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ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ 
ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΠΕΜΠΤΗ 25 ΜΑΪΟΥ 2006 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ : ΙΣΤΟΡΙΑ 

 
ΟΜΑΔΑ 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  Δραγούμης 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  
 

ΟΜΑΔΑ Β΄ 
ΘΕΜΑ Β1  
 

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 ’  
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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  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  Δύσης ,  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  Δυνάμεων  (1871-1945),  

Αθήνα , 1997, σ.  123  


