ςε εποχι που όλεσ
οι χϊρεσ τθσ Ευρϊπθσ είχαν -ςυχνά και εκελοφςια- υποταγεί ςτον Άξονα, χαιρετίςτθκε ωσ
νίκθ των ελεφκερων λαϊν κατά των δυνάμεων τθσ βίασ και του ολοκλθρωτιςμοφ. Και ςτο
ςτρατθγικό πεδίο, όμωσ θ νίκθ των Ελλινων απζτρεψε τθν επικράτθςθ του Άξονα ςτο
βόρειο ιμιςυ τθσ Ανατολικισ Μεςογείου και, κατ' επζκταςθ, ςε τμιμα τουλάχιςτον τθσ
Μζςθσ Ανατολισ.
β) Η ςθμαςία τθσ ζνοπλθσ ελλθνογερμανικισ ςφρραξθσ είναι μεγάλθ. Η αναγκαςτικι
ςτροφι ςτα Βαλκάνια υποχρζωςε τον Χίτλερ να αναβάλει τθν εκτζλεςθ τθσ επιχείρθςθσ
«Μπαρμπαρόςα» κατά τθσ οβιετικισ Ζνωςθσ. Η μετάκεςθ τθσ θμερομθνίασ ζναρξισ τθσ,
από τα μζςα Μαΐου ςτισ 22 Ιουνίου, είχε ωσ αποτζλεςμα να μθν προλάβουν τελικϊσ τα
γερμανικά ςτρατεφματα τον Νοζμβριο του 1941 να καταλάβουν το Λζνινγκραντ και τθ
Μόςχα, προτοφ ακινθτοποιθκοφν εξαιτίασ των αντίξοων καιρικϊν ςυνκθκϊν του ρωςικοφ
χειμϊνα.
Γ1. Από το βιβλίο κα χρθςιμοποιιςουμε το κείμενο τθσ ςελίδασ 31-33 «Η νζα χϊρα τθσ
Ευρϊπθσ... και αιςιοδοξίασ για το μζλλον» , μαηί με τα ανάλογα ςτοιχεία των πθγϊν.
Δ1. Από το βιβλίο κα χρθςιμοποιιςουμε το κείμενο τθσ ςελίδασ 98-99 «Η εξζλιξθ των
ςχζςεων... με μεκόδουσ δθμοκρατικζσ», μαηί με τα ανάλογα ςτοιχεία των πθγϊν.
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