ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 25 ΜΑΪΟΥ 2006
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ: ΙΣΤΟΡΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)

ΟΜΑ∆Α Α΄

ΘΕΜΑ Α1
Α.1.1. Πότε υπογράφηκαν και τι προέβλεπαν η συνθήκη του
Νεϊγύ και η συνθήκη των Σεβρών;
Μονάδες 10
Α.1.2. Ποια ήταν η εξέλιξη των χερσαίων μέσων μεταφοράς
κατά τη δεύτερη βιομηχανική επανάσταση;
Μονάδες 18
ΘΕΜΑ Α2
Α.2.1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν
γράφοντας στο τετράδιό σας τη λέξη Σωστό ή Λάθος
δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί στην κάθε
πρόταση:
α. Οι Έλληνες αποδέχθηκαν «το σχέδιο των τριών
τμημάτων» (1824).
β. Ο Ίων ∆ραγούμης υπηρέτησε ως υποπρόξενος της
Ελλάδας στο Μοναστήρι.
γ. Η Ελλάδα υπέγραψε αμυντική συμμαχία με τη
Βουλγαρία το Μάιο του 1912.
δ. Ο Α΄ Βαλκανικός πόλεμος έληξε με την υπογραφή
της συνθήκης του Βουκουρεστίου.
ε. Οι Γερμανοί εγκατέλειψαν την Αθήνα στις 12 Οκτωβρίου
1944.
Μονάδες 10
Α.2.2. Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων:
α. Εγκάρδια Συνεννόηση (Αντάντ).
β. Άξονας Ρώμης-Βερολίνου.
γ. Γενικός Γραμματέας του Ο.Η.Ε.
Μονάδες 12
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΘΕΜΑ Β1

ΟΜΑ∆Α Β΄

Χρησιμοποιώντας τα σχετικά χωρία του πιο κάτω κειμένου
και αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις να περιγράψετε
τα προβλήματα που επισημαίνουν οι αντιπρόσωποι των
Κρητών στο υπόμνημα της 14 ης Μαΐου 1866, λίγο πριν από
την έναρξη της Κρητικής Επανάστασης.
Μονάδες 25

«35 έτη παρήλθον και κατά το διάστημα τούτο η ζωή
των πατέρων ημών και ημών των ιδίων υπήρξε σειρά
καταπιέσεων, αδικιών και δυστυχημάτων. Ουδείς περιηγητής
ήλθεν εις τον ωραίον πλην ατυχή τόπον μας χωρίς να
συγκινηθή από τα παθήματά μας. Βαρυτάτους φόρους καθ’
εκάστην αυξανομένους πληρώνομεν πλην ουδέν των καλών,
όσα πάντες οι λαοί εις αντάλλαγμα των βαρών τούτων
χαίρουσιν, απολαμβάνομεν· η δικαιοσύνη είναι παρ’ ημίν
άγνωστος ούτε δικαστήρια αντάξια του ονόματος έχομεν,
ούτε νόμους· διοίκησις είναι η αυθαίρετος θέλησις του
αντιπροσώπου της Υψηλής Πύλης. Τα τέκνα ημών ένεκα
ελλείψεως σχολείων ανατρέφονται εν τω σκότει της
αμαθείας, τα ολίγιστα σχολεία, τα οποία έχομεν,
συντηρούμεν σχεδόν πάντα εκ του υστερήματος ημών. Ημείς
αυτοί διατηρούμεν τον κλήρον μας. Εις ουδεμίαν δημοσίαν
θέσιν είμεθα δεκτοί, οδών και γεφυρών εντελώς στερούμεθα·
η μαρτυρία ημών δεν έχει ισχύν απέναντι της του Οθωμανού,
τα εκ μέρους των Οθωμανών προς ημάς αδικήματα σπανίως
τιμωρούνται· εν γένει δ’ ουδενός, όσων απολαύει και ο
ελάχιστος υπήκοος κράτους πολιτισμένου, απολαμβάνομεν
ημείς. Είμεθα παντελώς δούλοι της ετέρας φυλής»
(Τουρκοκρητών).
Από το Υπόμνημα των αντιπροσώπων των Κρητών
της 14 ης Μαΐου 1866

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΘΕΜΑ Β2
Χρησιμοποιώντας σχετικά χωρία του πιο κάτω κειμένου και
αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις να εξηγήσετε πώς η
«μεγάλη κρίση» του 1929-1932 μεταμορφώθηκε από οικονομική σε
ιδεολογική.
Μονάδες 25

Στην Ευρώπη, που δεν είχε προλάβει να συνέλθει από την
καταστροφή του Μεγάλου Πολέμου, η Κρίση είχε τεράστιο
πολιτικό αντίκτυπο. Η εμπιστοσύνη προς τους υφιστάμενους
οικονομικούς και πολιτικούς θεσμούς, στην οικονομία της
αγοράς και τις αρχές της φιλελεύθερης δημοκρατίας
κλονίστηκε –σε ορισμένες χώρες ανεπανόρθωτα. Οι κλασικές
φιλελεύθερες συνταγές φάνηκαν απρόσφορες απέναντι στα
προβλήματα της αυξανόμενης ανεργίας και της ύφεσης (…)
Ταυτόχρονα, με εξαίρεση τις Ηνωμένες Πολιτείες και τις
δημοκρατίες της ∆ύσης, που παρά τη λήψη ορισμένων
έκτακτων μέτρων διαφύλαξαν το δημοκρατικό χαρακτήρα
του πολιτεύματός τους, η Μεγάλη Κρίση διευκόλυνε την
άνοδο αντικοινοβουλευτικών κι εθνικιστικών κινημάτων και
την επιβολή δικτατορικών «λύσεων». Οι επιπτώσεις στη
διεθνή και την ευρωπαϊκή κοινωνία των κρατών, που
έβγαινε κατακερματισμένη από την Κρίση, θα ήταν
καταλυτικές.
Ιω. Στεφανίδη, Ο τελευταίος ευρωπαϊκός αιώνας:
διπλωματία και πολιτική των ∆υνάμεων (1871-1945),
Αθήνα, 1997, σ. 123

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

1.
2.

