ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΕΣ
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ∆Α Β΄)
∆ΕΥΤΕΡΑ 17 ΜΑΪΟΥ 2010
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ: ΙΣΤΟΡΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)

ΟΜΑ∆Α ΠΡΩΤΗ
ΘΕΜΑ Α1
Να δώσετε το περιεχόμενο:
α. της Ιερής Συμμαχίας
β. της Συνθήκης της Λωζάννης
γ. της ∆ίκης της Νυρεμβέργης

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 Επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου 1843 οδήγησε στην έξωση
του Όθωνα.
β. Η δικτατορία του Μεταξά της 4 ης Αυγούστου 1936
κατέλυσε τους δημοκρατικούς θεσμούς της χώρας.
γ. Η Ελλάδα έγινε πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας την 1 η Ιανουαρίου 1991.
δ. Η Τουρκική εισβολή στην Κύπρο ξεκίνησε στις 20
Ιουλίου 1974.
ε. Ο φιλελευθερισμός, ως πολιτική και οικονομική θεωρία, είχε ως
κύριο εκφραστή του τον Νίτσε.
Μονάδες 10
ΘΕΜΑ Β1
Πώς η ευρωπαϊκή αποικιοκρατία του 19ου αιώνα
ολοκλήρωσε τη διείσδυση του δυτικού ανθρώπου στον
εξωευρωπαϊκό κόσμο;
Μονάδες 12

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΘΕΜΑ Β2
Να αναφερθείτε στην εκπαιδευτική και οικονομική πολιτική
του Χαρίλαου Τρικούπη μέχρι την παραίτησή του από την
πρωθυπουργία.
Μονάδες 13
ΘΕΜΑ Γ1

ΟΜΑ∆Α ∆ΕΥΤΕΡΗ

Αντλώντας στοιχεία από τα κείμενα που σας δίνονται και με βάση
τις ιστορικές σας γνώσεις, να αναφερθείτε στην οικονομική,
κοινωνική και εκπαιδευτική πολιτική της Ελλάδας περί τα τέλη της
δεκαετίας του 1920.
Μονάδες 25
ΚΕΙΜΕΝΟ Α΄
«Σε σχέση με τη βιομηχανία, η εγκατάσταση μεγάλου
αριθμού προσφύγων στα κυριότερα αστικά κέντρα σήμαινε
την
προσφορά
άφθονης
φτηνής
εργασίας
και
επιχειρηματικού δυναμικού τη στιγμή που εισέρρεαν στη
χώρα μαζικά νέα ξένα κεφάλαια με τη μορφή κρατικών
δανείων, διεθνούς βοήθειας για τους πρόσφυγες, ιδιωτικών
επενδύσεων για την κατασκευή δημοσίων έργων κλπ. [...] Στο
διάστημα 1923-1939 η βιομηχανική παραγωγή διπλασίασε
την ιπποδύναμη και την αξία της και τριπλασίασε τον όγκο
της. Στη δεκαετία 1928-38 η ηλεκτρική παραγωγή
τετραπλασιάστηκε και στην ίδια περίοδο, σύμφωνα με τις
στατιστικές των Ηνωμένων Εθνών, η Ελλάδα σημείωσε την
υψηλότερη αύξηση βιομηχανικής παραγωγής (65%) μετά τη
Σοβιετική Ένωση και την Ιαπωνία».
Ν. Μουζέλης, Οικονομία και Κράτος την εποχή του Βενιζέλου, στο:
Μελετήματα γύρω από τον Βενιζέλο και την εποχή του, Αθήνα:
Φιλιππότης, 1980, σσ. 9-10.
[Το κείμενο αποδόθηκε στο μονοτονικό, διατηρήθηκε όμως η
ορθογραφία του].
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ΚΕΙΜΕΝΟ Β΄
Η
εκπαιδευτική
μεταρρύθμιση
του
Ελευθερίου
Βενιζέλου (1928)
«Το
νέο
εκπαιδευτικό
σύστημα
εκφράζει
μια
διαφορετική από την προηγούμενη φιλοσοφία και
στηρίζεται τόσο σε δομικές μεταβολές (το τετράχρονο
δημοτικό - το “σχολείο του λαού”- έγινε εξάχρονο, δόθηκε
ιδιαίτερη σημασία στο μάθημα των Νέων Ελληνικών,
ενισχύθηκε η διδασκαλία της δημοτικής και αναβαθμίστηκε
ο επαγγελματικός κλάδος στη δεύτερη βαθμίδα) όσο και σε
λειτουργικές καινοτομίες (προαιρετικά μαθήματα στο
Γυμνάσιο, έγκριση πολλών διδακτικών βιβλίων κατά τάξη
και μάθημα, “απογεύματα ελευθέρας εργασίας” στα
σχολεία).
Αλέξης ∆ημαράς, «Παιδεία. Συντηρητική αντεπίθεση», στο τεύχος με
τίτλο «Η Ελλάδα τον 20ό αιώνα (1920-1930)», Η Καθημερινή, Επτά
Ημέρες, 31-10-1999, σ. 29.

