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ΟΜΑ∆Α Α΄
ΘΕΜΑ Α1
Α.1.1. Πότε υπογράφηκαν και τι προέβλεπαν η συνθήκη του Νεϊγύ και η
συνθήκη των Σεβρών;
Μονάδες 10
Α.1.2. Ποια ήταν η εξέλιξη των χερσαίων µέσων µεταφοράς κατά τη
δεύτερη βιοµηχανική επανάσταση;
Μονάδες 18
ΘΕΜΑ Α2
Α.2.1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας στο
τετράδιό σας τη λέξη Σωστό ή Λάθος δίπλα στο γράµµα που αντιστοιχεί
στην κάθε πρόταση:
α. Οι Έλληνες αποδέχθηκαν «το σχέδιο των τριών τµηµάτων» (1824).
β. Ο Ίων ∆ραγούµης υπηρέτησε ως υποπρόξενος της Ελλάδας στο
Μοναστήρι.
γ. Η Ελλάδα υπέγραψε αµυντική συµµαχία µε τη Βουλγαρία το Μάιο
του 1912.
δ. Ο Α΄ Βαλκανικός πόλεµος έληξε µε την υπογραφή της συνθήκης του
Βουκουρεστίου.
ε. Οι Γερµανοί εγκατέλειψαν την Αθήνα στις 12 Οκτωβρίου1944.
Μονάδες 10
Α.2.2. Να δώσετε το περιεχόµενο των ακόλουθων όρων:
α. Εγκάρδια Συνεννόηση (Αντάντ).
β. Άξονας Ρώµης-Βερολίνου.
γ. Γενικός Γραµµατέας του Ο.Η.Ε.
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ΘΕΜΑ Β1

ΟΜΑ∆Α Β΄

Χρησιµοποιώντας τα σχετικά χωρία του πιο κάτω κειµένου και
αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις να περιγράψετε τα προβλήµατα που
επισηµαίνουν οι αντιπρόσωποι των Κρητών στο υπόµνηµα της 14ης Μαΐου
1866, λίγο πριν από την έναρξη της Κρητικής Επανάστασης.
Μονάδες 25
«35 έτη παρήλθον και κατά το διάστηµα τούτο η ζωή των πατέρων ηµών
και ηµών των ιδίων υπήρξε σειρά καταπιέσεων, αδικιών και δυστυχηµάτων.
Ουδείς περιηγητής ήλθεν εις τον ωραίον πλην ατυχή τόπον µας χωρίς να
συγκινηθή από τα παθήµατά µας. Βαρυτάτους φόρους καθ’ εκάστην
αυξανοµένους πληρώνοµεν πλην ουδέν των καλών, όσα πάντες οι λαοί εις
αντάλλαγµα των βαρών τούτων χαίρουσιν, απολαµβάνοµεν. η δικαιοσύνη
είναι παρ’ ηµίν άγνωστος ούτε δικαστήρια αντάξια του ονόµατος έχοµεν,
ούτε νόµους. διοίκησις είναι η αυθαίρετος θέλησις του αντιπροσώπου της
Υψηλής Πύλης. Τα τέκνα ηµών ένεκα ελλείψεως σχολείων ανατρέφονται εν
τω σκότει της
αµαθείας, τα ολίγιστα σχολεία, τα οποία έχοµεν,
συντηρούµεν σχεδόν πάντα εκ του υστερήµατος ηµών. Ηµείς αυτοί
διατηρούµεν τον κλήρον µας. Εις ουδεµίαν δηµοσίαν θέσιν είµεθα δεκτοί,
οδών και γεφυρών εντελώς στερούµεθα. η µαρτυρία ηµών δεν έχει ισχύν
απέναντι της του Οθωµανού, τα εκ µέρους των Οθωµανών προς ηµάς
αδικήµατα σπανίως τιµωρούνται. εν γένει δ’ ουδενός, όσων απολαύει και ο
ελάχιστος υπήκοος κράτους πολιτισµένου, απολαµβάνοµεν ηµείς. Είµεθα
παντελώς δούλοι της ετέρας φυλής» (Τουρκοκρητών).
Από το Υπόµνηµα των αντιπροσώπων των Κρητών
της 14ης Μαΐου 1866
ΘΕΜΑ Β2
Χρησιµοποιώντας σχετικά χωρία του πιο κάτω κειµένου και αξιοποιώντας
τις ιστορικές σας γνώσεις να εξηγήσετε πώς η «µεγάλη κρίση» του 19291932 µεταµορφώθηκε από οικονοµική σε ιδεολογική.
