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ΘΕΜΑ Α1 
Α1.1. ΣΕΛ 83 Β΄τεύχος (τελευταία σειρά) «Δύο συνθήκες μετά τη λήξη του Πρώτου 
Παγκοσμίου . . . έως σελ. 84 -> «την οριστική προσάρτηση της περιοχής στην 
Ελλάδα» 
 
Α 1.2. Α τεύχος σελ. 154 «πραγματοποιείται την ίδια εποχή (β βιομηχανική) και η 
δεύτερη επανάσταση στα μέσα μεταφοράς» έως «την αύξηση του ρυθμού της 
αγροτικής παραγωγής» 
Και 
Σελ.155 «παράλληλα η ηλεκτρική ενέργεια χρησιμοποιείται…..» έως και «αυξάνεται 
η ταχύτητα των μέσων μαζικής μεταφοράς» 
 
ΘΕΜΑ Α2 
Α2.1 
Α. Λ 
Β. Σ 
Γ. Σ 
Δ. Λ 
Ε. Σ 
 
Α 2.2. 
Α. Στις αρχές του 20ου αιώνα δύο συνασπισμοί βρίσκονται αντιμέτωποι στην 
Ευρώπη. Ο ένας από αυτούς είναι η Εγκάρδια Συνεννόηση (Ανταντ) που έχει ως 
μέλη  της την Αγγλία την Γαλλία και την Ρωσία 
 
Β. 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. 
 
Γ. Μεταξύ των οργάνων του Ο.Η.Ε. είναι και ο Γενικός γραμματέας ο οποίος 
διευθύνει τον οργανισμό και μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεών του. 
 
ΟΜΑΔΑ Β 
 
ΘΕΜΑ Β1 (Α΄τεύχος) (σελ. 288) 
Από την δημοσίευση του Χάτι Χουμαγιούν (1856) η Κρήτη βρισκόταν σε διαρκή 
αναταραχή και αναβρασμό. Οι Κρήτες ζητούσαν να εφαρμοστούν οι φιλελεύθερες 
μεταρρυθμίσεις που η Πύλη και οι Δυνάμεις τους είχαν υποσχεθεί. (σελ 289) 
Γύρω στα 1865 το μοναστηριακό , δηλαδη η διάθεση των εισοδημάτων των 
μοναστηριών και η δικαιότερη ρύθμιση του φορολογικού συστήματος είναι δύο 
ακανθώδη προβλήματα που ενδιαφέρουν άμεσα όλους τους Κρήτες «βαρυτάτους 



 

 

φόρους αυξανόμενους πληρώνομεν» αναφέρει χαρακτηριστικά και το παράθεμα 
«δημιουργεί ένταση…ήταν δυσβάσταχτος» Μέσα σ’ αυτό το κλίμα ήταν εύκολο…..ή 
τουλάχιστον την παραχώρηση σχετικής αυτονομίας 
Μεταξύ των άλλων οι Κρήτες αναφέρουν ότι η ζωή τους αποτελεί σειρά 
καταπιέσεων , αδικιών και δυστυχημάτων. Η δικαιοσύνη ήταν ανύπαρκος θεσμός 
στην Κρήτη καθώς δεν υπήρχαν ούτε νόμοι ούτε δικαστήρια. Επιπλέον υπήρχαν 
ελάχιστα σχολεία οργανωμένα και αυτά τα λίγα εκπαιδευτικά ιδρύματα 
συντηρούνταν από τους ίδιους τους Κρήτες. Ακόμη οι ίδιοι οι Κρήτες πλήρωναν από 
το υστέρημά τους για τη διατήρηση του κλήρου στις εκκλησίες Οι Κρήτες ήταν 
επίσης αποκλεισμένοι από την πιθανότητα πρόσληψης σε κάποια δημόσια 
υπηρεσία. Στην Κρήτη δε λάμβανε χώρα κανένα δημόσιο έργο και οι Κρήτες 
στερούνταν γεφυρών και δρόμων. Οι Οθωμανοί τέλος διέπρατταν αδικήματα 
εναντίον τους χωρίς ποτέ να τιμωρούνται. Οι Κρήτες έτσι ένιωθαν δούλοι στο ίδιο 
τους το νησί. 
«Μετά την επίδοση του υπομνήματος οι Τούρκοι αρχίζουν αμέσως διώξεις…….τον 
πραγματοποιούν στις 21 Αυγούστου. 
 
 
ΘΕΜΑ Β2 
(σελ. 289) Μετά το ξέσπασμα  της αμερικανικής οικονομικής κρίσης οι συνέπειες 
ήταν σοβαρές σε όλα τα επίπεδα, κοινωνικό, πολιτικό και ιδεολογικό. Έτσι καθώς η 
κρίση ήταν καθαρά οικονομική άρχισε να μεταμορφώνεται σε ιδεολογική. 
Σελ.164 (β τεύχος). «Μια δυσπιστία προς το αστικό δημοκρατικό πολίτευμα …….να 
εκδηλώνεται στην Ευρώπη. Πράγματι, στο παράθεμα του Ιω Στεφανίδη αναφέρεται 
ότι η εμπιστοσύνη των ανθρώπων στους υπάρχοντες οικονομικούς και πολιτικούς 
θεσμούς εξαφανίστηκε καθώς τα προβλήματα της ανεργίας δυσχέραιναν την ομαλή 
λειτουργία των φιλελεύθερων πολιτευμάτων. 
Επιπλέον, με την εξαφάνιση των μεσαίων σελ. 164 έως και σελ.166 ολοκληρωτικές 
πολιτικές λύσεις για να ξεπεραστεί η οικονομική και κοινωνική κρίση. Έτσι, και 
σύμφωνα πάντα με το παράθεμα, η Μεγάλη Κρίση διευκόλυνε πράγματι την άνοδο 
εθνικιστικών κινημάτων και την επιβολή δικτατορικών «λύσεων» κάτι που 
εξελικτικά οδήγησε προς έναν νέο β παγκόσμιο καταστρεπτικό πόλεμο. 
 


