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ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΜΑΪΟΥ 2016
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)
ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ
ΘΕΜΑ Α1
Να δώσετε το περιεχόμενο των παρακάτω όρων:
α) Νεοτουρκικό κί νημα
β) Βαλκανικό Σύμφωνο
γ) ΕΟΚΑ
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) Μοναδικό κίνητρο της αποικιοκρατίας ήταν η εξυπηρέ τηση οικονομικών
και στρατηγικών συμφερόντων.
β) Ο Χαρίλαος Τρικούπης καθιέρωσε συνταγματικά τη μονιμότητα των
δημοσίων υπαλλήλων.
γ) Η επιχείρηση εισβολής της Γερμανίας στη ν Ελλάδα βασίστηκε στο σχέδιο
«Μαρίτα».
δ) Ο όρος «σιδηρούν παραπέτασμα» ( iron curtain) ανήκει στον πρόεδρο
των ΗΠΑ Χάρυ Τρούμαν.
ε) Τα Δωδεκάνησα ενσωματώθηκαν στην Ελλάδα με τη Συνθήκη των
Παρισίων (1947).
Μονάδες 10
ΘΕΜΑ Β1
Να αναπτύξετε τα αίτια και τα αποτελέσματα της Επανάστασης της 3 ης
Σεπτεμβρίου 1843 .
Μονάδες 12
ΘΕΜΑ Β2
Ποιες απόψεις διατυπώθηκαν για την ευρωπαϊκή ενοποίηση στα τέλη της
δεκαετίας του 1940 (μονάδες 9) και ποιοι ήταν οι «πατέρες της Ευρώπης» ;
(μονάδες 4)
Μονάδες 13
ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ
ΘΕΜΑ Γ1
Αντλώντας στοιχεία από τα κείμενα που σας δίνονται και με βάση τις
ιστορικές σας γνώσεις, να αναφερθείτε:
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α) στις τεχνολογικές καινοτομίες, τις πηγές ενέργειας και τα μέσα μεταφοράς
και συγκοινωνίας στην Αγγλία, κατά τη Βιομηχανική Επανάσταση (μονάδες
12) και
β) στο ανθρώπινο δυναμικό που απασχολήθηκε στη βιομηχανία της Αγγλίας,
καθώς και στις συνθήκες εργασίας του (μονάδες 13).
Μονάδες 25
ΚΕΙΜΕΝΟ Α
Η
τεράστια
αυτή
βιομηχανία
[άνθρακα] ,
μολονότι
ίσως
δεν
αναπτυσσόταν αρκετά γρήγορα για πραγματικά μαζική εκβιομηχάνιση
σημερινού τύπου, ήταν ωστόσο αρκετά μεγάλη για να δώσει κ ίνητρο στη
βασική εφεύρεση που έμελλε να μετασχηματ ίσει τις βιομηχανίες
κεφαλαιουχικών αγαθών: το σιδηρόδρομο . Διότι τα ορυχεία δεν χρειάζονταν
απλώς ατμομηχανές μεγάλης ισχύος σε μεγάλες ποσότητες, αλλά και
αποτελεσματικά μέσα μεταφοράς μεγάλων ποσοτήτων άνθρακα από το
μέτωπο εξόρυξης στο φρέαρ 1 , και ιδίως από την είσοδο της στοάς στο
σημείο φόρτωσης. […] Στις δύο πρώτες δεκαετίες της ζωής του
σιδηροδρόμου (1830 -50) η παραγωγή σιδήρου στη Βρετανία αυξήθηκε από
680.000 σε 2.250.000 [τόνους] –με άλλα λόγια, τριπλασιάστηκε. Η
παραγωγή άνθρακα ανάμεσα στο 1830 και το 1850 τριπλασιάστηκε επίσης
από 15 σε 49 εκατομμύρια τόνους. Η τεράστια αυτή αύξηση οφειλόταν
κυρίως στο σιδηρόδρομο, γιατί για κάθε μίλι σιδηροδρομικής γραμμής
χρειάζονταν 300 τόνοι σιδήρου μόνο γι α τη σιδηροτροχιά. […] Το 1830
υπήρχαν μερικές δωδεκάδες μίλια σιδηροδρομικών γραμμών σε όλο τον
κόσμο –κυρίως η γραμμή από το Liverpool στο Manchester. Ως το 1840
υπήρχαν 4.500 μίλια και ως το 1850 πάνω από 23.500 μίλια. Οι πιο πολλές
γραμμές σχεδιάστηκαν σε περιόδους κερδοσκοπικού παραληρήματος,
γνωστού ως «μανία των σιδηροδρόμων», όπως του 1835 -37, και ιδίως του
1844-47· οι πιο πολλές κατασκευάστηκαν κατά μέγα μέρος με βρετανικά
κεφάλαια, βρετανικό σίδηρο, βρετανικ ά 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 ων ,
17 8 9- 1 8 48 ,
μτ φρ .
Μ α ρ ιέτ α
Ο ικ ο νο μο π ο ύλ ου , Α θ ή ν α , Μ ο ρφω τ ικ ό Ί δ ρυ μα Ε θ ν ικ ής Τ ρα πέ ζη ς , 1 9 90 , σ σ. 65- 6 8.

