ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΟΜΑΔΑ Α΄
Α.1.1. Ποιο το περιεχόμενο
του «σχεδίου των τριών τμημάτων»
(9 Ιανουαρίου 1824) για τη λύση του ελληνικού ζητήματος και ποιες οι
αντιδράσεις;
Μονάδες 15
Α.1.2. Ποιες ήταν οι συνθήκες, μετά τη λήξη του Πρώτου Παγκοσμίου
Πολέμου, που σφράγισαν τον ελληνικό θρίαμβο; (Να αναφέρετε και το
περιεχόμενό τους)
Μονάδες 15
Α.2.2. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας τη
λέξη Σωστό ή Λάθος δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί η κάθε
πρόταση:
α. Ο Καποδίστριας έφτασε στο Ναύπλιο στις 6 Ιανουαρίου 1828, για να
αναλάβει τη θέση του Κυβερνήτη με θητεία εφτάχρονη.
β. Στις τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα η βιομηχανική επανάσταση
παίρνει νέα μορφή με τη χρησιμοποίηση νέων πηγών ενέργειας
(ηλεκτρική ενέργεια, πετρέλαιο) και την εφαρμογή της επιστημονικής
γνώσης στη βιομηχανία.
γ. Όσον αφορά στο πρόβλημα της Κρήτης, αμέσως, με την έναρξη του Α΄
Βαλκανικού πολέμου, η Ελλάδα αποδέχτηκε την ένωση και έστειλε ως
πρώτο έλληνα Γενικό Διοικητή τον Αλέξανδρο Ζαϊμη.
δ. Ο Αλ. Παπαναστασίου ορκίζεται πρωθυπουργός της Ελλάδας (24
Μαρτίου 1924) και βασικός του στόχος είναι η ανακήρυξη της
Δημοκρατίας.
Μονάδες 8
Α.2.2. Να αποδώσετε συνοπτικά το περιεχόμενο των παρακάτω όρων:
α. Συνθήκη του Αγίου Στεφάνου (19 Φεβρουαρίου 1878).
β. Τριπλή Συμμαχία – Εγκάρδια ή Τριπλή Συνεννόηση (Αντάντ).
γ. Δόγμα Ζντάνωφ.
Μονάδες 12

ΟΜΑΔΑ Β΄
Β.1. Λαμβάνοντας υπόψη σας τα ποσοτικά δεδομένα του πίνακα και σε
συνδυασμό με τις ιστορικές σας γνώσεις να απαντήσετε στα ερωτήματα
που ακολουθούν.
Η αξία στο χρηματιστήριο μιας μετοχής των αμερικανικών
σιδηροδρόμων

Ιούνιος
Δεκέμβριος
Ιούνιος
Σεπτέμβριος
Ιούνιος
Ιούνιος

1913 = 240 δολ.
1921 = 164
1924 = 204
1925 = 238
1926 = 265
1927 = 316
1927 = 336
1928 = 336
1929 = 446
1930 = 364
1932 = 38

α) Να αιτιολογήσετε τις αυξομειώσεις που παρατηρούνται στην αξία της
συγκεκριμένης μετοχής στο αμερικανικό χρηματιστήριο.
Μονάδες 13
β) Πότε, κατά τη γνώμη σας, θα άρχιζε πάλι η άνοδος στην αξία της
συγκεκριμένης μετοχής και γιατί;
Μονάδες 12

Β.2. Στις 25 Νοεμβρίου, τα μεσάνυχτα, του 1942, η γέφυρα του
Γοργοποτάμου ανετινάχθη, ύστερα από μάχη δύο ωρών. Ο αιφνιδιασμός
είχε επιτύχει απόλυτα. Οι αρχές Κατοχής έμειναν κατάπληκτες, από το
«θράσος» των ληστών…..Στη Λαμία, στας Αθήνας και αλλού για
αντίποινα, οι αρχές Κατοχής διέταξαν ομαδικές εκτελέσεις. Η ανατίναξις
μετεδόθη με πρωτοφανή ταχύτητα σε όλη την Ελλάδα, σαν ένα πολεμικό
εγερτήριο. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός το είχε χαρακτηρίσει τότε σαν μια

μεγάλη επιτυχία, ως εκείνη τη στιγμή, το μεγαλύτερο «σαμποτάζ» της
Ευρώπης.
Η ένοπλος Αντίστασις ξεκινούσε με μια συνεργασία των δύο Οργανώσεων
και με μια επιβλητική επιτυχία στρατηγικής σημασίας για το Συμμαχικό
Αγώνα της Βορείου Αφρικής. Εκείνο που δεν επέτυχαν οι ηγεσίες των στας
Αθήνας ύστερα από δέκα μηνών άκαρπες συζητήσεις (Οκτώβριος 1941 –
Ιούνιος 1942) το επέτυχεν ο έμπρακτος κοινός πόθος της Ελευθερίας. Το
γεγονός αυτό μας έδειχνε το δρόμο που έπρεπε να ακολουθήσουμε: Ένωσις
ή τουλάχιστον συνεργασία.
Με βάση το παράθεμα και τις ιστορικές σας γνώσεις:
α) Να αναφερθείτε στην ίδρυση των ένοπλων αντάρτικων σωμάτων κατά
τη διάρκεια της Αντίστασης στην Κατοχή των Δυνάμεων του Άξονα
καθώς επίσης και στην κοινή δράση κατά του κατακτητή.
Μονάδες 13
β) Να παρουσιάσετε τα αίτια της κρίσης που εκδηλώθηκε μεταξύ των
τριών βασικών αντιστασιακών οργανώσεων που οδήγησαν στη ρήξη τον
Απρίλιο του 1944.
Μονάδες 12

