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ΤΑΞΗ:
ΜΑΘΗΜΑ:

Ηµεροµηνία: Κυριακή 1 Απριλίου 2012
ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ Α1

ΟΜΑ∆Α ΠΡΩΤΗ

Nα δώσετε το περιεχόµενο των ακόλουθων όρων:
α)
Συνθήκη του Χουνκιάρ – Ισκελεσί.
β)
Σχέδιο Μάρσαλ.
γ)
Χάρτης του Ατλαντικού.

Μονάδες 12

ΘΕΜΑ Α2.1

Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθµούς της Στήλης Α και δίπλα σε κάθε αριθµό
ένα γράµµα της Στήλης Β, ώστε να προκύπτει η σωστή αντιστοίχιση. Στη στήλη Α
περισσεύουν δύο ονόµατα.
1. Μαρίτα

Στήλη Α

ÁÊ

2. Ρούσβελτ

3. Ροµπέρ Σουµάν

ÇÑ

4. Μπαρµπαρόσα
5. Χάρυ Τρούµαν

6. Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος
7. Κωνσταντίνος Κανάρης
8. Λυκούργος Λογοθέτης
9. Φραγκίσκος Φερδινάνδος

Στήλη Β
α. Σχέδιο εισβολής στην Ελλάδα (Β΄
Παγκόσµιος)
β. Οικονοµική βοήθεια σε Ελλάδα και
Τουρκία.
γ. Ιστοριογράφος και θεµελιωτής της
πολιτιστικής συνέχειας του
ελληνικού έθνους.
δ. Πατέρας της Ευρώπης
ε. Σάµιος επαναστάτης
στ. Σχέδιο εισβολής στη Ρωσία (Β΄
Παγκόσµιος)
ζ. Ψαριανός επαναστάτης
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Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας στο τετράδιό σας τη
λέξη «ΣΩΣΤΟ» ή «ΛΑΘΟΣ» δίπλα στο γράµµα που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση:

α. Η φιλανθρωπία ήταν µία από τις τακτικές των προηγµένων χωρών της Ευρώπης
για την αποικιακή εξάπλωσή τους στον υπανάπτυκτο κόσµο της Αφρικής και της
Ασίας.
β. Το 1947 επιτεύχθηκε συµφωνία για τον τρόπο καταβολής των πολεµικών
αποζηµιώσεων από τη Γερµανία προς τους Συµµάχους.
γ. Το επαναστατικό κίνηµα των Σπαρτακιστών στη Γερµανία δεν προξένησε
ιδιαίτερη ανησυχία στα αστικά καθεστώτα της Ευρώπης.
δ. Το 1900 ξέσπασε η επανάσταση των Μπόξερ ως αντίδραση στην επιρροή που
είχαν αποκτήσει στην Κίνα οι δυτικές δυνάµεις, οι οποίες όµως κατέπνιξαν την
εξέγερση.
ε. Το 1992 υπογράφηκε η Συνθήκη του Μάαστριχτ.
στ. Το κίνηµα των Νεοτούρκων του 1908 υποσχέθηκε στο λαό της αυτοκρατορίας
ισονοµία, ισοπολιτεία και ευρύτατο µεταρρυθµιστικό πρόγραµµα.
Μονάδες 6

ΘΕΜΑ Β1

Αφού προσδιορίσετε την έννοια του εκσυγχρονισµού κατά το 19ο αιώνα, να
αναφερθείτε στις προϋποθέσεις εκσυγχρονισµού του ελληνικού κράτους.
Μονάδες 11

ΘΕΜΑ Β2

ÁÊ

Ποια ήταν η εξέλιξη του Κυπριακού προβλήµατος µετά την τουρκική εισβολή του
1974 και έως τις ηµέρες µας.
Μονάδες 14

ΘΕΜΑ Γ1

ΟΜΑ∆Α ∆ΕΥΤΕΡΗ

ÇÑ

Αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις και αντλώντας στοιχεία από τα παραθέµατα
που σας δίνονται, να απαντήσετε στα ακόλουθα ερωτήµατα:

α) ποιες ήταν οι οικονοµικές - κοινωνικές επιπτώσεις της βιοµηχανικής
επανάστασης; (Μονάδες 14)
β) ποια η γεωγραφική εξάπλωσή της στην ευρωπαϊκή ήπειρο (Μονάδες 11);

Μονάδες 25
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Κατά συνέπεια στα µέσα του 19ου αιώνα, η εκβιοµηχανισµένη Ευρώπη δεν αντιπροσωπεύει παρά ένα πολύ περιορισµένο τµήµα της γηραιάς ηπείρου, που περιλαµβάνει τη Μεγάλη Βρετανία (όχι όµως την Ιρλανδία), τη βόρεια και την ανατολική Γαλλία (µε προεκτάσεις στο κεντρικό και το νοτιοανατολικό της τµήµα), το
Βέλγιο, τις Κάτω Χώρες, ένα µέρος της Γερµανίας του Ρήνου και ορισµένους
αποµονωµένους και µερικώς ανεπτυγµένους πόλους στη βόρεια Ιταλία. Από αυτές τις
βιοµηχανικές ζώνες, όπου η βιοµηχανική επανάσταση και η συνακόλουθη οικονοµική
«απογείωση» πραγµατοποιήθηκαν, µερικές φορές µε σηµαντικές διαφορές φάσης,
ξεκίνησαν οι υλικές ανακατατάξεις και οι κοινωνικοί µετασχηµατισµοί που
διεισδύουν σιγά - σιγά σε όλη τη βόρεια και τη δυτική Ευρώπη. Εκεί µεταβάλλουν το
συσχετισµό δυνάµεων ανάµεσα στους κοινωνικούς παράγοντες και οξύνουν τις
ανοµοιότητες µε τις ανατολικές και νότιες ζώνες όπου κυριαρχεί η γεωργία. Από τη
µια µεριά «η Ευρώπη του κάρου» και από την άλλη εκείνη της «ατµοµηχανής», για
να χρησιµοποιήσουµε µια καθιερωµένη µεταφορά.
Serge Berstein – Pierre Milza, Ιστορία της Ευρώπης 2, Η ευρωπαϊκή συµφωνία και η
Ευρώπη των Εθνών 1815 – 1919, σ. 72-79.
ΚΕΙΜΕΝΟ Β΄

«Η εκµετάλλευση της εργατικής τάξης, που κρατούσε τα εισοδήµατά της σε επίπεδο
επιβίωσης επιτρέποντας έτσι στους πλούσιους να συσσωρεύουν τα κέρδη, µε τα οποία
χρηµατοδοτούσαν την εκβιοµηχάνιση (και τις δικές τους µεγάλες ανέσεις)
προκαλούσε την εχθρότητα των προλεταρίων.... Η εργατική τάξη και οι
δυσαρεστηµένοι µικροαστοί, που κινδύνευαν να πέσουν στην άβυσσο της φτώχειας,
είχαν συνεπώς τους ίδιους λόγους δυσαρέσκειας. Οι λόγοι αυτοί µε τη σειρά τους
ένωσαν τα µαζικά κινήµατα.[...]»

ÁÊ

Ε.J. Hobsbawm, Η εποχή των επαναστάσεων 1789 – 1848. Αθήνα (Μορφωτικό
Ίδρυµα Εθνικής Τράπεζας) 2002, σ. 64-65.