ΚΕΙΜΕΝΟ Β
Ο πρώτος και ίσως ο ζωτικότερος παράγων που έπρεπε να
κινητοποιηθεί και να ανακατανεμηθεί ήταν η ερ γασία, διότι βιομηχανική
οικονομία σημαίνει απότομη πτώση του γεωργικού (δηλαδή αγροτικού)
πληθυσμού και απότομη αύξηση του μη γεωργικού (δηλαδή του πληθυσμού
στα αστικά κέντρα) και ασφαλώς σημαίνει (όπως στην περίοδο που μας
απασχολεί) μια ταχύτατη γενική πληθυσμιακή αύξηση . […] Μια βιομηχανική
οικονομία χρειάζεται εργατική δύναμη που ασφαλώς θα προέλθει από τον
προηγουμένως μη βιομηχανικό τομέα. Ο αγροτικός πληθυσμός στο
εσωτερικό ή στο εξωτερικό, με τη μορφή μετανάστευσης (κυρίως της
ιρλανδικής), ήταν οι πιο εμφανείς πηγές εργατικού δυναμικού, τις οποίες
συμπλήρωναν οι διάφοροι μικροπαραγωγοί και οι φτ ωχοί εργαζόμενοι. […]
Στα εργοστάσια, όπου το πρόβλημα ήταν επιτακτικότερο, θεωρούνταν συχνά
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πιο βολικό να προσλαμβάνονται γυναίκες και παιδιά, που ήταν
ευπειθέστεροι αλλά και χαμηλόμισθοι εργαζόμενοι. Από το σύνολο των
εργατών στις αγγλικές κλωστοϋφαντουργίες στα 1834 -47 το ¼ περίπου ήταν
άντρες, περισσότερο από το 50% γυναίκες και κορίτσια, και το υπόλοιπο
αγόρια κάτω των 18 χρόνων […].
Αναμφίβολα, το χωρι ατόπαιδο δεν θα θεωρούσε τη ζωή αυτή πιο
εξαρτημένη ή πιο άθλια από των γονιών του […]. Αλλά για τον ελεύθερο
άνθρωπο, το εργοστάσιο, όπου έμπαινε απλώς ως «εργατική δύναμη», ήταν
κάτι μόλις προτιμότερο από τη σκλαβιά, και όλοι, εκτός από τους πιο
πεινασμένους, προσπαθούσαν να το αποφύγουν· ακόμη κι αν δεν το
απέφευγαν, προσπαθούσαν από μέσα να αντισταθούν στη δρακόντεια
πειθαρχία με πολύ μεγαλύτερο πείσμα απ’ ό,τι οι γυναίκες και τα παιδιά, που
τα προτιμούσαν γι’ αυτό οι εργοστασιάρχες. Και, φυσικά, στη δεκαετία του
1830 και μέρος της δεκαετίας του 1840, ακόμη και η υλική κατάσταση του
εργοστασιακού προλεταριάτου άρχισε να πα ρουσιάζει επιδείνωση.
E.J . H obs b a wm , ό.π ., σ σ. 7 0 - 72 , 7 4 κ α ι 27 1 .
Σημ. Τα κείμενα Α και Β αποδόθηκαν στο μονο το νικό.

ΘΕΜΑ Δ1
Αξιοποιώντας στοιχεία από τα παρακάτω κείμενα που σας δίνονται και με
βάση τις ιστορικές σας γνώσεις, να αναφερθείτε:
α) στις ανθρώπινες απώλειες και στις ηθικές, οικονομικές και πολιτικές
συνέπειες του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου (μονάδες 13) και
β) στις συνέπειες του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου στο πεδίο των διεθνών
σχέσεων (μονάδες 12).
Μονάδες 25
ΚΕΙΜΕΝΟ Α
Ναι, πρέπει να ξέρουν όλοι καλά ότι οι ακρωτηριασμένοι δεν θεωρούν
τους εαυτούς τους περιθωριακούς, άτυχους ή άσχημους. Όλοι εμείς, οι
κουλοί, οι μονόφθαλμοι, οι παραμορφωμένοι, ισχυριζόμαστε ότι αξίζουμε
σωματικά και ψυχικά το ίδιο και ακόμα περισσότερο από τον
οποιονδήποτε… Αμέ! Όμως αυτοί που χρησιμοποίησαν τα δυο τους πόδια
για να τρέξουν γρηγορότερα στην επίθεση, αν έχουν ακρωτηριασθεί,
κρατούνται σε απόσταση στη ζωή από αυτούς που ζέσταναν τα δυο τους
πόδια στο μαγκάλι ενός γραφείου… Δώστε μας μια θέση στην κοινωνία και
μάθετε ότι αυτή τη θέση ξέρουμε πώς 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 ος Π αγ κ όσ μ ι ο ς Π όλ ε μ ος 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 Β
Η Γαλλία και η Αγγλία , οι οποίες άκμαζαν το 1914, κατεστραμμένες
τώρα από τις πολεμικές επιχειρήσεις […] δεν είχαν πλέον κανένα κέρδος
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από τα κεφάλαια που είχαν τοποθετήσει στη Ρωσία και την οθωμανική
αυτοκρατορία. Με τις βάσεις της οικονομίας τους αποδυναμωμένες, έχασαν
τα πλεονεκτήματα που τους έδινε το οικονομικό τους προβάδισμα απέναντι
στη Γερμανία και τις άλλες χώρες. Έτσι οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να
θεωρούνται οι μόνοι πραγματικοί νικητές του πολέμου, αφού διατήρησαν το
έδαφός τους άθικτο και έγιναν οι δανειστές όλω ν των άλλων εμπόλεμων
χωρών.
Ο ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ [ΤΟΥ Α΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ]
Επιστρατευμένοι
μεταξύ του 1914 και
του 1918

