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ΘΕΜΑ A1 
 
α. Φιλελεύθερα κινήματα του 19ου αιώνα στο σχολικό εγχειρίδιο σελ 13: 
«Φιλελεύθερα κίνημα…της έννοιας του λαού». 
β.  Μεγάλη Ιδέα στο σχολικό εγχειρίδιο σελ 34: « Το εθνικό όραμα της Μεγάλης 
Ιδέας…στο ζήτημα της απελευθέρωσης των ιστορικών τόπων». 
γ. Ψυχρός πόλεμος στο σχολικό εγχειρίδιο σελ 140: «Ο ανταγωνισμός των δύο 
μεγάλων συνασπισμών…έγινε γνωστός ως Ψυχρός Πόλεμος». 
 
ΘΕΜΑ Α2 
 
Α.  Σωστό. 
Β.  Λάθος. 
Γ.  Λάθος. 
Δ.  Σωστό. 
Ε.  Σωστό. 
 
ΘΕΜΑ Β1 
 
Η αναφορά στους λόγους συνετέλεσαν στην επικράτηση της Επανάστασης του 1821 
στη Νότια Ελλάδα υπάρχει στο σχολικό εγχειρίδιο σελ 31: «Εξαρχής λοιπόν οι 
πραγματικότητες…αποτελεσματική διεξαγωγή του πολέμου κατά των Οθωμανικών 
στρατευμάτων». 
 
ΘΕΜΑ Β2 
 
Οι συνέπειες του Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου στη ανθρωπότητα περιγράφονται 
διεξοδικά στο σχολικό εγχειρίδιο σελ 132 «Γενικότερα ο Β΄ Παγκόσμιος 
Πόλεμος…μετά τη ρίψη της ατομικής βόμβας». 
 
ΘΕΜΑ Γ1 
  

Τα μέτρα που έλαβε, τον Μάρτιο του 1933, ο Αμερικάνος πρόεδρος Ρούσβελτ 
για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης του 1929 χαρακτηρίζονται τολμηρά και 
έμειναν στην παγκόσμια ιστορία με τον όρο New Deal. Διεξοδικότερα για το σύνολο 
των μέτρων που ελήφθησαν στο σχολικό Εγχειρίδιο σελ.105-106. 

Ο χαρακτήρας των μέτρων του New Deal κινήθηκε σύμφωνα με τα 
παραθέματα των λόγων του Ρούσβελτ κυρίως σε δύο άξονες: στην ενίσχυση του 
παρεμβατικού ρόλου του κράτους και στην ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης των 
πολιτών. Ειδικότερα για το πρώτο τονίζεται πως «η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα 
πρέπει και είναι αποφασισμένη να παρέχει  προσωρινή εργασία οπουδήποτε είναι 
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δυνατόν». Ο παρεμβατικός αυτός ρόλος του κράτος δηλώνεται εμμέσως από τον 
Ρούσβελτ πως πρόκειται να υλοποιηθεί μέσα από την εκπόνηση μεγάλων έργων 
υποδομής. Στον λόγο του στην Βοστόνη τον Οκτώβριο του 1932  περιγράφει με τον 
ακόλουθο τρόπο τις διεργασίες υλοποίησης της συγκεκριμένης πολιτικής. Ενδεικτικό 
είναι το παρακάτω απόσπασμα «Τόσο εσείς όσο και εγώ γνωρίζουμε ότι στα εθνική 
δάση, στην πρόληψη των πλημμύρων, στην εκπόνηση των προγραμμάτων υδάτινων 
οδών που έχουν εγκριθεί ήδη και έχουν προγραμματιστεί αλλά δεν έχουν εκτελεσθεί, σε 
όλα αυτά δεκάδες χιλιάδες ή ακόμα και εκατοντάδες χιλιάδες ανέργων συμπολιτών μας 
μπορούν προσωρινά να απασχοληθούν». 

