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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 Οκτωβρίου1944.
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
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ΟΜΑ∆Α Β΄
ΘΕΜΑ Β1
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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 14ης 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 14ης Μαΐου 1866
ΘΕΜΑ Β2

Χρησιµοποιώντας σχετικά χωρία του πιο κάτω κειµένου και αξιοποιώντας
τις ιστορικές σας γνώσεις να εξηγήσετε πώς η «µεγάλη κρίση» του 19291932 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
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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
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