Νεκροί

Τραυματίες

*

*

8, 4 1

1, 3 5

3, 5 0

60

8

0, 9 5

2

37

Ιταλ ί α

5, 2 5

0, 5 0

-

-

Η. Π. Α.

4

0, 1 0

-

-

Ρω σ ία

-

2, 3 0

-

-

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

-

-

*

Γαλ λ ία
Μεγ . Β ρε τα ν ί α

Γερ μα ν ί α

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

* Οι αριθμοί δηλώνουν εκατομμύρια

Ma rc F err o, ό .π ., σ . 4 49 .

ΚΕΙΜΕΝΟ Γ
Οι θέσεις του Γουίλσο ν, [W oodrow W ilson] που έχουν εκφραστεί από
τον Ιανουάριο του 1918 σε ένα μήνυμα προς 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 της μυστικής διπλωματίας, την ελευθερία των θαλασσών, το ν
αφοπλισμό, «αμοιβαίες εγγυήσεις πολιτικής ανεξαρτησίας και εδαφικής
ακεραιότητας» στο πλαίσιο μιας «Κοινωνίας των Εθνών» κ.λ π. Πέρα από τις
γενναιόψυχες προθέσεις αυτού του προγράμματος –που οι περισσότεροι
Ευρωπαίοι κρίνουν «ουτοπικό» –, ο Γουίλσον ενδιαφέρεται πραγματικά να
αποφευχθούν οι επερχόμενες τριβές, περιορίζοντας όσο γίνεται την
απογοήτευση των ηττημένων.
S erg e B ers te i n - P ie r r e M i l za , Η Ευ ρ ωπ α ϊκ ή Συμ φων ί α κ α ι η Ευρ ώ πη των Ε θν ών 1 8 15 19 1 9, μτ φρ . Α ν α στά σ ι ος Κ. Δη μη τρ ακ ό π ο υλ ος , Α θή ν α , Αλ ε ξ ά νδ ρε ι α , 1 9 97 , σ . 27 7.

ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους)
1.

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
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2.

3.
4.
5.
6.

