ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ∆΄ ΤΑΞΗΣ
ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
∆ΕΥΤΕΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2002
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ:
ΙΣΤΟΡΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)

ΟΜΑ∆Α Α΄
ΘΕΜΑ Α1
α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τις συνθήκες της
Στήλης Α και δίπλα σε καθεµιά το γράµµα της
Στήλης Β που αντιστοιχεί σε όρο της συνθήκης
αυτής.
Στήλη Α

Στήλη Β

1. Συνθήκη του Βουκουρεστίου
(Ιούλιος/Αύγουστος 1913)

2. Συνθήκη του Αγίου Γερµανού
(Σεπτέµβριος 1919)

α. Η Πολωνία ανακηρύχθηκε
ανεξάρτητο κράτος
β. Τα νησιά ΄Ιµβρος και Τένεδος
παραχωρήθηκαν στην Τουρκία
γ. Χωρίστηκε η Αυστρία από την
Ουγγαρία

3. Συνθήκη των Βερσαλλιών
(Ιούνιος 1919)

δ. Ανατέθηκε στην Ελλάδα η
προσωρινή διοίκηση της
περιοχής της Σµύρνης

4. Συνθήκη της Λωζάνης
(Ιούλιος 1923)

ε. Η Β. ΄Ηπειρος παραχωρήθηκε
στην Αλβανία που είχε
κηρυχθεί ανεξάρτητη.

Μονάδες 12

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

∆΄ ΤΑΞΗ

β. "Στόχος της Β΄ Αναθεωρητικής Βουλής ήταν η
δηµιουργία Κράτους δικαίου µέσα στο πλαίσιο
ενός φιλελεύθερου αστικού πολιτεύµατος".
Πώς επιδιώκεται η υλοποίηση του στόχου αυτού µε
το Σύνταγµα του 1911;
Μονάδες 13
ΘΕΜΑ Α2
α. Να δώσετε το περιεχόµενο των ακόλουθων όρων:
• Κίνηµα της "Εθνικής ΄Αµυνας"
• "Κοµινφόρµ"
• "Τάγµατα ασφαλείας"
• "Π.Ε.Ε.Α."
Μονάδες 12
β. Ποια ήταν η εξωτερική πολιτική του Ελ. Βενιζέλου
κατά το χρονικό διάστηµα 1928-1932;
Μονάδες 13
ΘΕΜΑ Β1
Με βάση το
γνώσεις να
οικονοµικός
ευρωπαϊκών
Παγκοσµίου

ΟΜΑ∆Α Β΄
παρακάτω κείµενο και τις ιστορικές σας
επισηµάνετε το ρόλο που έπαιξε ο
επεκτατισµός και ανταγωνισµός των
∆υνάµεων
στην
έκρηξη
του
Α΄
πολέµου.

Η ανησυχία των γαλλικών συνδικάτων
"Προσέχτε εργάτες... Τα συνδικάτα µας πρέπει να
ασχοληθούν µε τις απειλές του πολέµου που αρχίζουν
να καλύπτουν το διεθνή ορίζοντα. Πρέπει να είµαστε
έτοιµοι όταν θα έλθει η κρίσιµη στιγµή.
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

∆΄ ΤΑΞΗ

Το βιοµηχανικό δυναµικό του κάθε έθνους το
αναγκάζει να παράγει, να υπερπαράγει. Αυτή την
υπερπαραγωγή πρέπει να τη διαθέσουµε. Κι έτσι
ριχνόµαστε στις παγκόσµιες αγορές ενώ κλείνουµε τη
δική µας αγορά µε προστατευτικά µέτρα. Στρεφόµαστε
κυρίως προς τις αγορές του τρίτου κόσµου. Κάθε έθνος
επιχειρεί να εξασφαλίσει την κυριαρχία των δικών του
βιοµηχανικών προϊόντων. ΄Ετσι µε φυσική νοµοτέλεια,
η µία χώρα βαδίζει εναντίον της άλλης, συγκρούεται
µαζί της. Ποια θα εξασφαλίσει την οριστική υπεροχή
των εθνικών βιοµηχανικών της προϊόντων και µε ποιο
τρόπο; Η πιο ισχυρή; Μήπως µε τον πόλεµο;
Η Αγγλία και η Γερµανία αλληλοϋποβλέπονται . ο
πόλεµος είναι η µόνη τους λύση . ετοιµάζονται γι'
αυτόν µε ιδιαίτερη φροντίδα. Και η Γαλλία δεν
βρίσκεται έξω απ' αυτό το φοβερό παιγνίδι".
Α. Μερχέµ, Η εργατική ζωή (1911).

Στις 25 Νοεµβρίου, τα µεσάνυχτα, του 1942, η
γέφυρα του Γοργοποτάµου ανετινάχθη, ύστερα από
µάχη δύο ωρών. Ο αιφνιδιασµός είχε επιτύχει
απόλυτα. Οι αρχές Κατοχής έµειναν κατάπληκτες, από
το "θράσος" των ληστών... Στη Λαµία, στας Αθήνας και
αλλού για αντίποινα, οι αρχές Κατοχής διέταξαν
οµαδικές εκτελέσεις. Η ανατίναξις µετεδόθη µε
πρωτοφανή ταχύτητα σε όλη την Ελλάδα, σαν ένα
πολεµικό εγερτήριο. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός το
είχε χαρακτηρίσει τότε σαν µια µεγάλη επιτυχία, ως
εκείνη τη στιγµή, το µεγαλύτερο "σαµποτάζ" της
Ευρώπης.
Η ένοπλος Αντίστασις ξεκινούσε µε µια
συνεργασία των δύο Οργανώσεων και µε µια
επιβλητική επιτυχία στρατηγικής σηµασίας για το
Συµµαχικό Αγώνα της Βορείου Αφρικής. Εκείνο που
δεν επέτυχαν οι ηγεσίες των στας Αθήνας ύστερα από
δέκα µηνών άκαρπες συζητήσεις (Οκτώβριος 1941Ιούνιος 1942) το επέτυχε ο έµπρακτος κοινός πόθος
της Ελευθερίας. Το γεγονός αυτό µας έδειχνε το δρόµο
που έπρεπε να ακολουθήσουµε: ΄Ενωσις ή τουλάχιστον
συνεργασία".
Κοµνηνού Πυροµάγλου, Ο ∆ούρειος ίππος, σ. 42-43.

Μονάδες 25
ΘΕΜΑ Β2
Μελετώντας την πηγή που σας δίνεται και
αξιοποιώντας
τις
ιστορικές
σας
γνώσεις
να
παρουσιάσετε το γεγονός της ανατίναξης της γέφυρας
του Γοργοποτάµου και να επισηµάνετε τη σηµασία του
για την έκβαση του πολέµου.

Μονάδες 25

"Το 1942 ο ΄Αξων, σαν πολιτικό και πολεµικό
συγκρότηµα εσηµείωνε ακόµα πολιτικές και πολεµικές
επιτυχίες σε όλα τα µέτωπα και προς όλες τις
κατευθύνσεις.
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζόµενους)
1. Στο

τετράδιο

(ηµεροµηνία,

να

γράψετε

κατεύθυνση,

µόνο

τα

προκαταρκτικά

εξεταζόµενο

µάθηµα).

Τα

θέµατα να µην τα αντιγράψετε στο τετράδιο.
2. Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω µέρος των

∆΄ ΤΑΞΗ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ∆΄ ΤΑΞΗΣ
ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
∆ΕΥΤΕΡΑ 26 ΜΑΪΟΥ 2003
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ:
ΙΣΤΟΡΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)

φωτοαντιγράφων αµέσως µόλις σας παραδοθούν. Καµιάν
ΟΜΑ∆Α Α΄

άλλη σηµείωση δεν επιτρέπεται να γράψετε.
Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε µαζί µε το
τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.
3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέµατα.
4. Κάθε

απάντηση

επιστηµονικά

τεκµηριωµένη

είναι

ΘΕΜΑ Α1
Α.1.1 Για ποιους λόγους η ελληνική Επανάσταση του 1821
εκδηλώθηκε στα νότια διαµερίσµατα του ελλαδικού
χώρου;
Μονάδες 13

αποδεκτή.
5. ∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες µετά τη διανοµή των

Α.1.2

φωτοαντιγράφων.
6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης : Μία (1) ώρα µετά τη
διανοµή των φωτοαντιγράφων.
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΘΕΜΑ Α2
Α.2.1 Να δώσετε το περιεχόµενο των ακόλουθων όρων:
• εθνικά κτήµατα
• Πανελλήνιον
• αρχή της δεδηλωµένης
• Εθνική Εταιρεία
• Τριπλή Συµµαχία
Μονάδες 15
Α.2.2

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

Τι πρέσβευε η θεωρία του ναζισµού και µε ποιες
µεθόδους εφαρµόσθηκε;
Μονάδες 12

Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν
γράφοντας στο τετράδιό σας τη λέξη Σωστό ή Λάθος
δίπλα στο γράµµα που αντιστοιχεί στην κάθε
πρόταση.

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

∆΄ ΤΑΞΗ

α. Στις 9 Ιανουαρίου 1824 η Ρωσία πρότεινε για τη
λύση του Ελληνικού Ζητήµατος «το σχέδιο των
τριών τµηµάτων».
β. Το 1864 καθιερώθηκε ως µορφή πολιτεύµατος η
«Βασιλευοµένη ∆ηµοκρατία».
γ. Το κόµµα των Φιλελευθέρων ήταν η πρώτη
προσπάθεια δηµιουργίας κόµµατος αρχών.
δ. Η πολιτική που ακολούθησαν οι Νεότουρκοι ήταν
πολιτική ισότητας, ελευθερίας και ισονοµίας για
όλες τις εθνότητες που ζούσαν στα εδάφη της
ευρωπαϊκής Τουρκίας.
ε. Οι «∆ηµοκρατικοί Φιλελεύθεροι» του Αλέξανδρου
Παπαναστασίου κυκλοφόρησαν το «∆ηµοκρατικό
Μανιφέστο» το Φεβρουάριο του 1924.
Μονάδες 10

δεν είχαν τα αναγκαία οικονοµικά µέσα για να
αναπτύξουν την παραγωγή τους... Η ∆ιεύθυνση
σκέφτηκε ότι η κατάσταση αυτή θα έπρεπε να
θεραπευθεί και ότι ο δανεισµός και η στήριξη αυτών
των επιχειρήσεων µε κεφάλαια της τράπεζας βρισκόταν
µέσα στο πλαίσιο των υποχρεώσεών της».

ΘΕΜΑ Β1

ΟΜΑ∆Α Β΄

Λαµβάνοντας στοιχεία από την πηγή που σας
δίνεται και αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις να
αναλύσετε τη σχέση του δίδυµου: πιστωτικός
οργανισµός – βιοµηχανία.
«Μία ευρύτατη και γόνιµη σκέψη πρυτάνευσε στο
σύνολο των ενεργειών της τράπεζας: η ∆ιεύθυνση
προσπάθησε
να
δηµιουργήσει
τις
οικονοµικές
προϋποθέσεις και να διαδώσει το συνεταιριστικό
πνεύµα ως µέσον για την ανάπτυξη της εθνικής
βιοµηχανίας. Η ∆ιεύθυνση στρέφοντας τα βλέµµατά της
προς τις περιοχές της χώρας εντυπωσιάστηκε από το
µέγεθος του πλούτου µε τον οποίο η φύση είχε
προικίσει πολλά τµήµατα του εδάφους τους. Αλλά
συγχρόνως αντιλήφθηκε ότι τις περισσότερες φορές οι
ιδιοκτήτες και των πιο πλούσιων ορυχείων και των πιο
χρήσιµων και θαυµάσια οργανωµένων εργοστασίων,
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

Απόσπασµα από την έκθεση των πεπραγµένων
της βελγικής τράπεζας Societé Générale στα 1836.
Μονάδες 25
ΘΕΜΑ Β2
Μελετώντας την πηγή που σας δίνεται και
αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις να απαντήσετε
στο ερώτηµα: ποια ήταν η άποψη του Ελευθερίου
Βενιζέλου για την κοινωνική πολιτική που έπρεπε να
ακολουθήσει η κυβέρνησή του και πώς αυτή
υλοποιήθηκε µέσα από το νοµοθετικό έργο της Β΄
Αναθεωρητικής Βουλής;
Ο Ελευθέριος Βενιζέλος απαντά στις επικρίσεις για
την κοινωνική πολιτική του.
«Ότε βεβαίως ο κ. Βουλευτής... δεν βλέπει τον
κίνδυνον, ο οποίος είναι όχι πολύ µακράν, ότε νοµίζει,
ότι εις Πολιτείαν µη κοινωνικήν επιβάλλεται να
µετέρχηται πάντοτε και πολιτική µη κοινωνικήν... ότε
νοµίζει ότι η δύναµις του αστικού καθεστώτος είναι να
µην βλέπη παντάπασι τον κίνδυνον, ο οποίος επέρχεται
κατά τον εικοστόν αιώνα επί τα κάτω, κίνδυνον, τον
οποίον έν µέσον έχει να προλάβη, να προλαµβάνη τας
εκρήξεις δια της εγκαίρου ικανοποιήσεως των δικαίων
αξιώσεων των τάξεων εκείνων των εργατών των
αποκλήρων της κοινωνίας, ότε τοιαύτην αντίληψιν έχει
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

∆΄ ΤΑΞΗ

∆΄ ΤΑΞΗ

ο κ. Βουλευτής... δεν εκπλήττοµαι βεβαίως, διότι
τοιαύτας εξέφερεν από του βήµατος τούτου ιδέας».
Εφηµερίς των συζητήσεων της Βουλής,
Β΄ Αναθεωρητική Βουλή, 1910-1911.
Μονάδες 25

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ∆΄ ΤΑΞΗΣ
ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
∆ΕΥΤΕΡΑ 24 ΜΑΪΟΥ 2004
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ:
ΙΣΤΟΡΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)
ΟΜΑ∆Α Α΄

Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζόµενους)
1. Στο

τετράδιο

(ηµεροµηνία,

να

γράψετε

κατεύθυνση,

µόνο

τα

προκαταρκτικά

εξεταζόµενο

µάθηµα).

Τα

θέµατα να µην τα αντιγράψετε στο τετράδιο.
2. Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω µέρος των
φωτοαντιγράφων αµέσως µόλις σας παραδοθούν. Καµιάν

ΘΕΜΑ Α1
Α1.1 Ποια
ήταν
η
σηµασία
των
«δανείων
της
Ανεξαρτησίας» για την οικονοµική, κοινωνική και
πολιτική ζωή των Ελλήνων, καθώς και για τη διεθνή
θέση της επαναστατηµένης Ελλάδας;
Μονάδες 13
Α1.2

άλλη σηµείωση δεν επιτρέπεται να γράψετε.
Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε µαζί µε το
τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.

ΘΕΜΑ Α2

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέµατα.
4. Κάθε

απάντηση

επιστηµονικά

τεκµηριωµένη

Ποιες ήταν οι θετικές επιπτώσεις των Βαλκανικών
Πολέµων (1912-1913) στην ελληνική οικονοµία και
κοινωνία;
Μονάδες 12

είναι

Α2.1

αποδεκτή.
5. ∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες µετά τη διανοµή των

Να δώσετε το περιεχόµενο των ακόλουθων όρων:
• «ψήφισµα της υποτέλειας»
• ανώνυµες εταιρείες
• «τάγµατα εργασίας» (αµελέ ταµπουρού)
Μονάδες 15

φωτοαντιγράφων.
6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης : Μία (1) ώρα µετά τη
διανοµή των φωτοαντιγράφων.
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

Α2.2

Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν,
γράφοντας στο τετράδιό σας τη λέξη Σωστό ή Λάθος δίπλα
στο γράµµα που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση.
α. Το Πρωτόκολλο του Λονδίνου (10/22 Μαρτίου
του
1829)
προέβλεπε
την
αναγνώριση
ανεξάρτητου Ελληνικού Κράτους µε βόρεια
σύνορα τη γραµµή Παγασητικού – Αµβρακικού.

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

∆΄ ΤΑΞΗ

β. Η Αγγλία πήρε την Κύπρο από την Τουρκία µε
µυστικό πρωτόκολλο το 1878.
γ. Με τη συνθήκη των Σεβρών (10 Αυγούστου 1920)
ορίστηκε ο Έβρος ως σύνορο µεταξύ Ελλάδας και
Τουρκίας.
δ. Το 1919 οι Πόντιοι µαζί µε τους Αρµενίους
προσπάθησαν να προωθήσουν σχέδιο δηµιουργίας
ενός αυτόνοµου Ελληνο-αρµενικού κράτους.
ε. Η Σοβιετική Ένωση αποδέχτηκε το «σχέδιο
Μάρσαλ» και το εφάρµοσε στις χώρες της
Ανατολικής Ευρώπης.
Μονάδες 10

Η Ευρώπη δεν είχεν υποστή µέχρι σήµερον το άλγος να
βλέπη άπαντας τους πνευµατικούς και κοσµικούς ηγέτας
ενός χριστιανικού λαού, αυτούς οι οποίοι προσέφερον τας
πλέον λαµπράς υπηρεσίας εις την Υψηλήν Πύλην, να
αποθνήσκουν δια χειρός δηµίου, τα πτώµατα των
βεβηλωµένα, τας οικογενείας των εξηναγκασµένας να
εγκαταλείψουν µίαν χώραν δυστυχίας, τας ιδιοκτησίας των
να καταστρέφονται δια πυρός και σιδήρου. Αύτη δεν είδε,
κυρίως από τεσσάρων αιώνων, να κηρύσσεται πόλεµος κατά
της θρησκείας του Χριστού δια του θανάτου των λειτουργών
της, δια της κατερειπώσεως των ναών της, δια των
εξευτελισµών του συµβόλου της θείας πίστεως».
∆. Κωνσταντόπουλου, ∆ιπλωµατική Ιστορία, σ.108.

ΟΜΑ∆Α Β΄
ΘΕΜΑ Β1
Αντλώντας στοιχεία από το κείµενο που ακολουθεί και
αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις, να αναφέρετε:
α. Τις αφορµές που προκάλεσαν την έκδοση του ρωσικού
τελεσιγράφου τον Ιούλιο του 1821.
Μονάδες 8
β. Τους βασικούς όρους που περιλάµβανε το τελεσίγραφο.
Μονάδες 8
γ. Τη στάση της
τελεσίγραφο.

Τουρκίας

και

της

Ρωσίας

µετά

το

ΘΕΜΑ Β2
Αντλώντας στοιχεία από το κείµενο που ακολουθεί και
αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις, να αναπτύξετε:
α. Το βασικό άξονα της οικονοµικής πολιτικής του
Φραγκλίνου Ρούζβελτ για την αντιµετώπιση της
οικονοµικής κρίσης του 1929.
Μονάδες 13
β. Τους τρόπους µε τους οποίους υλοποιήθηκε αυτή η
οικονοµική πολιτική στις Η.Π.Α.
Μονάδες 13
Ο Ρούζβελτ προσδιορίζει τους στόχους του

«Εκείνο το οποίον ο τσάρος εφοβείτο περισσότερον δια
την Υψηλήν Πύλην ήτο µήπως τα ληφθέντα υπό του
Οθωµανικού Υπουργείου µέτρα προσδώσουν εις την
επιχείρησιν των αυτουργών της επαναστάσεως τον
χαρακτήρα µιας νοµίµου αµύνης εναντίον µιας ολικής
καταστροφής του Ελληνικού έθνους και της θρησκείας του.