ΘΕΜΑ ∆1
Αξιοποιώντας τα στοιχεία που περιέχονται στα παρακάτω
κείμενα και τις ιστορικές σας γνώσεις, να αναφερθείτε στο
έγκλημα της γενοκτονίας των Εβραίων κατά τον Β΄
Παγκόσμιο Πόλεμο.
Μονάδες 25
ΚΕΙΜΕΝΟ Α΄
Μαρτυρία Ελληνίδας Εβραίας που επέζησε από το
στρατόπεδο του Μπίρκεναου
«Απ’ αυτή τη στιγμή, η ζωή μου στο στρατόπεδο ανοίγει για
μένα μιαν άβυσσο στην ανθρώπινη ψυχή, και θα μου αποκαλύψει
τον άνθρωπο τελείως γυμνό, όπως φαίνεται να είναι από τη φύση
του. Ένα μίγμα καλού και κακού... Το κουδούνι στις 4.30 το πρωί
και συγχρόνως τα λουριά... που μας χτύπαγαν αλύπητα τα κορμιά
μας, ήταν το καθημερινό πρωινό μας εγερτήριο. Ένα πρόγραμμα
αλάνθαστο χωρίς αλλαγή... Αφού γινόταν το προσκλητήριο έξω μάς
μοίραζαν για πρωινό ένα σκέτο καφέ, σ’ ένα κύπελο παλιό που ήταν
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ένα σκουριασμένο στρατιωτικό σκεύος, από το οποίο πίναμε ανά
πέντε ένα αχνιστό νερόζουμο μία μία με τη σειρά μας... Κι ενώ οι
θάλαμοι των αερίων δούλευαν συνέχεια και βγάζαν φωτιές και
καπνούς, κατάδικοι βιρτουόζοι1 προερχόμενοι από τις μεγαλύτερες
πόλεις της Ευρώπης και της Ρωσίας με τα βιολιά τους
“Στραντιβάριους” και “Αμάτι” που είχαν κουβαλήσει μαζί τους σ’
αυτό το παραπλανημένο τους ταξίδι, είχαν διαταγή σαν “Κομάντο
Ορχήστρας” να μας παίζουν Μότσαρτ ή στρατιωτικά εμβατήρια. Τα
πόδια ολονών μας έπρεπε να βαδίζουν στο ρυθμό της μουσικής, ενώ
αντίθετα τα χέρια μας παραμένουν ακίνητα καρφωμένα επάνω στο
σώμα...».
Μπέρρυ Ναχμία, Κραυγή για το αύριο, Αθήνα: Κάκτος, 1989, σσ. 87-88.

ΚΕΙΜΕΝΟ Β΄
Η τύχη των Εβραίων της Θεσσαλονίκης
«...Το Σάββατο, 14 Μαρτίου του 1943 [...], 2.800 άτομα περίπου
συνελήφθησαν και την επόμενη ημέρα εκτοπίστηκαν με τρένο στην
Πολωνία, στοιβαγμένοι σε βαγόνια μεταφοράς ζώων, υπό αθλιότατες
συνθήκες. Οι ναζί κατέτρεχαν κυρίως τα μικρά παιδιά, αφού ο
σχεδιασμός τους προέβλεπε να εμποδιστεί η συνέχεια του εβραϊκού
λαού. Είναι γνωστές, από περιγραφές των ελάχιστων επιζώντων, οι
εικόνες των υπερπλήρων βαγονιών, με 70-75 άτομα το καθένα, χωρίς
καν χώρο να καθίσουν, με ένα βαρέλι νερό για τη διαδρομή και ένα
για τις φυσικές τους ανάγκες, και όλ’ αυτά για ταξίδι που διαρκούσε
τουλάχιστον τέσσερις ημέρες. Πολλοί πέθαναν στη διαδρομή και τα
πτώματα απλώς πετάγονται στην άκρη της γραμμής, όποτε υπήρχε
στάση. Οι Έλληνες σιδηροδρομικοί υπάλληλοι ταράχτηκαν από τα
όσα είδαν, και φήμες για εξόντωση των Εβραίων άρχισαν να
διαρρέουν...».
Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο της Ελλάδας, Γενική Γραμματεία Νέας
Γενιάς, Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Το Ολοκαύτωμα των
Ελλήνων Εβραίων, Αθήνα 2006, σ. 46.