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 τετράδι ό 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 ΕΠΙΤΥΧΙ Α
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
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ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Δ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΜΑΪΟΥ 2016
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)
ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ
ΘΕΜΑ Α1
Να δώσετε το περιεχόμενο των παρακάτω όρων:
α) Νεοτουρκικό κί νημα
β) New Deal
γ) ΕΟΚΑ
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) Μοναδικό κίνητρο της αποικιοκρατίας ήταν η εξυπηρέτηση οικο νομικών
και στρατηγικών συμφερόντων.
β) Ο Χαρίλαος Τρικούπης καθιέρωσε συνταγματικά τη μονιμότητα των
δημοσίων υπαλλήλων.
γ) Η επιχείρηση εισβολής της Γερμανίας στην Ελλάδα βασίστηκε στο σχέδιο
«Μαρίτα».
δ) Ο όρος «σιδηρούν παραπέτασμα» ( iron curtain) ανήκει στον πρόεδρο
των ΗΠΑ Χάρυ Τρούμαν .
ε) Τα Δωδεκάνησα ενσωματώθηκαν στην Ελλάδα με τη Συνθήκη των
Παρισίων (1947).
Μονάδες 10
ΘΕΜΑ Β1
Ποια ήταν τα κυριότερα συστατικά στοιχεία του ελληνικού εθνικού κινήματος
του 1821;
Μονάδες 12
ΘΕΜΑ Β2
Να αναπτύξετε τα αίτια και τα αποτελέσματα της Επανάστασης της 3ης
Σεπτεμβρίου 1843.
Μονάδες 13
ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ
ΘΕΜΑ Γ1
Αντλώντας στοιχεία από τα κείμενα που σας δίνονται και με βάση τις
ιστορικές σας γνώσεις, να αναφερθείτε:
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α) στις τεχνολογικές καινοτομίες, τις πηγές ενέργειας και τα μέσα μεταφοράς
και συγκοινωνίας στην Αγγλία, κατά τη Βιομηχανική Επανάσταση (μονάδες
12) και
β) στο ανθρώπινο δυναμικό που απασχολήθηκε στη βιομηχανία της Αγγλίας,
καθώς και στις συνθήκες εργασίας του ( μονάδες 13).
Μονάδες 25
ΚΕΙΜΕΝΟ Α
Η
τεράστια
αυτή
βιομηχανία
[άνθρακα],
μολονότι
ίσως
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 τις βιομηχανίες
κεφαλαιουχικών αγαθών: το σιδηρόδρομο. Διότι τα ορυχεία δεν χρειάζονταν
απλώς ατμομηχανές μεγάλης ισχύος σε μεγάλες ποσότητες, αλλά και
αποτελεσματικά μέσα μεταφοράς μεγάλων ποσοτήτων άνθρακα από το
μέτωπο εξόρυξης στο φρέαρ 1 , και ιδίως από την είσοδο της στοάς στο
σημείο φόρτωσης. […] Στις δύο πρώτες δεκαετίες της ζωής του
σιδηροδρόμου (1830 -50) η παραγωγή σιδήρου στη Βρετανία αυξήθηκε από
680.000 σε 2.250.000 [τόνους] –με άλλα λόγια, τριπλασιάστηκε. Η
παραγωγή άνθρακα ανάμεσα στο 1830 και το 1850 τριπλασιάστηκ ε επίσης
από 15 σε 49 εκατομμύρια τόνους. Η τεράστια αυτή αύξηση οφειλόταν
κυρίως στο σιδηρόδρομο, γιατί για κάθε μίλι σιδηροδρομικής γραμμής
χρειάζονταν 300 τόνοι σιδήρου μόνο για τη σιδηροτροχιά. […] Το 1830
υπήρχαν μερικές δωδεκάδες μίλια σιδηροδρομικών γραμμών σε όλο τον
κόσμο –κυρίως η γραμμή από το Liverpool στο Manchester. Ως το 1840
υπήρχαν 4.500 μίλια και ως το 1850 πάνω από 23.500 μίλια. Οι πιο πολλές
γραμμές σχεδιάστηκαν σε περιόδους κερδοσκοπικού παραληρήματος,
γνωστού ως «μανία των σιδηροδρόμων », όπως του 1835 -37, και ιδίως του
1844-47· οι πιο πολλές κατασκευάστηκαν κατά μέγα μέρος 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 ων ,
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 ής Τ ρα πέ ζη ς, 1 9 90 , σ σ. 65 - 6 8.

ΚΕΙΜΕΝΟ Β
Ο πρώτος και ίσως ο ζωτικότερος 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 ασφαλώς σημαίνει (όπως στην περίοδο που μας
απασχολεί) μια ταχύτατη γενική πληθυσμιακή αύξηση. […] Μια βιομηχανική
οικονομία χρειάζεται εργατική δύναμη που ασφαλώς θα προέλθει από τον
προηγουμένως μη βιομηχανικό τομέα. Ο αγροτικός πληθυσμός στο
εσωτερικό ή στο εξωτερικό, με τη μορφή μετανάστευσης (κυρίως της
ιρλανδικής), ήταν οι πιο εμφανείς πηγές εργατικού δυναμικού, τις οποίες
συμπλήρωναν οι διάφοροι μ ικροπαραγωγοί και οι φτωχοί εργαζόμενοι. […]
Στα εργοστάσια, όπου το πρόβλημα ήταν επιτακτικότερο, θεωρούνταν συχνά
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πιο βολικό να προσλαμβάνονται γυναίκες και παιδιά, που ήταν
ευπειθέστεροι αλλά και χαμηλόμισθοι εργαζόμενοι. Από το σύνολο των
εργατών στις αγγλικές κλωστοϋφαντουργίες στα 1834 -47 το ¼ περίπου ήταν
άντρες, περισσότερο από το 50% γυναίκες 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 απλώς ως «εργατική δύναμη», ήταν
κάτι μόλις προτιμότερο από τη σκλαβιά, και όλοι, εκτός από τους πιο
πεινασμένους, 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 γυναίκες και τα παιδιά, που
τα προτιμούσαν γι’ αυτό οι εργοστασιάρχες. Και, φυσικά, στη δεκαετία του
1830 και μέρος της δεκαετίας του 1840, ακόμη και η υλική κατάσταση του
εργοστασιακού προλεταριάτου άρχισε να πα ρουσιάζει επιδείνωση.
E.J . H obs b a wm , ό.π ., σ σ. 7 0 - 72 , 7 4 κ α ι 27 1 .
Σημ. Τα κείμενα Α και Β αποδόθηκαν στο μονο το νικό.

