
 

 

ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
ΘΕΜΑ Α1 
Α.1.1 
α΄ τεύχος, σελ. 303-305 
Επίλογος 
Προς ανανέωση της πολιτικής ζωής. Το κίνημα στο Γουδί (1909) 
 
Α.1.2 
β΄ τεύχος, σελ. 162-163 
Η διεθνής κρίση 
 
ΘΕΜΑ Α2 
Α.2.1. 
α) Κομιτατζήδες: (σελ. 300, α΄ τεύχος) 
Ανταρτικές ομάδες που οργάνωσαν οι Βούλγαροι οι οποίες από το 1897 άρχισαν να 
δρουν στη Μακεδονία και επιχείρησαν, με την απειλή των όπλων και τη βία, να 
επιβάλουν στους ελληνικούς πληθυσμούς της περιοχής την προσχώρηση στην 
εκκλησιαστική βουλγαρική εξαρχία, την ανεξάρτητη δηλ βουλγαρική εκκλησία. 
β) Οργανικός νόμος σελ. 290, α΄ τεύχος) 
Υποτυπώδης αυτονομία στα πλαίσια της οθωμανικής αυτοκρατορίας την οποία 
προσφέρει ο μέγας βεζίρης Ααλή Πασάς στους Κρήτες το 1867 και που παρέχει 
ορισμένα προνόμια για τους Χριστιανούς. 
γ) Νιου Ντήλ (σελ 166, β΄ τεύχος) 
Οικονομική πολιτική που εφαρμόστηκε από τον Φρακγλίνο Ρούσβελτ το 1932, στις 
ΗΠΑ για την έξοδο από την οικονομική κρίση. Βασικός άξονας της πολιτικής ήταν να 
ανατεθούν στις βιομηχανίες μεγάλες παραγγελίες στις οποίες το κράτος θα έπρεπε 
ν’ αναλάβει το ρόλο του επενδυτή στις οποίες το κράτος για την αναθέρμανση της 
οικονομίας. Επειδή κανένας δεν είχε χρήματα να επενδύσει η κυβέρνηση των ΗΠΑ 
αναθέτει σε εταιρείες μεγάλα δημόσια έργα. 
 
Α.2.2 
α. Σωστό 
β. Σωστό 
γ. Σωστό 
δ. Λάθος 
ε. Λάθος  
 
ΟΜΑΔΑ Β΄ 
ΘΕΜΑ Β1 
Α΄ τεύχος: σελ. 126-126 
«[Αλλά] η αγγλική κυνέρνηση….μεταστροφή» 
Θα πρέπει να επισημανθεί ότι οι λόγοι εσωτερική πολιτικής που υπαγορεύουν την 
αγγλική μεταστροφή αναφέρονται στο 1ο παράθεμα: αναπτυξιακή πολιτική, δηλαδή 
δημιουργία νέων αγορών και ευκαιριών, κερδοσκοπικών επενδύσεων και 
εκμεταλλεύσεων  



 

 

«Από τον Ιανουάριο…σουλτάνου» 
Οι τρόποι εκδήλωσης της μεταστροφής αναφέρονται στο 2ο  και 3ο παράθεμα 
 
ΘΕΜΑ Β2 
Β΄ τεύχος σελ. 86  
«Μέσα σ’ αυτήν… αντιβενιζελικά κόμματα» 
Να τονιστεί από τον 1ο παράθεμα ότι ο Βενιζέλος θεωρεί τη συνθήκη των Σεβρών 
απόδειξη ολοκλήρωσης του εθνικού οράματος της Μεγάλης Ιδέας που αποτέλεσε 
τον βασικό άξονα της πολιτικής του. 
 
Β΄ τεύχος σελ. 82 
«Και ενώ…εναντίων των δυτικών συμμάχων»  
Το παράθεμα αξιοποιείται ελεύθερα για να αιτιολογήσει τους βαθύτερους λόγους 
μεταστροφής της ελληνικής κοινής γνώμης στη βενιζελική πολιτική και για να 
ισχυροποιήσει την πρόταση του σχολ. βιβλίου «δικαιολογημένη δυσφορία…με την 
Τουρκία». 
 
Β΄ τεύχος σελ. 85-86  
«Οι εχθροί του Βενιζέλου….μελλοντικού βασιλιά» 
Να επισημανθεί η διάσταση βενιζελικών αντιβενιζελικών για να αιτιολογηθεί η 
τεταμένη ατμόσφαιρα πριν τις εκλογές του 1920 και να γίνει αναφορά στο 2ο 
παράθεμα. 
 
Β΄ τεύχος σελ. 86 
Η εσωτερική πολιτική του Δεκέμβριο 1920  
«Ο Δημήτριος Ράλλης…αποκαθίσταται στο θρόνο» 