Μονάδες 25
Στην Ευρώπη, που δεν είχε προλάβει να συνέλθει από την καταστροφή του
Μεγάλου Πολέµου, η Κρίση είχε τεράστιο πολιτικό αντίκτυπο. Η
εµπιστοσύνη προς τους υφιστάµενους οικονοµικούς και πολιτικούς
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θεσµούς, στην οικονοµία της αγοράς και τις αρχές της φιλελεύθερης
δηµοκρατίας κλονίστηκε –σε ορισµένες χώρες ανεπανόρθωτα. Οι κλασικές
φιλελεύθερες συνταγές φάνηκαν απρόσφορες απέναντι στα προβλήµατα της
αυξανόµενης ανεργίας και της ύφεσης (…) Ταυτόχρονα, µε εξαίρεση τις
Ηνωµένες Πολιτείες και τις δηµοκρατίες της ∆ύσης, που παρά τη λήψη
ορισµένων έκτακτων µέτρων διαφύλαξαν το δηµοκρατικό χαρακτήρα του
πολιτεύµατός τους, η Μεγάλη Κρίση διευκόλυνε την άνοδο
αντικοινοβουλευτικών κι εθνικιστικών κινηµάτων και την επιβολή
δικτατορικών «λύσεων». Οι επιπτώσεις στη διεθνή και την ευρωπαϊκή
κοινωνία των κρατών, που έβγαινε κατακερµατισµένη από την Κρίση, θα
ήταν καταλυτικές.
Ιω. Στεφανίδη, Ο τελευταίος ευρωπαϊκός αιώνας:
διπλωµατία και πολιτική των ∆υνάµεων (1871-1945),
Αθήνα, 1997, σ. 123
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΟΜΑ∆Α Α΄
ΘΕΜΑ Α1
Α.1.1. Β΄ τεύχος
σελ. 83-84: «∆ύο συνθήκες … στην Ελλάδα.»
Α.1.2. Α΄ τεύχος
σελ. 152: «Στις τελευταίες δεκαετίες … νέα µορφή.»
σελ. 154: «Την ίδια εποχή … αγροτικής παραγωγής.»
σελ. 155: «Παράλληλα η ηλεκτρική … µαζικής µεταφοράς.»
ΘΕΜΑ Α2
Α.2.1
α.
β.
γ.
δ.
ε.

Λ (τεύχος Α΄, σελ. 128)
Σ (τεύχος Α΄, σελ. 301)
Σ (τεύχος Β΄, σελ. 306)
Λ (τεύχος Β΄, σελ. 41)
Σ (τεύχος Β΄, σελ. 291)

Α.2.2.
Εγκάρδια Συνεννόηση (Αντάντ): Είναι ένας από τους δύο
συνασπισµούς του Α΄ Παγκοσµίου Πολέµου, που θεµελιώθηκε
στις αρχές του 20 ο υ αιώνα στην Ευρώπη και είχε ως µέλη τη
Γαλλία, την Αγγλία και τη Ρωσία.
Άξονας Ρώµης Βερολίνου: Το 1936 η Γερµανία πλησιάζει την
Ιταλία. Και οι δύο βοηθούν το στρατηγό Φράνκο, που µάχεται
εναντίον της νόµιµης δηµοκρατικής ισπανικής κυβέρνησης. Η
προσέγγιση αυτή είχε ως αποτέλεσµα τη σύναψη συνθήκης
συµµαχίας ανάµεσα στα δύο δικτατορικά καθεστώτα. Ο άξονας
Ρώµης – Βερολίνου ήταν πια µια πραγµατικότητα.
Γενικός Γραµµατέας του Ο.Η.Ε.: Το 1946 ιδρύεται ο
Οργανισµός Ηνωµένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) µε έδρα τη Νέα Υόρκη.
Ο Γενικός Γραµµατέας διευθύνει τον οργανισµό και µεριµνά για
την εκτέλεση των αποφάσεών του.
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ΟΜΑ∆Α Β΄
ΘΕΜΑ Β1
Από τη δηµοσίευση του Χάτι Χουµαγιούν (αυτοκρατορικό
διάταγµα, 18 Φεβρουαρίου 1856, µε το οποίο το οθωµανικό
κράτος, διατηρώντας την αποκλειστική αρµοδιότητα στα θέµατα
των υπηκόων του, αναλαµβάνει την υποχρέωση της ίσης
µεταχείρισης µωαµεθανών και µη σε ζητήµατα απονοµής
δικαιοσύνης, φορολογίας, κατάληψης δηµόσιων θέσεων, εισόδου
στο στρατό και φοίτησης σε ανώτερα ιδρύµατα) η Κρήτη
βρισκόταν σε διαρκή αναταραχή και αναβρασµό. Οι Κρήτες
ζητούσαν να εφαρµοστούν οι φιλελεύθερες µεταρρυθµίσεις που η
Πύλη και οι ∆υνάµεις τούς είχαν υποσχεθεί.
