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ΞΑΛΔΙΙΑΓΗΘΔΠ ΔΜΔΡΑΠΔΗΠ  

Γ΄ ΡΑΜΖΠ ΖΚΔΟΖΠΗΝ ΘΑΗ ΔΞΑΙ (ΝΚΑΓΑ Β΄)  

ΓΔΡΔΟΑ 20 ΚΑΪΝ 2013 - ΔΜΔΡΑΕΝΚΔΛΝ ΚΑΘΖΚΑ:  

ΗΠΡΝΟΗΑ ΓΔΛΗΘΖΠ ΞΑΗΓΔΗΑΠ  

 

ΑΞΑΛΡΖΠΔΗΠ 

ΝΚΑΓΑ ΞΟΩΡΖ 

ΘΔΚΑ Α 

Α.1  α.) Η απάληεζε βξίζθεηαη ζηηο ζειίδεο  66 – 67 ηνπ ζρνιηθνύ βηβιίνπ. 

Σπγθεθξηκέλα « Καη νη Οζωκαλνί Τνύξθνη .. Χξηζηηαλώλ ηεο ρώξαο». 

 β.) Η απάληεζε βξίζθεηαη ζηελ ζειίδα 140 ηνπ ζρνιηθνύ βηβιίνπ.  

Σπγθεθξηκέλα :« Μεηά ην 1945 δεκηνπξγήζεθαλ … γλωζηόο ωο Ψπρξόο Πόιεκνο » 

γ.)Τν Μάην ηνπ 1949 ηδξύζεθε ην Σπκβνύιην ηεο Δπξώπεο , δηεζλήο νξγαληζκόο 

πνπ απνζθνπεί ζηελ αλάδεημε ηεο θνηλήο Δπξωπαϊθήο Πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο θαη 

ζηε πξνζηαζία ηωλ αλζξωπίλωλ δηθαηωκάηωλ.  

 

Α.2  α→6 

β→7 

γ→3 

δ→2 

ε→1 

 

Β.1.  Η απάληεζε βξίζθεηαη ζηελ ζειίδα 85 ηνπ ζρνιηθνύ βηβιίνπ . 

α.)  << Σην ζπλέδξην Δηξήλεο… δηάθνξεο εζλόηεηεο>>. 

β.) <<Η Σπλζήθε Βεξζαιιηώλ… δπλαηόηεηεο ηεο >>. 
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Β.2 α.) Η απάληεζε βξίζθεηαη ζηελ ζειίδα 120 ηνπ ζρνιηθνύ βηβιίνπ. Σπγθεθξηκέλα 

ζην ζεκείν : <<Η επηθξάηεζε ηωλ ειιήλωλ… Μέζεο Αλαηνιήο>>. 

β.)  Η απάληεζε βξίζθεηαη ζηελ ζειίδα 121 ηνπ ζρνιηθνύ βηβιίνπ θαη ζπγθεθξηκέλα 

ζην ζεκείν: << Η ζεκαζία ηεο έλνπιεο… ηνπ ξωζηθνύ ρεηκώλα>> 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 

Γ.1  Γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ παξαζέκαηνο νη καζεηέο θαινύληαη λα αληιήζνπλ ζηνηρεία 

από ην ζρνιηθό βηβιίν ζειίδεο 31-32. Σπγθεθξηκέλα : « Η λέα ρώξα ηεο Δπξώπεο 

…κεηαγελέζηεξε επζεβή εζληθή επρή». 

Από ην παξάζεκα νθείινπλ λα ηνλίζνπλ ηηο εμήο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε: 

 πνηνη ζπκκεηείραλ ζηελ ππνγξαθή ηνπ Πξωηνθόιινπ  

 ηα όξηα ηνπ λενζύζηαηνπ θξάηνπο όπωο θαηαγξάθνληαη ζην άξζξν 2 

 ηελ κνλαξρηθή κνξθή ηνπ πνιηηεύκαηνο θαη ηνλ ηίηιν ηνπ Ηγεκόλα 

 ηε ζηάζε ηωλ πξνζηάηηδωλ δπλάκεωλ απέλαληη ζην λενϊδξπζέλ ειιεληθό 

θξάηνο 

Τέινο ωο επίινγνο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί έλα γεληθόηεξν ζρόιην γηα ην πώο 

αληηκεηώπηδαλ ην Πξωηόθνιιν ηόζν νη Μεγάιεο Γπλάκεηο όζν θαη νη Έιιελεο. 

 

Γ.1 Γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ παξαζέκαηνο νη καζεηέο θαινύληαη λα αληιήζνπλ ζηνηρεία 

από ην βηβιίν ζειίδεο 98-99 από «Η εμέιημε ηωλ ζρέζεωλ ….κεζόδνπο 

δεκνθξαηηθέο». 

Δπίζεο κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα παξαζέκαηα γηα λα παξνπζηάζνπλ 

αλαιπηηθόηεξα ηελ θαηάζηαζε πνπ επηθξαηνύζε από ηε καδηθή παξαγωγή αγαζώλ 

θαη ηελ νξηαθή επεκεξία ηεο επνρήο. 

 

Επιμέλεια Απαντήσεων : 

για το Σύγχρονο Φροντιστήριο Μ.Ε. :  

Γραμμένου Ιωάννα - Ρούβαλη Μαρία – Φιλντίση Μαρία   

 

 


