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ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ:
ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)

ΟΜΑ∆Α Α΄
ΘΕΜΑ Α1
Α.1.1. Για ποιους λόγους αποφάσισε η Αγγλία να
παραχωρήσει τα Ιόνια νησιά στην Ελλάδα το 1864;
Μονάδες 10
Α.1.2. Ποιες συνθήκες ευνόησαν την άνοδο του φασισμού
στην Ιταλία, μέχρι την ίδρυση του φασιστικού
κόμματος;
Μονάδες 15
ΘΕΜΑ Α2
Α.2.1. Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων:
α. σχέδιο των τριών τμημάτων
β. ανώνυμες εταιρείες
γ. επίστρατοι.
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.
α. Ο Ιωάννης Καποδίστριας ίδρυσε στην Αίγινα το
Κεντρικό Σχολείο το Νοέμβριο του 1829.
β. Το 1910 ο Ελευθέριος Βενιζέλος επέμεινε στην
εκλογή Συντακτικής Βουλής.
γ. Το Κίνημα της Εθνικής Άμυνας υποστηρίχτηκε από
τους οπαδούς του βασιλιά Κωνσταντίνου.
δ. Η Γαλλία υπέγραψε με την Τουρκία το Σύμφωνο
της Άγκυρας τον Οκτώβριο του 1921.
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ε. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος προσπάθησε να ματαιώσει
την εκτέλεση των υπευθύνων της μικρασιατικής
καταστροφής.
Μονάδες 10
ΘΕΜΑ Β1

ΟΜΑ∆Α Β΄

Αντλώντας στοιχεία από το παρακάτω κείμενο και
αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις, να αποτιμήσετε
την οικονομική πολιτική της Αντιβασιλείας σε σχέση με
τις αρχικές εξαγγελίες του Όθωνα.
∆ιάγγελμα του Όθωνα μόλις έφτασε στην Ελλάδα
«Έλληνες!
... έως τώρα στερείσθε ακόμη τους καρπούς του
ενδόξου αγώνος σας. Οι αγροί σας είναι ηρημωμένοι, η
βιομηχανία σας απονεκρωμένη, το εμπόριόν σας το
άλλοτε τόσον ακμάζον, εις πτώσιν. Εις μάτην υπό την
αιγίδα της ειρήνης επερίμεναν αι τέχναι και αι επιστήμαι
την ώραν καθ' ήν ήθελε ταις συγχωρεθή να επανέλθωσιν
εις την αρχαίαν πατρίδα των. Τον τόπον του
δεσποτισμού κατέλαβεν η αναρχία, η οποία πλήττει τα
νώτα σας απανθρώπως με την αιμοσταγή μάστιγά της.
Και ό,τι καλόν ο έρως της πατρίδος απέκτησε δια σας,
δια του πλέον ευγενούς ενθουσιασμού, το αφανίζει η
εσωτερική διχόνοια του πλέον βδελυρού εγωισμού.
Το να δώσω τέλος εις την τοιαύτην κατάστασιν, (...)
το να συγκεντρώσω εις το εξής πάσαν σπουδήν εις ένα
και μόνον σκοπόν, τον της ακμής, της ευδαιμονίας και
δόξης της πατρίδος σας, αποκατασταθείσης ήδη και
ιδικής μου, (...) τούτο είναι, ω Έλληνες, το ένδοξον μεν
αλλά δυσχερές έργον, το οποίον ανεθέμην εις εμαυτόν».
(Ν. Πετρίδη, Νεοελληνική πολιτική Ιστορία,
τ.Α΄, σελ. 488-489)
Μονάδες 25
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ΘΕΜΑ Β2
Επισημαίνοντας στοιχεία από την πηγή που ακολουθεί
και αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις, να
εξηγήσετε πώς επέδρασε η συμφωνία του Μονάχου στην
πορεία των ευρωπαϊκών εξελίξεων μέχρι και την κήρυξη
του Β΄ Παγκοσμίου πολέμου.
Ο Τσώρτσιλ και η συνθήκη του Μονάχου.
«Ο διαμελισμός της Τσεχοσλοβακίας ισοδυναμεί με
μια ολοκληρωτική υποταγή των δυτικών δημοκρατιών
μπροστά στην απειλή των Ναζί ότι θα κηρύξουν πόλεμο.
Μια τέτοια παραχώρηση δε θα φέρει ούτε την ειρήνη,
ούτε την ασφάλεια στην Αγγλία και στη Γαλλία.
Αντίθετα τοποθετεί αυτά τα δύο κράτη σε μια
κατάσταση πολύ πιο επικίνδυνη (...) Το να πιστεύουμε
ότι κερδίσαμε την ασφάλειά μας με το να παραδίδουμε
ένα μικρό κράτος στα δόντια των λύκων είναι μια
θανάσιμη ψευδαίσθηση».
(∆ήλωση του Ουΐνστον Τσώρτσιλ στον Τύπο
μετά την υπογραφή της συμφωνίας του Μονάχου,
Σεπτέμβριος 1938)
Μονάδες 25
Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζόμενους)
1. Στο

τετράδιο

να

γράψετε

μόνο

τα

προκαταρκτικά

(ημερομηνία, 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. Καμιά
άλλη σημείωση δεν επιτρέπεται να γράψετε.
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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 τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.
5. ∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των
φωτοαντιγράφων.
6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: Μετά την 10.00 πρωινή.
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
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