«Για να κάνουµε τα εργοστάσιά µας και τα αγροκτήµατά
µας να ξαναδουλέψουν µε τη βεβαιότητα ότι θα πωλούν τα
προϊόντα τους θα πρέπει να εξασφαλίσουµε στους
καταναλωτές τα µέσα για να αγοράζουν τα προϊόντα αυτά.
Αλλά για να πραγµατοποιηθεί αυτό, θα πρέπει να µην
έχουµε ανάµεσα στους καταναλωτές 12 εκατοµµύρια
άνεργους, οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν
τίποτε. Οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να ξαναρχίσουν να
εργάζονται και αυτό θα το κατορθώσουµε µε τον παρακάτω

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

Μονάδες 8

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

∆΄ ΤΑΞΗ

τρόπο: θα µοιράσουµε την εργασία που σήµερα προσφέρεται
ανάµεσα σ’ αυτούς που απασχολούνται και στους άνεργους
ώστε να εξαλείψουµε την ανεργία. Και αυτό θα το
κατορθώσουµε εξασφαλίζοντας σε κάθε εργάτη ένα
κατώτατο ηµεροµίσθιο που θα του επιτρέπει να ζει... Εάν
όλοι οι εργαζόµενοι κάνουν συγχρόνως το ίδιο πράγµα,
κανείς απ’ αυτούς δε θα βρίσκεται σε µειονεκτική θέση. Το
πρόβληµα εποµένως περιορίζεται στο εξής ερώτηµα: θα
κατορθώσουµε να πετύχουµε ώστε συγχρόνως όλοι οι
εργαζόµενοι να κάνουν το ίδιο; ... καµιά επιχείρηση που
επιβιώνει από την πληρωµή χαµηλών ηµεροµισθίων στους
εργάτες δεν πρέπει να υπάρχει σ’ αυτή τη χώρα».
Φ. Ρούζβελτ, Λόγος στις 17 Μαΐου 1933.
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
1. Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα προκαταρκτικά
(ηµεροµηνία, κατεύθυνση, εξεταζόµενο µάθηµα). Τα
θέµατα να µην τα αντιγράψετε στο τετράδιο.
2. Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω µέρος των
φωτοαντιγράφων αµέσως µόλις σας παραδοθούν. ∆εν
επιτρέπεται να γράψετε οποιαδήποτε άλλη σηµείωση.
Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε µαζί µε το
τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.
3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέµατα.
4. Κάθε απάντηση επιστηµονικά τεκµηριωµένη είναι
αποδεκτή.
5. ∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες µετά τη διανοµή των
φωτοαντιγράφων.
6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: Μία (1) ώρα µετά τη
διανοµή των φωτοαντιγράφων.
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

∆΄ ΤΑΞΗ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ∆΄ ΤΑΞΗΣ
ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
∆ΕΥΤΕΡΑ 30 ΜΑΪΟΥ 2005
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ:
ΙΣΤΟΡΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)

ΘΕΜΑ Α1

ΟΜΑ∆Α Α

Α.1.1. Ποιο ήταν το περιεχόμενο του ρωσικού «Σχεδίου των
τριών τμημάτων» (9 Ιανουαρίου 1824), ποιες οι
αντιδράσεις των ενδιαφερομένων πλευρών και ποια
τα κίνητρα της ρωσικής πρότασης;
Μονάδες 12
Α.1.2. Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων:
α. Οργανικός Νόμος.
β. Βουλγαρική Εξαρχία.
γ. Συμφωνία του Μονάχου.
Μονάδες 12
ΘΕΜΑ Α2
Α.2.1. α. Για ποιους λόγους η ευημερία που γνώρισε η
Ευρώπη
κατά
την
περίοδο
1923-1929
χαρακτηρίζεται ως ασταθής;
Μονάδες 8
β. Με ποιους τρόπους οι επιχειρήσεις κατά την ίδια
περίοδο προσπάθησαν να προωθήσουν τις πωλήσεις
των προϊόντων τους;
Μονάδες 8

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

∆΄ ΤΑΞΗ

Α.2.2. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν,
γράφοντας στο τετράδιό σας τη λέξη Σωστό ή Λάθος
δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί στην κάθε
πρόταση:

«Η Αυστρία διεμήνυε στη Ρωσία ότι είχε παραβιάσει,
από την αρχή ως το τέλος, τις αυστρορωσικές συμφωνίες,
πράγμα που δεν ήταν διατεθειμένη να ανεχθεί. Από την
άλλη, η Αγγλία έβλεπε να ανατρέπεται άρδην η ισορροπία
των Μεγάλων ∆υνάμεων στη Βαλκανική και να απειλούνται
τα συμφέροντά της στις Ινδίες και στην ανατολική
Μεσόγειο. Όσο ο ρωσικός στρατός παρέμενε στα πρόθυρα
της Κωνσταντινουπόλεως, ο σουλτάνος θα ήταν έρμαιο στα
χέρια του τσάρου και καμιά πίεση - εκτός από πόλεμο - δε
θα μπορούσε να εξαναγκάσει τη Ρωσία να εγκαταλείψει τα
κεκτημένα. Το ενδεχόμενο λοιπόν ενός νέου ευρωπαϊκού
πολέμου φαινόταν ως λογικό επακόλουθο της μονομερούς
ρυθμίσεως του Ανατολικού Ζητήματος από τη Ρωσία.
Μπροστά στον κίνδυνο αυτό, η Γερμανία πήρε την
πρωτοβουλία να ενθαρρύνει τη σύγκληση ευρωπαϊκού
συνεδρίου, που θα επανεξέταζε ολόκληρο το πλέγμα των
όρων της συνθήκης του Αγίου Στεφάνου (…)
Τελικά, στις 23 Ιουνίου/5 Ιουλίου [1878], με τη
συγκατάθεση όλων των αντιπροσώπων - και αποχή της
Τουρκίας - έγινε δεκτό το 13 ο πρωτόκολλο, το οποίο
ανάμεσα σε άλλα ανέφερε:
“Το συνέδριο προσκαλεί την Υψηλή Πύλη να συμφωνήσει με
την Ελλάδα σε μια διαρρύθμιση των συνόρων στη Θεσσαλία
και στην Ήπειρο, και έχει τη γνώμη ότι η διαρρύθμιση αυτή
θα μπορούσε να ακολουθήσει την κοιλάδα του Σαλαμβριά
(αρχαίο Πηνειό) ως τις εκβολές στο Αιγαίο, και την κοιλάδα
του Καλαμά από την πλευρά του Ιονίου πελάγους. Το
συνέδριο έχει την πεποίθηση ότι τα ενδιαφερόμενα μέρη θα
κατορθώσουν να καταλήξουν σε συμφωνία. Εντούτοις, για
να διευκολύνουν την επιτυχία των διαπραγματεύσεων, οι
∆υνάμεις είναι έτοιμες να προσφέρουν την απευθείας
μεσολάβησή τους στα δύο μέρη”».
Iστορία του Ελληνικού Έθνους, τ.ΙΓ΄, σσ.344-348,
Αθήνα 1977.

α. Ο Ίων ∆ραγούμης, από τη θέση του υποπροξένου
της
Ελλάδας
στο
Μοναστήρι,
προσέφερε
ανεκτίμητες
υπηρεσίες
στην
οργάνωση
της
ελληνικής αντίστασης στη Μακεδονία.
β. Ο γερμανικός επεκτατισμός στις αρχές του 20 ου
αιώνα αποκαλείται «πορεία προς Ανατολάς»
(Drang nach Osten).
γ. Οι Βρετανοί είχαν την ελπίδα ότι με την άνοδο του
Κωνσταντίνου Α΄ στο θρόνο της Ελλάδας (1913) θα
προωθούσαν σημαντικά την επιρροή τους στον
ελληνικό χώρο.
δ. Το 1932 ο πρόεδρος των Η.Π.Α. Χ. Τρούμαν
εφάρμοσε μια νέα πολιτική για την έξοδο από την
οικονομική κρίση.
ε. Κατά την τρίτη περίοδο του ελληνοϊταλικού
πολέμου (1940-41) οι Έλληνες εξαπέλυσαν την
«εαρινή επίθεση» εναντίον των Ιταλών.
Μονάδες 10
ΘΕΜΑ Β1

ΟΜΑ∆Α Β

Αντλώντας στοιχεία από το κείμενο που ακολουθεί και
αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις, να αναφέρετε:
α. Τους λόγους που οδήγησαν στη σύγκληση του συνεδρίου
του Βερολίνου (1/13 Ιουνίου 1878).
Μονάδες 8
β. Τις αποφάσεις του συνεδρίου.
Μονάδες 8
γ. Τα εδαφικά οφέλη που αποκόμισε το ελληνικό κράτος.
Μονάδες 8

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

ΘΕΜΑ Β2

∆΄ ΤΑΞΗ

Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους υποψηφίους)

Αντλώντας στοιχεία από το κείμενο που ακολουθεί και
αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις, να αναφέρετε τα
αίτια και τις αφορμές που οδήγησαν στο κίνημα στο Γουδί
(15 Αυγούστου 1909).
«Η Πατρίς μας ευρίσκεται υπό δυσχερεστάτας
περιστάσεις, το δε επίσημον Κράτος, υβρισθέν και
ταπεινωθέν, αδυνατεί να κινηθή προς άμυναν των δικαίων
του.
Άπας ο Ελληνισμός (…) εξεδήλωσεν ότι ποθεί διακαώς
την λήψιν μέτρων προς αποτροπήν παρομοίων κινδύνων εν
τω μέλλοντι. (…) Το Έθνος μας δεν θα υφίστατο τ’
ατυχήματα και τους εξευτελισμούς τους οποίους μέχρι τούδε
υπέστη, εάν είχομεν παρασκευασμένην προς άμυναν
Στρατιωτικήν και Ναυτικήν δύναμιν επαρκή.
Ο Σύνδεσμος των αξιωματικών του Εθνικού Στρατού
της Ξηράς και του Ναυτικού (…) γινώσκων ότι υπό των
εκάστοτε αρμοδίων ημελήθη ο πλήρης καταρτισμός αυτών,
επί τη αδικαιολογήτω προφάσει της ανεπαρκείας των
προσόδων του Κράτους, κατασπαταλωμένων εν τούτοις εική
και ως έτυχε*, προβαίνει εις την υποβολήν ιεράς
παρακλήσεως προς τον Βασιλέα (…) και προς την
Κυβέρνησίν του, όπως ολοψύχως επιδοθώσιν εις την άμεσον
και ταχείαν ανόρθωσιν τών κακώς εν γένει εχόντων, ιδία δε
των του Στρατού και Ναυτικού.
(…) Ο Στρατιωτικός Σύνδεσμος πέποιθεν* ότι πρέπει (…)
όπως ο ∆ιάδοχος και οι Βασιλόπαιδες απόσχωσι της ενεργού
και διοικητικής εν τω στρατώ και τω ναυτικώ υπηρεσίας,
διατηρούντες τους βαθμούς των και προαγόμενοι, όταν προς
τούτο ευδοκή ο Βασιλεύς».
Νικ. Ζορμπάς, Απομνημονεύματα (1925), σσ. 15-18.

1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά
(ημερομηνία, εξεταζόμενο μάθημα). Τα θέματα δεν θα τα
αντιγράψετε στο τετράδιο.
2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των
φωτοαντιγράφων αμέσως μόλις σας παραδοθούν.
∆εν επιτρέπεται να γράψετε οποιαδήποτε άλλη
σημείωση.
Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το
τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.
3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα.
4. Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι
αποδεκτή.
5. ∆ιάρκεια εξέτασης: Τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των
φωτοαντιγράφων.
6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: Μία (1) ώρα μετά τη
διανομή των φωτοαντιγράφων.
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

*εική και ως έτυχε=εντελώς τυχαία
*πέποιθεν=είναι πεπεισμένος

Μονάδες 26
ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ∆΄ ΤΑΞΗΣ
ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
TETAΡTH 24 ΜΑΪΟΥ 2006
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ:
ΙΣΤΟΡΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)

∆΄ ΤΑΞΗ

Στήλη Α
2. Τζ. Μάρσαλ
3. Παύλος Μελάς
4. Γ. Κάνιγκ

ΘΕΜΑ Α1

ΟΜΑ∆Α Α

Α.1.1 Πότε, για ποιο λόγο και με ποιο σκοπό οι μονάρχες
της Ευρώπης συγκρότησαν την Ιερή Συμμαχία; Με
ποια πολιτική προσωπικότητα συνδέεται η εποχή
αυτή και για ποιο λόγο;
Μονάδες 10
Α.1.2 Για ποιους λόγους η οικονομική κρίση που ξέσπασε
στις Η.Π.Α. το 1929 επεκτάθηκε σε ολόκληρο τον
κόσμο;
Μονάδες 15

Στήλη Β

1. Αλ. Παπαναστασίου

5. Ν. Ζορμπάς
6. Χ. Τρούμαν
7. Ν. Πλαστήρας

α. Υπουργός
Εξωτερικών
της
Αγγλίας.
β. Ηγετική
φυσιογνωμία
του
Μακεδονικού Αγώνα.
γ. Αρχηγός του «Στρατιωτικού
Συνδέσμου».
δ. Συντάκτης του «∆ημοκρατικού
Μανιφέστου».
ε. Πρόεδρος των Η.Π.Α.

Μονάδες 10
ΘΕΜΑ Β1

ΟΜΑ∆Α Β

Αντλώντας στοιχεία από το κείμενο που ακολουθεί και
αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις, να απαντήσετε στις
παρακάτω ερωτήσεις:
α. Ποιες μορφές έλαβε ο Φιλελληνισμός ως κίνημα;
Μονάδες 8

ΘΕΜΑ Α2
Α.2.1 Ποιο είναι το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων;
α. ∆ιομολογήσεις
β. Αντιδιεθνιστικό Σύμφωνο
γ. Συμβούλιο Ασφαλείας του Ο.Η.Ε.
Μονάδες 15
Α.2.2 Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς της
Στήλης Α και δίπλα σε κάθε αριθμό ένα από τα
γράμματα της Στήλης Β, ώστε να προκύπτει η σωστή
αντιστοίχιση (στη Στήλη Α περισσεύουν δύο ονόματα).

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

β. Ποιες υπηρεσίες προσέφεραν
επαναστατημένους Έλληνες;

οι

Φιλέλληνες

στους

Μονάδες 8
γ. Τι προσδοκούσαν να κερδίσουν ορισμένοι «Φιλέλληνες»
που ήρθαν στην επαναστατημένη Ελλάδα;
Μονάδες 10
«Εκτός από τους ιδεολόγους που στρατολογούνταν στα
φιλελληνικά κέντρα, καταγράφονταν και τυχοδιώκτες,
καθυστερημένοι πλανόδιοι ιππότες, που έφταναν στην
Ελλάδα τελείως άποροι, όπως π.χ. ορισμένοι στο Αμβούργο,
που ήλπιζαν να κάνουν την τύχη τους στην ξένη χώρα, να
πάρουν παράσημα, μεγάλους βαθμούς και διπλώματα· γι’
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

αυτούς η Ελλάδα ήταν η χώρα με το ένδοξο παρελθόν, αλλά
και με το άγνωστο και γεμάτο υποσχέσεις μέλλον.
Αγανακτισμένος αγνός Αμερικανός φιλέλληνας, ο Jarvis,
λέγει ότι είχαν κατεβεί στην Ελλάδα με την πρόφαση να τη
βοηθήσουν, αλλά στην πραγματικότητα από επιθυμία να
διαφημιστούν οι ίδιοι, να βοηθήσουν τους εαυτούς των και
να ικανοποιήσουν τα συμφέροντά τους. Ντρέπεται και ο
φίλος του συμπατριώτης Miller για λογαριασμό αυτών που
ζητούν χρήματα. Πάντως, απ’ όποιες ιδέες και αν
εμπνέονταν οι νέοι αυτοί αξιωματικοί, υπαξιωματικοί,
οπλίτες, φοιτητές κ.λ., γεγονός πρέπει να θεωρηθεί ότι
πολλοί ονειρεύονταν να κάνουν στο έδαφος της κλασσικής
Ελλάδας μια σταδιοδρομία που η πατρίδα τους τούς την
αρνούνταν. Όλοι τους όμως συγκινούνται με την ιδέα ότι
ένας σκλαβωμένος από αιώνες λαός θέλει ν’ αποκτήσει την
ελευθερία του, ότι αγωνίζεται ακόμη για τη ζωή του, καθώς
και για την τιμή των γυναικών και των παιδιών του. Και το
θεωρούν τιμή τους να πολεμήσουν για μια υπόθεση τόσο
δίκαιη και ευγενικιά.»
Απ. Βακαλόπουλου, Ιστορία του Νέου Ελληνισμού,
τ. Στ΄, σελ. 993.
ΘΕΜΑ Β2
Αντλώντας στοιχεία από τις πηγές που ακολουθούν και
αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις, να αναφέρετε τα
αποτελέσματα του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου.
Μονάδες 24
Πηγή Α΄

Γαλλία:
Αγγλία:
Ιταλία:
Ε.Π.Α.:

Το τίμημα του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου
σε ανθρώπινες ζωές
1.400.000
740.000
460.000
125.000
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

νεκροί
»
»
»

∆΄ ΤΑΞΗ

Βέλγιο:
Ρωσία:
Γερμανία:
Αυστροουγγαρία:

44.000
5.000.000
2.000.000
1.200.000

νεκροί
»
»
»

Πηγή Β΄
Πολεμικά χρέη: 750 δισεκατομμύρια γαλλικά φράγκα.
∆ημόσια χρέη Αγγλίας – Γαλλίας το 1919:
Γαλλία: 219 δισεκατομμύρια γαλλικά φράγκα,
Αγγλία: 1 δισ. 875 εκ. στερλίνες.
Πηγή Γ΄
«Είμαι νέος, μόλις έκλεισα τα 20· από τη ζωή δεν ξέρω
παρά μόνο την απελπισία, το θάνατο, το φόβο και μια
αλυσίδα από ανόητες επιπολαιότητες, πάνω από μια άβυσσο
πόνων και θλίψεων. Βλέπω τους λαούς να ορμούν σε άλλους
λαούς, να σκοτώνουν και να σκοτώνονται, χωρίς ούτε κι
εκείνοι να ξέρουν το γιατί, υπακούοντας σ’ αυτούς που τους
στέλνουν, χωρίς συναίσθηση του κινδύνου ή της ευθύνης
τους. Βλέπω πως οι δυναμικότεροι εγκέφαλοι του κόσμου
εφευρίσκουν όπλα για να γίνονται όλ’ αυτά μ’ έναν τρόπο
ακόμα πιο ραφιναρισμένο και να διαρκούν όσο γίνεται
περισσότερο. Κι όλοι οι συνομήλικοί μου εδώ, στην
αντικρυνή παράταξη, σ’ ολόκληρο τον κόσμο το βλέπουν
όπως εγώ. Αυτή είναι η ζωή της γενιάς μου και η δική μας.
Τι θα κάνουν άραγε οι πατεράδες μας αν μια μέρα
σηκωθούμε και παρουσιαστούμε μπροστά τους για να τους
ζητήσουμε λογαριασμό; Τι περιμένουν από μας όταν μια
μέρα τελειώσει ο πόλεμος; Χρόνια ολόκληρα σκοτώναμε
μόνο. Αυτό ήταν το πρώτο μας επάγγελμα στη ζωή. Για μας η
επιστήμη της ζωής περιορίζεται στο θάνατο. Τι θα συμβεί
ύστερα; Και τι θ’ απογίνουμε εμείς;»
Έριχ Μαρία Ρεμάρκ, Ουδέν νεώτερον από το δυτικό μέτωπο,
μετάφραση Στέλλα Βουρδουμπά.

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά
(ημερομηνία, εξεταζόμενο μάθημα). Τα θέματα δεν θα
τα αντιγράψετε στο τετράδιο.

∆΄ ΤΑΞΗ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ∆΄ ΤΑΞΗΣ
ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
∆ΕΥΤΕΡΑ 21 ΜΑΪΟΥ 2007
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ:
ΙΣΤΟΡΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των
φωτοαντιγράφων αμέσως μόλις σας παραδοθούν.
∆εν

επιτρέπεται

να

γράψετε

οποιαδήποτε

άλλη

σημείωση.
Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το
τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.
3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα.
4. ∆ιάρκεια εξέτασης : Τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή
των φωτοαντιγράφων.
5. Χρόνος δυνατής αποχώρησης : Μία (1) ώρα μετά τη
διανομή των φωτοαντιγράφων.

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΘΕΜΑ Α1

ΟΜΑ∆Α Α

Α.1.1 Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν,
γράφοντας στο τετράδιό σας τη λέξη Σωστό ή Λάθος
δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί στην κάθε
πρόταση.
α. Ο
Στρατιωτικός
Σύνδεσμος
απαίτησε
την
αναδιοργάνωση του στρατού και του στόλου και
τη γενικότερη ανανέωση της πολιτικής ζωής.
β. Το Μάιο του 1913 υπογράφτηκε αμυντική
συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας.
γ. Η Βουλγαρία στον Α΄ Παγκόσμιο πόλεμο τάσσεται
στο πλευρό της Αντάντ.
δ. Ο Πρόεδρος των Ενωμένων Πολιτειών Αμερικής
Φραγκλίνος Ρούζβελτ εφαρμόζει την οικονομική
πολιτική του Νιου Ντηλ για την έξοδο από την
οικονομική κρίση.
ε. Οι Ενωμένες Πολιτείες και η Σοβιετική Ένωση στη
διάσκεψη της Γιάλτας όρισαν τις ζώνες επιρροής
τους.
Μονάδες 10
Α.1.2 Ποια ήταν η εξωτερική πολιτική κατά την περίοδο της
διακυβέρνησης του Καποδίστρια (1828-1831);
Μονάδες 14

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

ΘΕΜΑ Α2
Α.2.1 Ποιο είναι το περιεχόμενο των παρακάτω συνθηκών;
α. Συνθήκη των Σεβρών (10 Αυγούστου 1920).
Μονάδες 7
β. Συνθήκη της Λωζάνης (24 Ιουλίου 1923).
Μονάδες 7
Α.2.2 Ποιο είναι το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων;
α. Παλινόρθωση.
β. Εγκάρδια ή Τριπλή Συνεννόηση (Αντάντ).
γ. Ανακωχή των Μουδανιών.

ΘΕΜΑ Β1

Μονάδες 12

ΟΜΑ∆Α Β

Αντλώντας στοιχεία από τις πηγές που ακολουθούν και
αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις, να αναφέρετε τους
λόγους που προκάλεσαν το 1823 την αλλαγή της αγγλικής
πολιτικής απέναντι στην ελληνική επανάσταση.
Μονάδες 25
Πηγή Α΄
Είχε και κίνητρα εσωτερικής πολιτικής η μεταστροφή της
Αγγλίας το 1823. Ο Ποτέμκιν γράφει:
«Ο Canning (Κάνιγκ) φιλοδοξούσε να προσφέρει στους
αστούς, στην τάξη των βιομηχάνων, εμπόρων και
τραπεζιτών, δυνατότητα για νέα αναπτυξιακά άλματα,
υποστηρίζοντας απελευθερωτικά κινήματα στην Ευρώπη και
την Αμερική και δημιουργώντας έτσι νέες αγορές και
ευκαιρίες κερδοσκοπικών επενδύσεων και εκμεταλλεύσεων».
(Κ. Σιμόπουλου, Πώς είδαν οι ξένοι ταξιδιώτες το 1821,
3. 139).

