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ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ 

 

 

ΘΕΜΑ Α1. 
 

α) Ελληνοσερβική Συμμαχία: Συνθήκη φιλίας και αμυντικής συμμαχίας 

μεταξύ Ελλάδας και Σερβίας, που υπογράφτηκε την 18η Μαΐου/1η 

Ιουνίου 1912 και που έκρινε εν τέλει την έκβαση των διαφορών μεταξύ 

των συμμάχων του Α’ Βαλκανικού πολέμου κατά της Τουρκίας. Με τη 

συνθήκη αυτή οι δύο χώρες προσέφεραν την αμοιβαία εγγύηση ότι θα 

κρατήσουν οριστικά τις εδαφικές τους κτήσεις και ανέλαβαν την 

υποχρέωση,  σε περίπτωση που ένα από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη 

δεχόταν επίθεση από τρίτη χώρα, να παράσχουν τη βοήθειά τους 

αμοιβαίως και να μη συνάψουν χωριστή ειρήνη με την επιτιθέμενη χώρα 

παρά μόνον από κοινού. Η ελληνοσερβική συνθήκη ήταν δεκαετούς 

ισχύος και μυστική. 

 

β) Συμφωνία της Καζέρτας: Σύμφωνο που συνομολογήθηκε στην 

Καζέρτα της Ιταλίας, στις 26 Σεπτεμβρίου 1944, μεταξύ των συμμαχικών 

και των ελληνικών πολιτικών και στρατιωτικών αρχών -με τη συμμετοχή 

εκπροσώπων του ΕΛΑΣ και του ΕΔΕΣ- με το οποίο ανατέθηκε η 

διοίκηση των στρατιωτικών δυνάμεων στην Ελλάδα στον Βρετανό 

στρατηγό Σκόμπυ.  
 

 

γ) Συμβούλιο της Ευρώπης: διεθνής οργανισμός που ιδρύθηκε τον Μάιο 

του 1949 και αποσκοπούσε στην ανάδειξη της κοινής ευρωπαϊκής 

πολιτιστικής κληρονομιάς και στην προστασία των ανθρώπινων 

δικαιωμάτων. 
 

ΘΕΜΑ Α2 
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β) Λ 
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δ) Σ 

ε) Λ 

 

ΘΕΜΑ Β1. 

Τέσσερις ήταν κατά κύριο λόγο οι παράγοντες που επιβράδυναν ή και 

απέτρεπαν τον εκσυγχρονισμό των θεσμών και την κοινωνική και 

οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας: α) οι τεταμένες σχέσεις της αφενός 

με τις μεγάλες δυνάμεις της Ευρώπης και αφετέρου με τις γειτονικές 

χώρες, β) η πολιτική αστάθεια, γ) η ανασφάλεια στην ύπαιθρο και δ) η 

χαμηλή πίστη της χώρας διεθνώς.  

Εκσυγχρονισμός αυτή την εποχή σήμαινε κυρίως δημιουργία ισχυρού 

τακτικού στρατού και πολεμικού ναυτικού, ανάπτυξη οδικού 

και σιδηροδρομικού δικτύου, καθώς και ταχυδρομικού και τηλεγραφικού 

δικτύου, εισαγωγή νέων καλλιεργητικών μεθόδων στη γεωργία, 

εμπέδωση της τάξης και της ασφάλειας στις μετακινήσεις και στις 

μεταφορές και ανάπτυξη του πιστωτικού συστήματος και της διεθνούς 

πίστης της χώρας. 
 

ΘΕΜΑ Β2 

α) Ο εθνικισμός και οι αρπακτικές διαθέσεις των νικητών του Ά 

παγκοσμίου πολέμου και των νεόκοπων χωρών είχαν ως συνέπεια, που 

αποδείχτηκε μοιραία για την ειρήνη τη δημιουργία πληθώρας 

μειονοτήτων σε πολλές χώρες. Μετά το 1919 πάνω από 25 εκατομμύρια 

κάτοικοι της Ευρώπης συνιστούσαν τις διάφορες μειονότητες της 

ηπείρου. Στις συνθήκες ειρήνης, καθώς και στον καταστατικό χάρτη της 

Κοινωνίας των Εθνών (ΚΤΕ), προβλέφτηκαν εγγυήσεις για τις 

μειονότητες, αντίθετες ωστόσο προς την αρχή της εθνικής ανεξαρτησίας 

και κυριαρχίας. Η κατάσταση αυτή οδήγησε σύντομα σε προστριβές και 

συγκρούσεις, ιδιαίτερα από τη στιγμή που οι ηττημένες δυνάμεις άρχισαν 

να συνέρχονται από τον πόλεμο και να ξεφεύγουν από τον έλεγχο της 

Γαλλίας και της Βρετανίας. Δημιουργήθηκαν έτσι οι προϋποθέσεις για 

την ανάπτυξη του αναθεωρητισμού, της μεταπολεμικής δηλαδή πολιτικής 

των δυσαρεστημένων χωρών, της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Ουγγαρίας 

και της Βουλγαρίας, οι οποίες προσπαθούσαν να αναθεωρήσουν το 

εδαφικό καθεστώς που είχε προέλθει από τις συνθήκες ειρήνης του 

Μεγάλου Πολέμου. 

Η Γερμανία, ειδικά, είχε πρόσθετους λόγους να επιθυμεί την 

αναθεώρηση ή και την κατάργηση της συνθήκης ειρήνης που είχε 

υποχρεωθεί να υπογράψει, επειδή, εκτός από την απώλεια εδαφών, την 

πολεμική αποζημίωση και την αποστρατικοποίηση της Ρηνανίας, 

υποχρεώθηκε να διαλύσει την πολεμική της μηχανή και να διατηρεί 

περιορισμένες μόνο στρατιωτικές δυνάμεις. Ο αφοπλισμός της 

Γερμανίας, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η χώρα καταδικάστηκε 

επίσημα ως υπεύθυνη για τον πόλεμο και για τις συνακόλουθες 



 

 

καταστροφές, προσέβαλε τους Γερμανούς και ευνόησε την ανάπτυξη 

ακραίων εθνικιστικών κινημάτων, με πρώτο και κύριο το ναζιστικό, που 

υπονόμευσαν τη Γερμανική Δημοκρατία της Βαϊμάρης και οδήγησαν 

τελικά στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. 

 

β) Διαφορετικά προβλήματα προκάλεσε η συνθήκη ειρήνης των νικητών 

με την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η απώλεια εδαφών, που 

προσαρτήθηκαν σε άλλες χώρες ή αποτέλεσαν ανεξάρτητα κράτη, σε 

συνδυασμό με την ταπεινωτική μεταχείριση από τους από τους 

Συμμάχους, ευνόησε την ανάπτυξη ενός εθνικιστικού κινήματος με 

επικεφαλής τον Μουσταφά Κεμάλ (τον γνωστό ως Ατατούρκ), το οποίο 

μεταμόρφωσε την Τουρκία σε εθνικό κράτος. Το κεμαλικό εθνικιστικό 

καθεστώς προώθησε την οργάνωση ισχυρού στρατού, ο οποίος 

αμφισβήτησε δυναμικά την ελληνική στρατιωτική παρουσία στη Μικρά 

Ασία, που είχε δημιουργηθεί με εντολή των Συμμάχων από την άνοιξη 

του 1919 και για τα επόμενα τρία χρόνια. 
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