ΘΕΜΑ Δ1
Αξιοποιώντας στοιχεία από τα παρακάτω κείμενα που σας δίνονται και με
βάση τις ιστορικές σας γνώσεις, να αναφερθείτε:
α) στις ανθρώπινες απώλειες και στις ηθικές, οικονομικές και πολιτικές
συνέπειες του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου ( μονάδες 13) και
β) στις συνέπειες του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου στο πεδίο των διεθνών
σχέσεων (μονάδες 12).
Μονάδες 25
ΚΕΙΜΕΝΟ Α
Ναι, πρέπει να ξέρουν όλοι καλά ότι οι ακρωτηριασμένοι δεν θεωρούν
τους εαυτούς τους περιθωριακούς, άτυχους ή άσχημους. Όλοι εμείς, οι
κουλοί, οι μονόφθαλμοι, οι παραμορφωμένοι, ισχυριζόμαστε ότι αξίζουμε
σωματικά και ψυχικά το ίδιο και ακόμα περισσότερο από τον
οποιονδήποτε… Αμέ! Όμως αυτοί που χρησιμοποίησαν τα δυο τους πόδια
για να τρέξουν γρηγορότερα στην επίθεση, αν έχουν ακρωτηριασθεί,
κρατούνται σε απόσταση στη ζωή από αυτούς που ζέσταναν τα δυο τους
πόδια στο μαγκάλι ενός γραφείου… Δώστε μας μια θέση στην κοινωνία και
μάθετε ότι αυτή τη θέση ξέρουμε πώς 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 ος Π αγ κ όσ μ ι ο ς Π όλ ε μ ος 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 Β
Η Γαλλία και η Αγγλία , οι οποίες άκμαζαν το 1914, κατεστραμμένες
τώρα από τις πολεμικές επιχειρήσεις […] δεν είχαν πλέον κανένα κέρδος
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από τα κεφάλαια που είχαν τοποθετήσει στη Ρωσία και την οθωμανική
αυτοκρατορία. Με τις βάσεις της οικονομίας τους αποδυναμωμένες, έχασαν
τα πλεονεκτήματα που τους έδινε το οικονομικό τους προβάδισμα απέναντι
στη Γερμανία και τις άλλες χώρες. Έτσι οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να
θεωρούνται οι μόνοι πραγματικοί νικητές του πολέμου, αφού διατήρησαν το
έδαφός τους άθικτο και έγιναν οι δανειστές όλω ν των άλλων εμπόλεμων
χωρών.
Ο ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ [ΤΟΥ Α΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ]
Επιστρατευμένοι
μεταξύ του 1914 και
του 1918

Νεκροί

Τραυματίες

*

*

8, 4 1

1, 3 5

3, 5 0

60

8

0, 9 5

2

37

Ιταλ ί α

5, 2 5

0, 5 0

-

-

Η. Π. Α.

4

0, 1 0

-

-

Ρω σ ία

-

2, 3 0

-

-

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

-

-

*

Γαλ λ ία
Μεγ . Β ρε τα ν ί α

Γερ μα ν ί α

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

* Οι αριθμοί δηλώνουν εκατομμύρια

Ma rc F err o, ό .π ., σ . 4 49 .

ΚΕΙΜΕΝΟ Γ
Οι θέσεις του Γουίλσο ν, [W oodrow W ilson] που έχουν εκφραστεί από
τον Ιανουάριο του 1918 σε ένα μήνυμα προς 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 της μυστικής διπλωματίας, την ελευθερία των θαλασσών, το ν
αφοπλισμό, «αμοιβαίες εγγυήσεις πολιτικής ανεξαρτησίας και εδαφικής
ακεραιότητας» στο πλαίσιο μιας «Κοινωνίας των Εθνών» κ.λ π. Πέρα από τις
γενναιόψυχες προθέσεις αυτού του προγράμματος –που οι περισσότεροι
Ευρωπαίοι κρίνουν «ουτοπικό» –, ο Γουίλσον ενδιαφέρεται πραγματικά να
αποφευχθούν οι επερχόμενες τριβές, περιορίζοντας όσο γίνεται την
απογοήτευση των ηττημένων.
S erg e B ers te i n - P ie r r e M i l za , Η Ευ ρ ωπ α ϊκ ή Συμ φων ί α κ α ι η Ευρ ώ πη των Ε θν ών 1 8 15 19 1 9, μτ φρ . Α ν α στά σ ι ος Κ. Δη μη τρ ακ ό π ο υλ ος , Α θή ν α , Αλ ε ξ ά νδ ρε ι α , 1 9 97 , σ. 27 7.

ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους)
1.

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
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2.

3.
4.
5.
6.