∆΄ ΤΑΞΗ

Πηγή Β΄
[…] Ουσιαστικές ενδείξεις ότι η στάση του Κάνιγκ θα
αποδεικνυόταν φιλελληνική ήταν η φιλελεύθερη θέση του
στο ζήτημα της ανεξαρτησίας των νοτιοαμερικανικών
κρατών και η μεγάλη του αντιπάθεια στις πολιτικές
μεθόδους και στην ίδια την προσωπικότητα του Μέττερνιχ.
Αυτό το τελευταίο χαρακτηριστικό του μαζί με μια βαθιά
δυσπιστία για τον ρόλο της Γαλλίας στο ελληνικό ζήτημα
(«οι γαλλικές ίντριγγες και η αυστριακή μεροληψία», όπως
έλεγε) επηρέασαν ιδιαίτερα τη στάση του Κάνιγκ. Και
φυσικά η δύναμη και ο όγκος της Ρωσίας ήταν κάτι άλλο
που ο Κάνιγκ δεν μπορούσε να αγνοήση. Συμφωνούσε με την
άποψη εκείνων που ήθελαν να καταστήσουν την Ελλάδα ένα
φράγμα στη ρωσική επέκταση στη Μεσόγειο. Παρατηρούσε
ωστόσο: «Τι επιχειρήματα όμως να μεταχειρισθούμε για να
πάρουμε τη συγκατάθεση της Ρωσίας, γνωρίζοντας ότι αυτή
μπορεί να κατακτήση την Ελλάδα και την Τουρκία όποτε
θελήσει;» […]
Τα φιλελληνικά του αισθήματα άρχισαν
να
υλοποιούνται μόνο σαν αποτέλεσμα της αντιφατικής και
άστατης πολιτικής του Αλεξάνδρου, όταν ως υπουργός των
Εξωτερικών διέβλεψε ότι η Ελλάδα θα μπορούσε να
προσφέρη στην Αγγλία την ευκαιρία να θεμελιώση
πρωτεύουσα επιρροή στην ανατολική Μεσόγειο.
(Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, Αθήνα 1975, τ. ΙΒ΄,
σ. 313).
ΘΕΜΑ Β2
Αντλώντας στοιχεία από το κείμενο που ακολουθεί και
αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις, να αναφέρετε τους
λόγους για τους οποίους η γαλλική και η ιταλική πολιτική
στρέφεται προς τον Κεμάλ μετά την επάνοδο του
Κωνσταντίνου.
Μονάδες 25

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

∆΄ ΤΑΞΗ

Πηγή Α΄
«Η Γαλλία ήδη είχεν υπογράψει, από του Οκτωβρίου
1921, την οριστικήν συνθήκην με τον Κεμάλ και δεν
απέκρυπτε πλέον από την Αγγλικήν Κυβέρνησιν τας
υποχρεώσεις, που είχεν αναλάβει απέναντι του Κεμάλ, όπως
επιδιώξη ριζικάς μεταρρυθμίσεις της Συνθήκης των Σεβρών.
Ο γαλλικός τύπος εξ άλλου είχε ξεσπαθώσει υπέρ των
Τούρκων. Και η γαλλική κοινή γνώμη είχε καταληφθή από
ένα αδικαιολόγητον και ανεξήγητον φιλοτουρκισμόν.
Η Ιταλία, μολονότι η μεγάλη Εθνική Συνέλευσις της
Αγκύρας δεν είχεν επικυρώση την Ιταλοκεμαλικήν
συμφωνίαν, είχε χαράξει απερίφραστα φιλοτουρκικήν
πολιτικήν, και πάντως αντίθετον προς την ελληνικήν
πολιτικήν της Μικράς Ασίας. Επίστευεν αύτη, πως, όπως και
αν έχουν τα πράγματα, η Τουρκία απετέλει χώραν
οικονομικώς πλέον εκμεταλλεύσιμον από την Ελλάδα. Και
γι’ αυτό ήτο αύτη αποφασισμένη να υποστηρίξη τας ενώπιον
της διασκέψεως υποβληθησομένας τουρκικάς αξιώσεις,
σύμφωνα προς το άρθρον 4 της Ιταλοκεμαλικής συμφωνίας
καίτοι μη επικυρωθείσης».

φιλίας που οδήγησε στην υπογραφή του· καλούσε Γάλλους
καθηγητές να εργαστούν στην τουρκική, μέση και ανώτερη
εκπαίδευση
και
τους
Γάλλους
κεφαλαιούχους
να
αναπτύξουν οικονομικές σχέσεις με την Κεμαλική Τουρκία.
Κανένα από τα παραπάνω σημεία της επιστολής δεν
αναφερόταν περιοριστικά στην περιοχή της Κιλικίας.

(Κ. Ζαβιτζιάνου, Αναμνήσεις …, Β΄, σσ. 127 – 128).
Πηγή Β΄
Το Σύμφωνο της Άγκυρας ρύθμιζε τις λεπτομέρειες της
οριστικής υποχωρήσεως του γαλλικού στρατού από την
Κιλικία. […]
Η γαλλική υποχώρηση στο σημείο αυτό μπορούσε να
αποτελέσει
προηγούμενο
κατά
τις
συζητήσεις
του
μελλοντικού Συνεδρίου Ειρήνης, με το οποίο η Αντάντ
προσπαθούσε να τερματίσει τον μικρασιατικό πόλεμο. Στην
επίσημη επιστολή του Γιουσούφ Κεμάλ μπέη, που συνόδευε
το κείμενο του Συμφώνου, ο νέος υπουργός Εξωτερικών της
Άγκυρας εξέφραζε την ευχή να αντιμετωπίσουν στο μέλλον
οι Γάλλοι όλα τα προβλήματα που είχαν σχέση με την
ανεξαρτησία της Τουρκίας, με το ίδιο πνεύμα ειλικρινούς
ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

(Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, Αθήνα 1975, τ. ΙΕ΄,
σ. 188).
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά
(ημερομηνία, εξεταζόμενο μάθημα). ∆εν θα αντιγράψετε
τα θέματα στο τετράδιο.
2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των
φωτοαντιγράφων αμέσως μόλις σας παραδοθούν.
∆εν

επιτρέπεται

να

γράψετε

οποιαδήποτε

άλλη

σημείωση.
Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το
τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.
3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα.
4. ∆ιάρκεια εξέτασης: Τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή
των φωτοαντιγράφων.
5. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: Μία (1) ώρα μετά τη
διανομή των φωτοαντιγράφων.
ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ∆΄ ΤΑΞΗΣ
ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΜΑΪΟΥ 2008
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ:
ΙΣΤΟΡΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)

ΘΕΜΑ Α1
Α.1.1

Α.1.2

ΟΜΑ∆Α Α

Πότε, πού και από ποιους ιδρύθηκε η Φιλική
Εταιρεία; (Μονάδες 6)
Ποια ήταν η αρχική πρόθεση των μελών της και ποιοι
οι στόχοι τους; (Μονάδες 4).
Μονάδες 10
Τι γνωρίζετε για την
Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο;

είσοδο

των

ΗΠΑ

στον

Μονάδες 15

ΘΕΜΑ Α2
Α.2.1 Ποιο είναι το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων;
α. Βαλκανικό Σύμφωνο (1934)
β. ∆όγμα Τρούμαν (1947)
γ. «Μεταπολίτευση» (1974).
Μονάδες 15
Α.2.2

Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν,
γράφοντας στο τετράδιό σας τη λέξη Σωστό ή Λάθος
δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί στην κάθε
πρόταση.
α. Το Σύνταγμα του 1844 κατοχύρωνε τη λαϊκή
κυριαρχία.
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

∆΄ ΤΑΞΗ

β. Με τη Συνθήκη Ειρήνης της Λωζάννης (24 Ιουλίου
1923) η Τουρκία ανέκτησε την Ανατολική Θράκη
και την περιοχή της Σμύρνης.
γ. Τον Σεπτέμβριο του 1922 εκδηλώθηκε κίνημα
αξιωματικών του στρατού υπό τον Νικόλαο
Πλαστήρα.
δ. Κανένα από τα πέντε μόνιμα κράτη–μέλη του
Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ δεν έχει
δικαίωμα να ασκήσει βέτο.
ε. Στις εκλογές του Νοεμβρίου 1952 επικράτησε το
κόμμα του «Ελληνικού Συναγερμού» υπό τον
στρατάρχη Αλέξανδρο Παπάγο.
Μονάδες 10
ΘΕΜΑ Β1

ΟΜΑ∆Α Β

Αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις και αντλώντας
στοιχεία από το κείμενο που ακολουθεί, να απαντήσετε στις
παρακάτω ερωτήσεις:
α. Ποια βαρύτητα είχαν η Μεγάλη Ιδέα και ο αλυτρωτισμός
στην ελληνική πολιτική ζωή κατά την πρώτη
πεντηκονταετία του ελεύθερου πολιτικού βίου των
Ελλήνων;
Μονάδες 13
β. Ποιες ήταν οι διαφορετικές προσεγγίσεις της Μεγάλης
Ιδέας;
Μονάδες 12
Πηγή Α΄
«Μολονότι
κατά
την
περίοδο
της
απολυταρχίας
εμφανίστηκαν
αμυδρότατα
μόνο
σημάδια
κάποιας
θεμελιακής διαφοράς γύρω από την εφαρμογή της λεγόμενης
Μεγάλης Ιδέας, το 1848 πλέον ο χαρακτήρας των κομμάτων
καθοριζόταν από μια διευρυνόμενη διάσταση πάνω στο
ζήτημα της Μεγάλης Ιδέας. Το ένα στρατόπεδο ήταν υπέρ
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

∆΄ ΤΑΞΗ

της φιλικής συνύπαρξης με την Οθωμανική Αυτοκρατορία,
της διοικητικής εδραίωσης του ελληνικού κράτους και της
εσωτερικής ανάπτυξης των πλουτοπαραγωγικών πηγών,
στοιχείων τα οποία θεωρούσε ασφαλείς προϋποθέσεις για
την πραγματοποίηση της Μεγάλης Ιδέας στο μέλλον. […]
Το άλλο στρατόπεδο πίστευε ότι η μικρή εδαφική έκταση
της Ελλάδας ήταν η αιτία της διοικητικής ανεπάρκειας και
της μη βιωσιμότητας της οικονομίας. Συνηγορούσε για τη
χρησιμοποίηση όλων των πόρων για τη συγκαλυμμένη
υποστήριξη ένοπλων εξεγέρσεων, όπου και όποτε ήταν
δυνατό. Με λίγα λόγια, επιθυμούσε να εκπληρώσει την
εθνική αποστολή και ταυτόχρονα να επιλύσει τα εσωτερικά
προβλήματα. Το να διατηρήσει κανείς φιλικές σχέσεις με την
Τουρκία ήταν αδύνατο, έλεγαν, και το να περιμένει μια
σαφώς ευνοϊκή διεθνή κατάσταση για να επιτεθεί εναντίον
της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ήταν τόσο ηττοπαθές όσο
θα ήταν το 1821».

πλειοψηφία σε κατάσταση δουλείας, μόνο για να δουλεύει
και να ζει σύμφωνα με τους κανόνες τους οποίους επιβάλλει
αυτή η μειοψηφία. Καμιά από τις ποινές που θ’ αποφασίσει
το δικαστήριο δεν θα μπορέσει να σβύσει το μίσος μου.
Τίποτα δεν θα μπορέσει να το σβύσει, παρά μόνο το τέλος
της αδικίας και της βαρβαρότητας, αυτών των δύο πληγών
στην πολιτική, κοινωνική και οικονομική ζωή αυτής της
χώρας, ενάντια στις οποίες παλεύω αδιάκοπα».

(John A. Petropoulos, Πολιτική και συγκρότηση κράτους στο
ελληνικό βασίλειο (1833-1843), ΜΙΕΤ, Αθήνα 1997, σ. 632-633).

(Νέλσον Μαντέλα, Το Απαρτχάιντ, Αθήνα, Ηρόδοτος, 1989, σ. 63).
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ
1.

Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά (ημερομηνία,
εξεταζόμενο μάθημα). ∆εν θα αντιγράψετε τα θέματα στο
τετράδιο.

2.

Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των
φωτοαντιγράφων, αμέσως μόλις σας παραδοθούν. ∆εν
επιτρέπεται να γράψετε οποιαδήποτε άλλη σημείωση.
Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο
και τα φωτοαντίγραφα.

ΘΕΜΑ Β2
Αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις και αντλώντας
στοιχεία από το κείμενο που ακολουθεί, να αναφέρετε τις
κυριότερες συνέπειες της αποικιοκρατίας για τις χώρες στις
οποίες αυτή επιβλήθηκε.
Μονάδες 25
Πηγή Β΄
«Μισώ τις φυλετικές διακρίσεις και το γεγονός ότι η
συντριπτική πλειοψηφία της ανθρωπότητας νιώθει το ίδιο
ενισχύει το μίσος μου. Μισώ την παιδεία που ενσταλάζει
συστηματικά στα παιδιά τις ρατσιστικές προκαταλήψεις και
την μισώ ακόμα πιο λυσσασμένα γιατί την περιφρονώ μαζί
μ’ εκατομμύρια ανθρώπους στον κόσμο. Μισώ την έπαρση
που φυλάγει ό,τι καλύτερο για την μειοψηφία και κρατά την
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

3.

Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα.

4.

Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνο με μπλε ή μόνο με μαύρο
στυλό.

5.

Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.

6.

∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των
φωτοαντιγράφων.

7.

Χρόνος δυνατής αποχώρησης: μετά την 8.30΄ απογευματινή.
ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ∆΄ ΤΑΞΗΣ
ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 19 ΜΑΪΟΥ 2009
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ:
ΙΣΤΟΡΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)

∆΄ ΤΑΞΗ

ΘΕΜΑ Α2
Α2.1. Ποια ήταν τα βασικά γνωρίσματα της Βιομηχανικής
Επανάστασης;
Μονάδες 12
Α2.2. Η Ελληνική Εθνική Αντίσταση κατά των δυνάμεων
του Άξονα και η σημασία της:
α. Για ποιους λόγους δημιουργήθηκε; (Mονάδες 4)

ΟΜΑ∆Α Α

β. Με ποιες μορφές εκδηλώθηκε; (Mονάδες 6)

ΘΕΜΑ Α1
Α1.1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν
γράφοντας στο τετράδιό σας τη λέξη Σωστό ή Λάθος
δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί στην κάθε
πρόταση:
α. Tο Πρωτόκολλο Ανεξαρτησίας υπογράφηκε στις
22 Ιανουαρίου /3 Φεβρουαρίου 1830.
β. Με τη Συνθήκη των Σεβρών ορίστηκαν τα σύνορα
μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας στον Έβρο.
γ. Στις 25 Μαρτίου 1924 ανακηρύχθηκε από τη
Βουλή, με πρωτοβουλία κυρίως του Αλέξανδρου
Παπαναστασίου, η αβασίλευτη δημοκρατία.
δ. Πριν από την έναρξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου
συγκλήθηκε η ιδρυτική διάσκεψη του Οργανισμού
των Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ).
ε. Το 1992 υπογράφηκε η Συνθήκη του Μάαστριχτ.
Μονάδες 10
Α1.2. Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων ιστορικών
όρων:
α. Ανατολικό Ζήτημα
β. Σύμφωνο Μολότοφ-Ρίμπεντροπ
γ. Ισορροπία του τρόμου
Μονάδες 15
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

γ. Ποιο ήταν το τίμημα; (Mονάδες 3)
Μονάδες 13

ΘΕΜΑ Β1

ΟΜΑ∆Α Β

Αντλώντας στοιχεία από το κείμενο που σας δίνεται και με
βάση τις ιστορικές σας γνώσεις, να απαντήσετε στο ερώτημα:
Με ποια επιχειρήματα η επαναστατική ηγεσία των Ελλήνων
υποστήριξε τη νομιμότητα του Αγώνα της Ανεξαρτησίας;
Μονάδες 25
ΚΕΙΜΕΝΟ
Η νομιμότητα του ελληνικού Αγώνα
«Από την επαναστατική προκήρυξη του Αλέξανδρου
Υψηλάντη και αυτές των επαναστατών στη νότια Ελλάδα,
το 1821, έως τις τελευταίες ανάλογες επίσημες διακηρύξεις οι
Έλληνες δεν φείδονταν λόγων προκειμένου να στηρίξουν το
επιχείρημα της νομιμότητας του αγώνα τους. Οι Έλληνες
είχαν ηττηθεί, οι χώρες τους είχαν κατακτηθεί και οι ίδιοι
είχαν υποδουλωθεί, αλλά δεν είχαν ποτέ ενσωματωθεί ως
οργανικό μέρος της πολιτείας των κατακτητών. ∆εν ήταν
“αποστάται” οι Έλληνες, κατά τον συντάκτη των
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

∆΄ ΤΑΞΗ

“Ελληνικών Χρονικών” του Μεσολογγίου, επειδή δεν είχαν
υποταχθεί σε “νόμιμον αρχήν”, και η Ελλάδα δεν είχε
αποτελέσει “νόμιμον τμήμα της οθωμανικής επικρατείας”. Η
τουρκική κυριαρχία, σύμφωνα με άλλη εφημερίδα των
επαναστατών, είχε τη μορφή στρατιωτικής κατοχής: οι
Τούρκοι “εστρατοπέδευον” στις ελληνικές χώρες, δεν ήταν
νόμιμοι κάτοχοι και κάτοικοί τους. Η Ελληνική Επανάσταση
λοιπόν αποσκοπούσε στην αποκατάσταση της νομιμότητας».

οποία ήδη είχε συναντήσει ζωηρές αντιδράσεις που, με
άπειρες δυσκολίες, εξουδετέρωσε ή παρέκαμψε. ∆εν ήθελε,
λοιπόν, να φανεί υποστηρίζοντας υπερφίαλες αξιώσεις.

Θάνος Βερέμης – Γιάννης Κολιόπουλος, Ελλάς, η σύγχρονη
συνέχεια. Από το 1821 μέχρι σήμερα.

ΘΕΜΑ Β2

∆εύτερον γιατί, λόγω της γεωγραφικής θέσης του
Πόντου, θα ήταν ακατόρθωτο εγχείρημα η αποστολή
στρατευμάτων για την απελευθέρωσή του. Κι αν ακόμα η
Αντάντ επιδίκαζε στην Ελλάδα, με τη Συνθήκη των Σεβρών,
και τον Πόντο, πάλι δε θα μπορούσαμε να τον κρατήσουμε,
γιατί ήταν πολύ μακριά από τις βάσεις ανεφοδιασμού. Και η
διασπορά των στρατιωτικών δυνάμεων θα ήταν σε βάρος
μας. Ενώ ο Κεμάλ θα είχε την ευχέρεια να μετακινεί το
στρατό του άλλοτε κατά του βορείου μετώπου, άλλοτε κατά
του δυτικού.
Φάνη Κλεάνθη, Έτσι χάσαμε τη Μικρασία.

Αντλώντας στοιχεία από το κείμενο που σας δίνεται και με
βάση τις ιστορικές σας γνώσεις, να αναφέρετε τη στάση του
Ελ. Βενιζέλου απέναντι στην κίνηση για την ανεξαρτησία
του Πόντου αιτιολογώντας την απάντησή σας.
ΚΕΙΜΕΝΟ
Γιατί ο Βενιζέλος είπε «Όχι» στους Πόντιους.

Μονάδες 25

Στο ανά χείρας ιστόρημα περιορίζομαι να επισημάνω
ορισμένα γεγονότα. Πρώτον ότι η επίσημη Ελλάδα,
εκπροσωπουμένη από το Βενιζέλο, δεν αγωνίστηκε, ούτε
επεδίωξε καν την απόκτηση των κατοικουμένων κατά
πλειοψηφία από Έλληνες παραλίων της Μαύρης Θάλασσας.
Κι όχι μόνο τούτο, αλλά και υπήρξε χλιαρή και άτονη η όλη
υποστήριξη προς τα διαβήματα των Ποντίων προς τους
Μεγάλους Νικητές του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Για τους
εξής λόγους:
Πρώτον γιατί ο Βενιζέλος απέβλεπε στο να φθάσει η
Ελλάδα στα πρόθυρα της Κωνσταντινούπολης, να πατήσει
πόδι στην Ιωνία και να παγιώσει αυτή την επέκταση για την
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά (ημερομηνία,
εξεταζόμενο μάθημα). Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο
τετράδιο.
Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των
φωτοαντιγράφων αμέσως μόλις σας παραδοθούν. ∆εν επιτρέπεται
να γράψετε οποιαδήποτε άλλη σημείωση. Κατά την αποχώρησή
σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.
Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα.
Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνο με μπλε ή μόνο με μαύρο
στυλό.
Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.
∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των
φωτοαντιγράφων.
Χρόνος δυνατής αποχώρησης: μία (1) ώρα μετά τη διανομή των
φωτοαντιγράφων.
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ∆΄ ΤΑΞΗΣ
ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΕΣ
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ∆Α Β΄)
ΤΡΙΤΗ 18 ΜΑΪΟΥ 2010
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ:
ΙΣΤΟΡΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΘΕΜΑ Β1
Ποιοι λόγοι συντέλεσαν στην επικράτηση της Επανάστασης
του 1821 στη νότια Ελλάδα;
Μονάδες 12
ΘΕΜΑ Β2
Ποιες ήταν οι συνέπειες του Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου για την
ανθρωπότητα;
Μονάδες 13

ΟΜΑ∆Α ∆ΕΥΤΕΡΗ

ΟΜΑ∆Α ΠΡΩΤΗ
ΘΕΜΑ Α1

ΘΕΜΑ Γ1

Να
α.
β.
γ.

Αντλώντας στοιχεία από τα κείμενα που ακολουθούν και με
βάση τις ιστορικές σας γνώσεις, να περιγράψετε την
πολιτική του «New Deal».

δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων ιστορικών όρων:
φιλελεύθερα κινήματα (19ος αιώνας)
Μεγάλη Ιδέα
Ψυχρός Πόλεμος
Μονάδες 15

ΘΕΜΑ Α2
Να
χαρακτηρίσετε
τις
ιστορικές
πληροφορίες
που
ακολουθούν γράφοντας στο τετράδιό σας τη λέξη Σωστό ή
Λάθος δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί στην κάθε
περίπτωση:
α. Ο Ελ. Βενιζέλος προσκλήθηκε το 1909 από την ηγεσία του
Στρατιωτικού Συνδέσμου με τη σαφή εντολή να προωθήσει
ευρύτατες συνταγματικές και διοικητικές μεταρρυθμίσεις.
β. Με τη Συνθήκη Ειρήνης του Λονδίνου (17/30 Μαΐου
1913) τα ∆ωδεκάνησα παραχωρήθηκαν στην Ελλάδα από
τους Ιταλούς.
γ. Με τη Συνθήκη των Βερσαλλιών η Γερμανία
προσάρτησε την Αλσατία και τη Λορραίνη.
δ. Ο Αριστείδης Μπριάν, ως υπουργός Εξωτερικών της
Γαλλίας, πρότεινε για πρώτη φορά την ένωση της
Ευρώπης σε ενιαίο διακρατικό σχήμα.
ε. Το Κίνημα των Αδεσμεύτων (1961) επιζητούσε μια ενεργητική
ουδετερότητα στον Ψυχρό Πόλεμο.
Μονάδες 10
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

Μονάδες 30
ΚΕΙΜΕΝΟ Α΄
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Φραγκλίνος Ρούζβελτ παρουσιάζει
την κεντρική ιδέα του «New Deal»
«Έχουμε δύο προβλήματα: πρώτον, να αντιμετωπίσουμε τον
άμεσο κίνδυνο και, δεύτερον, να βάλουμε τα θεμέλια ώστε να
εξασφαλιστεί για όλους μια μόνιμη απασχόληση.
Όσον αφορά την άμεση ανακούφιση, η πρώτη αρχή είναι ότι
αυτό το έθνος, αυτή η εθνική κυβέρνηση αν προτιμάτε, οφείλει να
λάβει όλα τα μέτρα ώστε κανένας πολίτης να μην πεινάσει.
Εκτός από την παροχή αυτής της άμεσης ανακούφισης, η
ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα πρέπει και είναι υποχρεωμένη να
παρέχει προσωρινή εργασία οπουδήποτε είναι δυνατόν. Τόσο εσείς
όσο κι εγώ γνωρίζουμε ότι στα εθνικά δάση, στην πρόληψη των
πλημμυρών, στην εκπόνηση των προγραμμάτων υδάτινων οδών που
έχουν εγκριθεί ήδη και έχουν προγραμματιστεί αλλά δεν έχουν
εκτελεσθεί, σε όλα αυτά τα έργα δεκάδες χιλιάδες ή ακόμα και
εκατοντάδες χιλιάδες ανέργων συμπολιτών μας μπορούν προσωρινά
να απασχοληθούν».
Φραγκλίνος Ρούζβελτ, Λόγος στη Βοστόνη, Οκτώβριος 1932.
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ Β΄

Φραγκλίνος Ρούζβελτ, Λόγος στις 17 Μαΐου 1933.

Γερμανών στην Αθήνα υπήρξε γι’ αυτούς που με
περιβάλλουν και για μένα τον ίδιο το πιο σπαρακτικό
σύμβολο των όσων υποφέραμε πέντε ολόκληρα χρόνια. Αλλά
ταυτόχρονα διατηρήσαμε στην καρδιά μας την ανάμνηση και
το παράδειγμα του εκπληκτικού Αλβανικού Πολέμου. Η
Ελλάδα, μετά την Ισπανία, μας δίδαξε, μέσα στην οργή και
στην πίκρα, πως μπορεί να έχεις δίκιο και να νικηθείς. Αλλά
η Ελλάδα είναι η πρώτη που έκανε να κατανοήσει ο κόσμος
πως οι άνθρωποι της ελευθερίας μπορούσαν να είναι επίσης
και οι άνθρωποι του θάρρους και πως καμιά ήττα δεν ήταν
αιώνια. Αυτός ο μικρός λαός αποδείχτηκε ισάξιος με το
καταπληκτικό παρελθόν του. Τι μάθημα και τι ανακούφιση
να βλέπεις πως ο πιο υψηλός πολιτισμός δεν αφαιρεί τίποτε
από τα προτερήματα της καρδιάς και από τη δύναμη της
ψυχής! Ας κρίνουμε τι σήμαινε αυτό το δίδαγμα για
ανθρώπους
αφοπλισμένους,
παραδομένους
στην
πιο
τερατώδη τυραννία και αποφασισμένους να ξεπεράσουν όλα
όσα έπρεπε να ξεπεραστούν. Αυτός είναι ο λόγος της
ευγνωμοσύνης μου, μιας σιωπηρής ευγνωμοσύνης, που μπορώ
να εκφράσω χάρη σε σας, σύμφωνα με τα μέσα μου και με τη
θέση μου. Πέστε στους Έλληνες φίλους μας, όταν γυρίσετε
εκεί, για τον αδερφικό θαυμασμό που νιώθουν γι’ αυτούς οι
Γάλλοι συγγραφείς».

ΘΕΜΑ ∆1

Roger Milliex (επιμ.), Κείμενα και μαρτυρίες Γάλλων. Απόδοση
κειμένων στα ελληνικά Τ. ∆ρακοπούλου, απόδοση ποιημάτων Τ.
Πατρίκιος, Κέδρος, Αθήνα 1980, σσ. 201-202.

Ο Ρούζβελτ προσδιορίζει τους στόχους του
«Για να κάνουμε τα εργοστάσιά μας και τα αγροκτήματά μας να
ξαναδουλέψουν με τη βεβαιότητα ότι θα πωλούν τα προϊόντα τους
θα πρέπει να εξασφαλίσουμε στους καταναλωτές τα μέσα για να
αγοράζουν τα προϊόντα αυτά. Αλλά για να πραγματοποιηθεί αυτό,
θα πρέπει να μην έχουμε ανάμεσα στους καταναλωτές 12
εκατομμύρια άνεργους, οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα να
αγοράσουν τίποτε. Οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να ξαναρχίσουν να
εργάζονται και αυτό θα το κατορθώσουμε με τον παρακάτω τρόπο:
θα μοιράσουμε την εργασία που σήμερα προσφέρεται ανάμεσα σ’
αυτούς που απασχολούνται και στους άνεργους ώστε να
εξαλείψουμε την ανεργία. Και αυτό θα το κατορθώσουμε
εξασφαλίζοντας σε κάθε εργάτη ένα κατώτατο ημερομίσθιο που θα
του επιτρέπει να ζει... Εάν όλοι οι εργαζόμενοι κάνουν συγχρόνως το
ίδιο πράγμα, κανείς απ’ αυτούς δε θα βρίσκεται σε μειονεκτική θέση.
Το πρόβλημα επομένως περιορίζεται στο εξής ερώτημα: θα
κατορθώσουμε να πετύχουμε ώστε συγχρόνως όλοι οι εργαζόμενοι
να κάνουν το ίδιο; ... καμιά επιχείρηση που επιβιώνει από την
πληρωμή χαμηλών ημερομισθίων στους εργάτες δεν πρέπει να
υπάρχει σ’ αυτή τη χώρα».

Αντλώντας στοιχεία από το κείμενο που σας δίνεται και με βάση τις
ιστορικές σας γνώσεις, να αναφερθείτε στη σημασία που είχε η
επικράτηση των Ελλήνων στον πόλεμο κατά της φασιστικής Ιταλίας.
Μονάδες 20
ΚΕΙΜΕΝΟ
Φόρος τιμής στους Έλληνες από τους διανοούμενους της
Γαλλίας
Albert Camus
«[...] Την ιδέα που έχουμε για την ελευθερία την
οφείλουμε στην Ελλάδα, μαζί με πολλές άλλες, που κάνουν
τον άνθρωπο περήφανο. Γι’ αυτό βεβαίως η είσοδος των
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους)
1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά
(ημερομηνία, εξεταζόμενο μάθημα). Να μην αντιγράψετε
τα θέματα στο τετράδιο.
2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των
φωτοαντιγράφων, αμέσως μόλις σας παραδοθούν. ∆εν
επιτρέπεται να γράψετε οποιαδήποτε άλλη σημείωση.
Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το
τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.
3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα.
4. Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνο με μπλε ή μόνο με
μαύρο στυλό.
5. Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.
6. ∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των
φωτοαντιγράφων.
7. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: μία (1) ώρα μετά τη
διανομή των θεμάτων.
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – ∆΄

ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ∆΄ ΤΑΞΗΣ
ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ∆Α Β΄)
ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΜΑΪΟΥ 2011
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ: ΙΣΤΟΡΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)

ΟΜΑ∆Α ΠΡΩΤΗ
ΘΕΜΑ Α1
Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων:
α. Μακεδονικός Αγώνας
β. Σοβιέτ
γ. Σχέδιο Μάρσαλ

Μονάδες 15
ΘΕΜΑ Α2
Να
χαρακτηρίσετε
τις προτάσεις
που ακολουθούν
γράφοντας στο τετράδιό σας τη λέξη Σωστό ή Λάθος δίπλα
στο γράμμα που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση:
α. Η Φιλική Εταιρεία ιδρύθηκε το 1814 από τους Εμμανουήλ
Ξάνθο, ∆ημήτριο Υψηλάντη και Αθανάσιο Τσακάλωφ.
β. Στις αρχές του 1943, στο Στάλινγκραντ, η νίκη έστεψε τα
σοβιετικά όπλα και η Βέρμαχτ γνώρισε την πρώτη
οδυνηρή της ήττα.
γ. Με την επίθεση στο Περλ Χάρμπορ (7 ∆εκεμβρίου 1941)
η Ιαπωνία μπήκε στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.
δ. Η πτώση του τείχους του Βερολίνου, το 1979, οδήγησε
στην επανένωση της Γερμανίας.
ε. Η Συνθήκη των Παρισίων (10 Φεβρουαρίου 1947) προέβλεπε την
ενσωμάτωση της ∆ωδεκανήσου στην Ελλάδα.
Μονάδες 10
ΘΕΜΑ Β1
Η Συνθήκη Ειρήνης του Λονδίνου (17/30 Μαΐου 1913): όροι
και παραλείψεις.
Μονάδες 10
ΘΕΜΑ Β2
Για ποιους λόγους η Γερμανία επιθυμούσε την αναθεώρηση
της Συνθήκης των Βερσαλλιών (28 Ιουνίου 1919) και ποιες

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – ∆΄

ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ήταν οι πολιτικές συνέπειες αυτής της επιθυμίας για τη
χώρα;
Μονάδες 15
ΘΕΜΑ Γ1

ΟΜΑ∆Α ∆ΕΥΤΕΡΗ

Αντλώντας στοιχεία από τα κείμενα που σας δίνονται και με βάση
τις ιστορικές σας γνώσεις, να προσδιορίσετε: α) πώς επέδρασε ο
Κριμαϊκός Πόλεμος στο ελληνικό κράτος και στον Ελληνισμό
(μονάδες 10) και β) ποιες επιπτώσεις είχε στις σχέσεις της Ελλάδας με
τις τρεις Μεγάλες ∆υνάμεις. (μονάδες 15).
Μονάδες 25
ΚΕΙΜΕΝΟ Α΄
Η επανάσταση του 1854 ξέσπασε με την ευκαιρία του
Κριμαϊκού Πολέμου κατά τα μέσα Ιανουαρίου, πρώτα στην
Ήπειρο (Ραδοβίζι), με αφορμή τη φορολογική καταπίεση,
και σχεδόν ταυτόχρονα στη Θεσσαλία (Άγραφα) [...] Παρά
την εξάπλωση όμως της επαναστάσεως και τις πρώτες
επιτυχίες της, δεν έγινε δυνατόν να επιτευχθούν οι βασικοί
στόχοι των επαναστατών, οι καταλήψεις δηλαδή των
στρατιωτικών κέντρων του εχθρού. Και τούτο γιατί η Πύλη
από τον Φεβρουάριο είχε αρχίσει να ενισχύει τα κέντρα
αυτά με ισχυρές δυνάμεις [...]. Αλλά αυτό που καθόρισε την
τύχη της επαναστάσεως ήταν προπαντός η στάση της
Αγγλίας και της Γαλλίας, που πήραν ανεπιφύλακτα το μέρος
των Τούρκων, τους βοήθησαν πολλαπλά, ανέπτυξαν έντονη
διπλωματική δράση για την καταστολή της και έφθασαν ως
το ναυτικό αποκλεισμό και την κατοχή του Πειραιά. Έτσι
αναγκάστηκε η ελληνική κυβέρνηση να σταματήσει τη
βοήθεια που χορηγούσε ανεπίσημα στους επαναστάτες και
να διατάξει την αποχώρηση των Ελλήνων αξιωματικών».
Στέφανος Παπαδόπουλος, «Ο Κριμαϊκός πόλεμος και Ελληνισμός»,
Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ. ΙΓ΄, Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών,
1977, σ.163.

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – ∆΄

ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΚΕΙΜΕΝΟ Β΄
« Ο Κριμαϊκός Πόλεμος ήταν η αποφασιστική καμπή για
τη γνωριμία του ελληνικού έθνους με τα γειτονικά του, γιατί
απέδειξε μ’ έναν τρόπο που δεν χωρούσε διάψευση ότι τα
συμφέροντα των υποδούλων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας δεν
ήταν εκείνα που θεωρούσε δεδομένα η φιλοπόλεμη μερίδα
στην Ελλάδα, αφού τίποτε το αντίστοιχο με την
κινητοποίηση του Αγώνα δεν σημειώθηκε το 1854. Επιπλέον
ο φιλορωσισμός δέχεται βαρύ πλήγμα. Στο εξής δεν παύει
βέβαια να συνδέεται αόριστα με την προοπτική της γενικής
απελευθέρωσης της Ανατολής, η ήδη υποτυπώδης όμως
επιχειρηματολογία του στερείται οριστικά τη δυνατότητα
εμπλουτισμού ή ανανέωσής της, και αυτό σε αντίθεση με τον
αντιρωσισμό για τον οποίο αρχίζει περίοδος σταθερής
ανόδου. Ο θρίαμβος της αγγλικής πολιτικής στην Ελλάδα
αφήνει στον αντιρωσισμό ένα πεδίο τελείως ελεύθερο[...]».
Έλλη Σκοπετέα, Το «Πρότυπο Βασίλειο» και η Μεγάλη Ιδέα (18301880), Αθήνα: Πολύτυπο, 1988, σ. 331.

ΘΕΜΑ ∆1
Αξιοποιώντας τα στοιχεία που περιέχονται στο παρακάτω
κείμενο και τις ιστορικές σας γνώσεις, να προσδιορίσετε με
ποιον τρόπο εμφανίστηκε ο Βενιζέλος στην ελληνική
πολιτική σκηνή και να παρουσιάσετε τις νομοθετικές και
διοικητικές μεταρρυθμίσεις της περιόδου 1911-1912.
Μονάδες 25
ΚΕΙΜΕΝΟ
« [...] παρά την αντιπάθεια του στρατού για τον ρόλο των
βασιλικών πριγκίπων, [ο Βενιζέλος] δημιούργησε μια νέα θέση, του
Γενικού Επιθεωρητή Στρατού, για τον διάδοχο Κωνσταντίνο. Μια
από τις βασικές του προτεραιότητες ήταν η συνταγματική
μεταρρύθμιση και το 1910 ψηφίσθηκαν περισσότερες από πενήντα
τροπολογίες σε μη ουσιώδη άρθρα του Συντάγματος. Μια από τις
σημαντικότερες προέβλεπε την απαλλοτρίωση της γης και της
ιδιοκτησίας, όπου ήταν απαραίτητο για το εθνικό συμφέρον. Αυτή η
τροπολογία έδωσε τη νομική βάση για τις μετέπειτα μεταρρυθμίσεις
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – ∆΄

ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

στη Θεσσαλία, όπου μετά το 1917 τα μεγάλα θεσσαλικά τσιφλίκια
τεμαχίσθηκαν. [...]
Άλλα σημαντικά μεταρρυθμιστικά μέτρα ήταν η εισαγωγή στις
δημόσιες υπηρεσίες μετά από εξετάσεις, η δωρεάν και υποχρεωτική
στοιχειώδης εκπαίδευση, η αναδιοργάνωση της τοπικής
αυτοδιοίκησης. Τα επιτόκια μειώθηκαν, καθορίσθηκε κατώτατο όριο
αμοιβής για την εργασία γυναικών και παιδιών και καθιερώθηκε ένα
σύστημα άμεσης προοδευτικής φορολογίας, για να μειωθεί η μεγάλη
εξάρτηση από τους έμμεσους φόρους που βάρυναν δυσανάλογα τους
φτωχούς. [...] Ο Βενιζέλος, που είχε αναλάβει προσωπικά τα
υπουργεία στρατιωτικών και ναυτικών, αφιέρωνε επίσης μεγάλο
μέρος της προσοχής του και της δραστηριότητάς του στην
αναδιοργάνωση και τον επανεξοπλισμό των ενόπλων δυνάμεων της
Ελλάδας, προσπάθεια που ενισχυόταν από την επίτευξη – μετά από
τόσα χρόνια ελλειμμάτων – πλεονάσματος στον προϋπολογισμό, στα
χρόνια 1910 και 1911. Μια γαλλική στρατιωτική και μια βρετανική
ναυτική αποστολή συνέβαλαν σημαντικά στη βελτίωση της
απόδοσης των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, που από το 1912 είχαν
δύναμη σε πλήρη επιστράτευση περίπου 150.000 ανδρών.
R. Clogg, Σύντομη Ιστορία της Νεώτερης Ελλάδας, Αθήνα: Εκδόσεις
Καρδαμίτσα, 1993, σσ. 150-151.
Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους)
1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά (ημερομηνία,
εξεταζόμενο μάθημα). Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο.
2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των
φωτοαντιγράφων αμέσως μόλις σας παραδοθούν. ∆εν επιτρέπεται να
γράψετε καμιά άλλη σημείωση. Κατά την αποχώρησή σας να
παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.
3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα.
4. Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνο με μπλε ή μόνο με μαύρο στυλό.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μολύβι μόνο για σχέδια, διαγράμματα
και πίνακες.
5. Να μη χρησιμοποιήσετε χαρτί μιλιμετρέ.
6. Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.
7. ∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των
φωτοαντιγράφων.
8. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: 10.30 π.μ.
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ –Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ∆΄ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ∆΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ∆Α Β΄)
ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΜΑΪΟΥ 2012
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ: ΙΣΤΟΡΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)

ΟΜΑ∆Α ΠΡΩΤΗ
ΘΕΜΑ Α1
Να δώσετε το περιεχόμενο των παρακάτω διεθνών
συμφωνιών:
α. Συνθήκη του Αγίου Στεφάνου (1878)
β. Σύμφωνο Μολότοφ−Ρίμπεντροπ (1939)
γ. Συνθήκη του Μάαστριχτ (1992)
Μονάδες 15
ΘΕΜΑ Α2
Να
χαρακτηρίσετε
τις προτάσεις
που ακολουθούν
γράφοντας στο τετράδιό σας τη λέξη Σωστό ή Λάθος δίπλα
στο γράμμα που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση:
α. Ο Κριμαϊκός Πόλεμος έληξε με τη νίκη και τον θρίαμβο της
Ρωσίας.
β. Η Θεσσαλία παραχωρήθηκε στην Ελλάδα από την Πύλη
(1881) μετά από σύσταση του Συνεδρίου του Βερολίνου
(1878).
γ. Η Συνθήκη Ειρήνης, που υπογράφηκε στο Βουκουρέστι
την 28 η Ιουλίου / 10 η Αυγούστου 1913, κατακύρωσε την
Κρήτη στην Ελλάδα.
δ. Ο ΟΗΕ ιδρύθηκε αμέσως μετά τη λήξη του Α΄ Παγκοσμίου
Πολέμου.
ε. Μετά
την
κατάληψη
της
εξουσίας
από
τους
Μπολσεβίκους (Οκτώβριος 1917) ο Λένιν ευνοούσε την
ειρήνη για λόγους εσωτερικούς.
Μονάδες 10
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ –Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ∆΄ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΘΕΜΑ Β1
Να παρουσιάσετε τη διαμάχη μεταξύ Υψηλάντη και Φιλικών
αφενός και των προκρίτων της Πελοποννήσου αφετέρου,
καθώς και τις επιδιώξεις των δύο αυτών παρατάξεων κατά
το πρώτο έτος της Ελληνικής Επανάστασης.
Μονάδες 15
ΘΕΜΑ Β2
Να
αναφέρετε
τα
τεχνολογικά
μέσα,
τα
οποία
χρησιμοποιήθηκαν από τους δύο αντιπάλους συνασπισμούς
κατά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, και να προσδιορίσετε τον ρόλο
τους στη διεξαγωγή του.
Μονάδες 10
ΘΕΜΑ Γ1

ΟΜΑ∆Α ∆ΕΥΤΕΡΗ

Αξιοποιώντας τα στοιχεία που περιέχονται στα κείμενα που
σας δίνονται και με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις, να
παρουσιάσετε τις κατευθυντήριες γραμμές της ελληνικής
εξωτερικής πολιτικής μετά τη Συνθήκη της Λωζάνης και την
πορεία υλοποίησής τους μέχρι το 1932.
Μονάδες 25
ΚΕΙΜΕΝΟ Α
[O Bενιζέλος αναλύει τις κατευθυντήριες γραμμές της
εξωτερικής του πολιτικής]
«Ἡ πολιτική αὐτή συνίστατο πρῶτον εἰς τήν ἀποκατάστασιν
σχέσεων μέ τήν Μεγάλην Μεσογειακήν ∆ύναμιν, τήν γείτονά μας
Ἰταλίαν, σχέσεων ὅσον εἶναι δυνατόν ἐγκαρδίων καί ἀναλόγων μέ
ἐκείνας, τάς ὁποίας ἔχει ἡ Ἑλλάς ἐπί ἕνα ὅλον αἰῶνα μέ τήν Γαλλίαν
καί Ἀγγλίαν. ∆ευτέρα βάσις τῆς εξωτερικῆς μας πολιτικῆς ἦτο νά
ἐκκαθαρίσωμεν τάς διαφοράς μας ὄχι μόνο μέ τήν Γιουγκοσλαβίαν,
ἐξ ἀφορμῆς τῆς Σερβικῆς ζώνης τῆς Θεσσαλονίκης, ἀλλά καί μέ τήν
Τουρκίαν καί μετά ταύτην μέ τήν Βουλγαρίαν καί τήν Ἀλβανίαν,
διότι συμφέρον ἡμῶν ἦτο νά φθάσωμεν, ἄν ἦτο δυνατόν, καί μέ αὐτά
τά κράτη εἰς μίαν πλήρη ἐκκαθάρισιν τοῦ παρελθόντος καί τήν
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ –Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ∆΄ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ἵδρυσιν στενῶν σχέσεων φιλίας, μολονότι ἡ φιλία μας μέ τάς δύο
τελευταίας γειτονικάς χώρας ἤρχετο εἰς δευτέραν μοίραν. Τρίτη
βάσις ἦτο ἡ ἐπιμελής ἀποφυγή τῆς ἐξαρτήσεώς μας ἀπό οἱονδήποτε
ἐκ τῶν συνδυασμῶν τῶν Μεγάλων ∆υνάμεων· καί δή ἐκείνων, αἵτινες
ἐζήτουν νά ἀσκοῦν ἐπιρροήν εἰς τά Βαλκάνια, εἰς τρόπον ὥστε, ἄν
θά εἶχε ἡ ἀνθρωπότης τήν δυστυχίαν νά ἴδῃ καί πάλιν
ἐκρηγνυόμενον ἕνα μεγάλον πόλεμον, νά μή παρασυρθῶμεν καί ἡμεῖς
εἰς αὐτόν ὑποχρεωτικῶς ὡς ἐκ τοῦ συνδέσμου, τόν ὁποῖον θα εἴχομεν
μέ τόν ἕνα τῶν διαμαχομένων».
Κ. Σβολόπουλος, Ἡ Ἑλληνική Ἐξωτερική Πολιτική, 1900−1945, Ἀθήνα:
Βιβλιοπωλεῖον τῆς «Ἑστίας», 41997, σ. 212.

