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ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ   
ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΤΡΙΤΗ 22 ΜΑΪΟΥ 2007  
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ: 

ΙΣΤΟΡΙΑ  
  

ΟΜΑ∆Α Α΄  
ΘΕΜΑ Α1  
Α.1.1. Πώς αντιµετώπισαν τη ναυµαχία του Ναυαρίνου (8/20 Οκτωβρίου 

1827) οι Έλληνες, ο Σουλτάνος και οι Μεγάλες ∆υνάµεις της εποχής;  
Μονάδες 10  

  

Α.1.2. Ποια µέτρα πήραν µη δικτατορικά κράτη της Ευρώπης, µιµούµενα τις 
Η.Π.Α., για την αντιµετώπιση της παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης 
του 1929;  

Μονάδες 15  
  

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. Η Κύπρος παραδόθηκε από τους Τούρκους στους Άγγλους µε τη 

Συνθήκη των Σεβρών.  
β.  Τα ∆ωδεκάνησα ενσωµατώθηκαν στην Ελλάδα το 1948.  
γ. Ο ∆ηµήτριος Υψηλάντης διατύπωσε έντονες επικρίσεις για το 

«ψήφισµα της υποτέλειας».  
δ. Με τις ενέργειες του Αλέξανδρου Σβώλου συγκλήθηκε η διάσκεψη 

στο Λίβανο.  
ε. Μεταξύ της Σοβιετικής  Ένωσης και του καθεστώτος του Κεµάλ 

υπεγράφη Σύµφωνο Φιλίας το Μάρτιο του 1921.  
Μονάδες 10  

Α.2.2. Να δώσετε το περιεχόµενο των ακόλουθων όρων:   
α. Ανατολικό Ζήτηµα  
β. «άψογη στάση»  
γ. Εθνική Οργάνωση Κυπρίων Αγωνιστών (Ε.Ο.Κ.Α.)  

Μονάδες 15  
   

ΟΜΑ∆Α Β΄  
ΘΕΜΑ Β1  

Αντλώντας στοιχεία από τα παρακάτω κείµενα και αξιοποιώντας τις 
ιστορικές σας γνώσεις να αναφερθείτε:  

α. στα αίτια των Βαλκανικών πολέµων,  

Μονάδες 15  
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β. στο περιεχόµενο της συνθήκης µε την οποία τερµατίστηκε ο Α΄ 
Βαλκανικός πόλεµος.  

Μονάδες 10   
  

ΚΕΙΜΕΝΟ Α΄  
Εκείνη την άνοιξη και το καλοκαίρι τα γεγονότα είχαν εξελιχθεί 

ταχύτατα. Τµήµατα της οθωµανικής Μακεδονίας έδειχναν έτοιµα να πέσουν 
στα χέρια είτε της Ιταλίας (που είχε πολεµήσει εναντίον της αυτοκρατορίας 
µε αντικείµενο την Τριπολίτιδα) είτε των Αλβανών εξεγερµένων, οι οποίοι 
απαιτούσαν ν’ αποκτήσουν δικό τους κράτος. Αυτή ήταν ίσως η µοναδική 
απειλή που µπορούσε να κάνει τα βαλκανικά κράτη να οµονοήσουν, και 
µέσα σ’ ένα διπλωµατικό ανεµοστρόβιλο το Μαυροβούνιο, η Σερβία, η 
Βουλγαρία και η Ελλάδα υπέγραψαν µια σειρά από διµερείς συµφωνίες και 
αποφάσισαν να επιτεθούν τον Οκτώβρη εναντίον των Οθωµανών.   
   

(Mark Mazower, Θεσσαλονίκη. Πόλη των φαντασµάτων,  
Μετάφρ. Κ. Κουρεµένος, εκδ. Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2006, σελ. 352.)  

