Απαντήσεις στην Ιστορία Γενικής παιδείας
Α1. “ Οι Οθωμανοί Τούρκοι ανέπτυξαν εθνικό κίνημα ... χώρας” , σελ. 66 – 6 7, 244 (όπου γίνεται
αναφορά στο Κομιτάτο Ένωση και Πρόοδος,
“Μετά το 1945 ... Ψυχρός πόλεμος” , σελ. 140. Σκόπιμο είναι να αναφερθεί ότι το τέλος του
Ψυχρού πολέμου συμπίπτει συμβολικά με την πτώση του τείχους του Βερολίνου το 1989 και
ουσιαστικά με την πτώση των καθεστώτων του σοβιετικού μοντέλου κατά την ίδια περίοδο.
“ Το Μαΐο του 1949 ... ανθρωπίνων δικαιωμάτων” , σ. 154 , κάποια στοιχεία μπορούσαν να
αναφερθούν και από την παρακάτω παράγραφο.
A2. α – 6 , β – 7 , γ – 3 , δ – 2 , ε – 1.
Β1. α) “Στο συνέδριο ειρήνης....εθνότητες” , σελ. 85, β ) “η συνθήκη των Βερσαλλιών ...
δυνατότητές της” σελ. 85. Η απάντηση ήταν κυρίως αυτή, χρήσιμη -ωστόσο- θα ήταν η προσθήκη
των σχολίων για την πολιτική αναθεωρητισμού των ηττημένων και τις συνέπειες της συνθήκης στο
εσωτερικό της Γερμανίας, και την άνοδο του ναζισμού “η κατάσταση αυτή οδήγησε
σύντομα...Μεγάλου Πολέμου” σ.87, “η Γερμανία ειδικά είχε πρόσθετους λόγους ... β΄παγκόσμιο
πόλεμο” σελ. 87 – 88.
Β2. “Η επικράτηση των Ελλήνων ... Μέσης Ανατολής” , σελ. 120.
β) “Η σημασία της ένοπλης ελληνογερμανικής ... χειμώνα” , σελ. 121.
Γ1. Το Πρωτόκολλο του Λονδίνου αποτέλεσε την έναρξη του ελεύθερου πολιτικού βίου των
Ελλήνων, που αποκτούσαν το πρώτο – έστω περιορισμένο – εθνοκράτος τους, σημαντική όμως
κατάκτηση για τη διεκδίκηση της πιθανής επέκτασης. Οι δυνάμεις θεωρούσαν ότι τερματιζόταν
επίσημα η ελληνική επανάσταση και ότι δινόταν η καλύτερη εφικτή λύση, που συνδεόταν με το
καθεστώς εγγύησης από μέρους τους της ελληνικής ανεξαρτησίας. Συγκεκριμένα με το άρθρο 1
του πρωτοκόλλου που υπογράφουν οι εκπρόσωποι των τριών προστατίδων δυνάμεων
ανακηρύσσεται η ανεξαρτησία του ελληνικού κράτους με όλα τα συναφή πολιτικά, διοικητικά και
εμπορικά δικαιώματα. Σχετικά με το βαθμό ανεξαρτησίας ήταν απαραίτητα τα σχόλια του σχολικού
βιβλίου : “ η νέα χώρα ... εθνικής τους πολιτικής” , σελ. 31 – 32.
Με το άρθρο 2 ορίζονται τα σύνορα του νεοσύστατου κράτους στη γραμμή Αχελώου, Λαμίας /
Σπερχειού. Αυτό περιλάμβανε Πελοπόννησο, Κυκλάδες και τμήμα της Στερεάς Ελλάδας. Έτσι δεν
εντασσόταν η Δυτική Στερεά στα σύνορα, την οποία όμως σωστά προνοώντας ο Καποδίστριας
αρνήθηκε να εκκενώσει προσπαθώντας παράλληλα να πιέσει για τη διεύρυνση των συνόρων.