ΚΕΙΜΕΝΟ Β
[Το ευρωπαϊκό όραμα του Βενιζέλου]
[…] «Η ελληνική κυβέρνηση χαιρετίζει με τη μεγαλύτερη ικανοποίηση
την ιδέα της ενότητας των λαών της Ευρώπης· προκειμένου να
διασκεδαστεί κάθε ανησυχία, το εγχείρημα οφείλει να αναληφθεί
στα πλαίσια της διεθνούς οργάνωσης και να σεβαστεί την εθνική
κυριαρχία των κρατών· η ευρωπαϊκή ένωση, κάτω από ανάλογες
συνθήκες, όχι μόνον δεν θα οδηγήσει στην εξασθένηση αλλά και θα
συμβάλει στην ενίσχυση «της Ευρώπης των πατρίδων»· τα
ευρωπαϊκά κράτη θα εξασφαλίσουν σημαντικά πλεονεκτήματα όχι
μόνο στον οικονομικό, αλλά και στον πολιτικό τομέα· η εξέλιξη προς
την ομοσπονδιοποίηση οφείλει να επιχειρηθεί με ιδιαίτερη προσοχή
και με προϋπόθεση την πίστωση χρόνου».
Κ. Σβολόπουλος, Ελευθέριος Βενιζέλος. ∆ώδεκα Μελετήματα, Αθήνα:
Ελληνικά Γράμματα, 1999, σ. 226-227.

ΘΕΜΑ ∆1
Αντλώντας στοιχεία από τα κείμενα που σας δίνονται και με βάση
τις ιστορικές σας γνώσεις, να αναφερθείτε στις διαφωνίες και τις
ρυθμίσεις των συμμάχων – νικητών του Βʹ Παγκοσμίου Πολέμου από
το 1945 ως το 1949 σχετικά με το μέλλον της Ανατολικής Ευρώπης
(μονάδες 10) και της Γερμανίας (μονάδες 15).
Μονάδες 25
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ –Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ∆΄ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ –Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ∆΄ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΚΕΙΜΕΝΟ Α
[Εγκαθίδρυση φιλοσοβιετικών καθεστώτων
στην Ανατολική Ευρώπη]
[…] Σταδιακά, σε διαφορετικά χρονικά σημεία σε κάθε
χώρα της Ανατολικής Ευρώπης, οι Σοβιετικοί εγκατέστησαν
φιλικές προς αυτούς κυβερνήσεις, […] σταθεροποιώντας
κομμουνιστικά καθεστώτα: στη Ρουμανία τον Νοέμβριο του
1946, στην Πολωνία τον Ιανουάριο του 1947, στην Ουγγαρία
τον Αύγουστο του 1947 […]. Στα τέλη του 1947, μόνον στην
Τσεχοσλοβακία (όπου στις ελεύθερες εκλογές του Μαΐου
1946 το κομμουνιστικό κόμμα έλαβε το 38% των ψήφων)
εξακολουθούσε να επιβιώνει κυβέρνηση με τη συμμετοχή
αστικών πολιτικών δυνάμεων, και εκεί όμως κρίσιμα
υπουργεία και τομείς της διοίκησης (οι ένοπλες δυνάμεις, οι
δυνάμεις ασφαλείας) ελέγχονταν από τους κομμουνιστές.

ΚΕΙΜΕΝΟ Γ
[∆ιενέξεις των Συμμάχων για το μέλλον της Γερμανίας]
Το κύριο αντικείμενο της διένεξης των Σοβιετικών με
τους ∆υτικούς έμοιαζε να είναι η Γερμανία […]. Από τις
αρχές του 1946 οι απόψεις των πρώην συμμάχων για το θέμα
εμφανίζονται διαμετρικά αντίθετες. Η ΕΣΣ∆, που είχε
υποστεί τα πάνδεινα από τη γερμανική εισβολή και φοβόταν
μήπως οι Αμερικανοί αξιοποιήσουν τη στρατιωτική υπεροχή
που τους πρόσφερε η αποκλειστική κατοχή ατομικών όπλων
με σκοπό να διαλύσουν το «προλεταριακό κράτος» (κάτι
που κανένας δεν σκεφτόταν σοβαρά στις Ηνωμένες
Πολιτείες), επιδόθηκε συστηματικά στη διάλυση των
εργοστασίων της ζώνης που έλεγχε, για να ενισχύσει τη δική
της οικονομική ανόρθωση και να πετύχει τη μακρόχρονη
εξασθένηση του παλιού της εχθρού. Απεναντίας οι
Αμερικανοί και οι Βρετανοί, που πίστευαν ότι μια Γερμανία
φτωχή, δυσαρεστημένη και απογυμνωμένη από ηγετικά
στελέχη θα πιανόταν πιο εύκολα στο δόκανο του
κομμουνισμού, έδωσαν γρήγορα τέλος στην πολιτική της
αποβιομηχάνισης και των αντιναζιστικών εκκαθαρίσεων.

Ε. Χατζηβασιλείου, Εισαγωγή στην ιστορία του μεταπολεμικού
κόσμου, [Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία 5], Αθήνα: Εκδόσεις
Πατάκη, 9 2008, σ. 84.

ΚΕΙΜΕΝΟ Β
[Το συμμαχικό Συμβούλιο Ελέγχου στη Γερμανία]
[…] Για τη Γερμανία που ακόμα αντιστεκόταν, η
απόφαση των τριών ήταν η χωρίς όρους παράδοση. Στην
κατεχόμενη Γερμανία κυριαρχία θα ασκούσαν οι δυνάμεις
κατοχής των τριών μεγάλων νικητών με όργανο το
Συμβούλιο Ελέγχου. Οι αποφάσεις του συμβουλίου έπρεπε
να λειτουργούν με ομοφωνία, διαφορετικά κάθε ζώνη
επιρροής θα λειτουργούσε με τις δικές της αποφάσεις. Ο
Ρούζβελτ θεώρησε σκόπιμο να ανατεθεί και μια ζώνη
επιρροής στους Γάλλους. Ο Στάλιν αντέδρασε στην πρόταση
αυτή, διότι δεν ήθελε ακόμα ένα μέλος στο Συμβούλιο
Ελέγχου, όμως μπροστά στην επιμονή των δύο άλλων και
επειδή είχε εξασφαλίσει τον έλεγχο της Πολωνίας,
αποφάσισε να υποχωρήσει.
Θ. Βερέμης, Εφημ. Η Καθημερινή, Κυριακή 10 Ιουλίου 2011, σ. 26.

S. Berstein και P. Milza, Ιστορία της Ευρώπης, τ. 3: ∆ιάσπαση και
Ανοικοδόμηση
της
Ευρώπης,
1919
έως
σήμερα,
Αθήνα:
Αλεξάνδρεια, 1997, σ. 175-176.
Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους)
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά (ημερομηνία,
εξεταζόμενο μάθημα). Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο.
Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των φωτοαντιγράφων
αμέσως μόλις σας παραδοθούν. ∆εν επιτρέπεται να γράψετε καμιά άλλη
σημείωση. Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο
και τα φωτοαντίγραφα.
Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα.
Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνο με μπλε ή μόνο με μαύρο στυλό.
Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.
∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων.
Χρόνος δυνατής αποχώρησης: 10.30 π.μ.
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ -∆΄ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ -∆΄ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ

Δ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΘΕΜΑ Γ1

ΔΕΥΤΕΡΑ 20 ΜΑΪΟΥ 2013 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:

Αξιοποιώντας τα στοιχεία που περιέχονται στο κείμενο που σας δίνεται και
με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις, να παρουσιάσετε τις ρυθμίσεις του
Πρωτοκόλλου της Ανεξαρτησίας (22 Ιανουαρίου/3 Φεβρουαρίου 1830)
σχετικά με την εθνική ανεξαρτησία, την εδαφική έκταση και τη μορφή του
πολιτεύματος στο υπό ίδρυση Ελληνικό Κράτος.

ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)
ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ

Μονάδες 25

ΘΕΜΑ Α1
Να δώσετε το περιεχόμενο των παρακάτω όρων:
α. Νεοτουρκικό Κίνημα
β. Ψυχρός Πόλεμος
γ. Συμβούλιο της Ευρώπης

ΚΕΙΜΕΝΟ Α
[Τὸ πρωτόκολλο τῆς 3 η ς Φεβρουαρίου 1830]
Μονάδες 15

ΘΕΜΑ Α2
Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό
σας τη λέξη Σωστό ή Λάθος δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί στην κάθε
πρόταση:
α. Ο Μέτερνιχ, ο Κάσλρι και ο Ταλεϋράνδος επιδίωκαν να δημιουργήσουν
τις προϋποθέσεις για την ανατροπή της ισορροπίας ισχύος στην
Ευρώπη.
β. Η ελληνική οικονομία δεν άντεξε το βάρος του εξωτερικού χρέους και
τον Δεκέμβριο του 1893 ο Τρικούπης κήρυξε την πτώχευση της χώρας
και παραιτήθηκε.
γ. Οι Βούλγαροι εξασφάλισαν την αναγνώριση από τον οθωμανό
σουλτάνο, το 1870, χωριστής εθνικής Εκκλησίας από το Οικουμενικό
Πατριαρχείο, της Εξαρχίας.
δ. Σύμφωνα με τον Καταστατικό Χάρτη του ΟΗΕ, αν ένα από τα πέντε
μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας διαφωνεί ρητά, τότε απόφαση
δεν μπορεί να ληφθεί (δικαίωμα βέτο).
ε.
Η Συνθήκη Προσχώρησης της Ελλάδας στην ΕΟΚ υπογράφηκε στην
Αθήνα στις 29 Μαΐου 1977.
Μονάδες 10
ΘΕΜΑ Β1
Να παρουσιάσετε:
α) Τους κατευθυντήριους στόχους των νικητριών δυνάμεων του Α΄
Παγκοσμίου Πολέμου στο Συνέδριο Ειρήνης των Παρισίων (μονάδες 4)
και
β) Το περιεχόμενο της συνθήκης των Βερσαλλιών (μονάδες 8).
Μονάδες 12
ΘΕΜΑ Β2
Ποια ήταν η γενικότερη σημασία:
α) Της επικράτησης των Ελλήνων στον ελληνοϊταλικό πόλεμο (μονάδες 7)
και
β) Του ελληνογερμανικού πολέμου (μονάδες 6).
Μονάδες 13

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

Στὶς 22 Ἰανουαρίου/3 Φεβρουαρίου 1830, ἡ Διάσκεψη τοῦ Λονδίνου,
ὕστερα ἀπὸ ἀγγλικὴ πρόταση, διακήρυξε τὴν πολιτικὴ ἀνεξαρτησία τῆς
Ἑλλάδος, μὲ τὸ ἄρθρο 1 τοῦ πρωτοκόλλου ποὺ ὑπογράφεται ἀπὸ τοὺς
πληρεξουσίους τῆς Ἀγγλίας, τῆς Γαλλίας καὶ τῆς Ρωσίας, Ἄμπερντην,
Μονμορανσὺ Λαβὰλ καὶ Λίβεν. Τὸ ἄρθρο 1 τοῦ πρωτοκόλλου τῆς 3 η ς
Φεβρουαρίου 1830 ὅριζε: «Ἡ Ἑλλὰς θέλει σχηματίσει ἓν Κράτος ἀνεξάρτητον,
καὶ θέλει χαίρει ὅλα τὰ δίκαια, πολιτικά, διοικητικὰ καὶ ἐμπορικά, τὰ
προσπεφυκότα 1 εἰς ἐντελῆ ἀνεξαρτησίαν». […]
Τὸ ἄρθρο 2 τοῦ πρωτοκόλλου τῆς 3 η ς Φεβρουαρίου 1830 ὅριζε: «… Ἡ
διοριστικὴ γραμμὴ τῶν συνόρων τῆς Ἑλλάδος, ἀρξαμένη ἀπὸ τὰς ἐκβολὰς
τοῦ Ἀσπροποτάμου 2 , θέλει ἀνατρέξει τὸν ποταμὸν αὐτὸν […] καὶ θέλει
καταλήξει εἰς τὸ ὄρος Ἀρτοτίνα, ἐξ οὗ θέλει ἀκολουθήσει τὴν […] κορυφὴν
τοῦ ὄρους Οἴτης, ἕως τὸν κόλπον τοῦ Ζητουνίου 3 . […]»
Ἡ συνοριακὴ γραμμὴ τοῦ πρωτοκόλλου τῆς 3 η ς Φεβρουαρίου 1830
κρατάει ἔξω ἀπὸ τὸ ἔδαφος τῆς Ἑλλάδος μεγάλο τμῆμα τῆς Στερεᾶς Ἑλλάδος,
ἰδιαίτερα τῆς δυτικῆς. […]
Τὸ ἄρθρο 3 τοῦ πρωτοκόλλου ὅριζε: «Ἡ ἑλληνικὴ Κυβέρνησις θέλει
εἶναι μοναρχικὴ καὶ κληρονομικὴ κατὰ τάξιν πρωτοτοκίας· θέλει ἐμπιστευθῆ
εἰς ἕνα ἡγεμόνα, ὅστις […] θέλει φέρει τὸν τίτλον Ἡγεμὼν Κυριάρχης τῆς
Ἑλλάδος. […]»
Τὸ ἄρθρο 8 τοῦ πρωτοκόλλου ὅριζε: «Ἑκάστη τῶν τριῶν Αὐλῶν
φυλάττει τὴν […] ἐξουσίαν τοῦ νὰ ἐγγυᾶται περὶ τοῦ ὅλου τῶν προηγουμένων
συμβιβασμῶν καὶ ἄρθρων. Αἱ περὶ ἐγγυήσεως πράξεις, ἐὰν γενῶσι, θέλουν
συνταχθῆ χωριστά. […]»
Οἱ Δυνάμεις ἔβλεπαν στὸ πρωτόκολλο τὴν ὁριστικὴ διευθέτηση
ἐνοχλητικοῦ ζητήματος. Οἱ Ἕλληνες ἀντίθετα ἔβλεπαν σ’ αὐτό, καὶ ἰδιαίτερα
στὸ πρῶτο ἄρθρο του, ἁπλῶς τὴν ἀπαρχὴ τοῦ ἐλεύθερου πολιτικοῦ βίου τοῦ
Ἔθνους. Καὶ πραγματικά, μὲ τὸ πρωτόκολλο τοῦ Λονδίνου τῆς 3 η ς
Φεβρουαρίου τοῦ 1830 τερματιζόταν ἡ Ἑλληνικὴ Ἐπανάσταση, ἀλλὰ καὶ

1

Τ ὰ π ρο σπε φυ κ ότ α , δ η λ . αυτά π ου α ρ μό ζο υ ν.
τ ου Ἀ σπ ρο ποτά μο υ , δ η λ. τ ο υ Α χε λ ώο υ
3
τ ο υ Ζητ ο υνίο υ , δ η λ . τ ης Λαμ ίας .
2
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ἄρχιζε νὰ ὑπάρχη ἐπίσημα στὴ διεθνῆ κοινωνία τὸ Ἑλληνικὸ Κράτος. Ἔτσι
πραγματοποιοῦνταν κρίσιμη καμπή τῆς Ἑλληνικῆς Ἱστορίας.

προπολεμικά το υπόλοιπο τμήμα της ηπείρου το μισό των εισαγωγών του σε
σιτάρι, έχει περιοριστεί στο 10% της αγοράς, εξαιτίας του αμερικανικού
ανταγωνισμού. Ακόμη και στη Γαλλία, όπου η αγροτική παραγωγή
προστατεύεται από υψηλούς τελωνειακούς δασμούς, οι αγρότες με δυσκολία
συναγωνίζονται τα ξένα προϊόντα. Το ίδιο και στη Γερμανία, όπου οι αγρότες
καταχρεώνονται και υποθηκεύουν τη γη τους (ανατολικά του Έλβα το ύψος
των χρεών ξεπερνάει στα 1929 την αξία των κτημάτων σε ποσοστό 50 ως
100%).

Ἱ στορία το ῦ Ἑ λληνικο ῦ Ἐ θνους, τομ. ΙΒ’: Ἡ Ἑ λληνικ ὴ Ἐ πανάσταση κα ὶ ἡ
ἵ δρυση το ῦ Ἑ λληνικο ῦ Κράτους (1821-1832), Ἀθήνα: Ἐκδοτικὴ Ἀθηνῶν Α.Ε.,
2

2000, σσ. 536-537.

ΘΕΜΑ Δ1
Αντλώντας στοιχεία από τα κείμενα που σας δίνονται και με βάση τις
ιστορικές σας γνώσεις, να αναφερθείτε στην οικονομική και κοινωνική
συγκυρία, όπως αυτή παρουσιάζεται στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ κατά τη
δεκαετία 1920-1930.

S. Berstein και P. Milza, Ιστορία της Ευρώπης, τ.3: Διάσπαση και
Ανοικοδόμηση της Ευρώπης, 1919 έως σήμερα, Αθήνα: Αλεξάνδρεια, 1997,
σ. 48.

Μονάδες 25
ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομέ νους)

ΚΕΙΜΕΝΟ Α
Μαζική κατανάλωση και μαζική ψυχαγωγία
Η μαζική κατανάλωση και η μαζική παραγωγή αγαθών δημιούργησαν
την ευημερία της δεκαετίας του ’20 […]. Περισσότεροι άνθρωποι μπορούσαν
να αγοράσουν αυτοκίνητο, μικρές ηλεκτρικές συσκευές, όπως ραδιόφωνα και
φωνογράφους, καθώς και ενδύματα από συνθετικά υφάσματα, την κατασκευή
των οποίων έκαναν δυνατή τα επιτεύγματα της χημείας. […] Με τη σταδιακή
επικράτηση της οκτάωρης εργασίας, όλο και περισσότερη προσοχή δινόταν
στον ελεύθερο χρόνο ως μια θετική πλέον πηγή ανθρώπινης ικανοποίησης
για όλους και όχι μόνο για τους πλουσίους. Τα παραθαλάσσια θέρετρα της
Ευρώπης άρχισαν να γεμίζουν από παραθεριστές καθώς όλο και
περισσότεροι άνθρωποι είχαν τον χρόνο και τα μέσα να απολαμβάνουν τις
διακοπές τους. Μια έκρηξη ενδιαφέροντος για το ποδόσφαιρο μεταξύ των
Ευρωπαίων μπορούσε να συγκριθεί μόνο με την παράλληλη ανάπτυξη του
επαγγελματικού μπέιζ-μπολ και του ποδοσφαίρου στα κολέγια των ΗΠΑ.
Τεράστια στάδια άρχισαν να χτίζονται σε όλη την Ευρώπη.
F.W. Pethick Lawrence (ed.), Τhe Trial of the Suffragette Leaders, στο:
Noble et al., Western Civilization. The Continuing Experiment, τ. 2, London:
Houghton Mifflin Co., 4 2005, σ. 898, στο: Ιστορία του νεότερου και του
σύγχρονου κόσμου (από το 1815 έως σήμερα), Γ΄ Γενικού Λυκείου & Δ΄
Εσπερινού Λυκείου Γενικής Παιδείας, Αθήνα:ΙΤΥΕ Διόφαντος, 2013, σ. 98.

1.

2.

3.
4.
5.
6.

