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ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ 
ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΤΡΙΤΗ 22 ΜΑΪΟΥ 2007 
ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
 

ΟΜΑΔΑ Α΄ 
ΘΕΜΑ Α1 
 

Α.1.1. τεύχος Α΄, σελ 130: «Η άρνηση  …δύναμης». 
 

Α.1.2. τεύχος Β΄, σελ : 166-167: «Παντού, όπως  ακριβώς … την  ανεργία». 
 
ΘΕΜΑ Α2 
 

Α.2.1. α . ΛΑΘΟΣ      β.  ΣΩΣΤΟ      γ . ΣΩΣΤΟ      δ . ΛΑΘΟΣ      ε . ΣΩΣΤΟ  
 

Α.2.2. α: Ανατολικό  ζήτημα :  τεύχος Α΄ ,  σελ 251 «Μέσα  στις  συνθήκες  
…1909» 
αλλά μπορεί  να γραφεί  και ως  εξής:  
Το  ανατολικό  ζήτημα  ήταν ο  αγώνας  μεταξύ  των  Ευρωπαϊκών  
δυνάμεων  για  την εκμετάλλευση  της  σουλτανικής  αδυναμίας  ή  την  
διανομή της  Οθωμανικής  αυτοκρατορίας. Επίσης ήταν  οι  
βαλκανικοί  ανταγωνισμοί , οι εσωτερικές αδυναμίες  του  νέου  
Ελληνικού  κράτους  αλλά  και  η  διαβίωση  του μεγάλου μέρους  του  
ελληνισμού  έξω από  τα σύνορα  της ελεύθερης  πατρίδας .  

 

β: τεύχος Α΄ σελ. 303 «Η Ελλάδα  αδυνατούσε  … πολιτική» 
αλλά μπορεί  να γραφεί  και ως  εξής:  
Άψογη  στάση  ήταν η  άρνηση  της  ελληνικής  κυβέρνησης  να  δεχτεί  
την  ένωση  της  Κρήτης  με  την Ελλάδα ,  αν  και οι  Κρήτες την 
επιδίωκαν  μαχητικά  και  η ελληνική  κοινή  γνώμη  ένθερμα  την  
αποδεχόταν.  Αυτή η  στάση  οδήγησε  στην  αντιδημοτικότητα  της  
κυβέρνησης  και  του  βασιλιά καθώς επίσης  και σε  επικρίσεις  για  
την πορεία  της ελληνικής κοινωνίας.  

 

γ: τεύχος Β΄, σελ.  407 «Στα 1950…ένοπλο αγώνα». 
 

ΟΜΑΔΑ Β΄ 
ΘΕΜΑ Β1 
α . τεύχος Β΄, σελ.  36- 37 «Το βαλκανικό μέτωπο… ελληνισμού». 

Από  την πηγή αντλούμε  τις  πληροφορίες :  
1. Η Ιταλία  ήταν σε  εμπόλεμη  κατάσταση με  την  οθωμανική  

αυτοκρατορία  και προσπαθούσε  να  της  αποσπάσει  τμήματα  της  
Μακεδονίας .  

2. Οι  Αλβανοί  είχαν εξεγερθεί  με  αίτημα  την απόκτηση  δικού τους 
κράτους, παίρνοντας  τμήματα της Μακεδονίας .  

Οι  λόγοι  αυτοί  συντέλεσαν  ώστε  τα  βαλκανικά  κράτη  , μέσω  συμφωνιών ,  
να επιτεθούν  στην Οθωμανική  αυτοκρατορία .  
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β . τεύχος Β΄, σελ.  41 «Ο Α΄ Βαλκανικός πόλεμος…συμφέροντα». 
Από  την πηγή αντλούμε  τις  πληροφορίες :  
1. Ο  Σουλτάνος  παραχωρεί  στους  Συμμάχους  όλες  τις  κτήσεις  της  

αυτοκρατορίας  σε ευρωπαϊκό  έδαφος  και  συγκεκριμένα  αυτές που  
υπάγονται  στη γραμμή  Αίνου- Μηδείας ,  με εξαίρεση την Αλβανία. 

2. Ο  Σουλτάνος  παραχωρεί  στους  Συμμάχους  την  Κρήτη  και  παραιτείται  
από κάθε κυρίαρχο δικαίωμα  πάνω στο  νησί .  

 
ΘΕΜΑ Β2 
α . τεύχος Α΄, σελ.  303 «Το Μάιο του 1909… πολιτικής  ζωής». 

Από  την  πηγή  αντλούμε  τις πληροφορίες  ότι ο  Στρατιωτικός  Σύνδεσμος  
απαιτούσε :  
1. Την  απομάκρυνση των  μελών  της  βασιλικής οικογένειας  από  καίριες 

θέσεις τους  στρατού  και του  ναυτικού .  
2. Ο  Υπουργός  του  στρατού  και  του  ναυτικού να  προέρχεται  από  τις 

τάξεις των  ανώτερων  αξιωματικών .  
3. Η δικαιοσύνη  να  απονέμεται  ισότιμα  και  αμερόληπτα  σε  όλους  τους  

πολίτες.  
4. Να  υπάρχει  εντιμότητα και αντικειμενικότητα  στη  διοίκηση .  
5. Η εκπαίδευση  να  βελτιωθεί  ώστε να συνάδει  με  τον  πρακτικό βίο  και 

τις στρατιωτικές ανάγκες  της χώρας .  
6. Να  ανορθωθεί  και να βελτιωθεί  η οικονομία.  
7. Το  κράτος  να  διασφαλίζει  την  ζωή  την  τιμή  και  την  περιουσία  των  

πολιτών . 
 

β . Τεύχος  Α΄ σελ.  305 «Ο σύνδεσμος  αντιμετώπισε…. για τη  χώρα» 


