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ΟΜΑ∆Α Α'

1.

Σε ποια σηµεία βασιζόταν το παγκόσµιο οικονοµικό σύστηµα των
βιοµηχανικών χωρών της Ευρώπης και των Η.Π.Α. κατά το 19ο αιώνα;
(Μονάδες 14)

2.

Ποιος ήταν ο αντίχτυπος της διεθνούς οικονοµικής κρίσης του 1929 στην
εσωτερική πολιτική ζωή της Ελλάδας;
(Μονάδες 14)

ΘΕΜΑ Α.2.
1.

2.

Ποιο είναι το περιεχόµενο των παρακάτω όρων:
α) Αλυτρωτισµός.
β) Νιου ντηλ (new deal).
γ) Nεοτουρκικό κίνηµα.
δ) Χάττι χουµαγιούν.

(Μονάδες 12)

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
αντιστοίχηση.

ÈÅ

Στήλη Α
1. Κήρυξη της αβασίλευτης δηµοκρατίας στην Ελλάδα
2. Ρίψη της ατοµικής βόµβας στη Χιροσίµα
3. Συνθήκη του Παρισιού
4. Συµφωνία της Γιάλτας
5. Συνθήκη των Βερσαλλιών

Τα θέµατα προορίζονται για αποκλειστική χρήση της φροντιστηριακής µονάδας

Στήλη Β
α. 1945
β. 1856
γ. 1945
δ. 1919
ε. 1924

(Μονάδες 10)
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ΟΜΑ∆Α Β'
ΘΕΜΑ Β.1.
Αντλώντας στοιχεία από τα παρακάτω κείµενα και αξιοποιώντας τις ιστορικές σας
γνώσεις απαντήστε στα ακόλουθα ερωτήµατα: α) ποιες ήταν οι αιτίες ανάπτυξης του
φιλελληνικού κινήµατος
(Μονάδες 12)
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και β) πώς αυτό επηρέασε την εξωτερική πολιτική των Μεγάλων ∆υνάµεων απέναντι
στην ελληνική επανάσταση καθώς και την έκβασή της.
(Μονάδες 13)
«Θεωρήθηκε εξάλλου από το σουλτάνο και τους συµβούλους του … ότι το
αποτελεσµατικότερο µέτρο για τη µη εξάπλωση της επαναστάσεως στην Ελλάδα και
σε άλλες επαρχίες και για την καταστολή της στις ήδη επαναστατηµένες περιοχές
ήταν η εξαπόλυση τροµοκρατίας. Έτσι άρχισε από την Κωνσταντινούπολη πρώτα,
νέο κύµα άγριων διωγµών, που επεκτάθηκε σε όλες σχεδόν τις περιοχές της
αυτοκρατορίας, όπου υπήρχαν ελληνικοί πληθυσµοί στη διάθεση των τουρκικών
αρχών… Με τους άγριους αυτούς διωγµούς ο σουλτάνος ενοχοποίησε τον εαυτό του
κρίσιµα στην κοινή γνώµη των πολιτισµένων εθνών. Ο απαγχονισµός του Πατριάρχη
προ πάντων προκάλεσε συγκλονιστική εντύπωση σε όλους τους χριστιανούς της
οικουµένης.»
(Ιστορία του ελληνικού έθνους, Εκδοτικής Αθηνών, τ. ιβ, σ. 130,136)

ÈÅ

«Σύντοµα το ελληνικό ζήτηµα έγινε υπόθεση της Ευρώπης και γενικότερα της
ανθρωπότητας και του πολιτισµού, υπόθεση που την υποστήριξαν ταυτόχρονα, κατά
περίεργη αληθινά συγκυρία, όλα τα µεγάλα και ποικίλα πολιτιστικά και πολιτικά
ιδεολογικά ρεύµατα της εποχής, ο κλασικισµός, ο ροµαντισµός, ο φιλελευθερισµός,
αλλά και ο χριστιανισµός, ο χριστιανικός κλήρος, έστω και αν αυτός ήταν φιλικά
διακείµενος
προς
τους
µοναρχικούς,
τους
εχθρούς
των
επαναστάσεων…Επιγραµµατικός είναι ο χαρακτηρισµός του φιλελληνισµού από το
Γερµανό ιστορικό Μendelssohn Bartholdy: «ο φιλελληνισµός», γράφει, «είχε γίνει
µια δύναµη. Ισοπέδωσε τις µέγιστες πολιτικές αντιθέσεις και ένωσε τα εχθρικά
πολιτικά κόµµατα σ’ έναν κοινό ενθουσιασµό. Επέδρασε όπως συνήθως ενεργούν
µόνο τα θρησκευτικά κινήµατα: γκρέµισε τους µεσότοιχους των κοινωνικών τάξεων
και των εθνικών συνειδήσεων…. Ο φιλελληνικός αυτός πυρετός ήταν γενικός, έγινε
«θρησκεία της νεότητας και των γηρατειών», κατά την έκφραση του ίδιου Γερµανού
ιστορικού. «Ελληνοµανία» την ονοµάζει η αυστριακή κατασκοπεία και τους
φιλέλληνες «Ελληνοµανείς»…
(Απόστολος Ε. Βακαλόπουλος, Νέα ελληνική ιστορία 1204-1985. Βάνιας, Θες/νίκη
1987, σ. 170-172, Σχολικό Βιβλίο, σ. 25-26).