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 τετράδι ό 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 ΕΠΙΤΥΧΙ Α
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)
ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ
ΘΕΜΑ Α1
Να δώσετε το περιεχόμενο των παρακάτω όρων:
α) Μακεδονικός Αγώνας
β) Ψυχρός Πόλεμος
γ) Συμφωνίες Ζυρίχης - Λονδίνου
Μονάδες 15
ΘΕΜΑ Α2
Να συνδυάσετε τα πολιτικά πρόσωπα και τα ιστορικά δεδομένα με τα οποία
αυτά σχετίζονται, αντιστοιχίζοντας κάθε φορά ένα γράμμα της στήλης Α με
έναν μόνο αριθμό της στήλης Β (περισσεύουν τρία ιστορικά δεδομένα).
ΣΤΗΛΗ Α
α. Μέτερνιχ
β. Ναπολέων Γ΄
γ. Αλέξανδρος Παπαναστασίου
δ. Αριστείδης Μπριάν
ε. Αλέξανδρος Παπάγος

ΣΤΗΛΗ Β
1. Κριμαϊκός Πόλεμος
2. Αβασίλευτη Δημοκρατία
3. Εθνική Ριζοσπαστική Ένωση
4. Βασιλευομένη Δημοκρατία
5. Συνέδριο της Βιέννης
6. Ελληνικός Συναγερμός
7. Συνέδριο του Βερολίνου
8. Σχέδιο για την Ευρωπαϊκή ενοποίηση
Μονάδες 10

ΘΕΜΑ Β1
Το κίνημα της Εθνικής Άμυνας (μονάδες 6) και τα «Νοεμβριανά» (μονάδες 9).
Μονάδες 15
ΘΕΜΑ Β2
Οι συνέπειες του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου για την ανθρωπότητα.
Μονάδες 10
ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ
ΘΕΜΑ Γ1
Αντλώντας στοιχεία από τα κείμενα που σας δίνονται και με βάση τις
ιστορικές σας γνώσεις, να συσχετίσετε το εκσυγχρονιστικό έργο του
Χαριλάου Τρικούπη (δεκαετία 1880) με το αντίστοιχο του Ελευθερίου
Βενιζέλου (1910–1912), ως προς τις μεταρρυθμίσεις που αφορούσαν:
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α) την πολιτική ζωή και τη δημόσια διοίκηση της χώρας (μονάδες 17) και
β) τις ένοπλες δυνάμεις και τη δημόσια τάξη (μονάδες 8).
Μονάδες 25
ΚΕΙΜΕΝΟ Α
Το 1886, το μεταρρυθμιστικό τους έργο [Α. Κουμουνδούρου και Χ.
Τρικούπη] εμπλουτίστηκε από δύο σημαντικούς νεωτερισμούς: την
καθιέρωση της ευρύτερης εκλογικής περιφέρειας –του νομού δηλαδή αντί της
επαρχίας– και τη μείωση του αριθμού των βουλευτών σε 150. Τα μέτρα
αυτά, και ειδικότερα η νέα εκλογική περιφέρεια, στόχευαν στον περιορισμό
του στενού, προσωποποιημένου δεσμού των βουλευτών με τους εκλογείς και
τους τοπικούς κομματικούς παράγοντες, στη χειραγώγηση των τοπικών
περιφερειακών συμφερόντων. Παραλλήλως, η εκλογική μεταρρύθμιση
ωφελούσε και την εμβέλεια της κομματικής ταυτότητας˙ οι τοπικοί
κομματάρχες θα υπάκουαν περισσότερο από ό,τι στο παρελθόν στις βουλές
του εθνικού κέντρου, όπου η ηγεσία του κάθε κόμματος διαμόρφωνε την
κεντρική πολιτική της.
Ν . Μα ρ ωνίτ η , «Η εποχή τ ου Γ εω ργ ί ο υ Α΄ . Πολιτικ ή α να νέωσ η και αλυτρωτι σμός» , σ το
Ι σ το ρ ί α το υ Ν έο υ Ελλην ισμού 17 70 -20 00 , τ .5, Α θ ή να , Ελληνι κά Γ ρά μμα τα , 2 00 3 , σ . 2 1 .