Οριστικά αποτρεπόταν η ένταξη της Κρήτης, των Νησιών του Ανατολικού Αιγαίου και της
Θεσσαλίας, Ηπείρου, Μακεδονίας, Θράκης....Προσθήκη σχολ. Βιβλίου, σελ. “Έμειναν εκτός του
ελληνικού κράτους... εθνική ευχή”.
Σχετικά με τη μορφή του πολιτεύματος το άρθρο 3 του Πρωτοκόλλου όριζε πολίτευμα μοναρχικό
και κληρονομικό κατά την αρχή της “πρωτοτοκίας”. Επίσης καθόριζαν τον τίτλο του μονάρχη
“ηγεμών – κυριάρχης της Ελλάδος”. (Βέβαια, στη συνέχεια με τις διπλωματικές πράξεις του 1832
θα αναμορφωνόταν το σχετικό πολιτειακό καθεστώς). Σχετικά με το πολίτευμα και την ανατροπή
των σχεδιασμών των ελληνικών συνελεύσεων σχολικό βιβλίο “ το πολίτευμα των
Ελλήνων ...μοναρχικό πολίτευμα το 1832”.
Δ1. Η οικονομική και κοινωνική συγκυρία της πρώτης δεκαετίας του μεσοπολέμου περιγράφεται
στις σελ. 98 – 99 του σχολικού βιβλίου.
Η απάντηση θα ξεκινούσε από τα στοιχεία του βιβλίου , “η εξέλιξη των σχέσεων ...νικητές”
σελ. 98 – 99. Τα πρόσθετα σχετικά στοιχεία των πηγών είναι : Η δεκαετία του 20 σφραγίζεται από
τη μαζική παραγωγή και κατανάλωση αγαθών που αφορούσαν την καθημερινότητα, είδη
ρουχισμού, (λόγω της ανάπτυξης της χημικής βιομηχανίας και επομένως των συνθετικών
υφασμάτων) , ηλεκτρικές μικροσυσκευές, ραδιόφωνα, φωνογράφους, ακόμη και αυτοκίνητα. Όλα
αυτά ενίσχυαν την ιδέα ότι ο ελεύθερος χρόνος δεν ήταν μόνο απόλαυση των πλουσίων, καθώς

βεβαίως συνδυάζονταν με την καθιέρωση του 8ώρου στην εργασία. Συναφής ήταν η ανάπτυξη του
τουρισμού στις παραθαλάσσιες ιδιαίτερα περιοχές αλλά και του αθλητισμού στην εκπαίδευση και
στα θεάματα, με παράλληλη ανοικοδόμηση αθλητικών εγκαταστάσεων.
Σχετικά με τον αγροτικό τομέα : σχολ. Βιβλίο “ Επιπλέον με την πάροδο των ετών...
αγροτικών προϊόντων” , σελ. 99. Αυτά όμως κατά το δεύτερο παράθεμα δεν ήταν γενικευμένο
ευρωπαϊκό φαινόμενο, αφού οι αγροτικές χώρες υπέφεραν λόγω του αμερικανικού ανταγωνισμού
στα προϊόντα αυτά και της συνακόλουθης πτώσης των τιμών. Αν και σε χώρες όπως η Γαλλία
λήφθηκαν μέτρα προστατευτισμού της αγροτικής παραγωγής (με υψηλό δασμολόγιο) όμως δεν
ήταν εύκολος ο διεθνής ανταγωνισμός. Για τους Γερμανούς συναδέλφους τους τα πράγματα επίσης
είναι σοβαρά, καθώς η καταχρέωσή τους είναι ανησυχητική ήδη κατά το 1929, οπότε συχνά το
ύψος των χρεών ξεπερνάει την αξία των κτημάτων σε υψηλά, μάλιστα, ποσοστά.
Επίλογος: σχολ. Βιβλίο “στο πλαίσιο .. δημοκρατικές” , σ. 99.