3.
4.
5.
6.

Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους)
Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά (ημερομηνία,
εξεταζόμενο μάθημα). Τα θέματα να μην τα αντιγράψετε στο
τετράδιο.
Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των
φωτοαντιγράφων αμέσως μόλις σας παραδοθούν. Καμιά άλλη
σημείωση δεν επιτρέπεται να γράψετε.
Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο
και τα φωτοαντίγραφα.
Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα.
Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.
∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των
φωτοαντιγράφων.
Χρόνος δυνατής αποχώρησης : μετά τη 10.30΄ πρωινή.
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

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

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
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

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

Στήλη Α

Στήλη Β

1. Αλ. Παπαναστασίου
2. Τζ. Μάρσαλ
3. Παύλος Μελάς
4. Γ. Κάνιγκ
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
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
∆΄ 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
»
»
»

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ 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
∆΄ 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.
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
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
∆ΕΥΤΕΡΑ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2006
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3)

ΟΜΑ∆Α Α΄
ΘΕΜΑ Α1
Α.1.1. Τι προέβλεπε και σε τι αποσκοπούσε το ρωσικό
«σχέδιο των τριών τμημάτων» (1824);
Μονάδες 14
Α.1.2. Ποια ήταν η εξέλιξη του Κυπριακού προβλήματος
από το 1950 έως και την υπογραφή των συμφωνιών
της Ζυρίχης και του Λονδίνου (1959);
Μονάδες 14
ΘΕΜΑ Α2
Α.2.1. 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 μηχανικός Κλεμάν–Αντέρ ενσωμάτωσε τη μηχανή
εσωτερικής καύσης σε ένα όχημα.
β. Οι ανώνυμες εταιρείες δημιουργούνται
δεύτερο μισό του 19 ου αιώνα.

στο

γ. Ο ελληνικός στρατός αποβιβάστηκε στη Σμύρνη
μετά την υπογραφή της Συνθήκης των Σεβρών.
δ. Κατά την Κατοχή (1941-1944) η
βρισκόταν υπό βουλγαρικό έλεγχο.

Σαμοθράκη

ε. Αρχηγός του Εθνικού ∆ημοκρατικού Ελληνικού
Συνδέσμου (Ε.∆.Ε.Σ.) ήταν ο ∆ημήτριος Ψαρρός.
Μονάδες 10
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Α.2.2. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν:
α. Συνθήκη του Αγίου Στεφάνου (1878).
β. Σύμφωνο της Άγκυρας (Οκτώβριος 1921).
γ. Κομινφόρμ.

Μονάδες 12

ΟΜΑ∆Α Β΄
ΘΕΜΑ Β1
Χρησιμοποιώντας τα σχετικά χωρία του πιο κάτω κειμένου
και αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις να περιγράψετε
τη δράση του Παύλου Μελά στη Μακεδονία και να
εξηγήσετε τις συνέπειες του θανάτου του.
Μονάδες 25
Κείμενο
«Ἀναλαμβάνω αὐτὸν τὸν ἀγῶνα μὲ ὅλην μου τὴν ψυχὴν
καὶ μὲ τὴν ἰδέαν ὅτι εἶμαι ὑποχρεωμένος νὰ τὸν ἀναλάβω.
Εἶχα καὶ ἔχω τὴν ἀκράδαντον πεποίθησιν ὅτι δυνάμεθα να
ἐργασθῶμεν ἐν Μακεδονίᾳ καὶ νὰ σώσωμεν πολλὰ
πράγματα. Ἔχων δὲ τὴν πεποίθησιν ταύτην, ἔχω καὶ
ὑπέρτατον καθῆκον νὰ θυσιάσω τὸ πᾶν ὅπως πείσω καὶ
Κυβέρνησιν καὶ κοινὴν γνώμην περὶ τούτου.»
Απόσπασμα από επιστολή του Παύλου Μελά προς την σύζυγό του Ναταλία,
21.8/3.9.1904, Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόμος Ι∆΄ (Αθήνα, 1977), σσ. 239-240.

ΘΕΜΑ Β2
Χρησιμοποιώντας τα σχετικά χωρία του πιο κάτω κειμένου
και αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις να εξηγήσετε
την πολιτική του Χίτλερ από την κατάληψη της
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αποστρατικοποιημένης ζώνης της Ρηνανίας (1936) έως την
έκρηξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.
Μονάδες 25
Κείμενο
«Ο Χίτλερ πολύ προσεκτικά απέφευγε οποιεσδήποτε
συνθήκες υπονοούσαν, ότι η Γερμανία θα συνέχιζε να παίζει
το ρόλο της κατώτερης δύναμης. […] Με κάθε του νέα
επιτυχία και την έλλειψη αντιδράσεων από μέρους της
Βρετανίας και της Γαλλίας η αυτοπεποίθηση και το κύρος
του Χίτλερ μεγάλωναν.»
Graham Ross, Οι Μεγάλες ∆υνάμεις και η παρακμή του ευρωπαϊκού κρατικού
συστήματος (Θεσσαλονίκη, 1987), σ.28.

Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους)
1.
2.

3.
4.
5.
6.

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.
Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.
∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των
φωτοαντιγράφων.
Χρόνος δυνατής αποχώρησης: μετά τη 10.30΄ πρωινή.
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
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