1

βιρτουόζοι: δεξιοτέχνες στη μουσική, εδώ βιολιστές
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1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
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 μαύρο
στυλό διαρκείας και μόνον ανεξίτηλης μελάνης.
Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι
αποδεκτή.
∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των
φωτοαντιγράφων.
Χρόνος δυνατής αποχώρησης: 10.00 π.μ.
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ
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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)

ΟΜΑ∆Α ΠΡΩΤΗ
ΘΕΜΑ Α1
Να
α.
β.
γ.

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
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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
ΘΕΜΑ Γ1
Αντλώντας στοιχεία από τα κείμενα που ακολουθούν και με
βάση τις ιστορικές σας γνώσεις, να περιγράψετε την
πολιτική του «New Deal».
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.
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ΚΕΙΜΕΝΟ Β΄
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».
Φραγκλίνος Ρούζβελτ, Λόγος στις 17 Μαΐου 1933.

ΘΕΜΑ ∆1
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
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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».
Roger Milliex (επιμ.), Κείμενα και μαρτυρίες Γάλλων. Απόδοση
κειμένων στα ελληνικά Τ. ∆ρακοπούλου, απόδοση ποιημάτων Τ.
Πατρίκιος, Κέδρος, Αθήνα 1980, σσ. 201-202.
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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
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ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
∆ΕΥΤΕΡΑ 5 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ: ΙΣΤΟΡΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)

ΟΜΑ∆Α ΠΡΩΤΗ
ΘΕΜΑ Α1
Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων:
α. Καρμπονάροι
β. Συνδιάσκεψη του Μονάχου (1938)
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. Στην Κίνα υπήρχε ανέκαθεν μια ισχυρή και ανθεκτική ηγετική
κοινωνική ομάδα που ήλεγχε τη διοίκηση της χώρας, οι Σογκούν.
β.

Στον χώρο της μουσικής το καινοτόμο έργο του Μπετόβεν, με
τον οποίο κλείνει ο νεοκλασικισμός, προετοίμασε την έλευση
του ρομαντισμού.

γ.

Ο Ιωάννης Μεταξάς, την 4η Αυγούστου 1936, κατέλυσε τους
δημοκρατικούς θεσμούς και κυβέρνησε έκτοτε την Ελλάδα, ως
δικτάτορας, μέχρι τον θάνατό του.

δ. Το 1950 η Εκκλησία της Κύπρου οργάνωσε δημοψήφισμα, στο
οποίο το 95,7% των Ελλήνων Κυπρίων τάχτηκε υπέρ της ένωσης
με την Ελλάδα.
ε.

Ο Γάλλος ηγέτης, στρατηγός Κάρολος Ντε Γκολ, αρνήθηκε να
παραχωρήσει ανεξαρτησία στις γαλλικές αποικίες της Αφρικής
το 1960 και στην Αλγερία το 1962.
Μονάδες 10
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ΘΕΜΑ Β1
Ποιοι κοινωνικοπολιτικοί και εκκλησιαστικοί κύκλοι προκάλεσαν
την Επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου 1843;
Μονάδες 10
ΘΕΜΑ Β2
Τι γνωρίζετε για τον εμφύλιο πόλεμο στις ΗΠΑ (1861-1865);
Μονάδες 15
ΘΕΜΑ Γ1

ΟΜΑ∆Α ∆ΕΥΤΕΡΗ

Αντλώντας στοιχεία από τα κείμενα που σας δίνονται και με βάση
τις ιστορικές σας γνώσεις, να αναφερθείτε:
α) στη συγκρότηση και τους σκοπούς της Ιερής Συμμαχίας
(μονάδες 13)
και
β) στην Ευρωπαϊκή Συμφωνία και τις αντιδράσεις που αυτή
προκάλεσε (μονάδες 12).
Μονάδες 25
ΚΕΙΜΕΝΟ Α΄
1 άρθρο της Συνθήκης της Ιερής Συμμαχίας
«Στο όνομα της Αγίας και Αδιαιρέτου Τριάδος [...]
Άρθρο 1 ο : Σύμφωνα με τις επιταγές της Αγίας Γραφής που
παραγγέλλουν σε όλους τους ανθρώπους να θεωρούν αλλήλους
αδελφούς, οι τρεις συμβαλλόμενοι μονάρχες θα παραμείνουν
ενωμένοι με δεσμούς πραγματικής και ακατάλυτης αδελφοσύνης
και, θεωρώντας αλλήλους συμπατριώτες, θα παρέχουν ο ένας
στον άλλον βοήθεια, συνδρομή και αρωγή σε κάθε ευκαιρία
και κάθε τόπο. Θεωρώντας τους εαυτούς τους πατέρες των
υπηκόων τους και των στρατών τους, θα τους καθοδηγήσουν
στο πνεύμα αδελφοσύνης από το οποίο διακατέχονται οι
ίδιοι, για να προστατεύσουν τη θρησκεία, την ειρήνη και τη
δικαιοσύνη...»
ο