Γύρω στα 1865 το µοναστηρικό, δηλαδή η διάθεση των
εισοδηµάτων των µοναστηριών, και η δικαιότερη ρύθµιση του
φορολογικού συστήµατος είναι δύο προβλήµατα ακανθώδη που
ενδιαφέρουν άµεσα όλους τους Κρήτες και που η µη επίλυσή
τους από τις τουρκικές αρχές δηµιουργεί ένταση. Οι Κρήτες
απαιτούσαν να τεθούν κάτω από τον έλεγχο των δηµογερόντων –
εκπροσώπων του λαού τα εισοδήµατα των µοναστηριών τα οποία
ως τότε ελέγχονταν από τον τούρκο Βαλή (γενικό διοικητή) και
από τους επισκόπους. Απαιτούσαν επίσης άµεση µεταρρύθµιση
του φορολογικού συστήµατος. Ο φόρος εισπράττονταν σχεδόν
αυθαίρετα από εκµισθωτές, σύµφωνα µε τη δική τους εκτίµηση,
και εποµένως ήταν δυσβάστακτος.
Μέσα σε αυτό το κλίµα ήταν εύκολο να βρουν έδαφος
συνθήµατα για επανάσταση. Οι πρώτες οργανωµένες εκδηλώσεις
πραγµατοποιούνται την άνοιξη του 1866 και καταλήγουν στην
επίδοση, στους αντιπροσώπους των ∆υνάµεων στα Χανιά ενός
υποµνήµατος (14 Μαΐου 1866), το οποίο διεκτραγωδούσε την
κατάσταση στο νησί.
Τα παραπάνω γεγονότα πιστοποιούνται και από το παράθεµα,
το οποίο αποτελεί απόσπασµα του Υποµνήµατος της 14 Μαΐου
1866. Πιο συγκεκριµένα, οι Κρήτες κάνουν λόγο για 35 χρόνια
καταπίεσης. Εδώ πρέπει να σηµειωθεί ότι η Συνθήκη του
Λονδίνου της 7 η ς Μαΐου 1832 άφηνε την Κρήτη εκτός των
ελληνικών συνόρων, και στα 35 χρόνια που µεσολάβησαν οι
πρόγονοί
τους
αλλά και οι ίδιοι υπέµεναν αδικίες,
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κακοµεταχείριση και δολοφονίες από τη µεριά των Τούρκων.
Μάλιστα,
παρατηρείται
αναντιστοιχία
υποσχέσεων
και
υλοποίησής των, αφού το Χάτι Χουµαγιούν δεν εφαρµόστηκε
στην Κρήτη. Αυτό γίνεται εύκολα αντιληπτό µέσα από την
περιγραφή
των
δυσχερειών
που
αντιµετωπίζουν:
είναι
αναγκασµένοι να πληρώνουν βαρύτατους φόρους, στοιχείο που
ήδη έχει θιχτεί από την ιστορική αφήγηση. Επιπλέον, το
παράθεµα συµπληρώνει ότι αυτοί οι φόροι δε λειτουργούν
ανταποδοτικά, όπως σε όλα τα ευνοµούµενα κράτη, καθώς
κανένα έργο κοινής ωφέλειας ή κοινωνικής παροχής δεν τους
προσφέρεται. Κάνουν λόγο για έλλειψη σχολείων και αυτά που
υπάρχουν, ενισχύονται οικονοµικά από τους ίδιους τους Κρήτες,
όπως και ο κλήρος, και όχι από το οθωµανικό κράτος. Επίσης,
στερούνται δηµοσίων έργων, όπως για παράδειγµα γέφυρες και
δρόµους.
Από την άλλη, η απονοµή δικαιοσύνης δυσλειτουργεί, µια και
δεν έχουν θεσµοθετηθεί νόµοι που να προστατεύουν τα
στοιχειώδη δικαιώµατα του κρητικού λαού. Τα αδικήµατα που
διαπράττουν οι Οθωµανοί εις βάρος των Κρητών δεν
τιµωρούνται, ενώ δε λαµβάνεται υπόψη στα δικαστήρια
οποιαδήποτε µαρτυρία τους, καθιστώντας έτσι τη δικαιοσύνη στη
Μεγαλόνησο εικονική.
