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ΟΜΑ∆Α Α΄
ΘΕΜΑ Α1
Α1.1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν,
γράφοντας στο τετράδιό σας τη λέξη Σωστό ή Λάθος δίπλα
στο γράμμα που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση:
α. Η ηγεσία της Φιλικής Εταιρείας δόθηκε εν τέλει, στις
αρχές του 1820, στον ∆ημήτριο Υψηλάντη.
β.

Τα ετερόκλητα στοιχεία του δημόσιου βίου υποχρέωσαν
τον Γεώργιο Α΄, την 3η Σεπτεμβρίου 1843, διά της
στρατιωτικής φρουράς της Αθήνας, να συγκαλέσει
εθνοσυνέλευση και να παραχωρήσει Σύνταγμα.

γ.

Ο καγκελάριος Βίσμαρκ κατηύθυνε τις τύχες της Πρωσίας
και στη συνέχεια της Γερμανίας (εν πολλοίς δε και της
Ευρώπης) επί τρεις σχεδόν δεκαετίες.

δ. Ο σκληρός πόλεμος ανάμεσα στον βιομηχανικό Βορρά
και τον αγροτικό Νότο διεξήχθη με πρόεδρο τον Αβραάμ
Λίνκολν, του οποίου πρωταρχικός στόχος υπήρξε η
διάσωση της ομοσπονδιακής ένωσης των πολιτειών με
οποιοδήποτε τίμημα.
ε.

Με τη Συνθήκη των Βερσαλλιών η Γερμανία έχασε την
Αλσατία και τη Λορραίνη, τις οποίες προσάρτησε η
Γαλλία.
Μονάδες 10

Α1.2. Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων ιστορικών όρων:
α. Φιλελεύθερα κινήματα
β. Συνθήκη του Μπρεστ-Λιτόφσκ
γ. Σχέδιο Μάρσαλ
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Μονάδες 15
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ΘΕΜΑ Α2
Α2.1. α. Ποιοι παράγοντες επιβράδυναν τον εκσυγχρονισμό του
ελληνικού κράτους κατά την πρώτη πεντηκονταετία του
βίου του (1830-1880); (μονάδες 8)
β. Τι σήμαινε εκσυγχρονισμός κατά την περίοδο αυτή;
(μονάδες 4)
Μονάδες 12
Α2.2.

Με ποιον τρόπο συντέλεσε η τεχνολογία στην εξέλιξη και
στην έκβαση του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου;
Μονάδες 13

ΘΕΜΑ Β1

ΟΜΑ∆Α Β΄

Αντλώντας στοιχεία από το κείμενο που ακολουθεί
αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις, να αναφερθείτε:

και

α. Στη συγκρότηση του ΟΗΕ.
β.

Μονάδες 15
Στα όργανά του και στη λειτουργία του ισχυρότερου από αυτά.
Μονάδες 10

ΚΕΙΜΕΝΟ
Την απόφαση για τη δημιουργία ∆ιεθνούς Οργανισμού [...] που
θα είχε ως θεμελιώδη επιδίωξη τη «διατήρηση της ειρήνης και της
ασφαλείας» μετά το τέλος του πολέμου, την έλαβαν οι Τρεις
Μεγάλοι, και την ανακοίνωσαν, το Νοέμβριο του 1943 στη Μόσχα,
ενώ η δομή και οι βασικές αρχές της λειτουργίας του καθορίστηκαν
στη Συνδιάσκεψη της Ουώσινγκτον / Dumbarton Oaks το Σεπτέμβριο
του επομένου έτους. Εκτός από τις ΗΠΑ, τη Σοβιετική Ένωση και τη
Μεγ. Βρεττανία, στις δύο αυτές Συνδιασκέψεις έλαβε μέρος και η
Κίνα, που λόγοι γεωγραφικοί, πληθυσμιακοί, ιστορικοί, μελλοντικών
προοπτικών και αμερικανικής επιμονής τής εξασφάλισαν τότε το
(άνευ αντικρύσματος) status της Μεγάλης ∆υνάμεως.
Γιάννης Ν. Γιανουλόπουλος, Ο Μεταπολεμικός Κόσμος. Ελληνική και
Ευρωπαϊκή Ιστορία 1945-1963, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 1992, σ. 31.
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ΘΕΜΑ Β2
Αντλώντας στοιχεία από το κείμενο που ακολουθεί
αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις, να αναφερθείτε:

και

α. Στην εξέλιξη της μάχης της Αγγλίας.
Μονάδες 13
β.

Στη γερμανική εισβολή στη Σοβιετική Ένωση.

Μονάδες 12

ΚΕΙΜΕΝΟ
Πολλοί παράγοντες συνηγορούν για να ερμηνεύσουμε την
αντιστροφή της παλίρροιας από τον αρχικό γύρο των γερμανικών
επιτυχιών προς το εναντίον. Η Βρετανία προστατευόμενη από μία
μικρή αλλά αποτελεσματική αεροπορική δύναμη, από ένα
αδιαφιλονίκητο πολεμικό ναυτικό και μια θαλάσσια προστατευτική
τάφρο πλάτους πολλών χιλιομέτρων, έδωσε λαμπρό παράδειγμα
λαού ενωμένου μπροστά στον κίνδυνο ήττας και ταπείνωσης. Και
είχε (η Βρετανία) στην προσπάθειά της υποστήριξη από τα
υπερπόντια μέλη της Κοινοπολιτείας και αρνήθηκε να αντιμετωπίσει
έστω και την πιθανότητα ήττας. Η μάχη της Αγγλίας υπήρξε η πρώτη
μεγάλη δοκιμασία για τις γερμανικές φιλοδοξίες. Η παρατεταμένη
και ηρωική αντίσταση των Ρώσων ήταν η επόμενη, επίσης σκληρή
και αιματηρή, δοκιμασία. Η απέραντη ρωσική γη πρόσφερε στους
υπερασπιστές της την ευχέρεια να υποδεχτούν την αρχική δοκιμασία
της γερμανικής επίθεσης, αλλά ύστερα από τις αρχικές νίκες τους οι
Γερμανοί καθηλώθηκαν σε μια τιτάνια σύγκρουση που τους έφθειρε.
Εξίσου σημαντικό επακόλουθο ήταν το ότι οι τεράστιες ανάγκες του
γερμανικού στρατού στο ανατολικό μέτωπο έκαναν αδύνατο πια για
τη Γερμανία το να διατηρήσει την αρχική υπεροχή της στον αέρα και
αυτό την εξασθένισε έναντι της διαρκώς αυξανόμενης δύναμης της
βρετανικής αεροπορίας.
Denis Richards, Ιστορία της σύγχρονης Ευρώπης. Από τη γαλλική επανάσταση
ως το τέλος του 20ού αιώνα, Εκδόσεις Παπαδήμα, Αθήνα 2005, σσ. 563-564.
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Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
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 καμιά 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 επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.

6.

∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων.

7.

Χρόνος δυνατής αποχώρησης: μετά τη 10.00΄ πρωινή.

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
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