J. Monnier, A. Jardin, Histoire – classe de seconde, Paris: Fernand
Nathan, 1978, σ. 262.
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ΚΕΙΜΕΝΟ Β΄
«Ο τσάρος Αλέξανδρος Α΄ της Ρωσίας είχε ενθουσιαστεί
με την ιδέα μιας χριστιανικής ένωσης της Ευρώπης και είχε
πετύχει να πείσει, μετά το 1815, τους ηγεμόνες της Πρωσίας
και της Αυστρίας, καθώς και τα περισσότερα κράτη να
προσχωρήσουν σε μια “Ιερά Συμμαχία”. Αυτή βασιζόταν
“στην εμπιστοσύνη και την ελπίδα τους στη Θεία Πρόνοια”
και στην πεποίθηση ότι ήταν αναγκαίο η πορεία που θα
υιοθετούσαν οι δυνάμεις να βασίζεται, κατά τις αμοιβαίες
τους σχέσεις, στις υπέρτατες αλήθειες που τους διδάσκει η
αιώνια θρησκεία του Θεού σωτήρα».
G. Livet, R. Mousnier, Γενική Ιστορία της Ευρώπης, τόμος 6, Αθήνα:
Παπαζήσης, 1980, σ. 169.

ΚΕΙΜΕΝΟ Γ΄
Γένεση και εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας
«Το άρθρο 6 της Συνθήκης του 1815 καθιέρωνε την
Ευρωπαϊκή Συμφωνία: προκειμένου να εξεταστούν τα
πρόσφορα μέτρα για τη διατήρηση της ειρήνης και του
σεβασμού “των μεγάλων κοινών συμφερόντων” των
ευρωπαϊκών Μεγάλων ∆υνάμεων, προβλέπεται η περιοδική
σύγκληση πολυμερών συνδιασκέψεων. Στην Ευρωπαϊκή
Συμφωνία συμμετέχουν αρχικά η Ρωσία, η Αυστρία, η
Πρωσία και η Αγγλία· αργότερα θα προστεθούν η Γαλλία
(1818) και η Ιταλία (1856). Στην περίπτωση όμως της
σύγκλησης διεθνών διασκέψεων, με σκοπό την αντιμετώπιση
συγκεκριμένων προβλημάτων, καλούνται συχνά και άλλα
κράτη, έστω και μη ευρωπαϊκά, άμεσα ενδιαφερόμενα για τα
εκάστοτε επίκαιρα ζητήματα [...]. Θα ήταν, άραγε, δυνατό να
διακριθεί στον θεσμό της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας μια νέα
αντίληψη των διεθνών σχέσεων; [...] Η απάντηση των κορυφαίων
ειδικών είναι αρνητική...».
Κ. Σβολόπουλος, Η οργάνωση της διεθνούς κοινωνίας. Ιστορική
επισκόπηση, Αθήνα – Θεσσαλονίκη: Σάκκουλας, 1996, σσ. 39-40.
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ΘΕΜΑ ∆1
Αντλώντας στοιχεία από το κείμενο που σας δίνεται και
αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις, να παρουσιάσετε
τις διαφορετικές θέσεις του πρωθυπουργού Ελευθερίου
Βενιζέλου και του βασιλιά Κωνσταντίνου σχετικά με τη
στάση της Ελλάδας κατά το πρώτο έτος του Α΄ Παγκοσμίου
Πολέμου (μονάδες 10) και να εντοπίσετε τους λόγους αυτής της
διαφωνίας (μονάδες 15).
Μονάδες 25
ΚΕΙΜΕΝΟ
«Ὁ Ἐλευθέριος Βενιζέλος θά ἐκδηλώσει ἀπό τίς πρῶτες μέρες τῆς
εὐρωπαϊκῆς κρίσης τήν ἀπόφασή του νά συμπορευτεῖ μέ τίς ∆υνάμεις
τῆς Συνεννοήσεως. ‘Υπέρμαχος τῶν ἀρχῶν τῆς ἐλευθερίας τῶν λαῶν
καί τῶν δικαιωμάτων τοῦ ἀνθρώπου καί, ἀκόμη, ἀποφασισμένος νά
ἀξιοποιήσει κάθε πρόσφορη δυνατότητα στό διπλωματικό πεδίο,
ἔτεινε νά ἐναρμονίσει τόν γενικότερο ἰδεολογικό προσανατολισμό
του μέ τήν προώθηση τῶν ἐθνικῶν διεκδικήσεων [...] Ἡ σταθερή
κλίση πρός τή συνεργασία μέ το ἀγγλικό συμμαχικό δίκτυο
ἐνισχυόταν ἀπό τήν πεποίθησή του στήν τελική βρετανική
κατίσχυση 1 , τουλάχιστο στή Μεσόγειο. Ἡ ἐπίταση 2 , τέλος, τῶν
ἐξωτερικῶν ἀπειλῶν – βουλγαρικές βλέψεις πρός τήν κατεύθυνση τῆς
ἑλληνικῆς Μακεδονίας, προσπάθεια τῆς Πύλης νά ἐπανακτήσει τή
Χίο και τή Μυτιλήνη, ἀπηνεῖς 3 διωγμοί τοῦ ἑλληνισμοῦ τῆς Θράκης,
τοῦ Πόντου καί τῆς Μικρασίας - ἐνίσχυε ἀκόμη περισσότερο τόν
Ἕλληνα πρωθυπουργό στήν ἀπόφαση νά ἐπιζητήσει στή συμμαχία
μέ τά κράτη τῆς Συνεννοήσεως τό ἔρεισμα γιά τήν ἀντίσταση στίς
γειτονικές πιέσεις. Ἡ οὐδετερότητα καί, συνακόλουθα, ἡ ἀπομόνωση
τῆς Ἑλλάδας θά εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα τήν ἀπώλεια σημαντικῶν
εὐκαιριῶν γιά τήν προώθηση τῶν ἐθνικῶν θέσεων, ἀλλά καί θα
ἐξέθετε τά ἐδάφη της στόν κίνδυνο νά ἀποτελέσουν τό ἀντικείμενο
συναλλαγῆς μεταξύ τρίτων.
1
2
3