Αναφορικά με την ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης των πολιτών στο λόγο 
που εκφώνησε ο Ρούσβελτ στις 17 Μαΐου 1933 παρουσιάζει το πλαίσιο της 
στρατηγικής του. Συγκεκριμένα τονίζει πως η οικονομική ανάκαμψη είναι άμεσα 
συνυφασμένη με την ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης των πολιτών. 
Χαρακτηριστικό είναι το παρακάτω απόσπασμα: «Για να κάνουμε τα εργοστάσια μας 
και τα αγροκτήματα μας να ξαναδουλέψουν με την βεβαιότητα ότι θα πωλούν τα 
προϊόντα τους θα πρέπει να εξασφαλίσουμε στους καταναλωτές τα μέσα για να 
αγοράσουν τα προϊόντα αυτά. Αλλά για να πραγματοποιηθεί αυτό, θα πρέπει να μην 
έχουμε ανάμεσα στους καταναλωτές 12 εκατομμύρια ανέργους, οι οποίοι δεν έχουν τη 
δυνατότητα να αγοράσουν τίποτε». Εδώ τονίζεται και το θέμα της ανεργίας και 
δηλώνεται εν συνεχεία πως πρέπει να μοιραστεί η προσφερόμενη εργασία σε 
περισσότερους εργαζομένους. Τονίζεται περαιτέρω πως η όποια ενίσχυση της 
αγοραστικής δύναμης των πολιτών θα πρέπει να εξασφαλίζεται με ένα κατώτατο 
ημερομίσθιο που θα είναι ικανοποιητικό για την συντήρηση του. Γι’ αυτό το λόγο 
δηλώνει στο τέλος του αποσπάσματος πως «καμία επιχείρηση που επιβιώνει από την 
πληρωμή χαμηλών ημερομισθίων στους εργάτες δεν πρέπει να υπάρχει σ’ αυτή τη 
χώρα». 
 
ΘΕΜΑ Δ1 

 
Το παράθεμα της συγκεκριμένης ερώτησης βρίσκεται και στο σχολικό 

εγχειρίδιο σελ 121-122. Το κείμενο του νομπελίστα συγγραφέα Albert Camus 
εκφράζει με το πλέον έκδηλο τρόπο τον θαυμασμό των λαών που αντιμάχονταν τις 
δυνάμεις του Άξονα προς τον Ελληνικό λαό. Οι επιτυχίες του στο Αλβανικό μέτωπο 
χαιρετίζονται ως μια νίκη των ελευθέρων λαών κατά των δυνάμεων της βίας και του 
ολοκληρωτισμού. Ο Ελληνικός λαός, κατά τον Camus, δίδαξε ξανά στο κόσμο την 
έννοια της ελευθερίας και «αποδείχτηκε ισάξιος με το καταπληκτικό παρελθόν του». 
Υποστηρίζεται πως η Ελλάδα πως «πως μπορεί να έχεις δίκιο και να νικηθείς. Αλλά η 
Ελλάδα είναι λοιπόν η πρώτη που έκανε να κατανοήσει ο κόσμος πως οι άνθρωποι της 
ελευθερίας μπορούσαν να είναι επίσης και οι άνθρωποι του θάρρους και πως καμία 
ήττα δεν ήταν αιώνια».  

Θεωρεί την ηρωική αντίσταση των Ελλήνων σε Ιταλούς και Γερμανούς ως το 
φωτεινό παράδειγμα αντίστασης σε κάθε τυραννία. Ο θαυμασμός δηλώνεται από τον 
Camus καθώς η στάση του ορίζεται ως «μάθημα» και δημιουργεί αισθήματα 
«ανακούφισης» καθώς ο αποκαλούμενος «υψηλός πολιτισμός δεν αφαιρεί τίποτα από 
τα προτερήματα της καρδιάς και από τη δύναμη της ψυχής». Τέλος ο συγγραφέας 
νιώθει και εκφράζει μια ευγνωμοσύνη που την χαρακτηρίζει σιωπηλή και στέλνει 
στους Έλληνες τον αδελφικό του θαυμασμό 
 