ΘΕΜΑ ∆1

ÇÑ

Λαµβάνοντας υπόψη τα στοιχεία του σχολικού βιβλίου και των κειµένων που
παρατίθενται να αναφερθείτε στη σηµασία της ελληνικής αντίστασης για την έκβαση
του β΄ παγκοσµίου πολέµου.
Μονάδες 25
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«O όρος «αντίσταση» κάλυψε µια ανέκδοτη µορφή πάλης κατά του ναζισµού στο
εσωτερικό όλων των κατεχόµενων χωρών... Ο κάθε λαός είχε τους δικούς του λόγους
να αντισταθεί... Στην Ελλάδα ο όρος «αντίσταση», στη διάρκεια της αντίστασης
(1941-1944), είναι άγνωστος. Κανείς δεν τον είχε χρησιµοποιήσει τότε. Η πάλη,
ένοπλη ή πολιτική, ονοµάζεται αγώνας, εθνικοαπελευθερωτικός αγώνας, αντάρτικο,
οι µαχητές ονοµάζονται αντάρτες (της δεξιάς και της αριστεράς), Εαµίτες, Ελασίτες,
Εδεσίτες κ.λ.π., ένοπλοι και µη ένοπλοι της υπαίθρου και των πόλεων.[...] Στην
Ελλάδα ο όρος αντίσταση χρησιµοποιείται µετά τα ∆εκεµβριανά, οπόταν οι πρώτοι
αντάρτες και αγωνιστές ονοµάζονται αντιστασιακοί, όπως σε ολόκληρη την Ευρώπη.
[...] Ανεξάρτητα από την εµβέλεια και τη σπουδαιότητα του στρατιωτικού σκέλους
της Αντίστασης, είναι αναµφισβήτητο ότι στέρησε στον Άξονα την κοινωνική
επέκταση της ενδοχώρας του και τον υποχρέωσε να πολεµά µόνος –και µετά το 1943
µόνη της η Γερµανία- εναντίον ολόκληρης της Ευρώπης και όλων των ευρωπαϊκών
λαών.»
Άγγελος Ελεφάντης, «Το αντιστασιακό φαινόµενο», Ιστορία του νέου ελληνισµού
1770 - 2000. Ελληνικά Γράµµατα 2003, τ. 8, σ. 78,80.
ΚΕΙΜΕΝΟ Β΄

«Η ένοπλη αντίσταση µε τη µορφή που πήρε στην Ελλάδα, ήταν ένα απόλυτα
καινοφανές φαινόµενο....Στα πλαίσια ενός µεγάλου πολέµου που όµοιο του δεν είχε
πριν γνωρίσει η ανθρωπότητα, στα πλαίσια της κατάκτησης της χώρας από ξένα
στρατεύµατα, η προσφυγή στην ένοπλη αναµέτρηση είτε µε τον κατακτητή είτε µε
τον εσωτερικό κοινωνικό και πολιτικό αντίπαλο εµπεριείχε µία καίρια ρήξη µε τα ως
τότε ισχύοντα. Η ενεργός συµµετοχή στον πόλεµο µε τρόπο µάλιστα µαζικό, µε
στρατούς και κανόνες τακτικού πολέµου, αποδείκνυε µε το διαυγέστερο τρόπο την
πολιτική επιτυχία εκείνων των δυνάµεων που αποφάσισαν σε δύσκολους καιρούς να
προασπίσουν τη χώρα και το λαό της.»

ÁÊ

Γ. Μαργαρίτης, «Η ένοπλη αντίσταση κατακτήσεις και συγκρούσεις 1942-1944».
Ιστορία του νέου ελληνισµού 1770 - 2000. Ελληνικά Γράµµατα 2003, τ. 8, σ. 111.
ΚΕΙΜΕΝΟ Γ΄

ÇÑ

«Η ελληνική αντίσταση υπήρξε σε µεγάλο βαθµό µια υπόθεση των νέων ανθρώπων
και των γυναικών. Ίσως να µην ήταν εκείνοι που διηύθυναν κεντρικά τον αγώνα,
αλλά φαίνεται ότι χωρίς την παρουσία και την ενεργό συµµετοχή τους ο
απελευθερωτικός αγώνας δεν θα είχε τις ίδιες ελπίδες σε τόσο σύντοµο χρονικό
διάστηµα να έχει ολοκληρωθεί.»
∆ήµητρα Σαµίου, «Οι Ελληνίδες στην κατοχή-πόλεµος και ανατροπές», Ιστορία του
νέου ελληνισµού 1770-2000. Ελληνικά Γράµµατα 2003, τ. 8 σ. 188.
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