Στο εξώφυλλο να γράψετε το εξεταζόμενο μάθημα. Στο εσώφυλλο πάνωπάνω να συμπληρώσετε τα Ατομικά στοιχεία μαθητή. Στην αρχή των
απαντήσεών σας να γράψετε πάνω-πάνω την ημερομηνία και το
εξεταζόμενο μάθημα. Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο και να
μην γράψετε πουθενά στις απαντήσεις σας το όνομά σας.
Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των φωτοαντιγράφων
αμέσως μόλις σας παραδοθούν. Τυχόν σημειώσεις σας πάνω στα θέματα
δεν θα βαθμολογηθούν σε καμμία περίπτωση. Κατά την αποχώρησή σας
να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.
Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα μόνο με μπλε ή
μόνο με μαύρο στυλό με μελάνι που δεν σβήνει.
Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.
Διάρκεια
εξέτασης:
τρεις
(3)
ώρες
μετά
τη
διανομή
των
φωτοαντιγράφων.
Χρόνος δυνατής αποχώρησης: 10.30 π.μ.
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ Β
[Τα όρια της ευημερίας]
Η ευημερία έχει ωστόσο και τα όριά της. Πρώτα πρώτα δεν είναι
καθόλου πανευρωπαϊκό φαινόμενο. Όσες χώρες αποζούν κατ’ εξοχήν από τη
γεωργία και την εξαγωγή αγροτικών προϊόντων υποφέρουν από τη
συσσώρευση αποθεμάτων και την πτώση των τιμών που χαρακτηρίζουν αυτό
τον τομέα. Η κεντρική και ανατολική Ευρώπη, απ’ όπου αντλούσε
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ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ

Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΜΑΪΟΥ 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:
ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)

ΘΕΜΑ Γ1
Αξιοποιώντας στοιχεία από τα κείμενα που σας δίνονται και με βάση τις
ιστορικές σας γνώσεις, να αναφερθείτε:
α)

στον ανταγωνισμό Ελλήνων και Βουλγάρων, στο πλαίσιο του
Μακεδονικού Αγώνα, μέχρι το κίνημα των Νεοτούρκων (μονάδες 13) και

β)

στις προσπάθειες, από ελληνικής πλευράς, για την ενίσχυση του αγὠνα
αυτού (μονάδες 12).

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ

Μονάδες 25

ΘΕΜΑ Α1
Να δώσετε το περιεχόμενο των παρακάτω όρων:
α. Δεκεμβριστές
β. Σχέδιο Σουμάν
γ. Συμφωνία Ζυρίχης – Λονδίνου (1959)

ΚΕΙΜΕΝΟ Α

Μονάδες 15
ΘΕΜΑ Α2
Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό
σας τη λέξη Σωστό ή Λάθος δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί στην κάθε
πρόταση:
α.

Η μεγάλη οικονομική κρίση των ετών 1929-1932 είχε ως αφετηρία την
αιφνίδια ραγδαία πτώση των τιμών στο χρηματιστήριο του Λονδίνου.

β.

Η κατάληψη της Πολωνίας από τους Γερμανούς είχε ως αποτέλεσμα τη
δημιουργία του γκέτο της Βαρσοβίας, όπου συγκεντρώθηκαν, υπό
περιορισμό, 500.000 Εβραίοι.

γ.

Η απόβαση των Συμμάχων στη Νορμανδία, στις 6 Ιουνίου του 1944,
έγινε σε εφαρμογή του σχεδίου «Μαρίτα».

δ.

Τον Δεκέμβριο του 1974 διενεργήθηκε στην Ελλάδα δημοψήφισμα για τη
μορφή του πολιτεύματος, στο οποίο επικράτησαν οι υποστηρικτές της
αβασίλευτης δημοκρατίας.

ε.

Το Τείχος του Βερολίνου έγινε το σύμβολο της διαίρεσης της Ευρώπης
έως την πτώση του, το 1989.
Μονάδες 10

ΘΕΜΑ Β1
Ποιες συνθήκες ευνόησαν την επικράτηση της επανάστασης του 1821 στη
νότια Ελλάδα;
Μονάδες 15
ΘΕΜΑ Β2
Ποια ήταν τα βασικά γνωρίσματα του εργοστασιακού συστήματος κατά τη
βιομηχανική επανάσταση;
Μονάδες 10
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Η πορεία των διπλωματικών εξελίξεων σε συνδυασμό με την απήχηση της
φιλοβουλγαρικής προπαγάνδας στο εξωτερικό και την ένταση της
τρομοκρατικής δραστηριότητας των ανταρτικών ομάδων στις μακεδονικές
επαρχίες, οδηγούσαν στη συνέγερση της ελληνικής κοινής γνώμης και την
παρώθηση
της
ελληνικής
κυβερνήσεως
στην
ανάληψη
δραστικών
πρωτοβουλιών. Από το 1903, δραστήριοι υπηρεσιακοί φορείς, εκπρόσωποι
ποικιλώνυμων συλλόγων και απλοί ιδιώτες έτειναν να συμβάλλουν με
χρηματικά κονδύλια και σύντονες ενέργειες στη διαφώτιση της διεθνούς
κοινής γνώμης για τα προβλήματα του ελληνισμού της Μακεδονίας και της
Θράκης. Δημοσιεύματα βασισμένα σε υπεύθυνα στατιστικά στοιχεία, ομιλίες
και άρθρα επιφανών Ευρωπαίων δημοσιολόγων υπέρ των ελληνικών δικαίων
και, ακόμη, σύσταση φιλελληνικών συλλόγων στο Παρίσι και το Λονδίνο,
προορισμένων να ανακόψουν το ρεύμα της φιλοβουλγαρικής προπαγάνδας,
προάγγελλαν μία νέα, περισσότερο δυναμική, αντίληψη στη διαχείριση των
εθνικών υποθέσεων. [...] Πρωταγωνιστικό ρόλο διαδραμάτισε ο Γερμανός
Καραβαγγέλης,
Μητροπολίτης
Καστοριάς
από
το
1900,
ιεράρχης
προορισμένος, με το ψυχικό σθένος, τη δύναμη επιβολής και την αίσθηση
ρεαλισμού που τον διέκριναν, να μεταβληθεί σε εμψυχωτή και σταυροφόρο
της εθνικής ιδέας, σε χώρο που ξεπερνούσε τα όρια της δικαιοδοσίας του. Η
προσπάθεια για τον εντοπισμό και το συντονισμό των ενεργειών των
γηγενών Ελλήνων που θα ήταν δυνατό να στρατευθούν στον αγώνα για την
περιστολή της τρομοκρατίας στην ύπαιθρο και τις κωμοπόλεις της
Μακεδονίας ήταν εύλογο να ενθαρρυνθεί από τις τοπικές ελληνικές
προξενικές
αρχές.
Οι
εγγενείς
όμως
δυσχέρειες
ενός
ανάλογου
εγχειρήματος, [...] συνετέλεσαν στη συγκέντρωση και την αναδοχή του
κύριου βάρους της προσπάθειας για την ενεργοποίηση του τοπικού
στοιχείου από το Γερμανό Καραβαγγέλη. [...]
Κων. Σβολόπουλου, Η ελληνική εξωτερική πολιτική 1900-1945 , Βιβλιοπωλείο
της Εστίας, Πολιτική και Ιστορία, Αθήνα 1997 4 , σσ.41-42.
ΚΕΙΜΕΝΟ Β
[Ο Παύλος Μελάς] έγραφε στη γυναίκα του Ναταλία στις 21 Αυγ./3 Σεπτ.:
«Αναλαμβάνω αυτόν τον αγώνα με όλην μου την ψυχήν και με την ιδέαν ότι
είμαι υποχρεωμένος να τον αναλάβω. Είχα και έχω την ακράδαντον
πεποίθησιν ότι δυνάμεθα να εργασθώμεν εν Μακεδονία και να σώσωμεν

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

πολλά πράγματα. Έχων δε την πεποίθησιν ταύτην, έχω και υπέρτατον
καθήκον να θυσιάσω το παν όπως πείσω και Κυβέρνησιν και κοινήν γνώμην
περί τούτου».[...]
Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ. ΙΔ΄, Νεώτερος Ελληνισμός από 1881 ως
1913, Εκδοτική Αθηνών Α.Ε., Αθήνα 2000 2 , σσ. 239-240.

[...] Τα πολυβόλα θερίζουν. Ξέρω ότι τα συρματοπλέγματά μας είναι πολύ
δυνατά και σχεδόν αδιαπέραστα – σε μερικά σημεία είναι φορτωμένα με
ισχυρό ηλεκτρικό ρεύμα. Οι πυροβολισμοί από τα τουφέκια δυναμώνουν. [...]
[...] Έχουμε πια συνηθίσει και τους ποντικούς στο χαράκωμα. Έρχονται κι
αυτοί από την ουδέτερη ζώνη – και ξέρουμε για ποιο λόγο. [...] Τη νύχτα
ακούμε πάλι το θόρυβο από τις μηχανές, πίσω απ’ τις εχθρικές γραμμές. Όλη
μέρα, έχουμε μόνο τον κανονικό βομβαρδισμό, έτσι που είμαστε σε θέση να
επιδιορθώσουμε τα χαρακώματα. [...]
[...] Πίσω μας βρίσκουνται βροχερές βδομάδες – γκρίζος ουρανός, γκρίζα,
υγρή γη, γκρίζος θάνατος. Μόλις βγούμε έξω η βροχή μάς μουλιάζει αμέσως
κάτω απ’ τις χλαίνες και τ’ αδιάβροχά μας· και μένουμε βρεγμένοι όλο τον
καιρό που βρισκόμαστε στην πρώτη γραμμή. Ποτέ δε στεγνώνουμε. Αυτοί
που φορούν ψηλές μπόττες, δένουν τσουβάλια με άμμο μπρος στα
χαρακώματα, έτσι που να μη πλημμυρίσουμε πολύ γρήγορα· τα όπλα μας
έχουν παλιώσει, τα ρούχα μας το ίδιο, όλα έχουν μουλιάσει και λυώνουν, το
χώμα γίνεται μια λαδερή μάζα κι ανάμεσά του βλέπεις κίτρινες λιμνούλες με
κόκκινες ραβδώσεις από αίμα, όπου νεκροί, τραυματίες κι όσοι καταφέρνουν
να επιβιώσουν βουλιάζουν αργά και σιωπηλά. [...]

ΘΕΜΑ Δ1
Αντλώντας στοιχεία από τα κείμενα που σας δίνονται και με βάση τις
ιστορικές σας γνώσεις, να αναφερθείτε:
α)

στις στρατιωτικές επιχειρήσεις του δυτικού μετώπου, κατά τον Α΄
Παγκόσμιο πόλεμο, μέχρι το καλοκαίρι του 1918 (μονάδες 13) και

β)

στις συνθήκες που επικρατούσαν στα χαρακώματα (μονάδες 12).
Μονάδες 25
ΚΕΙΜΕΝΟ Α

Ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος διέψευσε πολλούς στρατιωτικούς ειδήμονες
που πίστευαν ότι θα τελείωνε γρήγορα: Οι ανοιχτές πολεμικές επιχειρήσεις
ελιγμών και μετακινήσεων στρατευμάτων, γρήγορα σταμάτησαν στο Δυτικό
Μέτωπο – τη γραμμή μάχης που απλωνόταν διαμέσου της Γαλλίας, από την
Ελβετία μέχρι τη Βόρεια Θάλασσα, όπου μαινόταν ο πόλεμος για τα επόμενα
τέσσερα χρόνια. Μετά την αρχική προώθηση γερμανικών στρατευμάτων στη
Γαλλία, οι αντίπαλοι στρατοί ακινητοποιήθηκαν σε ένα απέραντο δίκτυο
χαρακωμάτων, από το οποίο εξαπολύονταν επιθέσεις για την εκδίωξη του
εχθρού, συνήθως τις σκοτεινές ώρες πριν από τα χαράματα.[...]
Μάχες που δεν κατέληγαν πουθενά σχεδόν, καταβρόχθιζαν τους άνδρες
που πολεμούσαν. Πάνω από 600.000 στρατιώτες σκοτώθηκαν ή
τραυματίστηκαν όταν οι Γερμανοί, χωρίς επιτυχία, πολιόρκησαν το γαλλικό
οχυρό του Βερντέν, κοντά στα ανατολικά σύνορα της Γαλλίας, για διάστημα
έξι μηνών, την άνοιξη του 1916. Στη μάχη κατά μήκος του ποταμού Σομ, που
κράτησε από τον Ιούλιο μέχρι τον Οκτώβριο του 1916 και η οποία χάρισε
στους Αγγλογάλλους όχι περισσότερα από λίγα χιλιόμετρα, οι Γερμανοί
έχασαν 500.000 στρατιώτες, οι Βρεταννοί 400.000 και οι Γάλλοι 200.000.
[...]
Ε. Burns, Eυρωπαϊκή Ιστορία. Εισαγωγή στην Ιστορία και τον Πολιτισμό της
νεότερης Ευρώπης, τ.Β΄, επιμέλεια-εισαγωγή Ι.Σ. Κολλιόπουλος, μτφρ.
Τάσος Δαρβέρης, Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη 1985, σσ. 265, 266.
ΚΕΙΜΕΝΟ Β
[...] Πόσον καιρό κρατάει όλο αυτό; Βδομάδες – μήνες ή χρόνια; Μόνο
μέρες. Βλέπουμε το χρόνο να περνά πάνω στ’ άχρωμα πρόσωπα των
νεκρών, τρώμε μηχανικά, τρέχουμε, τρυπούμε κορμιά με τις ξιφολόγχες,
πυροβολούμε, σκοτώνουμε, ξαπλώνουμε κει πέρα, είμαστε εξασθενημένοι,
παραδομένοι [...]

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

Ἐριχ Μαρία Ρεμάρκ, Ουδέν Νεώτερον από το Δυτικόν Μέτωπον , μτφρ. Δ.
Κωστελένος, Εκδ. Δαρέμα, Αθήνα χχ, σσ. 110, 170, 106, 218.
* Όλα τα κ είμ ενα αποδό θηκα ν σ ε μ ο νο το νι κό·δι α τηρ ήθ ηκ ε ό μ ω ς η ο ρθ ογ ρα φία τ ο υ ς .

1.

2.

3.
4.
5.
6.

ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομέ νους)
Στο εξώφυλλο να γράψετε το εξεταζόμενο μάθημα. Στο εσώφυλλο
πάνω-πάνω να συμπληρώσετε τα Ατομικά στοιχεία μαθητή. Στην αρχή
των απαντήσεών σας να γράψετε πάνω-πάνω την ημερομηνία και το
εξεταζόμενο μάθημα. Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο και
να μη γράψετε πουθενά στις απαντήσεις σας το όνομά σας.
Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των φωτοαντιγράφων
αμέσως μόλις σας παραδοθούν. Τυχόν σημειώσεις σας πάνω στα
θέματα δεν θα βαθμολογηθούν σε καμία περίπτωση. Κατά την
αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα
φωτοαντίγραφα.
Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα μόνο με μπλε ή
μόνο με μαύρο στυλό με μελάνι που δεν σβήνει.
Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.
Διάρκεια
εξέτασης:
τρεις
(3)
ώρες
μετά
τη
διανομή
των
φωτοαντιγράφων.
Χρόνος δυνατής αποχώρησης: 10.30 π.μ.
ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
ΟΜΑΔ Α ΔΕΥΤΕΡΗ
ΘΕΜΑ Γ1

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄)

Αντλώντα̋ στοιχεία από τα κείμενα που σα̋ δίνονται και με βάση τι̋
ιστορικέ̋ σα̋ γνώσει̋, να αναφερθείτε:
α) στην κατάσταση τη̋ Ελλάδα̋ των αρχών τη̋ δεκαετία̋ του 1830 (μονάδε̋
10) και

ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΜΑΪΟΥ 2015
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

β) στι̋ πρώτε̋ προσπάθειε̋ συγκρότηση̋ του ελληνικού κράτου̋ από τον
Όθωνα (μονάδε̋ 15).

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)

Μονάδε̋ 25
ΟΜΑΔ Α ΠΡΩΤΗ

ΚΕΙΜΕΝΟ Α

ΘΕΜΑ Α1
Να δώσετε το περιεχόμενο των παρακάτω όρων:
α) Συμβούλιο Ασφαλεία̋ ΟΗΕ
β) Χάτι Χουμαγιούν
γ) Ανατολικό Ζήτημα

Η κατάσταση στην Ελλάδα κατά την περίοδο τη̋ Αντιβασιλεία ̋
του Όθω να (1833-1835)

Μονάδε̋ 15
ΘΕΜΑ Α2
Να χαρακτηρίσετε τι̋ προτάσει̋ που ακολουθούν , γράφοντα̋ στο τετράδιό
σα̋ τη λέξη Σωστό ή Λάθο̋ δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί στην κάθε
πρόταση:
α) Η Ευρωπαϊκή Οι κονομική Κοινότητα (ΕΟΚ) ιδρύθηκε με τη Συνθήκη τη̋
Ρώμη̋ (1957).
β) Η διεθνή̋ οικονομική κρίση του 1929 είχε ω̋ συνέπεια τη χρεοκοπία τη̋
Ελλάδα̋ (1932).
γ) Η προσπάθεια επίλυση̋ του Κυπριακού μέσω του Σχεδίου Ανάν κατέληξε
σε επιτυχία.
δ) Στι̋ αρχέ̋ του 1956, ο Χρουστσόφ εξήγγειλε την πολιτική τη̋
διαφάνεια̋, η οποία θα συνέβα λλε στην οικονομική ανασύνταξη τη̋
ΕΣΣΔ.
ε) Η επανάσταση τη̋ 3 η ̋ Σεπτεμβρίου 1843 οδήγησε στην παραχώρηση του
πρώτου Συντάγματο̋ του Ανεξάρτητου Ελληνικού Κράτου̋ .
Μονάδε̋ 10
ΘΕΜ Α Β1
Η καταστροφή τη̋ Χίου και ο αντίκτυπό̋ τη̋ στον υπόλοιπο κόσμο.
Μονάδε̋ 12

Όταν λοιπόν στι̋ 25 Ιανουαρίου/6 Φεβρουαρίου 1833 φθάνει ο Όθων
στην Ελλάδα, συνοδευόμενο̋ από τα τρία μέλη τη̋ αντιβασιλεία̋, τον
Armansperg, Maurer και τον Heideck, βρίσκει τη χώρα σε πλήρη αναρχία.
[…] Η οικονομική κατάσταση ήτ αν από κάθε άποψη αξιοθρήνητη. Αλλά και
γενικά η ταμειακή κατάσταση του κράτου̋ ήταν χαώδη̋. Έπρεπε να
πληρωθούν οι καθυστερημένοι από το 1827 μισθοί των υπαλλήλων, που ω̋
το τέλο̋ του 1832 υπολογίζονταν σε 23.437.413 φοίνικε̋. Έπρεπε ν’
αποζημιωθούν τα να υτικά νησιά Ύδρα, Σπέτσε̋ και Ψαρά, για να κινηθεί το
εμπόριο. Οι αποζημιώσει̋ αυτέ̋ υπολογίζονταν σε 5 εκατ. φράγκα. Επίση̋
έπρεπε να εξοφληθούν οι αποζημιώσει̋ των αγωνιστών, που τι̋ είχε
αναγνωρίσει η συνέλευση τη̋ Τροιζήνα̋ και που ανέβαιναν σε 9.300.0 00 φρ.
Επίση̋ έπρεπε να καταβληθούν στην Τουρκία αποζημίωση 13.333.333 φρ.
για την παραχώρηση τη̋ επαρχία̋ Λαμία̋ στα όρια του ελληνικού κράτου̋.
Επίση̋ έπρεπε να εξοφληθούν και μερικέ̋ άλλε̋ μικροπιστώσει̋. Εκτό̋ από
όλε̋ αυτέ̋ τι̋ απαιτήσει̋, το ελληνικό κράτο̋ έπρεπε ευθύ̋ μετά την
εγκατάσταση τη̋ αντιβασιλεία̋ ν’ αντιμετωπίσει τι̋ τακτικέ̋ δαπάνε̋ τη̋
κρατική̋ μηχανή̋, τη̋ πληρωμή̋ των τόκων του δανείου των 60 εκατ., που
υπολογίζονταν σε 3.351.950 φρ., και τη̋ υπηρεσία̋ του χρεωλυσίου που
υπολογίζονταν σε 670.390 φρ.
Απόστολο̋
Ε.
Βακαλόπουλο̋ ,
Νέα
Ελληνική
Θεσσαλονίκη: ΒΑΝΙΑΣ, 2004 κβ, σσ. 210-211.

Ιστορία

1204 -1985,

ΚΕΙΜΕΝΟ Β
ΘΕΜΑ Β2
α) Ποιε̋ ρυθμίσει̋ περι λάμβανε η συνθήκη του Βουκουρεστίου (28
Ιουλίου/10 Αυγούστου 1913) ; (μονάδε̋ 5)
β) Ποια ζητήματα παρέμειναν σε εκκρεμότητα μετά την υπογραφή τη̋
παραπάνω συνθήκη ̋ και ποια από αυτά ρύθμισε το Πρωτόκολλο τη̋
Φλωρεντία̋ (4/17 Δεκεμβρίου 1913 ); (μονάδε̋ 8)
Μονάδε̋ 13

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

Η αντιβασιλεία απασχολήθηκε με την εσωτερική οργάνωση του κράτου̋,
η οποία καταστρώθηκε και νομοθετήθηκε κατά το πρότυπο του διο ικητικού
οργανισμού και μηχανισμού που λειτουργούσε τότε στη Βαυαρία και στα
άλλα μεσαία ή μικρά γερμανικά κράτη κατ’ επίδραση του γαλλικού
συγκεντρωτικού διοικητικού συστήματο̋ του 1790 (το νέο ελληνικό
διοικητικό σύστημα, κατά βάση, εξακολουθεί να υφίστα ται ω̋ σήμερα).
Διατήρησε τα 7 υπουργεία που προϋπήρχαν (εξωτερικών, δικαιοσύνη̋,
εσωτερικών, εκκλησιαστικών και εκπαιδεύσεω̋, οικονομικών, στρατιωτικών,

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ναυτικών) και πρόσθεσε ω̋ παράρτημα του υπουργείου εσωτερικών το
δ η μ ο σ ι ο ν ο μ ι κ ό ν γ ρ α φ ε ί ο ν , που ήταν απαραίτητο για την επίλυση των
καυτών εποικιστικών προβλημάτων τη̋ χώρα̋ . […]
Οργανώνει τη δικαιοσύνη και συντάσσει κώδικε̋. Επίση̋ προβαίνει στη
συστηματική οργάνωση τη̋ χώρα̋ ιδρύοντα̋ το Α ν ώ τ α τ ο ν Λ ο γ ι σ τ ή ρ ι ο ν , τα
κεντρικά και επαρχιακά ταμεία και το Εθνικόν Νομισματοκοπείον. Στην
οργανωτική αυτή εργασία πρωταρχικό̋ είναι ο ρόλο̋ του Maurer.
Στι̋ 27 Σεπτεμβρίου/9 Οκτωβρίου 1833 ιδρύεται το Ε λ ε γ κ τ ι κ ό ν
Σ υ ν έ δ ρ ι ο ν με πρόεδρο τον Γάλλο οικονομολόγο Arthémond de Regny, ο
οποίο̋ εργάστηκε με ακαταπόνητο ζήλο για την οργάνωση των οικονομικών
του κράτου̋.