ΚΕΙΜΕΝΟ Β
Η δεύτερη από τις δύο συνθήκες που σφράγισαν βαθιά τη λειτουργία
του Κράτους ήταν η εξάρτηση των δημόσιων υπαλλήλων από τους
πολιτικούς. Οι προσλήψεις μέσω της πατρωνείας δεν ήταν η μόνη αιτία
αυτής της εξάρτησης. Υπήρχαν επιπλέον οι γνώριμοι τρόποι κυριαρχίας με
μέσο τη διαφθορά: οι προαγωγές και οι μεταθέσεις στα καλά πόστα˙ το
προνόμιο της παραμονής σε μια υπηρεσία της Αθήνας ή έστω μιας άλλης
μεγάλης πόλης˙ η απονομή της μονιμότητας στους ευνοούμενους έκτακτους
δημόσιους υπαλλήλους˙ οι συχνές άδειες˙ η ποιότητα ή ακόμα και η
ποσότητα εργασίας˙ τα «στραβά μάτια» σε περιπτώσεις παράλληλης
απασχόλησης αντίθετης με το «ασυμβίβαστο»˙ στις υψηλότερες βαθμίδες της
ιεραρχίας, η συμμετοχή σε καλοπληρωμένες επιτροπές, στις περίφημες
αποστολές και στα ειδικά προγράμματα επιμόρφωσης στο εξωτερικό˙ και
ούτω καθεξής μ’ ένα φαινομενικά ατελείωτο ρεπερτόριο παροχών που
μπορούσε να προσφέρει στο δημόσιο υπάλληλο ο υπουργός ή μέσω αυτού,
ο οποιοσδήποτε άλλος πολιτικός του προστάτης.
Αυτή η κατάσταση διευκολυνόταν από την ανυπαρξία κάθε ουσιαστικής
συνταγματικής κατοχύρωσης των δημόσιων υπαλλήλων. Η αρχή της
μονιμότητας καθιερώθηκε για πρώτη φορά με τη συνταγματική αναθεώρηση
του 1911, μαζί με τις διατάξεις για τις ειδικές επιτροπές που θ’ αποφάσιζαν
για τις προαγωγές και τις μεταθέσεις.
Γ . Δ ερ τι λή ς, Κοιν ων ικό ς μετασχηματισμό ς και σ τρ α τ ιω τι κ ή επέμβαση , 1 880 - 19 09 , β ’ έκ δ.,
Α θ ή να , Εξάντας , 19 77 , σ . 148 .

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ
ΚΕΙΜΕΝΟ Γ
Ο Βενιζέλος ανέλαβε ο ίδιος τα υπουργεία Στρατιωτικών και Ναυτικών,
και έκανε τη βελτίωση των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων έναν από τους
κυριότερους στόχους του. […]
[…] Οι ξένοι παρατηρητές εξέφρασαν την άποψη ότι ο στρατός ήταν
ικανοποιητικός. Αυτό οφειλόταν σε μεγάλο βαθμό στο έργο που είχε
επιτελέσει η γαλλική στρατιωτική αποστολή με επικεφαλής το στρατηγό
Eydoux, ο οποίος είχε φτάσει στην Ελλάδα τον Ιανουάριο του 1911.
Βρίσκοντας ότι οι ανώτατοι αξιωματικοί ήταν πολύ χαμηλού επιπέδου και ότι
έλειπαν σχεδόν εντελώς από το στράτευμα οι καλά εκπαιδευμένοι
επιτελάρχες,
ο
Γάλλος
στρατηγός
έστειλε
αρκετούς
κατώτερους
αξιωματικούς στη Γαλλία για εκπαίδευση. Ίδρυσε επίσης μια σχολή επιτελών
και στρατιωτικές σχολές για τα διάφορα όπλα. […]
Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου της αναδιοργάνωσης, σημαντική
προσοχή δόθηκε στο ναυτικό. Αξιωματικοί του ναυτικού στάλθηκαν για
εκπαίδευση στην Αγγλία˙ από την Αγγλία έφτασε μια αποστολή από
αξιωματικούς του ναυτικού, με επικεφαλής το ναύαρχο Tufnell. […] Τον
Νοέμβριο του 1912 τον ελληνικό στόλο τον αποτελούσαν: ένα βαρύ
καταδρομικό, τρία θωρηκτά (παλαιά σκάφη που είχαν επισκευαστεί), έξι
βαριά και οκτώ ελαφρά αντιτορπιλικά, τέσσερα τορπιλοβόλα, οκτώ
κανονιοφόροι, τέσσερα εξοπλισμένα ατμόπλοια της γραμμής, ένα υποβρύχιο,
και άλλα μικρότερα σκάφη.
D . Dak in , Η ενοπ οίηση τη ς Ελ λά δ ας 177 0-1 923 , μτ φ ρ. Α . Ξα νθόπο υλο ς , β ’ έκδ ., Αθήνα ,
Μορφωτικό Ί δ ρυμα Εθν ι κ ή ς Τ ρα πέ ζ η ς , 198 4 , σ σ . 2 82 και 28 4-2 85 .

