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ΟΜΑ∆Α ΠΡΩΤΗ
ΘΕΜΑ Α1
Να
α.
β.
γ.

δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων ιστορικών όρων:
φιλελεύθερα κινήματα (19ος αιώνας)
Μεγάλη Ιδέα
Ψυχρός Πόλεμος
Μονάδες 15

ΘΕΜΑ Α2
Να
χαρακτηρίσετε
τις
ιστορικές
πληροφορίες
που
ακολουθούν γράφοντας στο τετράδιό σας τη λέξη Σωστό ή
Λάθος δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί στην κάθε
περίπτωση:
α. Ο Ελ. Βενιζέλος προσκλήθηκε το 1909 από την ηγεσία του
Στρατιωτικού Συνδέσμου με τη σαφή εντολή να προωθήσει
ευρύτατες συνταγματικές και διοικητικές μεταρρυθμίσεις.
β. Με τη Συνθήκη Ειρήνης του Λονδίνου (17/30 Μαΐου
1913) τα ∆ωδεκάνησα παραχωρήθηκαν στην Ελλάδα από
τους Ιταλούς.
γ. Με τη Συνθήκη των Βερσαλλιών η Γερμανία
προσάρτησε την Αλσατία και τη Λορραίνη.
δ. Ο Αριστείδης Μπριάν, ως υπουργός Εξωτερικών της
Γαλλίας, πρότεινε για πρώτη φορά την ένωση της
Ευρώπης σε ενιαίο διακρατικό σχήμα.
ε. Το Κίνημα των Αδεσμεύτων (1961) επιζητούσε μια ενεργητική
ουδετερότητα στον Ψυχρό Πόλεμο.
Μονάδες 10
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ΘΕΜΑ Β1
Ποιοι λόγοι συντέλεσαν στην επικράτηση της Επανάστασης
του 1821 στη νότια Ελλάδα;
Μονάδες 12
ΘΕΜΑ Β2
Ποιες ήταν οι συνέπειες του Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου για την
ανθρωπότητα;
Μονάδες 13

ΟΜΑ∆Α ∆ΕΥΤΕΡΗ
ΘΕΜΑ Γ1
Αντλώντας στοιχεία από τα κείμενα που ακολουθούν και με
βάση τις ιστορικές σας γνώσεις, να περιγράψετε την
πολιτική του «New Deal».
Μονάδες 30
ΚΕΙΜΕΝΟ Α΄
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Φραγκλίνος Ρούζβελτ παρουσιάζει
την κεντρική ιδέα του «New Deal»
«Έχουμε δύο προβλήματα: πρώτον, να αντιμετωπίσουμε τον
άμεσο κίνδυνο και, δεύτερον, να βάλουμε τα θεμέλια ώστε να
εξασφαλιστεί για όλους μια μόνιμη απασχόληση.
Όσον αφορά την άμεση ανακούφιση, η πρώτη αρχή είναι ότι
αυτό το έθνος, αυτή η εθνική κυβέρνηση αν προτιμάτε, οφείλει να
λάβει όλα τα μέτρα ώστε κανένας πολίτης να μην πεινάσει.
Εκτός από την παροχή αυτής της άμεσης ανακούφισης, η
ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα πρέπει και είναι υποχρεωμένη να
παρέχει προσωρινή εργασία οπουδήποτε είναι δυνατόν. Τόσο εσείς
όσο κι εγώ γνωρίζουμε ότι στα εθνικά δάση, στην πρόληψη των
πλημμυρών, στην εκπόνηση των προγραμμάτων υδάτινων οδών που
έχουν εγκριθεί ήδη και έχουν προγραμματιστεί αλλά δεν έχουν
εκτελεσθεί, σε όλα αυτά τα έργα δεκάδες χιλιάδες ή ακόμα και
εκατοντάδες χιλιάδες ανέργων συμπολιτών μας μπορούν προσωρινά
να απασχοληθούν».
Φραγκλίνος Ρούζβελτ, Λόγος στη Βοστόνη, Οκτώβριος 1932.
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ΚΕΙΜΕΝΟ Β΄
Ο Ρούζβελτ προσδιορίζει τους στόχους του
«Για να κάνουμε τα εργοστάσιά μας και τα αγροκτήματά μας να
ξαναδουλέψουν με τη βεβαιότητα ότι θα πωλούν τα προϊόντα τους
θα πρέπει να εξασφαλίσουμε στους καταναλωτές τα μέσα για να
αγοράζουν τα προϊόντα αυτά. Αλλά για να πραγματοποιηθεί αυτό,
θα πρέπει να μην έχουμε ανάμεσα στους καταναλωτές 12
εκατομμύρια άνεργους, οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα να
αγοράσουν τίποτε. Οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να ξαναρχίσουν να
εργάζονται και αυτό θα το κατορθώσουμε με τον παρακάτω τρόπο:
θα μοιράσουμε την εργασία που σήμερα προσφέρεται ανάμεσα σ’
αυτούς που απασχολούνται και στους άνεργους ώστε να
εξαλείψουμε την ανεργία. Και αυτό θα το κατορθώσουμε
εξασφαλίζοντας σε κάθε εργάτη ένα κατώτατο ημερομίσθιο που θα
του επιτρέπει να ζει... Εάν όλοι οι εργαζόμενοι κάνουν συγχρόνως το
ίδιο πράγμα, κανείς απ’ αυτούς δε θα βρίσκεται σε μειονεκτική θέση.
Το πρόβλημα επομένως περιορίζεται στο εξής ερώτημα: θα
κατορθώσουμε να πετύχουμε ώστε συγχρόνως όλοι οι εργαζόμενοι
να κάνουν το ίδιο; ... καμιά επιχείρηση που επιβιώνει από την
πληρωμή χαμηλών ημερομισθίων στους εργάτες δεν πρέπει να
υπάρχει σ’ αυτή τη χώρα».
Φραγκλίνος Ρούζβελτ, Λόγος στις 17 Μαΐου 1933.