ΚΕΙΜΕΝΟ Β

Απόστολο̋
Ε.
Βακαλόπουλο̋ ,
Νέα
Ελληνική
Θεσσαλονίκη: ΒΑΝΙΑΣ, 2004 κβ, σσ. 218-219.

Ιστορία

Ο Βενιζέλο̋ κατέβαλε τότε όλε̋ τι̋ προσπάθειε̋ να προσανατολίσει
τον βασιλιά Κωνσταντίνο και το Γενικό Επιτελείο (οι αρχηγοί του Βίκτωρ
Δούσμανη̋ και Ιωάννη̋ Μεταξά̋ προβάλλουν αντιρρήσει̋) προ̋ την Entente
και να φέρει την Ελλάδα στο πλευρό τη̋. Πιστεύει πραγματικά ότι ο πόλεμο̋
θα τελειώσει με την νίκη τη̋ Entente και ότι η Ελλάδα πρέπει να επωφεληθεί
απ’ αυτή την ευκαιρία, για να πραγματοπο ιήσει τι̋ εθνικέ̋ τη̋ διεκδικήσει̋,
αλλά οι στρατιωτικέ̋ νίκε̋ των Γερμανών και Αυστριακών σε όλα τα μέτωπα,
η αποτυχία τη̋ Entente στα Δαρδανέλλια έχουν κάνει εφεκτικού̋ 1 πολλού̋
Έλληνε̋ και προ πάντων τη βασιλική οικογένεια. Αυτοί πιστεύουν κιόλα̋ στη
γερμανική νίκη.

1204 -1985,
Απόστολο̋
Ε.
Βακαλόπουλο̋ ,
Νέα
Ελληνική
Θεσσαλονίκη: ΒΑΝΙΑΣ, 2004 κβ, σσ. 352-353.

Ιστορία

1204 -1985,

ΘΕΜΑ Δ1
Αξιοποιώντα̋ στοιχεία από τα κείμενα που σα̋ δίνονται και με βάση τι̋
ιστορικέ̋ σα̋ γνώσει̋, να παρουσιάσετε και να ερμηνεύσετε τη διαφωνία
Κωνσταντίνου -Βενιζέλου ω̋ προ̋ τη συμμετοχή τη̋ Ελλάδα̋ στον Α ΄
Παγκόσμιο Πόλεμο :
α) κατά την κήρυξή του (μονάδε̋ 12) και
β) μετά τι̋ προτάσει̋ τη̋ αγγλική̋ κυβέρνηση̋ , το Φεβρουάριο του 1915
(μονάδε̋ 13).
Μονάδε̋ 25

ΚΕΙΜΕΝΟ Γ
Τα πράγματα έγιναν ακόμα πιο περίπλοκα όταν τον Φεβρουάριο του
1915, οι Σύμμαχοι τη̋ Αντάντ επιχείρησαν την ατυχή εκστρατεία των
Δαρδανελλίων. Ο Βενιζέλο̋ ανυπομονούσε να συμμετάσχει […] Ο βασιλιά̋,
ενώ στην αρχή είχε συμφωνήσει με την ελληνική συμμετοχή, άλλαξε γνώμη
επηρεασμένο̋ από την παραίτηση του αρχηγού του ελληνικού Γενικού
Επιτελείου, συνταγματάρχη Ιωάννη Μεταξά, μελλοντικ ού στρατιωτικού
δικτάτορα, ο οποίο̋ φοβόταν ότι η Βουλγαρία θα επωφελείτο από
οποιαδήποτε ελληνική ανάμειξη .

ΚΕΙΜΕΝΟ Α
Ο Βενιζέλο̋ είχε έντονου̋ συναισθηματικού̋ δεσμού̋ με τη Βρετανία
και τη Γαλλία, οι οποίε̋, μαζί με τη Ρωσία, σχημάτιζαν τι̋ Δυνάμει̋ τη̋
Αντάντ. Όχι μόνο θεωρούσε ότι θα είναι οι νικήτριε̋ Δυνάμει̋, αλ λά και ότι
θα ευνοούσαν περισσότερο την επίτευξη και των υπόλοιπων εδαφικών
προσδοκιών τη̋ χώρα̋. Ο Κωνσταντίνο̋, αντίθετα, επίτιμο̋ στρατάρχη̋ του
γερμανικού στρατού και παντρεμένο̋ με την αδελφή του κάιζερ τη̋
Γερμανία̋ Γουλιέλμου Β ΄, έτρεφε μεγαλύτερο σ εβασμό προ̋ τι̋ στρατιωτικέ̋
ικανότητε̋
των
Κεντρικών
Δυνάμεων,
τη̋
Γερμανία̋
και
τη̋
Αυστροουγγαρία̋. […]
Τον Ιανουάριο του 1915 ο Γκρέι πρότεινε να παραχωρήσει η Ελλάδα
στη Βουλγαρία τι̋ νεοαποκτηθείσε̋ περιοχέ̋ τη̋ Καβάλα̋, τη̋ Δράμα̋ και
των Σερρών, με αντάλλαγμα αφενό̋ τη Βόρειο Ήπειρο και αφετέρου την
ακόμα πιο ελκυστική –αν και αόριστη– υπόσχεση «σημαντικών εδαφικών
παραχωρήσεων στι̋ ακτέ̋ τη̋ Μικρά̋ Ασία̋», η οποία με τον μεγάλο
ελληνικό πληθυσμό τη̋, συνιστούσε σημαντικό στόχο των αλυτρωτικών
φιλοδοξιών.

Richard Clogg, Συνοπτική
Κάτοπτρο, 2003 2 , σ. 111.

* Όλα τα κείμενα
ορθογραφία του̋.

τη̋

Ελλάδα̋

1770-2000,

1.

Αθήνα:
1
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αποδόθηκαν

σε

τη̋

Ελλάδα̋

μονοτονικό·

1770-2000,

διατηρήθηκε

Αθήνα:

ό μω̋

η

ΟΔΗΓΙΕΣ (για του̋ εξεταζομένου̋)

2.
Richard Clogg, Συνοπτική Ιστορία
Κάτοπτρο, 2003 2 , σσ. 109-111.

Ιστορία

Στο εξώφυλλο να γράψετε το εξεταζόμενο μάθημα. Στο εσώφυλλο
πάνω-πάνω να συμπληρώσετε τα ατομικά στοιχεία μαθητή. Στην αρχή
των απαντήσεών σα̋ να γράψετε πάνω -πάνω την ημερομηνία και το
εξεταζόμενο μάθημα. Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο και
να μη γράψετε πουθενά στι̋ απαντήσει̋ σα̋ το όνομά σα̋.
Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σα̋ στο πάνω μέρο̋ των φωτοαντιγράφων
αμέσω̋ μόλι̋ σα̋ παραδοθούν. Τυχόν σημειώσει̋ σα̋ πάνω στα

εφ εκ τ ικ ο ύ̋ : δ ισ τακ τ ικ ο ύ̋ , επ ι φ υλ ακ τ ικ ο ύ̋ , σ υγ κ ρ ατ ημ έ νο υ ̋ .

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

3.
4.
5.
6.

θέματα δεν θα βαθμολογηθούν σε καμία περίπτωση. Κατά την
αποχώρησή σα̋ να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα
φωτοαντίγραφα.
Να απαντήσετε στο τετράδιό σα̋ σε όλα τα θέματα μόνο με μπλε ή
μόνο με μαύρο στυλό με μελάνι που δεν σβήνει.
Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη είναι αποδεκ τή.
Διάρκεια
εξέταση̋:
τρει̋
(3)
ώρε̋
μετά
τη
διανομή
των
φωτοαντιγράφων.
Χρόνο̋ δυνατή̋ αποχώρηση̋: 10. 30 π.μ.
ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙ Α
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – ΝΕΟ & ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ – ∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – ΝΕΟ & ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ – ∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ
α) στι̋ τεχνολογικέ̋ καινοτομίε̋, τι̋ πηγέ̋ ενέργεια̋ και τα μέσα μεταφορά̋
και συγκοινωνία̋ στην Αγγλία, κατά τη Βιομηχανική Επανάσταση (μονάδε̋
12) και

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Δ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΜΑΪΟΥ 2016

β) στο ανθρώπινο δυναμικό που απασχολήθηκε στη βιομηχανία τη̋ Αγγλία̋,
καθώ̋ και στι̋ συνθήκε̋ εργασία̋ του ( μονάδε̋ 13).
Μονάδε̋ 25

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)

ΚΕΙΜΕΝΟ Α

ΟΜΑΔ Α ΠΡΩΤΗ
ΘΕΜΑ Α1
Να δώσετε το περιεχόμενο των παρακάτω όρων:
α) Νεοτουρκικό κί νημα
β) New Deal
γ) ΕΟΚΑ
Μονάδε̋ 15
ΘΕΜΑ Α2
Να χαρακτηρίσετε τι̋ προτάσει̋ που ακολουθούν , γράφοντα̋ στο τετράδιό
σα̋ τη λέξη Σωστό ή Λάθο̋ δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί στην κάθε
πρόταση:
α) Μοναδικό κίνητρο τη̋ αποικιοκρατία̋ ήταν η εξυπηρέτηση οικο νομικών
και στρατηγικών συμφερόντων.
β) Ο Χαρίλαο̋ Τρικούπη̋ καθιέρωσε συνταγματικά τη μονιμότητα των
δημοσίων υπαλλήλων.
γ) Η επιχείρηση εισβολή̋ τη̋ Γερμανία̋ στην Ελλάδα βασίστηκε στο σχέδιο
«Μαρίτα».
δ) Ο όρο̋ «σιδηρούν παραπέτασμα» ( iron curtain) ανήκει στον πρόεδρο
των ΗΠΑ Χάρυ Τρούμαν .
ε) Τα Δωδεκάνησα ενσωματώθηκαν στην Ελλάδα με τη Συνθήκη των
Παρισίων (1947).
Μονάδε̋ 10

ΘΕΜΑ Β1
Ποια ήταν τα κυριότερα συστατικά στοιχεία του ελληνικού εθνικού κινήματο̋
του 1821;
Μονάδε̋ 12

Η
τεράστια
αυτή
βιομηχανία
[άνθρακα],
μολονότι
ίσω̋
δεν
αναπτυσσόταν αρκετά γρήγορα για πραγματικά μαζική εκβιομηχάνιση
σημερινού τύπου, ήταν ωστόσο αρκετά μεγάλη για να δώσει κίνητρο στη
βασική εφεύρεση που έμελλε να μετασχηματίσει τι̋ βιομηχανίε̋
κεφαλαιουχικών αγαθών: το σιδηρόδρομο. Διότι τα ορυχεία δεν χρειάζονταν
απλώ̋ ατμομηχανέ̋ μεγάλη̋ ισχύο̋ σε μεγάλε̋ ποσότητε̋, αλλά και
αποτελεσματικά μέσα μεταφορά̋ μεγάλων ποσοτήτων άνθρακα από το
μέτωπο εξόρυξη̋ στο φρέαρ 1 , και ιδίω̋ από την είσοδο τη̋ στοά̋ στο
σημείο φόρτωση̋. […] Στι̋ δύο πρώτε̋ δεκαετίε̋ τη̋ ζωή̋ του
σιδηροδρόμου (1830 -50) η παραγωγή σιδήρου στη Βρετανία αυξήθηκε από
680.000 σε 2.250.000 [τόνου̋] –με άλλα λόγια, τριπλασιάστηκε. Η
παραγωγή άνθρακα ανάμεσα στο 1830 και το 1850 τριπλασιάστηκ ε επίση̋
από 15 σε 49 εκατομμύρια τόνου̋. Η τεράστια αυτή αύξηση οφειλόταν
κυρίω̋ στο σιδηρόδρομο, γιατί για κάθε μίλι σιδηροδρομική̋ γραμμή̋
χρειάζονταν 300 τόνοι σιδήρου μόνο για τη σιδηροτροχιά. […] Το 1830
υπήρχαν μερικέ̋ δωδεκάδε̋ μίλια σιδηροδρομικών γραμμών σε όλο τον
κόσμο –κυρίω̋ η γραμμή από το Liverpool στο Manchester. Ω̋ το 1840
υπήρχαν 4.500 μίλια και ω̋ το 1850 πάνω από 23.500 μίλια. Οι πιο πολλέ̋
γραμμέ̋ σχεδιάστηκαν σε περιόδου̋ κερδοσκοπικού παραληρήματο̋,
γνωστού ω̋ «μανία των σιδηροδρόμων », όπω̋ του 1835-37, και ιδίω̋ του
1844-47· οι πιο πολλέ̋ κατασκευάστηκαν κατά μέγα μέρο̋ με βρετανικά
κεφάλαια, βρετανικό σίδηρο, βρετανικά μηχανήματα και τεχνογνωσία.
1. πηγάδι

E.J .
H o bs b a wm ,
Η
επ οχ ή
των
Επ α ν ασ τ άσ ε ω ν ,
17 8 9 - 1 8 48 ,
μτ φρ .
Μ α ρ ιέτ α
Ο ικ ο νο μ ο π ο ύλ ου , Α θ ή ν α, Μ ο ρφω τ ικ ό Ί δ ρυ μα Ε θ ν ικ ή̋ Τ ρα πέ ζ η ̋, 1 9 90 , σ σ. 65 - 6 8.

ΚΕΙΜΕΝΟ Β

Αντλώντα̋ στοιχεία από τα κείμενα που σα̋ δίνονται και με βάση τι̋
ιστορικέ̋ σα̋ γνώσει̋, να αναφερθείτε:

Ο πρώτο̋ και ίσω̋ ο ζωτικότερο̋ παράγων που έπρεπε να
κινητοποιηθεί και να ανακατανεμηθεί ήταν η εργασία, διότι βιομηχανική
οικονομία σημαίνει απότομη πτώση του γεωργικού (δηλα δή αγροτικού)
πληθυσμού και απότομη αύξηση του μη γεωργικού (δηλαδή του πληθυσμού
στα αστικά κέντρα) και ασφαλώ̋ σημαίνει (όπω̋ στην περίοδο που μα̋
απασχολεί) μια ταχύτατη γενική πληθυσμιακή αύξηση. […] Μια βιομηχανική
οικονομία χρειάζεται εργατική δύναμη που ασφαλώ̋ θα προέλθει από τον
προηγουμένω̋ μη βιομηχανικό τομέα. Ο αγροτικό̋ πληθυσμό̋ στο
εσωτερικό ή στο εξωτερικό, με τη μορφή μετανάστευση̋ (κυρίω̋ τη̋
ιρλανδική̋), ήταν οι πιο εμφανεί̋ πηγέ̋ εργατικού δυναμικού, τι̋ οποίε̋
συμπλήρωναν οι διάφοροι μ ικροπαραγωγοί και οι φτωχοί εργαζόμενοι. […]
Στα εργοστάσια, όπου το πρόβλημα ήταν επιτακτικότερο, θεωρούνταν συχνά

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΘΕΜΑ Β2
Να αναπτύξετε τα αίτια και τα αποτελέσματα τη̋ Επανάσταση̋ τη̋ 3η̋
Σεπτεμβρίου 1843.
Μονάδε̋ 13
ΟΜΑΔ Α ΔΕΥΤΕΡΗ
ΘΕΜΑ Γ1

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – ΝΕΟ & ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ – ∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – ΝΕΟ & ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ – ∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

πιο βολικό να προσλαμβάνονται γυναίκε̋ και παιδιά, που ήταν
ευπειθέστεροι αλλά και χαμηλόμισθοι εργαζόμενοι. Από το σύνολο των
εργατών στι̋ αγγλικέ̋ κλωστοϋφαντουργίε̋ στα 1834 -47 το ¼ περίπου ήταν
άντρε̋, περισσότερο από το 50% γυναίκε̋ και κορίτσια, και το υπόλοιπο
αγόρια κάτω των 18 χρόνων […].
Αναμφίβολα, το χωριατόπαιδο δεν θα θεωρούσε τη ζωή αυτή πιο
εξαρτημένη ή πιο άθλια από των γονιώ ν του […]. Αλλά για τον ελεύθερο
άνθρωπο, το εργοστάσιο, όπου έμπαινε απλώ̋ ω̋ «εργατική δύναμη», ήταν
κάτι μόλι̋ προτιμότερο από τη σκλαβιά, και όλοι, εκτό̋ από του̋ πιο
πεινασμένου̋, προσπαθούσαν να το αποφύγουν· ακόμη κι αν δεν το
απέφευγαν, προσπαθούσα ν από μέσα να αντισταθούν στη δρακόντεια
πειθαρχία με πολύ μεγαλύτερο πείσμα απ’ ό,τι οι γυναίκε̋ και τα παιδιά, που
τα προτιμούσαν γι’ αυτό οι εργοστασιάρχε̋. Και, φυσικά, στη δεκαετία του
1830 και μέρο̋ τη̋ δεκαετία̋ του 1840, ακόμη και η υλική κατάσταση του
εργοστασιακού προλεταριάτου άρχισε να πα ρουσιάζει επιδείνωση.

από τα κεφάλαια που είχαν τοποθετήσει στη Ρωσία και την οθωμανική
αυτοκρατορία. Με τι̋ βάσει̋ τη̋ οικονομία̋ του̋ αποδυναμωμένε̋, έχασαν
τα πλεονεκτήματα που του̋ έδινε το οικονομικό του̋ προβάδισμα απέναντι
στη Γερμανία και τι̋ άλλε̋ χώρε̋. Έτσι οι Ηνωμένε̋ Πολιτείε̋ μπορούν να
θεωρούνται οι μόνοι πραγματικοί νικητέ̋ του πολέμου, αφού διατήρησαν το
έδαφό̋ του̋ άθικτο και έγιναν οι δανειστέ̋ όλω ν των άλλων εμπόλεμων
χωρών.
Ο ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ [ΤΟΥ Α΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ]
Επιστρατευμένοι
μεταξύ του 1914 και
του 1918

Νεκροί

Τραυματίε̋

*

*

8, 4 1

1, 3 5

3, 5 0

60

8

0, 9 5

2

37

*

Γαλ λ ία

Ποσοστό των
νεκρών, των
αναπήρων και
των τραυματιών
επί του συνόλου
των
επιστρατευμένων
(%)

E.J . H obs b a wm , ό.π ., σ σ. 7 0 - 72 , 7 4 κ α ι 27 1 .

Μεγ . Β ρε τα ν ί α

Σημ. Τα κείμενα Α και Β αποδόθηκαν στο μονοτονικό.

Ιταλ ί α

5, 2 5

0, 5 0

-

-

Η. Π. Α.

4

0, 1 0

-

-

ΘΕΜΑ Δ1

Ρω σ ία

-

2, 3 0

-

-

Αξιοποιώντα̋ στοιχεία από τα παρακάτω κείμενα που σα̋ δίνονται και με
βάση τι̋ ιστορικέ̋ σα̋ γνώσει̋, να αναφερθείτε:

Γερ μα ν ί α

13

1, 6 0

4

41

Α υ στ ρο ο υγ γ α ρ ί α

9

1, 4 5

2

38

Τ ου ρκ ί α

-

0, 4 0

-

-

α) στι̋ ανθρώπινε̋ απώλειε̋ και στι̋ ηθικέ̋, οικονομικέ̋ και πολιτικέ̋
συνέπειε̋ του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου ( μονάδε̋ 13) και
β) στι̋ συνέπειε̋ του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου στο πεδίο των διεθνών
σχέσεων (μονάδε̋ 12).

* Οι αριθμοί δηλώνουν εκατομμύρια

Ma rc F err o, ό .π ., σ . 4 49 .

Μονάδε̋ 25
ΚΕΙΜΕΝΟ Α
Ναι, πρέπει να ξέρουν όλοι καλά ότι οι ακρωτηριασμένοι δεν θεωρούν
του̋ εαυτού̋ του̋ περιθωριακού̋, άτυχου̋ ή άσχημου̋. Όλοι εμεί̋, οι
κουλοί, οι μονόφθαλμοι, οι παραμορφωμένοι, ισχυριζόμαστε ότι αξίζουμε
σωματικά και ψυχικά το ίδιο και ακόμα περισσότερο από τον
οποιονδήποτε… Αμέ! Όμω̋ αυτοί που χρησιμοποίησαν τα δυο του̋ πόδια
για να τρέξουν γρηγορότερα στην επίθεση, αν έχουν ακρωτηριασθεί,
κρατούνται σε απόσταση στη ζωή από αυτού̋ που ζέσταναν τα δυο του̋
πόδια στο μαγκάλι ενό̋ γραφείου… Δώστε μα̋ μια θέση στην κοινωνία και
μάθετε ότι αυτή τη θέση ξέρουμε πώ̋ να την κερδίσουμε .
Maurice Leblanc
Α ρσ έ ν Λ ο υ πέ ν , Το χ ρ υ σό τρ ίγ ω ν ο , στ ο M arc Ferr o, Ο Πρ ώ τ ο̋ Π αγ κ όσ μ ι ο ̋ Π όλ ε μ ο̋ 19 1 4 19 1 8, μτ φρ . Τ ζ ί να Κατ σ ιλ ι έ ρη , Α θ ή να , Ελ λ η ν ι κ ά Γ ρά μμ ατα , 1 9 93 , σ. 4 5 1.