ΘΕΜΑ Δ1
Αξιοποιώντας στοιχεία από τα παρακάτω κείμενα που σας δίνονται και με
βάση τις ιστορικές σας γνώσεις:
α) να προσδιορίσετε την έννοια «Τρίτος Κόσμος» (μονάδες 6).
β) να αναφερθείτε (i) στα προβλήματα που αντιμετώπισαν οι χώρες του
Τρίτου Κόσμου από τη δεκαετία του 1960 έως και τη δεκαετία του 1980
(μονάδες 14), (ii) στις επιδιώξεις τους (μονάδες 2), και (iii) στο βασικό
πλεονέκτημα των χωρών αυτών στο πεδίο των διεθνών σχέσεων (μονάδες 3).
Μονάδες 25
ΚΕΙΜΕΝΟ Α
Αποαποικιοποίηση και επανάσταση μετέβαλαν δραματικά τον πολιτικό
χάρτη του πλανήτη. Ο αριθμός των διεθνών αναγνωρισμένων ανεξαρτήτων
κρατών στην Ασία πενταπλασιάστηκε. Στην Αφρική, όπου το 1939 υπήρξε
ένα και μόνο ανεξάρτητο κράτος, τώρα υπήρχαν γύρω στα πενήντα. Ακόμα
και στη Λατινική Αμερική, όπου η πρώιμη αποαποικιοποίηση στο δέκατο
ένατο
αιώνα
άφησε
πίσω
της
κάπου
είκοσι
Δημοκρατίες,
η
αποαποικιοποίηση πρόσθεσε τώρα άλλες δώδεκα. Ωστόσο, το σημαντικό δεν
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ήταν ο αριθμός των κρατών αυτών, αλλά η τεράστια και αυξανόμενη
δημογραφική βαρύτητα και πίεση που αντιπροσώπευαν συλλογικά.
Αυτή ήταν η συνέπεια μιας εκπληκτικής δημογραφικής έκρηξης που
σημειώθηκε στον εξαρτημένο κόσμο μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, η
οποία άλλαξε και συνεχίζει να αλλάζει την ισορροπία του παγκόσμιου
πληθυσμού.
[…] Αρκετές χώρες με γιγαντιαίο πληθυσμό αντιμετώπιζαν τόσα
προβλήματα έχοντας να θρέψουν δεκάδες εκατομμυρίων πρόσθετα στόματα,
ώστε κάπου-κάπου οι κυβερνήσεις κατέφευγαν σε ωμό και αλύπητο
καταναγκασμό για να επιβάλουν στους πολίτες τους τον έλεγχο των
γεννήσεων ή κάποιο άλλο είδος περιορισμού στο μέγεθος της οικογένειας
(επισημαίνεται ιδιαίτερα η εκστρατεία στείρωσης στην Ινδία στη δεκαετία
του ’70 και η πολιτική «μόνο ένα παιδί» της Κίνας).
[…] Υπήρχαν δύο περιοχές στον Τρίτο Κόσμο όπου οι ενδογενείς
εντάσεις, άσχετες ουσιαστικά με τον Ψυχρό Πόλεμο, δημιουργούσαν διαρκείς
συνθήκες σύγκρουσης που κατά περιόδους ξεσπούσε σε πόλεμο: ήταν η
Μέση Ανατολή και το βόρειο τμήμα της Ινδικής υπο-ηπείρου. (Δεν είναι
τυχαίο ότι και οι δύο αυτές περιοχές κληρονόμησαν τα σύνορα που είχαν
χαράξει αυθαίρετα οι αυτοκρατορικές δυνάμεις).
E.J . H obsbaw m, Η επο χή των άκρ ων . Ο Σ ύ ν το μ ο ς Εικο σ τό ς Αιώνας 1 914 -199 1 , μτ φ ρ . Β .
Κ α π ε τ α νγι ά ν νη ς , β ’ έκδ ., Α θ ή να , Θ ε μ έλ ι ο , 19 97 , σσ . 44 1-4 43 και 4 59 .

ΚΕΙΜΕΝΟ Β
Κάθε περιοχή του Τρίτου Κόσμου είναι δυνητικά «εστία αναταραχής».
Αυτό δεν συμβαίνει μόνο επειδή τα προβλήματα του ρατσισμού, της
φτώχειας, της πείνας και του υπερπληθυσμού καθιστούν τις περιοχές αυτές
ιδιαίτερα τρωτές σε βίαιες πολιτικές συγκρούσεις. Συμβαίνει επίσης επειδή
οι υπερδυνάμεις –οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Σοβιετική Ένωση, τα ευρωπαϊκά
κράτη και η Κίνα ακόμα– ετοιμάζονται να συγκρουστούν μεταξύ τους μέσω
τριτοκοσμικών αντιπάλων, αυξάνοντας έτσι την πιθανότητα της σύγκρουσης
με την προθυμία τους να την ενθαρρύνουν. Για να προστατευθούν από τον
κίνδυνο άμεσης αντιπαράθεσης μεταξύ τους, τα ανεπτυγμένα αυτά κράτη
παρεμβαίνουν στους εμφύλιους πολέμους άλλων, υποστηρίζοντας τις
αντιτιθέμενες παρατάξεις, με μια ένταση που συχνά διαψεύδει το
διακηρυγμένο συμφέρον τους να αποφύγουν ένα γενικό παγκόσμιο πόλεμο.
Σημ: Τα δεδομένα του κειμένου αφορούν το τέλος της δεκαετίας του 1970.

E. Burns , Ευρωπαϊκ ή Ιστορία , Εισαγ ωγή σ την ι σ τορ ί α κ αι τον π ο λ ι τισ μ ό τ η ς ν εό τερη ς
Ευρώπης , τ. 2 , μτ φ ρ . Τ . Δα ρβέρης , Θεσσαλ ονίκη , Π α ρ α τ ηρ ητ ή ς, 19 85 , σσ . 37 1-3 72 .
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ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομέ νους)
1.

2.

3.
4.
5.
6.

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: 18.30.
ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
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