ΘΕΜΑ ∆1
Αντλώντας στοιχεία από το κείμενο που σας δίνεται και με βάση τις
ιστορικές σας γνώσεις, να αναφερθείτε στη σημασία που είχε η
επικράτηση των Ελλήνων στον πόλεμο κατά της φασιστικής Ιταλίας.
Μονάδες 20
ΚΕΙΜΕΝΟ
Φόρος τιμής στους Έλληνες από τους διανοούμενους της
Γαλλίας
Albert Camus
«[...] Την ιδέα που έχουμε για την ελευθερία την
οφείλουμε στην Ελλάδα, μαζί με πολλές άλλες, που κάνουν
τον άνθρωπο περήφανο. Γι’ αυτό βεβαίως η είσοδος των
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Γερμανών στην Αθήνα υπήρξε γι’ αυτούς που με
περιβάλλουν και για μένα τον ίδιο το πιο σπαρακτικό
σύμβολο των όσων υποφέραμε πέντε ολόκληρα χρόνια. Αλλά
ταυτόχρονα διατηρήσαμε στην καρδιά μας την ανάμνηση και
το παράδειγμα του εκπληκτικού Αλβανικού Πολέμου. Η
Ελλάδα, μετά την Ισπανία, μας δίδαξε, μέσα στην οργή και
στην πίκρα, πως μπορεί να έχεις δίκιο και να νικηθείς. Αλλά
η Ελλάδα είναι η πρώτη που έκανε να κατανοήσει ο κόσμος
πως οι άνθρωποι της ελευθερίας μπορούσαν να είναι επίσης
και οι άνθρωποι του θάρρους και πως καμιά ήττα δεν ήταν
αιώνια. Αυτός ο μικρός λαός αποδείχτηκε ισάξιος με το
καταπληκτικό παρελθόν του. Τι μάθημα και τι ανακούφιση
να βλέπεις πως ο πιο υψηλός πολιτισμός δεν αφαιρεί τίποτε
από τα προτερήματα της καρδιάς και από τη δύναμη της
ψυχής! Ας κρίνουμε τι σήμαινε αυτό το δίδαγμα για
ανθρώπους
αφοπλισμένους,
παραδομένους
στην
πιο
τερατώδη τυραννία και αποφασισμένους να ξεπεράσουν όλα
όσα έπρεπε να ξεπεραστούν. Αυτός είναι ο λόγος της
ευγνωμοσύνης μου, μιας σιωπηρής ευγνωμοσύνης, που μπορώ
να εκφράσω χάρη σε σας, σύμφωνα με τα μέσα μου και με τη
θέση μου. Πέστε στους Έλληνες φίλους μας, όταν γυρίσετε
εκεί, για τον αδερφικό θαυμασμό που νιώθουν γι’ αυτούς οι
Γάλλοι συγγραφείς».
Roger Milliex (επιμ.), Κείμενα και μαρτυρίες Γάλλων. Απόδοση
κειμένων στα ελληνικά Τ. ∆ρακοπούλου, απόδοση ποιημάτων Τ.
Πατρίκιος, Κέδρος, Αθήνα 1980, σσ. 201-202.
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Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους)
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 οποιαδήποτε 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 τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.
6. ∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των
φωτοαντιγράφων.
7. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: μία (1) ώρα μετά τη
διανομή των θεμάτων.
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
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