πλήρης επικράτηση
αύξηση της έντασης, ενίσχυση
σκληροί, ανελέητοι
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Στόν ἀντίποδα τῶν ἰδεολογικῶν προσανατολισμῶν καί τῆς
δυναμικῆς ἀντιλήψεως τοῦ πρωθυπουργοῦ, ὁ βασιλιάς ἔτεινε νά
ἀποτελέσει τόν πόλο μιᾶς ἀντίρροπης διπλωματικῆς στρατηγικῆς. Ἡ
στενή συγγένεια μέ τή [γερμανική] αὐτοκρατορική οἰκογένεια τῶν
Χοετζόλλερν, ἡ ἐξοικείωση μέ τό συγκεντρωτικό πνεῦμα τῆς
γερμανικῆς Αὐλῆς καί ἡ μαθητεία στή στρατιωτική Ἀκαδημία τοῦ
Βερολίνου εἶχαν συμβάλει στή διαμόρφωση τῆς συντηρητικῆς
ἰδιοσυγκρασίας καί στήν ἐμπέδωση τῆς πεποιθήσεώς του στήν
ἀκατάβλητη δύναμη τῶν γερμανικῶν ὅπλων. Ἡ ἀντίληψη αὐτή
συνυφαινόταν στήν πράξη μέ τήν υἱοθέτηση μιᾶς διπλωματικῆς
τακτικῆς ἐπιφυλάξεων καί δισταγμῶν, ἀσυμβίβαστης μέ τήν
ἐφαρμογή παρακινδυνευμένων ἤ καί, ἁπλά, τολμηρῶν πρωτοβουλιῶν: ἡ ἀποχή ἀπό τήν ἔνοπλη διαμάχη, ἔστω καί ἄν ἀποστεροῦσε τή
χώρα ἀπό πιθανά ὀφέλη, ἐγκυμονοῦσε τούς λιγότερους κινδύνους
γιά τό ἔθνος...».
Κ. Σβολόπουλος, Η Ἑλληνική Ἐξωτερική Πολιτική, 1900 – 1945 (Πολιτική και
Ιστορία, 31), 4η έκδοση, Αθήνα: Βιβλιοπωλείον της Εστίας, 1997, σσ. 109-110.

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
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 μαύρο
στυλό διαρκείας και μόνον ανεξίτηλης μελάνης.
Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.
∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των
φωτοαντιγράφων.
Χρόνος δυνατής αποχώρησης: 09.30 π.μ.
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
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