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ΟΜΑ∆Α Α

ΘΕΜΑ Α1

Α.1.1 α. Ποια στάση υιοθέτησε η Αγγλία απέναντι στην 
Ελληνική Επανάσταση κατά τον πρώτο χρόνο του 
Αγώνα ;

Μονάδες 4

β. Να αιτιολογήσετε τη συγκεκριµένη στάση της Αγγλίας.

Μονάδες 8

Α.1.2 Ποια ήταν τα αποτελέσµατα του Α΄ Παγκοσµίου
Πολέµου;

Μονάδες 13

ΘΕΜΑ Α2

Α.2.1 Να δώσετε το περιεχόµενο των ακόλουθων όρων :
• ∆ιοµολογήσεις
• Τριπλή Συνεννόηση (Αντάντ)
• Σύµφωνο Μολότωφ - Ρίµπεντροπ

Μονάδες 15

Α.2.2 Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν,
γράφοντας στο τετράδιό σας τη λέξη Σωστό ή Λάθος
δίπλα στο γράµµα που αντιστοιχεί στην κάθε
πρόταση.
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α. Στο συνέδριο του Λάυµπαχ συµφωνήθηκε η
επέµβαση για την κατάπνιξη της Ελληνικής
Επανάστασης .

β. Τα πρώτα πολιτικά κόµµατα που ιδρύθηκαν στην
Ελλάδα (αγγλικό – γαλλικό – ρωσικό) ήταν
κόµµατα αρχών και ιδεολογίας .

γ. Η συνθήκη του Βουκουρεστίου (28 Ιουλίου/10
Αυγούστου 1913) επικύρωσε τις ανακατατάξεις
που συνόδευσαν το τέλος του Α΄ Βαλκανικού
Πολέµου.

δ. Στις 25 Μαρτίου 1924 η Βουλή των Ελλήνων
ανακήρυξε την Α΄ Ελληνική ∆ηµοκρατία .

ε. Το γερµανικό τελεσίγραφο της 28ης Οκτωβρίου
1940 απορρίφθηκε από τον τότε πρωθυπουργό
Ιωάννη Μεταξά .

Μονάδες 10

ΟΜΑ∆Α Β
ΘΕΜΑ Β1

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

α. Τις δυνατότητες που δηµιούργησε η εφαρµογή της
επιστηµονικής γνώσης στη βιοµηχανία κατά τη διάρκεια
της δεύτερης βιοµηχανικής επανάστασης .

Μονάδες 12

β. Ποιες θετικές επιπτώσεις είχε η ανάπτυξη της χηµικής
βιοµηχανίας  στην καθηµερινή ζωή των ανθρώπων ;

Μονάδες 13

Εργαστήρια και φυσικές επιστήµες

Εργαστήρια και επιστηµονικές ανακαλύψεις είναι
έννοιες ταυτόσηµες . Εάν αγνοήσουµε τα εργαστήρια, οι
φυσικές επιστήµες θα µεταβληθούν σε µια εικόνα
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στειρότητας και θανάτου. ∆ε θα είναι πια παρά γνώσεις
περιορισµένες και ανίσχυρες και όχι επιστήµες που
προαναγγέλλουν τη µελλοντική πρόοδο. Έξω από τα
εργαστήριά τους οι φυσικοί και οι χηµικοί µοιάζουν µε
στρατιώτες στο πεδίο της µάχης χωρίς όπλα . Το συµπέρασµα
αυτό είναι προφανές για όλους αυτούς που στέκονται
κατάπληκτοι µπροστά στα επιτεύγµατα του ηλεκτρικού
τηλέγραφου, της φωτογραφίας, της αναισθησιολογίας και
τόσων άλλων θαυµαστών ανακαλύψεων .

Λουί Παστέρ, Το ταµείο της Επιστήµης, 1868

ΘΕΜΑ Β2

Αντλώντας στοιχεία από τα κείµενα που ακολουθούν και
αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις :

α. Να αιτιολογήσετε την άποψη του Ζντάνωφ ότι : «το
ιµπεριαλιστικό και αντιδηµοκρατικό στρατόπεδο έχει
θέσει ως κύριο στόχο του την προετοιµασία της
παγκόσµιας κυριαρχίας για τον αµερικάνικο
ιµπεριαλισµό».

Μονάδες 13

β. Να αναλύσετε την αντίδραση που προέκυψε από την
παραπάνω διαπίστωση του Ζντάνωφ και το κλίµα που
διαµορφώθηκε στον κόσµο µετά τον Β΄ Παγκόσµιο
Πόλεµο .

Μονάδες 12

Το «∆όγµα Τρούµαν»

«Φρονώ ότι οι Ενωµένες Πολιτείες οφείλουν να
υποστηρίζουν τους ελεύθερους λαούς οι οποίοι
αντιστέκονται στις πιέσεις που ασκούνται σ ’  αυτούς είτε
από οπλισµένες µειοψηφίες στο εσωτερικό τους, είτε από
δυνάµεις εξωτερικές . Φρονώ ότι οφείλουµε να βοηθήσουµε
τους ελεύθερους λαούς ώστε να µπορέσουν µόνοι τους να
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καθορίσουν το µέλλον τους. Φρονώ ότι η βοήθειά µας πρέπει
να λάβει τη µορφή οικονοµικής ενίσχυσης».

Το «∆όγµα Ζντάνωφ»

Στον κόσµο δηµιουργήθηκαν δύο στρατόπεδα : από το
ένα µέρος το ιµπεριαλιστικό και αντιδηµοκρατικό
στρατόπεδο, το οποίο έχει θέσει ως κύριο στόχο του την
προετοιµασία της παγκόσµιας κυριαρχίας για τον
αµερικάνικο ιµπεριαλισµό και το πνίξιµο της δηµοκρατίας·
από το άλλο µέρος βρίσκεται το αντιιµπεριαλιστικό και
δηµοκρατικό στρατόπεδο το οποίο ως κύριο στόχο του έχει
το σταµάτηµα της προόδου του ιµπεριαλισµού, το δυνάµωµα
της δηµοκρατίας και το ξερίζωµα των λειψάνων του
φασισµού.

Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζόµενους)

1. Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα προκαταρκτικά
(ηµεροµηνία, κατεύθυνση, εξεταζόµενο µάθηµα). Τα
θέµατα  να µην τα αντιγράψετε στο τετράδιο .

2. Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω µέρος των
φωτοαντιγράφων αµέσως µόλις σας παραδοθούν . Καµιάν
άλλη σηµείωση δεν επιτρέπεται να γράψετε .
Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε µαζί µε το
τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα .

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέµατα .
4. Κάθε απάντηση επιστηµονικά τεκµηριωµένη είναι

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

φωτοαντιγράφων .
6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης : Μία (1) ώρα µετά τη

διανοµή των φωτοαντιγράφων .

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ


