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ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ 

ΘΕΜΑ Α1 
α) Σχολικό Βιβλίο, σελίδα 13 

«Φιλελεύθερα κινήματα, την ίδια περίοδο που αναπτύσσονται τα 
εθνικά…θεωρούμε…ελευθεριών των πολιτών».  
«Τα φιλελεύθερα κινήματα…του συντάγματος»  

β) Σχολικό Βιβλίο, σελίδες 34 και 244  
«Η Μεγάλη Ιδέα ήταν το εθνικό όραμα και η πολιτική για την 
απελευθέρωση από τους Τούρκους των αλύτρωτων Ελληνικών 
περιοχών, όπου ζούσαν Έλληνες, και την ενσωμάτωσή τους στο 
Ελληνικό κράτος. Η Μεγάλη Ιδέα αναδείχθηκε σε εθνική υπόθεση». 

γ) Σχολικό Βιβλίο, σελίδα 139  
« Μετά το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο … γνωστός ως Ψυχρός Πόλεμος». 

ΘΕΜΑ Α2 
α) Σωστό, β) Λάθος, γ) Λάθος, δ) Σωστό, ε) Σωστό 
ΘΕΜΑ Β1 
Σχολικό Βιβλίο, σελίδες 26 -27 
«Από την Πελοπόννησο…των Ελλήνων Επαναστατών»  
ΘΕΜΑ Β2 
Σχολικό Βιβλίο, σελίδα 132 
«Γενικότερα … της ατομικής βόμβας» 

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 
ΘΕΜΑ Γ1 
Σχολικό Βιβλίο, σελίδες  109 - 110 
Το Μάρτιο του 1933, ο πρόεδρος των Η.Π.Α. Φραγκλίνος Ρούσβελτ 
εφάρμοσε με επιτυχία μια νέα πολιτική, γνωστή ως «NEW DEAL» με 
σκοπό να ενισχύσει τον παρεμβατικό ρόλο του κράτους και να αυξήσει 
την αγοραστική δύναμη των πολιτών. Οι δύο αυτοί στόχοι 
αναπτύσσονται άπτον Ρούσβελτ στα παραθέματα που δόθηκαν. 
Συγκεκριμένα, στο κείμενο Α΄ παρουσιάζει τη βασική ιδέα του «new 
deal» συνυφασμένη με δύο προβλήματα : πρώτον, πρέπει να 
αντιμετωπιστεί ο άμεσος κίνδυνος προκειμένου οι πολίτες να μην 
πεινάσουν και δεύτερον, πρέπει να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για 
να εξασφαλιστεί μόνιμη απασχόληση των ανθρώπων. Υποστηρίζει, 
λοιπόν, πως το κράτος είναι υποχρεωμένο να προσφέρει στους πολίτες, 
έστω και προσωρινή εργασία, αν είναι δυνατόν, κάνοντας αναφορά σε 
προγράμματα τα οποία έχουν εγκριθεί αλλά δεν εκτελέστηκαν και στα 
οποία θα μπορούσαν να απασχοληθούν εκατοντάδες χιλιάδες άνεργοι, 



 

 

όπως είναι η δράση στα εθνικά δάση, σε αντιπλημμυρικά έργα, στη 
δημιουργία υδάτινων οδών. 
Στο κείμενο Β΄, ο Ρούσβελτ εξακολουθεί να αναφέρεται στον τρόπο 
αντιμετώπισης της ανεργίας των πολιτών, λόγω της οικονομικής κρίσης, 
με την παρέμβαση του κράτους στην οικονομική ζωή. Έτσι, αρχικά, 
υποστηρίζει ότι ,για να οδηγηθούν ξανά στην παραγωγή τα εργοστάσια 
και τα αγροκτήματα, πρέπει να δοθούν στους καταναλωτές τα μέσα για 
την αγορά αυτών των αγαθών. Βέβαια, επισημαίνει ότι, για να επιτευχτεί 
αυτό, πρέπει να περιοριστεί ο αριθμός των χιλιάδων ανέργων. Θεωρεί 
ότι  η μείωση της ανεργίας θα πραγματοποιηθεί με το «μοίρασμα» της 
εργασίας ανάμεσα στους απασχολούμενους και τους ανέργους και την 
εξασφάλιση του κατώτατου ημερομισθίου σε κάθε εργάτη. Τέλος, 
δηλώνει ότι το πρόβλημα θα λυθεί με τη διασφάλιση μόνιμης 
απασχόλησης για τους εργαζομένους και την ενίσχυση της  αγοραστικής 
δύναμης με τους παραπάνω τρόπους. Ο Ρούσβελτ κατάφερε τελικά να 
σταθεροποιήσει το δημοκρατικό καθεστώς και να ανοίξει τον δρόμο για 
την ραγδαία οικονομική ανάπτυξη των Η.Π.Α.. 
ΘΕΜΑ Δ1 
Ο Αλμπέρ Καμύ, στο κείμενο που παρατίθεται, αποδίδει μεγάλη τιμή και 
θαυμασμό στους Έλληνες για την νίκη τους εναντίον των Ιταλών στο 
Αλβανικό μέτωπο και ταυτόχρονα επισημαίνει ότι η επικράτησή τους 
είχε μεγάλη σημασία για όλους τους λαούς και την εξέλιξη του πολέμου. 
Αρχικά, λοιπόν, υποστηρίζει ότι όλοι οι Έλληνες, με τον ηρωισμό που 
επέδειξαν, καταξίωσαν σ’ όλο τον κόσμο τις ιδέες της ελευθερίας και 
των αξιών γενικά. Έπειτα, αναφέρει ότι το γεγονός της εισβολής των 
Γερμανών στην Αθήνα υπήρξε γι’ αυτόν και τους ομοϊδεάτες του μεγάλο 
πλήγμα, το οποίο όμως δεν αναιρεί τη σημασία της νίκης των Ελλήνων 
στην Αλβανία. Παράλληλα, τονίζει πως, αν και η Ελλάδα βρέθηκε υπό το 
ζυγό των Γερμανών, ο λαός με τον αγώνα του κατάφερε να αποδείξει 
ότι καμιά ήττα δεν είναι αιώνια και όποιοι αγωνίζονται για την ελευθερία, 
στο τέλος, δικαιώνονται. Στη συνέχεια, αναφέρει ότι οι Έλληνες, αν και 
μικρός λαός, είναι άξιοι συνεχιστές των προγόνων τους και του 
ιστορικού παρελθόντος της χώρας τους. Κανείς δεν θα μπορέσει να τους 
στερήσει τη δύναμη της ψυχής τους και την επιθυμία τους για 
ελευθερία. Εν κατακλείδι, εκφράζει την βεβαιότητα ότι οι Έλληνες θα 
ανακτήσουν την ελευθερία τους ξεπερνώντας όσα εμπόδια προκύψουν. 
Απ’ όλα τα παραπάνω, προκύπτει ότι η επικράτηση των Ελλήνων στον 
πόλεμο κατά της φασιστικά Ιταλίας έδωσε δύναμη και θάρρος στους 
υπόλοιπους λαούς που είχαν υποταγεί στον Άξονα και χαιρετίστηκε ως 
νίκη κατά του ολοκληρωτισμού και της βίας. 