ΚΕΙΜΕΝΟ Γ
Οι θέσει̋ του Γουίλσο ν, [W oodrow W ilson] που έχουν εκφραστεί από
τον Ιανουάριο του 1918 σε ένα μήνυμα προ̋ το Κονγκρέσσο των Ηνωμένων
Πολιτειών (όπου απαριθμούνται τα περίφημα «14 σημεία» πάνω στα οποία
θα πρέπει να βασιστεί η μελλοντική ειρήνη), αναφέρουν με πολύ καινοτόμο
τρόπο το δικαίωμα των λαών στην αυτοδιάθεση και εισηγούνται την
εγκατάλειψη τη̋ μυστική̋ διπλωματία̋, την ελευθερία των θαλασσών, το ν
αφοπλισμό, «αμοιβαίε̋ εγγυήσει̋ πολιτική̋ ανεξαρτησία̋ και εδαφική̋
ακεραιότητα̋» στο πλαίσιο μια̋ «Κοινωνία̋ των Εθνών» κ.λ π. Πέρα από τι̋
γενναιόψυχε̋ προθέσει̋ αυτού του προγράμματο̋ –που οι περισσότεροι
Ευρωπαίοι κρίνουν «ουτοπικό» –, ο Γουίλσον ενδιαφέρεται πραγματικά να
αποφευχθούν οι επερχόμενε̋ τριβέ̋, περιορίζοντα̋ όσο γίνεται την
απογοήτευση των ηττημένων.
S erg e B ers te i n - P ie rr e M i l za , Η Ευρ ω π α ϊκ ή Συμ φω ν ί α κ α ι η Ευρ ώ π η τω ν Ε θν ώ ν 1 8 15 19 1 9, μτ φρ . Α ν α στά σ ι ο̋ Κ. Δη μη τρ ακ ό π ο υλ ο̋ , Α θή ν α , Αλ ε ξ ά νδ ρε ι α , 1 9 97 , σ. 27 7.

ΟΔΗΓΙΕΣ (για του̋ εξεταζομένου̋)

ΚΕΙΜΕΝΟ Β
Η Γαλλία και η Αγγλία , οι οποίε̋ άκμαζαν το 1914, κατεστραμμένε̋
τώρα από τι̋ πολεμικέ̋ επιχειρήσει̋ […] δεν είχαν πλέον κανένα κέρδο̋

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

1.

Στο εξώφυλλο να γράψετε το εξεταζόμενο μάθημα. Στο εσώφυλλο
πάνω-πάνω να συμπληρώσετε τα ατομικά στοιχεία μαθητή. Στην αρχή
των απαντήσεών σα̋ να γράψετε πάνω -πάνω την ημερομηνία και το

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – ∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – ∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ
ΟΜΑΔ Α ΔΕΥΤΕΡΗ
ΘΕΜΑ Γ1

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Αντλώντα̋ στοιχεία από τα κείμενα που σα̋ δίνονται και με βάση τι̋
ιστορικέ̋ σα̋ γνώσει̋ , να αναφερθείτε: α) στι̋ ιδεολογικέ̋ αρχέ̋ του
φασισμού και τι̋ μεθόδου̋ επιβολή̋ του (μονάδε̋ 20)
β) στου̋ λόγου̋ επικράτησή̋ του στην Ιταλία του Μεσοπολέμου . (μονάδε̋ 5)
Μονάδε̋ 25

Δ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)
ΟΜΑΔ Α ΠΡΩΤΗ
ΘΕΜΑ Α1
Να δώσετε το περιεχόμενο των παρακάτω όρων:
α) Ψυχρό̋ Πόλεμο̋
β) Συμφωνία τη̋ Καζέρτα̋
γ) Συμβούλιο τη̋ Ευρώπη̋
Μονάδε̋ 15
ΘΕΜΑ Α2
Να χαρακτηρίσετε τι̋ προτάσει̋ που ακολουθούν , γράφοντα̋ στο τετράδιό
σα̋ τη λέξη Σωστό ή Λάθο̋ δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί στην κάθε
πρόταση:
α) Τα φιλελεύθερα κινήματα προωθούσαν συνταγματικού̋ θεσμού̋ .
β) Το 1832 το ελληνικό κράτο̋ περιλάμβανε τη Στερεά Ελλάδα, την
Πελοπόννησο και τα Επτάνησα .
γ) Η Βιομηχανική Επανάσταση στην Αγγλία συντελέστηκε πρώτα στον τομέα
τη̋ κλωστοϋφαντουργία̋ .
δ) Η Τρίτη Διεθνή̋ ή Κομμουνιστική Διεθνή̋ ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 1919
με στόχο την προαγωγή τη̋ διεθνού̋ επανάσταση̋ εναντίον του
καπιταλισμού.
ε) Οι Γερμανοί εξαπέλυσαν την «εαρινή» επίθεση εναντίον τη̋ Ελλάδα̋ τον
Μάρτιο του 1941.
Μονάδε̋ 10
ΘΕΜΑ Β1
Ποιοι παράγοντε̋ επιβράδυναν τον εκσυγχρονισμό των θεσμών στην Ελλάδα
του 19ου αιώνα (μονάδε̋ 8) και τι σήμαινε «εκσυγχρονισμό̋» την ίδια
περίοδο; (μονάδε̋ 4)
Μονάδε̋ 12
ΘΕΜΑ Β2
Να αναφερθείτε: α) στα δεδομένα που οδήγησαν στην ανάπτυξη του
αναθεωρητισμού μετά το τέλο̋ του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου (μονάδε̋ 8) και
β) στην αναθεωρητική κίνηση που εκδηλώθηκε στην Οθωμανική
Αυτοκρατορία κατά την ίδια περίοδο . (μονάδε̋ 5)
Μονάδε̋ 13

ΚΕΙΜΕΝΟ Α
Ανεβασμένοι επάνω σε οχήματα… οι «μελανοχ ίτωνε̋»* κατευθύνονται προ̋
το μέρο̋ όπου βρίσκεται ο στόχο̋ τη̋ επιχείρησή̋ του̋. Μόλι̋ φτάσουν,
αρχίζουν να χτυπούν με του̋ υποκόπανου̋ κάθε διαβάτη που συναντούσαν
στο δρόμο και που δεν έσπευδε να χαιρετίσει τα φασιστικά σύμβολα ή του
τύχαινε να φορά ένα πουκάμ ισο, ένα μαντήλι και μια γραβάτα κόκκινη. Αν
κανεί̋ αντιδρούσε, αν έκανε κάποια χειρονομία για να υπερασπιστεί τον
εαυτό του, αν ένα̋ φασίστα̋ τραυματιζόταν ή απλά στραπατσαριζόταν, τότε
η «τιμωρία» έπαιρνε μεγαλύτερε̋ διαστάσει̋. Οι φασίστε̋ κατευθύνονταν
προ̋ την έδρα του ταμείου εργασία̋ **, του συνδικάτου, του σπιτιού του
λαού·** έσπαγαν τι̋ πόρτε̋, έριχναν στο δρόμο τα έπιπλα, τα βιβλία και τα
εμπορεύματα και μετά έχυναν δοχεία βενζίνη̋: μετά από λίγα λεπτά όλα
καίγονταν. Αυτοί που βρίσκονταν τυχαία στα κτίρια δέρνονταν αλύπητα ή
δολοφονούνταν…
* Μέλ η τ ο υ ι ταλ ικ ο ύ φ α σ ισ τικ ο ύ κ ό μμα το ̋ με μα ύ ρη σ τολ ή
* *Σ τη ν π ρο φα σ ισ τ ικ ή Ι ταλ ία τ α εργ ατ ικ ά σ υ ν δ ικ άτ α ί δ ρ υα ν τ αμε ί α εργ α σί α̋ γ ια ε ν ί σχ υ σ η
τω ν ε ργ ατ ικ ώ ν ο ικ ογ ε νε ι ώ ν κ αι πολ ιτ ι στ ικ έ̋ λ έ σχ ε ̋ ( σ πί τ ια το υ λ αο ύ) γ ι α τ η μό ρ φω σή
το υ̋ .
Α. Ρό σ ι, Η γ έν ν η ση τ ου φ ασ ι σ μο ύ ( 19 3 8) , στ ο Β. Σκ ο υλ άτ ο̋ - Ν . Δη μακ ό π ουλ ο ̋ – Σ.
Κ ό νδ η ̋ , Ι στ ορ ί α ν ε ότ ε ρ η κ α ι σύ γ χρ ον η , τε ύχ . Γ , Ο Ε Δ Β , Α θή ν α 2 0 0 0, σ . 1 75 .

ΚΕΙΜΕΝΟ Β
Ο προσηλυτισμό̋ των Ιταλών [στη φασιστική ιδεολογία] διενεργείται σε
δύο επίπεδα. Πρώτα πρώτα στην εκπαίδευση , που αποβλέπει λιγότερο στη
διαμόρφωση καλλιεργημένων αντιλήψεων και υπεύθυνων πολιτών και
περισσότερο σε μια φυλή ανθρώπων εύρωστη, θαρραλέα, πειθαρχημένη,
ανθεκτική και αφοσιωμένη με φανατισμό στο καθεστώ̋. Πέρα από το
σχολείο, που χαρακτηρίζεται από έντονη φασιστικοποίηση (οι εκπαιδευτικοί
διδάσκουν με μαύρα πουκάμισα), και το πανεπιστήμι ο (όπου οι καθηγητέ̋, οι
περισσότεροι μεγαλοαστική̋ καταγωγή̋, υποστηρίζουν τον φασισμό), οι νέοι
και των δύο φύλων στρατολογούνται από τα οχτώ του̋ χρόνια […].
Εφοδιάζονται με στολέ̋ και με ψεύτικα όπλα και συμμετέχουν σε επιδείξει̋
και παρελάσει̋. Στα αγ όρια καλλιεργείται η αγάπη για την ομαδική ζωή και
τη στρατιωτική δράση. Τα κορίτσια υφίστανται κι αυτά σωματική και
κοινωνική διαπαιδαγώγηση με στόχο να γίνουν «ψυχωμένε̋ μητέρε̋»,
έτοιμε̋ να θυσιάσουν τα παιδιά του̋ για χάρη του έθνου̋ και του Ντούτσε *.
*Τ ίτλ ο̋ τ ο υ Μ ου σ ολ ί ν ι
S erg e Bers te i n - P i e rre M i l za , Ι στ ορ ί α τη ̋ Ευ ρ ώ π η̋ , τό μ. 3 , μτφ ρ. Μ . Κ οκ ολ άκ η̋ ,
Αλ ε ξ ά νδ ρ ει α , Αθ ή ν α 1 99 7 , σ. 8 5 .
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ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – ∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ
ΘΕΜΑ Δ1
Αξιοποιώντα̋ στοιχεία από τα κείμενα που σα̋ δίνονται και με βάση τι̋
ιστορικέ̋ σα̋ γνώσει̋, να αναφερθείτε:
α) στη δικτατορία των συνταγματαρχών και , συγκεκριμένα, στην ηγεσία τη̋,
του̋ τρόπου̋ άσκηση̋ τη̋ εξουσία̋ και τι̋ συνέπειε̋ για τη διεθνή θέση τη̋
Ελλάδα̋ (μονάδε̋ 14)
β) στην αντίσταση των φοιτητών εναντίον του καθεστώτο̋ . (μονάδε̋ 11)
Μονάδε̋ 25
ΚΕΙΜΕΝΟ Α
Μια από τι̋ πρώτε̋ «πολιτιστικέ̋» κινήσει̋ μετά την επιβολή τη̋
Δικτατορία̋ ήταν η απαγόρευση κυκλοφορία̋ και η κατάσχεση ενό̋ μεγάλου
αριθμού βιβλίων. Ο Μιχάλη̋ Μερακλή̋ σημειώνει στο ημερολόγιό του στι̋ 3
Ιουνίου 1967: «Στα βιβλιοπωλεία έδωσαν μακροσκελή (και ασυνάρτητο)
κατάλογο από απαγορευμένα βιβλία (ω̋ και μια μέθοδο̋ τη̋ ρωσική̋ και
ένα ελληνοβουλγαρικό λεξικό υπάρχουν). Ο πιο μαύρο̋ μεσαίωνα̋. Η μισή
βιβλιοθήκη μου έγινε παράνομη…». Το Index* των απαγορευμένων βιβλίων
περιελάμβανε, πάντω̋, και όλα τα βιβλία γνωστών αριστερών συγγραφέων
(Ρίτσο̋, Βάρναλη̋) ή κοινωνιολογικέ̋ μελέτε̋, αλλά και μεταφράσει̋
αρχαίων κλασικών από χαρακτηρισμένου̋ αριστερ ού̋.
* Κατ άλ ογ ο ̋
Δ. Πα π α ν ικ ολ ά ου , « ” Κά ν ο ντ α̋ κ άτ ι πα ρά δ οξ ε̋ κ ι ν ή σε ι̋ ” : Ο πολ ιτ ι σμ ό̋ στ α χ ρ ό ν ι α τη ̋
δ ικ τα το ρ ία ̋ », σ το Β. Κα ρ αμ α νωλ άκ η ̋ (ε π ιμ .) , Η σ τρ ατ ι ω τ ικ ή δ ικ τ ατ ορ ί α 1 9 67 - 1 97 4 , Τ α
Νέ α , Α θ ή να 2 0 1 0, σ . 1 76 .

ΚΕΙΜΕΝΟ Β
Εκτό̋ από τι̋ εκτοπίσει̋ χιλιάδων πολιτών […] υπήρχαν και χιλιάδε̋
πολιτικοί κρατούμενοι στι̋ φυλακέ̋, που είχαν καταδικαστεί για
αντιστασιακέ̋ ενέργειε̋.
Μία από τι̋ πρώτε̋ ενέργειε̋ τη̋ δικτατορία̋ για τη συγκρότηση του
κατασταλτικού μηχανισμού ήταν κα ι η ενεργοποίηση του θεσμού των
εκτάκτων στρατοδικείων. Έτσι, στι̋ 25/4/1967 συστήθηκαν δέκα έκτακτα
στρατοδικεία στι̋ πόλει̋: Αθήνα, Τρίπολη, Λαμία, Λάρισα, Ιωάννινα,
Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Αλεξανδρούπολη, Χανιά και Δράμα.
Κατά τη διάρκεια τη̋ περιόδου 196 7-1974 τα έκτακτα στρατοδικεία και
τα εφετεία (που επίση̋ άρχισαν από τον Απρίλιο 1971 να εκδικάζουν
υποθέσει̋ αντιστασιακών ενεργειών) εξέδωσαν συνολικά 4.493 καταδίκε̋,
που αφορούσαν πράξει̋ κατά του δικτατορικού καθεστώτο̋.
Γ. Μ ητ ρ οφ ά νη ̋ , «Π ο λ ιτ ικ οί κ ρ ατ ού με ν ο ι. Μετ εμ φ υλ ι ακ ό κ ρ άτ ο̋ , δ ικ τ ατ ορ ί α» , στο Β .
Πα ν αγ ι ωτ ό πο υλ ο̋ ( ε π ιμ .), Ισ τ ορ ί α το υ Ν έ ο υ Ελ λην ι σ μο ύ 1 7 70- 2 00 0 , τό μ. 9, Ελ λ η ν ικ ά
Γρά μμ ατα , Α θ ή να 2 0 0 3, σ. 13 0- 13 1 .

ΚΕΙΜΕΝΟ Γ
Οι φοιτητέ̋ εμφανίστηκαν στην ταράτσα του κτιρίου [τη̋ Νομική̋ Σχολή̋
Αθήνα̋], όπου τραγούδησαν το κλασι κό ριζίτικο τραγούδι «Ξαστεριά» […].
Για πρώτη φορά τα συνθήματα «Κάτω η Χούντα» και «Δημοκρατία»
προφέρθηκαν δημοσίω̋, απευθυνόμενα σε πολλαπλού̋ αποδέκτε̋, όπω̋ η
αστυνομία, αλλά και όλου̋ όσοι βρίσκονταν στο κέντρο τη̋ Αθήνα̋. […]
Κάποια στιγμή σήκωσαν στην ταράτσα μεγάλα χαρτόνια με τα γ ράμματα «Ε-
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Λ-Ε-Υ-Θ-Ε-Ρ-Ι-Α». Εκείνη ακριβώ̋ τη στιγμή οι φοιτητέ̋ έσπασαν τα δεσμά
του φόβου. […] Σύντομα οι περαστικοί άρχισαν να σταματούν στο δρόμο για
να κοιτάξουν το σπάνιο και απρόσμενο θέαμα. Πολλοί σταματούσαν από
περιέργεια, άλλοι δείχνοντα̋ την α λληλεγγύη του̋. Δεν βιάζονταν να
επιστρέψουν στο σπίτι του̋, αλλά στέκονταν να δούνε τι γίνεται. Όταν οι
φοιτητέ̋ ζήτησαν συμπαράσταση, μερικοί τόλμησαν να φωνάξουν: «Είμαστε
μαζί σα̋!».
Κ. Κ ο ρ νέτ η ̋ , Τ α π α ιδ ι ά τ η ̋ Δ ικ τ ατ ορ ί α ̋. Φ ο ι τη τικ ή αν τ ί στ α ση , π ο λ ι τι σ μ ικ έ ̋ π ο λι τ ικ έ ̋ κ α ι η
μ ακ ρ ά δ εκ α ετ ί α το υ εξ ήν τ α στ ην Ε λλ ά δα , μτφ ρ. Π ελ αγ ία Μα ρκ έ το υ , Πόλ ι ̋, Α θ ή να 2 0 15 , σ.
46 3- 4 64 .

ΚΕΙΜΕΝΟ Δ
[Έκκληση του Ραδιοφωνικού σταθμού του Πολυτεχνείου Θεσσαλονίκη̋
στι̋ 17 Νοεμβρίου 1973]

Σα̋ μιλάμε από το ραδιοφωνικό σταθμό του Ελεύθερου Πανεπιστ ήμιου τη̋
Θεσσαλονίκη̋. Αν ο στρατό̋ μ ά̋ χτυπήσει, αν πέσει έστω και ένα̋
πυροβολισμό̋, κανεί̋ δεν μπορεί να είναι ανεύθυνο̋ γι’ αυτό . […] Είμαστε
κυκλωμένοι
από
το
στρατό.
Αυτή
τη
στιγμή
βρισκόμαστε
σε
διαπραγματεύσει̋. Απευθύνουμε στον ελληνικό λαό και σε ολόκληρο τον
ελεύθερο κόσμο έκκληση να πάρει θέση.
Ζητάμε από του̋ στρατιώτε̋ να καταλάβουν ότι είμαστε αδέρφια, ότι ο
εχθρό̋ μα̋ είναι ένα̋ και ότι είναι κοινό̋. Δεν θέλουμε να βγούμε πριν
ξημερώσει. Δεν θέλουμε να βγούμε όσο είναι σ κοτάδι. Κάνουμε έκκληση
στον ελεύθερο κόσμο. Ζητάμε να πάρετε θέση! Ζητάμε να πάρετε θέση!
Ζητάμε από του̋ στρατιώτε̋ να μην υπακούσουν σε καμιά διαταγή για
πυροβολισμό!
Ζητάμε από του̋ γονιού̋ μα̋, του̋ καθηγητέ̋ μα̋, απ’ όλου̋ του̋
πολίτε̋ να πάρουν θέ ση!
Χ . Ζαφ ε ίρ η ̋, Η μν ή μη τη ̋ π ό λη ̋ : Κ ε ί μ εν α κ α ι σπ άν ι ε ̋ φω τ ογ ρ αφ ί ε ̋ γ ι α τη Θ ε σσ αλ ον ίκ η ,
Θ εσ σ αλ ο ν ίκ η 2 00 4 . Πα ρα τί θ ετα ι σ το Κ. Κο ρ ν έ τη̋ , ό .π , σ . 5 6 1.

ΟΔΗΓΙΕΣ (για του̋ εξεταζομένου̋)
1.

2.

3.
4.
5.
6.

Στο εξώφυλλο να γράψετε το εξεταζόμενο μάθημα. Στο εσώφυλλο πάνωπά νω να συμπληρώσετε τα ατομικά στοιχεία μαθητή. Στην αρχή τω ν
απαντήσεώ ν σα̋ να γράψετε πάνω - πάνω την ημερομηνία και το εξεταζόμενο
μάθημα. Να μην α ντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο και να μη γράψετε
πουθενά στι̋ απαντήσει̋ σα̋ το όνομά σα̋.
Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σα̋ στο πάνω μέρο̋ των φωτοαντιγράφων
αμέσω̋ μόλι̋ σα̋ παραδοθούν. Τυχόν σημειώσει̋ σα̋ πάνω στα θέματα δεν
θα βαθμολογηθούν σε καμία περίπτωση. Κατά την αποχώρησή σα̋ να
παραδώσετε μαζ ί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.
Να απαντήσετ ε στο τετράδιό σα̋ σε όλα τα θέματα μόνο με μπλε ή μόνο με
μαύρο στυλό με μελάνι που δεν σβήνει.
Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.
Διάρκεια εξέταση̋: τρει̋ (3) ώρε̋ μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων.
Χρόνο̋ δυνατή̋ αποχώρηση̋: 10. 00 π.μ.
Σ ΑΣ ΕΥΧΟΜ ΑΣΤΕ KΑΛΗ ΕΠΙ ΤΥΧΙ Α
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜ ΑΤΟ Σ

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