Τέλος, όσον αφορά τη διοίκηση του νησιού, ο λαός είναι
έρµαιο των αυθαιρεσιών του εκάστοτε αντιπροσώπου που
απέστελλε ο Σουλτάνος. Εκτός από αυτό, κανένας κάτοικος της
Κρήτης δε γίνεται δεκτός σε δηµόσιες θέσεις. Όλα τα παραπάνω
συνηγορούν στην εκτίµηση ότι οι Κρήτες είναι ουσιαστικά
υπόδουλοι στους Τουρκοκρητικούς.
Μετά από όλα αυτά, οι Κρήτες ζητούν την άµεση επέµβαση
των ∆υνάµεων για την ένωση της Κρήτης µε την Ελλάδα ή,
τουλάχιστον, την παραχώρηση σχετικής αυτονοµίας.
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ΘΕΜΑ Β2
Μετά τον πρώτο παγκόσµιο πόλεµο στον οικονοµικό τοµέα
η Ευρώπη εξέρχεται κατεστραµµένη. Η καπιταλιστική Ευρώπη
του 19 ο υ αιώνα, δανειστής ολόκληρου του κόσµου, είναι τώρα
χρεωµένη στις Ηνωµένες Πολιτείες και οι δηµόσιες οικονοµίες
των κρατών της είναι κλονισµένες. Ειδικότερα, οι υλικές
καταστροφές (γαίες, εργοστάσια, σιδηροδροµικές γραµµές)
επηρεάζουν ουσιαστικά την παραγωγή, η οποία µειώνεται σχεδόν
στο µισό σε σχέση µε την προπολεµική περίοδο. Ο κόσµος
διέρχεται µια σύντοµη περίοδο οικονοµικής κρίσης, η οποία
όµως γρήγορα ξεπερνιέται (1921), αν και τα σηµάδια της
εξακολουθούν να είναι εµφανή και κατά τη διάρκεια των
επόµενων χρόνων, ιδιαίτερα στις ευρωπαϊκές οικονοµίες. Το
γεγονός αυτό αναφέρεται και στην αρχή του παραθέµατος (Στην
Ευρώπη … Μεγάλου Πολέµου). Έτσι, στις 22 Οκτωβρίου 1929,
σε µια Αµερική ευηµερούσα, που πίστευε ότι είχε βρει τον τρόπο
να χτυπήσει την ανέχεια, ξεσπά η µεγάλη κρίση.
Άµεσο αποτέλεσµα της κρίσης ήταν να προκληθεί σε
ολόκληρο τον κόσµο ένα κύµα κοινωνικής εξαθλίωσης. Ένας
µεγάλος αριθµός εργατών στις χώρες που επλήγησαν
περισσότερο, έµεινε άνεργος: 13 εκατοµµύρια στις Ηνωµένες
Πολιτείες το 1932, 6 εκατοµµύρια στη Γερµανία. Στους ανέργους
πρέπει να προσθέσουµε ακόµη τους υπαλλήλους και τους
διευθυντές των επιχειρήσεων που έκλεισαν. Η εντεινόµενη
ανεργία τεκµηριώνεται και στο σχετικό παράθεµα (προβλήµατα
της αυξανόµενης ανεργίας και ύφεσης). Οι έµποροι βλέπουν τις
εργασίες τους να µειώνονται, γιατί δυσκολεύονται να πωλήσουν,
και οι πελάτες των ελεύθερων επαγγελµάτων συνεχώς
ελαττώνονται. Οι αγρότες δε βρίσκουν αγοραστές για τα
προϊόντα τους, παρά την πτώση των τιµών. Τα προαναφερθέντα
στοιχεία αποτελούν εκφάνσεις της οικονοµικής ύφεσης που
επισηµαίνεται στο παράθεµα. Αυτή η ανέχεια προκαλεί την οργή
των πολιτών κατά των κυβερνήσεων, που τις θεωρούν υπεύθυνες
για την κρίση: πορείες, διαδηλώσεις, συγκρούσεις ανέργων µε
την αστυνοµία στους δρόµους είναι καθηµερινό φαινόµενο για
τις µεγάλες πόλεις της Ευρώπης και της Αµερικής.
