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ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ∆΄ ΤΑΞΗΣ
ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΜΑΪΟΥ 2008
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ:
ΙΣΤΟΡΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)

ΘΕΜΑ Α1

ΟΜΑ∆Α Α

Α.1.1

Πότε, πού και από ποιους ιδρύθηκε η Φιλική
Εταιρεία; (Μονάδες 6)
Ποια ήταν η αρχική πρόθεση των μελών της και ποιοι
οι στόχοι τους; (Μονάδες 4).
Μονάδες 10

Α.1.2

Τι γνωρίζετε για την
Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο;

είσοδο

των

ΗΠΑ

στον

Μονάδες 15

ΘΕΜΑ Α2
Α.2.1 Ποιο είναι το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων;
α. Βαλκανικό Σύμφωνο (1934)
β. ∆όγμα Τρούμαν (1947)
γ. «Μεταπολίτευση» (1974).
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. Το Σύνταγμα του 1844 κατοχύρωνε τη λαϊκή
κυριαρχία.
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β. Με τη Συνθήκη Ειρήνης της Λωζάννης (24 Ιουλίου
1923) η Τουρκία ανέκτησε την Ανατολική Θράκη
και την περιοχή της Σμύρνης.
γ. Τον Σεπτέμβριο του 1922 εκδηλώθηκε κίνημα
αξιωματικών του στρατού υπό τον Νικόλαο
Πλαστήρα.
δ. Κανένα από τα πέντε μόνιμα κράτη–μέλη του
Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ δεν έχει
δικαίωμα να ασκήσει βέτο.
ε. Στις εκλογές του Νοεμβρίου 1952 επικράτησε το
κόμμα του «Ελληνικού Συναγερμού» υπό τον
στρατάρχη Αλέξανδρο Παπάγο.
Μονάδες 10
ΘΕΜΑ Β1

ΟΜΑ∆Α Β

Αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις και αντλώντας
στοιχεία από το κείμενο που ακολουθεί, να απαντήσετε στις
παρακάτω ερωτήσεις:
α. Ποια βαρύτητα είχαν η Μεγάλη Ιδέα και ο αλυτρωτισμός
στην ελληνική πολιτική ζωή κατά την πρώτη
πεντηκονταετία του ελεύθερου πολιτικού βίου των
Ελλήνων;
Μονάδες 13
β. Ποιες ήταν οι διαφορετικές προσεγγίσεις της Μεγάλης
Ιδέας;
Μονάδες 12
Πηγή Α΄
κατά
την
περίοδο
της
απολυταρχίας
«Μολονότι
εμφανίστηκαν
αμυδρότατα
μόνο
σημάδια
κάποιας
θεμελιακής διαφοράς γύρω από την εφαρμογή της λεγόμενης
Μεγάλης Ιδέας, το 1848 πλέον ο χαρακτήρας των κομμάτων
καθοριζόταν από μια διευρυνόμενη διάσταση πάνω στο
ζήτημα της Μεγάλης Ιδέας. Το ένα στρατόπεδο ήταν υπέρ
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της φιλικής συνύπαρξης με την Οθωμανική Αυτοκρατορία,
της διοικητικής εδραίωσης του ελληνικού κράτους και της
εσωτερικής ανάπτυξης των πλουτοπαραγωγικών πηγών,
στοιχείων τα οποία θεωρούσε ασφαλείς προϋποθέσεις για
την πραγματοποίηση της Μεγάλης Ιδέας στο μέλλον. […]
Το άλλο στρατόπεδο πίστευε ότι η μικρή εδαφική έκταση
της Ελλάδας ήταν η αιτία της διοικητικής ανεπάρκειας και
της μη βιωσιμότητας της οικονομίας. Συνηγορούσε για τη
χρησιμοποίηση όλων των πόρων για τη συγκαλυμμένη
υποστήριξη ένοπλων εξεγέρσεων, όπου και όποτε ήταν
δυνατό. Με λίγα λόγια, επιθυμούσε να εκπληρώσει την
εθνική αποστολή και ταυτόχρονα να επιλύσει τα εσωτερικά
προβλήματα. Το να διατηρήσει κανείς φιλικές σχέσεις με την
Τουρκία ήταν αδύνατο, έλεγαν, και το να περιμένει μια
σαφώς ευνοϊκή διεθνή κατάσταση για να επιτεθεί εναντίον
της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ήταν τόσο ηττοπαθές όσο
θα ήταν το 1821».
(John A. Petropoulos, Πολιτική και συγκρότηση κράτους στο
ελληνικό βασίλειο (1833-1843), ΜΙΕΤ, Αθήνα 1997, σ. 632-633).
ΘΕΜΑ Β2
Αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις και αντλώντας
στοιχεία από το κείμενο που ακολουθεί, να αναφέρετε τις
κυριότερες συνέπειες της αποικιοκρατίας για τις χώρες στις
οποίες αυτή επιβλήθηκε.
Μονάδες 25
Πηγή Β΄
«Μισώ τις φυλετικές διακρίσεις και το γεγονός ότι η
συντριπτική πλειοψηφία της ανθρωπότητας νιώθει το ίδιο
ενισχύει το μίσος μου. Μισώ την παιδεία που ενσταλάζει
συστηματικά στα παιδιά τις ρατσιστικές προκαταλήψεις και
την μισώ ακόμα πιο λυσσασμένα γιατί την περιφρονώ μαζί
μ’ εκατομμύρια ανθρώπους στον κόσμο. Μισώ την έπαρση
που φυλάγει ό,τι καλύτερο για την μειοψηφία και κρατά την
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πλειοψηφία σε κατάσταση δουλείας, μόνο για να δουλεύει
και να ζει σύμφωνα με τους κανόνες τους οποίους επιβάλλει
αυτή η μειοψηφία. Καμιά από τις ποινές που θ’ αποφασίσει
το δικαστήριο δεν θα μπορέσει να σβύσει το μίσος μου.
Τίποτα δεν θα μπορέσει να το σβύσει, παρά μόνο το τέλος
της αδικίας και της βαρβαρότητας, αυτών των δύο πληγών
στην πολιτική, κοινωνική και οικονομική ζωή αυτής της
χώρας, ενάντια στις οποίες παλεύω αδιάκοπα».
(Νέλσον Μαντέλα, Το Απαρτχάιντ, Αθήνα, Ηρόδοτος, 1989, σ. 63).
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ
1.

Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά (ημερομηνία,
εξεταζόμενο μάθημα). ∆εν θα 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: μετά την 8.30΄ απογευματινή.
ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
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