Τα θέµατα προορίζονται για αποκλειστική χρήση της φροντιστηριακής µονάδας
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ΘΕΜΑ Β.2.
Χρησιµοποιώντας στοιχεία από το παρακάτω κείµενο και µε βάση τις
ιστορικές σας γνώσεις, α) αναλύστε τα πρώτα γεγονότα της Μεταπολίτευσης έως τις
πρώτες εκλογές της 17ης Νοεµβρίου 1974. (Μονάδες 12). β) Στη συνέχεια
προσδιορίστε τη σχέση της ελληνικής µεταπολίτευσης µε την τουρκική εισβολή στην
Κύπρο και καταγράψετε τα εσωτερικά γεγονότα στο νησί κατά τη διάρκεια του 1974.
(Μονάδες 13)
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“Ελληνίδες και Έλληνες,
Αναλαµβάνω την ευθύνη της διακυβερνήσεως της χώρας υπό συνθήκας κρισίµους και
δι' αυτήν και δι' ολόκληρον τον ελληνισµόν.
Η κυβέρνησις, ο σχηµατισµός της οποίας ολοκληρώνεται αύριον,έχει πρώτον
και υπέρτατον χρέος να αντιµετωπίσει όλους τους εξωτερικούς κινδύνους που
επεσωρεύθησαν από τα πρόσφατα, δραµατικά γεγονότα. Την ώραν ταύτην η σκέψις
µου στρέφεται πρωτίστως προς την δοκιµαζοµένην Μεγαλόνησον, της οποίας την
ανεξαρτησίαν και ακεραιότητα θα προασπίσωµεν δι' όλων µας των δυνάµεων µε
σταθερότητα και µε πίστιν εις τας αρχάς του δικαίου και τας παραδόσεις της ιστορίας
µας.”
(∆ιάγγελµα του πρωθυπουργού Κων/νου Καραµανλή στις 25 Ιουλίου 1974,αµέσως
µετά την ορκωµοσία του πρώτου κλιµακίου της κυβέρνησης εθνικής ενότητας.
Σχολικό βιβλίο, σ. 160)
“Μετά τις δραµατικές εξελίξεις του1974, το Κυπριακό παρουσίασε µια µακρά
περίοδο στασιµότητας. Η τουρκική εισβολή είχε ως συνέπεια την πλήρη ανατροπή
των πολιτικών, δηµογραφικών και οικονοµικών δεδοµένων στο νησί. Ως τότε οι
Ελληνοκύπριοι είχαν τον πλήρη έλεγχο του κράτους, έχοντας προσφέρει στους
Τουρκοκύπριους τους λεγόµενους θύλακες, που απάρτιζαν πολύ µικρό ποσοστό του
κυπριακού εδάφους. Με την de facto διαίρεση του νησιού σε ελληνική και τουρκική
ζώνη, η δεύτερη κάλυπτε το 36% του εδάφους του νησιού, ενώ οι Τούρκοι
αποτελούσαν το 18% του πληθυσµού. Από άποψη πλουτοπαραγωγικών πηγών, η
δυσαναλογία ήταν ακόµη µεγαλύτερη.”

ÈÅ

(Σ. Ριζά, Ι. Στεφανίδη, “ Το Κυπριακό 1974-2004: οι ατελέσφορες µεσολαβητικές
προσπάθειες”, Ιστορία του Νέου Ελληνισµού 1770-2000, τ. 10, σ.51.)
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