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ΟΜΑΓΑ ΠΡΩΣΗ
ΘΔΜΑ Α1
Νεοτοσρκικό Κίνημα1:Σν Νεοτοσρκικό Κίνημα τοσ 1908, πνπ
ππνζρέζεθε ζηνπο ιανχο ηεο απηνθξαηνξίαο ηζνλνκία, ηζνπνιηηεία θαη
επξχηαην κεηαξξπζκηζηηθφ πξφγξακκα, είρε σο ζηφρν ηνλ εθηνπξθηζκφ ηεο
απηνθξαηνξίαο. Ο ζηφρνο απηφο εθδειψζεθε θαηά ηνπο Βαιθαληθνχο
Πνιέκνπο (1912-1913) θαη θαηά ηνλ Α΄ Παγθφζκην Πφιεκν (1914-1918) θαη
πήξε ηε κνξθή ηεο εζλνθάζαξζεο* ηεο απηνθξαηνξίαο κε ηελ εθδίσμε ησλ
ρξηζηηαλψλ ηεο ρψξαο.

Βαλκανικό
ύμφωνο2:Η
Διιάδα
ζπλππέγξαςε,
ζηηο
9
Φεβξνπαξίνπ1934, ην ηεηξακεξέο Βαλκανικό ύμφωνο κε ηε Γηνπγθνζιαβία,
ηε Ρνπκαλία θαη ηελ Σνπξθία, πξνθεηκέλνπ νη ρψξεο απηέο λα πξναζπίζνπλ
απφ θνηλνχ ηελ εδαθηθή αθεξαηφηεηά ηνπο απέλαληη ζηελ «αλαζεσξεηηθή»
πνιηηηθή πνπ είρε πηνζεηήζεη ε Βνπιγαξία.

ΕΟΚΑ3: Σελ 1ε Απξηιίνπ 1955 άξρηζε ν θππξηαθφο έλνπινο αγψλαο
απφ ηελ ΔΟΚΑ (Δζληθή Οξγάλσζηο Κππξίσλ Αγσληζηψλ). Αλψηαηνο
πνιηηηθφο εγέηεο ηνπ αγψλα ήηαλ ν Μαθάξηνο. ηξαηησηηθφο εγέηεο ήηαλ ν
θππξηαθήο θαηαγσγήο αξρεγφο ηεο ΔΟΚΑ, ζπληαγκαηάξρεο Γεώργιος Γρίβας,
γλσζηφο κε ην ςεπδψλπκν «Γηγελήο».
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ΘΔΜΑ Β19
Η Δπανάσταση της 3ης επτεμβρίοσ 1843. Σνλ αξρηθφ γεληθφ
ελζνπζηαζκφ γηα ηνλ λεαξφ εγεκφλα απφ ηε Βαπαξία ζθίαζε αξγφηεξα ε
δηάρπηε δπζαξέζθεηα νξηζκέλσλ θχθισλ, νη νπνίνη έθξηλαλ πσο ζίγνληαη ηα
ζπκθέξνληά ηνπο απφ ηελ πνιηηηθή ηεο βαζηιηθήο θπβέξλεζεο. Πνιινί απφ
ηνπο παιαηνχο άξρνληεο, νη νπνίνη είραλ ελ πνιινίο δηαηεξήζεη ή θαη εληζρχζεη
ηελ πξνεπαλαζηαηηθή ηνπο επηξξνή θαη δχλακε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Αγψλα,
δελ έθξπβαλ ηε δπζαξέζθεηά ηνπο, δηφηη βξέζεθαλ παξαγθσληζκέλνη απφ ηα
δεκφζηα πξάγκαηα. Σα ζπληεξεηηθά απηά ζηνηρεία ζπκκάρεζαλ θαηά ηεο
απφιπηεο κνλαξρίαο κε θηιειεχζεξνπο πνιηηηθνχο θαη δηαλννπκέλνπο, νη
νπνίνη δπζαλαζρεηνχζαλ κε ηελ άξλεζε ηνπ κνλάξρε λα παξαρσξήζεη
χληαγκα. πληεξεηηθνί θχθινη ηεο Δθθιεζίαο εμάιινπ θαιιηέξγεζαλ ζηνλ
ιαφ ηε δπζαξέζθεηα γηα ηελ πξάμε ηεο αλαθήξπμεο ηνπ ασηοκεθάλοσ ηης
Εκκληζίας ηης Ελλάδος* θαη ηε δηνηθεηηθή ηεο απνδέζκεπζε απφ ην
Οηθνπκεληθφ Παηξηαξρείν Κσλζηαληηλνππφιεσο. Σα εηεξφθιεηα απηά
ζηνηρεία ηνπ δεκφζηνπ βίνπ ππνρξέσζαλ ηνλ Όζσλα, ηελ 3ε επηεκβξίνπ
1843, δηά ηεο ζηξαηησηηθήο θξνπξάο ηεο Αζήλαο, λα ζπγθαιέζεη
εζλνζπλέιεπζε θαη λα παξαρσξήζεη χληαγκα. Ήηαλ ε αθεηεξία ηνπ
θνηλνβνπιεπηηθνχ βίνπ ηεο ρψξαο. Με ηελ επηθξάηεζε ηεο Επανάζηαζης ηης
3ηςΣεπηεμβρίοσ, φπσο απνθιήζεθε ην ζηξαηησηηθφ απηφ θίλεκα, επαλήιζαλ
ζηα πξάγκαηα νη παιαηνί άξρνληεο, ελδεδπκέλνη ηνλ θνηλνβνπιεπηηθφ καλδχα
θαη παλίζρπξνη. Γελ ήηαλ φκσο ηφζν ηζρπξνί απέλαληη ζηνλ κνλάξρε φζν
απέλαληη ζηνλ ιαφ, επεηδή δελ ππήξραλ αθφκε νη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ
αλάπηπμε ζηαζεξψλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ, πνπ ζα εμαζθάιηδαλ νκαιφ
πνιηηεηαθφ βίν θαη νπζηαζηηθφ έιεγρν ηεο βαζηιηθήο εμνπζίαο. Σν χληαγκα
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ηνπ 1844, έλα απφ ηα πην θηιειεχζεξα πληάγκαηα ηεο επνρήο, δελ
θαηνρχξσλε ηε ιατθή θπξηαξρία, επεηδή δελ ππήξραλ ζηαζεξνί πνιηηηθνί
ζρεκαηηζκνί, γηα λα εμαζθαιίζνπλ ηελ άζθεζε ηεο εμνπζίαο απφ ηελ
πιεηνςεθία ηνπ θνηλνβνπιίνπ.

ΘΔΜΑ Β210
Βέβαηα, ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1940, νη ηδέεο ηεο επξσπατθήο
ελνπνίεζεο/νινθιήξσζεο δελ είραλ αθφκε κνξθνπνηεζεί. Απφ ηε κία πιεπξά,
βξίζθνληαλ νη ππνζηεξηθηέο ηεο δηαθπβεξλεηηθήο ζπλεξγαζίαο, ε νπνία
απαληά ζηνπο θιαζηθνχο δηεζλείο νξγαληζκνχο φπσο ν ΟΗΔ ή ην πκβνχιην
ηεο Δπξψπεο· σζηφζν, νη νξγαληζκνί απηνί ιεηηνπξγνχλ κε βάζε ηελ αξρή ηεο
νκνθσλίαο θαη δελ κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ σο κνρινί ελνπνίεζεο.
Απφ ηελ άιιε πιεπξά, δηαηππσλφηαλ ε ηδέα ηεο άκεζεο δεκηνπξγίαο
κηαο επξσπατθήο νκνζπνλδίαο· σζηφζν, δελ ππήξραλ αθφκε νη πξνυπνζέζεηο
ηεο ελφηεηαο θαη ηδηαίηεξα κηα θνηλή επξσπατθή νηθνλνκία: αλ απνηχγραλε κηα
ηέηνηα πξνζπάζεηα, ηφηε φιε ε ζχιιεςε ηεο επξσπατθήο ελφηεηαο ζα
θαηέξξεε. Γηα ηελ επξσπατθή ελνπνίεζε ε δηαθπβεξλεηηθή ζπλεξγαζία δελ
ήηαλ αξθεηή, αιιά θαη ε άκεζε νκνζπνλδηνπνίεζε δελ ήηαλ εθηθηή.
Τπήξρε φκσο θαη κία ηξίηε νδφο: ν ιεγφκελνο «ιεηηνπξγηζκφο», πνπ
πξέζβεπε φηη ζα έπξεπε λα ελνπνηεζνχλ πξψηα νξηζκέλνη βαζηθνί ηνκείο ηεο
νηθνλνκίαο, ψζηε λα δεκηνπξγεζνχλ νη πξαθηηθέο πξνυπνζέζεηο ηεο ελφηεηαο.
Η δηαδηθαζία απηή ζα ζπλέβαιε επηπιένλ ζηελ θαηνρχξσζε ηεο
επξσπατθήο εηξήλεο. Μεηά ηελ επηηπρία ζε απηά ηα πεδία ζα εξρφηαλ ζην
κέιινλ θαη ε πνιηηηθή ελφηεηα. Η αληίιεςε απηή ηέζεθε ζε εθαξκνγή κε ηε
δεκηνπξγία ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ. Οη εθπξφζσπνί ηεο, φπσο νη Γάιινη
Ρομπέρ οσμάν θαη Ζαν Μονέ, ν Βέιγνο Πολ-Ανρί πάακ, ν Γεξκαλφο
Κόνραντ Αντενάοσερ, έκεηλαλ ζηελ επξσπατθή κλήκε σο «παηέρες ηης
Εσρώπης».
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ΟΜΑΓΑ ΓΔΤΣΔΡΗ
ΘΔΜΑ Γ1
Απφ ην ζρνιηθφ βηβιίν λα αμηνπνηεζνχλ νη ζει. 41-42:
α)Δηζαγσγηθά: «Η νηθνλνκία ηεο Δπξψπεο ζηηο αξρέο ηνπ 19νπ αηψλα
ήηαλ θαηά βάζε αγξνηηθή… θαζψο θαη ζηηο ζρέζεηο ησλ δηάθνξσλ θνηλσληθψλ
ηάμεσλ ζε θάζε ρψξα.»
Κχξην κέξνο απάληεζεο: «Ο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν νη επαλαζηαηηθέο
αιιαγέο ζηελ ηερλνινγία… κε απνθνξχθσκα ηελ αημομητανή.» και «Η
Αγγιία δηέζεηε επηπιένλ, ζε ζχγθξηζε κε ηηο άιιεο ρψξεο ηεο Δπξψπεο…
θαζψο θαη κεγάιεο πνζφηεηεο γαηάλζξαθα ζε βάζνο πνπ επέηξεπε ηελ εμφξπμή
ηνπ κε ηα κέζα ηεο επνρήο.»
Απφ ηα ηζηνξηθά παξαζέκαηα λα αμηνπνηεζνχλ:
Κείκελν Α΄: Η σθέιεηα απφ ηε ξαγδαία αλάπηπμε ηεο βηνκεραλίαο
άλζξαθα θαζψο ε αλάπηπμε ηνπ ζηδεξνδξφκνπ έδσζε ην πεξηζψξην πεξεηαίξσ
αλάπηπμεο εμαηηίαο ηεο αλάγθεο ζε ζίδεξν γηα ηελ θαηαζθεπή ζηδεξνηξνρηψλ.
β)Απφ ην ζρνιηθφ βηβιίν: «Τπήξρε επίζεο ην δηαζέζηκν εξγαηηθφ
δπλακηθφ» θαη «ηελ Αγγιία επίζεο είραλ αηνλήζεη νη κεζαησληθέο ζπληερλίεο,
ζε βαζκφ πνπ λα κελ πξνβάιινπλ πξνζθφκκαηα ζηελ αλεμέιεγθηε παξαγσγή
πξντφλησλ.»
Απφ ηα ηζηνξηθά παξαζέκαηα λα αμηνπνηεζνχλ:
Κείκελν Β΄: Σν εξγαηηθφ δπλακηθφ πξνεξρφηαλ απφ ην κε βηνκεραληθφ
ηνκέα εμαηηίαο ηεο πηψζεο ηνπ αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ θαη ηελ αχμεζε ηνπ
αζηηθνχ πιεζπζκνχ κε ηελ ηαπηφρξνλε πιεζπζκηαθή αχμεζε. Σα εξγαηηθφ
δπλακηθφ απνηειείηαη επίζεο απφ αγξνηηθνχο πιεζπζκνχο κεηά ηελ εζσηεξηθή
κεηαλάζηεπζε θπξίσο απφ ηελ Ιξιαλδία θαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ γπλαίθεο θαη
παηδηά πνπ αληηδξνχζαλ ιηγφηεξν ζηε «δξαθφληεηα πεηζαξρία» πνπ επέβαιαλ
νη ζπλζήθεο εξγαζίαο ζηε βηνκεραλία.

ΘΔΜΑ Γ1
Απφ ην ζρνιηθφ βηβιίν λα αμηνπνηεζνχλ νη ζει. 78 θαη 80-81:
α)Δηζαγσγηθά: ην Γπηηθφ κέησπν επί ηέζζεξα ρξφληα νη αληίπαινη πνιέκεζαλ
πίζσ απφ ηα ραξαθψκαηα απηά, φπνπ έκειιε λα ηαθεί ην άλζνο ηεο Γαιιίαο,
ηεο Γεξκαλίαο θαη ηεο Βξεηαλίαο, ζε έλαλ πφιεκν ζηάζηκν θαη κνλφηνλν, πνπ
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θαηλφηαλ πσο δε ζα ηειείσλε πνηέ. Καη ζην αλαηνιηθφ κέησπν φκσο δελ
κπφξεζαλ νχηε εθεί λα θαηαθέξνπλ ν έλαο ζηνλ άιινλ απνθαζηζηηθά
πιήγκαηα πξηλ απφ ην 1917, παξά ηηο ηεξάζηηεο απψιεηεο ζε άλδξεο θαη
πνιεκηθφ πιηθφ.
Κχξην κέξνο απάληεζεο: «Σειείσζε έηζη ν Α΄ Παγθφζκηνο Πφιεκνο… ησλ
ζηξαηησηηθψλ ζηελ πνιηηηθή.»
Απφ ηα ηζηνξηθά παξαζέκαηα λα αμηνπνηεζνχλ:
Κείκελν Α΄: Η καξηπξία ηνπ M. Leblanc ζηελ νπνία πεξηγξάθεη ηε
ζθιεξφηεηα θαη ηηο επηπηψζεηο ηνπ πνιέκνπ ζηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα θαη
δηεθδηθεί εθ λένπ ηε ιεηηνπξγηθή έληαμε ζηελ θνηλσλία φζσλ ζπκκεηείραλ
ζηνλ πφιεκν.
Κείκελν Β΄: Οη επηπηψζεηο ζε νηθνλνκηθφ επίπεδν κε απψιεηεο γηα ηελ Αγγιία
θαη ηε Γαιιία θαη ηελ αλάδεημε ησλ ΗΠΑ ζε θπξίαξρε νηθνλνκηθή δχλακε.
Παξάιιεια, ζην ζπλνδεπηηθφ πίλαθα απνηππψλνληαη νη αλζξψπηλεο απψιεηεο
δπλάκεσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηνλ πφιεκν, κε ηε Γαιιία λα ππεξηεξεί ζε αξηζκφ
ζπκάησλ πνπ αγγίδνπλ ην 60% ηνπ ζπλφινπ ησλ επηζηξαηεπκέλσλ ελψ ε
Ρσζία είρε ην κεγαιχηεξν αξηζκφ λεθξψλ.

β)«Ο πφιεκνο νδήγεζε επίζεο ζηελ αλαζεψξεζε πνιιψλ αξρψλ… εζληθήο
εζηίαο ησλ Δβξαίσλ.»
Απφ ηα ηζηνξηθά παξαζέκαηα λα αμηνπνηεζνχλ:
Κείκελν Γ΄: Η αλαθνξά ζηα 14 ζεκεία ηνπ Γνπίιζνλ φπνπ δηαθεξχζζεηαη ην
δηθαίσκα απηνδηάζεζεο ησλ ιαψλ θαη δηαηππψλνληαη νη βαζηθέο αξρέο γηα ηε
δηαζθάιηζε ηεο κειινληηθήο εηξήλεο.
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