Μία από τις κυριότερες συνέπειες της οικονοµικής αυτής
κρίσης είναι η ακόµη µεγαλύτερη κεφαλαιοκρατική συγκέντρωση, η οποία και επαύξησε το ρόλο των τραστ στην οικονοµική
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ζωή. Τα µεγάλα βιοµηχανικά συγκροτήµατα βρήκαν την ευκαιρία
και εξαγόρασαν τις µικρότερες επιχειρήσεις που χρεοκόπησαν ή
που δεν µπορούσαν να αντεπεξέλθουν στην κρίση. Το ίδιο
συµβαίνει και στον τραπεζικό τοµέα. Πολλοί αγρότες και
κάτοικοι µικρών πόλεων συρρέουν στα µεγάλα αστικά κέντρα µε
την ελπίδα να βρουν εργασία. Ο πληθυσµός των αστικών
κέντρων αυξάνεται και δηµιουργούνται πρόσθετα κοινωνικά
προβλήµατα.
Η
διάρθρωση
της
αστικής
κοινωνίας
διαταράσσεται. Τα µεσαία αστικά στρώµατα µε τη χρεοκοπία των
επιχειρήσεών τους χάνουν την οικονοµική τους υπόσταση και
προλεταριοποιούνται.
Η
οικονοµική
κρίση
αρχίζει
να
µεταµορφώνεται σε ιδεολογική. Μια δυσπιστία προς το αστικό
δηµοκρατικό πολίτευµα, τη φιλελεύθερη οικονοµία, την κοινωνία
της βιοµηχανικής ανάπτυξης, αρχίζει να εκδηλώνεται στην
Ευρώπη. Με την εξαφάνιση των µεσαίων στρωµάτων το
κοινωνικό σώµα έχασε την «ελαστικότητά» του: ανάµεσα στους
µεγαλοαστούς που τώρα κυριαρχούν, και στην εργατική τάξη δεν
παρεµβάλλονται παρά µόνο οι µικροαστοί. Η µικροαστική όµως
τάξη διακρίνεται
από ιδεολογική αστάθεια, η οποία δε θα
επιτρέψει στο αστικό δηµοκρατικό πολίτευµα να λειτουργήσει
οµαλά. Η οικονοµική κρίση εξανεµίζει τις ελπίδες των
µικροαστών
για
κοινωνική
ανέλιξη.
Ο
φόβος
της
προλεταριοποίησης σε συνδυασµό µε την έλλειψη ιδεολογικού
προσανατολισµού, ωθούν τα µικροαστικά στρώµατα προς την
υποστήριξη εθνικιστικών και ολοκληρωτικών πολιτικών λύσεων,
έξω από το πλαίσιο του αστικού δηµοκρατικού πολιτεύµατος.
Συγκεκριµένα, όπως αναφέρεται στο παράθεµα, διευρύνεται το
ρεύµα αµφισβήτησης της κυρίαρχης οικονοµικής και κοινωνικής
τάξης και ειδικότερα της οικονοµίας της ελεύθερης αγοράς, των
φιλελεύθερων οικονοµικών και πολιτικών αντιλήψεων και του
κοινοβουλευτισµού. Εξάλλου, σύµφωνα µε την ιστορική
αφήγηση, κανείς δεν πιστεύει πια στη θεωρία ότι η απόλυτη
οικονοµική ελευθερία οδηγεί στην ευηµερία και την ευτυχία
όλων των ανθρώπων.
Σε χώρες στις οποίες το αστικό δηµοκρατικό πολίτευµα δεν
έχει ακόµη εδραιωθεί (όπως η Γερµανία, η Ιταλία, η Ισπανία
κ.α.), η µεγαλοαστική τάξη φοβούµενη τις κοινωνικές συνέπειες
της αναταραχής, που προέρχεται από τα πενόµενα κατώτερα
στρώµατα, και εκµεταλλευόµενη την ανησυχία των µικροαστών,
θα υποστηρίξει ολοκληρωτικές πολιτικές λύσεις, για να
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ξεπεραστεί η οικονοµική και κοινωνική κρίση. Αναπτύσσονται
κινήµατα µε εθνικιστικό και αντιδηµοκρατικό προσανατολισµό,
που οδηγούν στην εγκαθίδρυση ολοκληρωτικών καθεστώτων στις
συγκεκριµένες χώρες, τα οποία, µε τη σειρά τους, εξάπτουν
εθνικιστικά
συναισθήµατα.
Εξάλλου,
αυτό
το
γεγονός
επιβεβαιώνεται και από το ιστορικό παράθεµα (Η µεγάλη κρίση
… δικτατορικών «λύσεων»).
Αντίθετα, στις Ηνωµένες Πολιτείες και τις δυτικές
δηµοκρατίες (Αγγλία, Γαλλία) τα συγκεκριµένα φαινόµενα, αν
και υπαρκτά, δε γνωρίζουν την ίδια ένταση και, άρα, δε
σηµειώνεται αντικοινοβουλευτική εκτροπή.
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