  
   

ΚΕΙΜΕΝΟ Β΄  
  
  

Συνθήκη Λονδίνου  
Άρθρον 2  

Η Αυτού Μεγαλειότης ο Αυτοκράτωρ των Οθωµανών εκχωρεί προς τας 
Αυτών Μεγαλειότητας τους Συµµάχους Ηγεµόνας πάσας τας επί της 
ευρωπαϊκής ηπείρου εδαφικάς εκτάσεις της Αυτοκρατορίας Αυτού προς 
δυσµάς, γραµµής αρχοµένης από της επί του Αιγαίου πελάγους Αίνου µέχρι 
της επί του Ευξείνου Πόντου Μηδείας, εξαιρουµένης της Αλβανίας.  

  
Άρθρον 4  

Η Αυτού Μεγαλειότης ο Αυτοκράτωρ των Οθωµανών δηλοί ότι 
εκχωρεί εις τας Αυτών Μεγαλειότητας τους Συµµάχους Ηγεµόνας την νήσον 

Κρήτην και ότι παραιτείται υπέρ Αυτών πάντων των ων εκέκτητο
1
 επί της 

νήσου ταύτης κυριαρχικών και άλλων δικαιωµάτων.  
--------------  

1. των ων εκέκτητο: όσων ήταν κύριος, όσα κατείχε  
  
  
ΘΕΜΑ Β2  

Αντλώντας στοιχεία από το παρακάτω κείµενο και αξιοποιώντας τις 
ιστορικές σας γνώσεις να αναφερθείτε:  

α. στις απαιτήσεις του Στρατιωτικού Συνδέσµου (1909),  

Μονάδες 15  
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β. στον τρόπο µε τον οποίο επιβλήθηκε ο Στρατιωτικός Σύνδεσµος και στις 
πολιτικές συνέπειες που άµεσα προέκυψαν.  

Μονάδες 10  
  

ΚΕΙΜΕΝΟ  

Στο πρόγραµµα του Στρατιωτικού Συνδέσµου, δεν υπάρχει σηµείο που 
να δείχνει ότι πίσω από τις ξιφολόγχες κρυβόταν η επαναστατηµένη αστική 
τάξη. Οι αξιωµατικοί:  

[…]  
- απαιτούσαν, πάντως «όπως ο τε ∆ιάδοχος και οι Βασιλόπαιδες 

απόσχωσι
1
 της ενεργού και διοικητικής εν τω στρατώ και τω ναυτικώ 

υπηρεσίας».  
- υπέβαλαν «την παράκλησιν όπως εν τω µέλλοντι ο Βασιλεύς (…) 
απαιτή ίνα οι Υπουργοί των Στρατιωτικών και των Ναυτικών 
προέρχωνται εξ ανωτέρων αξιωµατικών».  

- εκδήλωναν τον «πόθον (…) όπως η ∆ιοίκησις της χώρας καταστή 
χρηστή και έντιµος, όπως η ∆ικαιοσύνη απονέµηται ταχέως µετ’ 
αµεροληψίας και ισότητος, (…) όπως η Εκπαίδευσις του Λαού 

καταστή λυσιτελής
2
 διά τον πρακτικόν βίον και τας στρατιωτικάς 

ανάγκας της Χώρας, όπως η ζωή, η τιµή και η περιουσία των πολιτών 
εξασφαλισθώσιν και τέλος όπως τα οικονοµικά ανορθωθώσι, 
λαµβανοµένων των απαιτουµένων µέτρων προς λελογισµένην 
διαρρύθµισιν των εσόδων και εξόδων του Κράτους (…)»  

-------------  

1. απόσχωσι: απέχουν  

2. λυσιτελής: ωφέλιµη  

(Γ. ∆ερτιλής, Κοινωνικός µετασχηµατισµός και στρατιωτική επέµβαση 1880-1909, σελ. 
186-187.)  
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Απαντήσεις 
 

ΟΜΑ∆Α Α’ 
Θέµα Α1 
 
Α.1.1. Η άρνηση ή η κωλυσιεργία του Ιµπραήµ να συµµορφωθεί µε τους όρους της Ιουλιανής 
Σύµβασης του Λονδίνου (24 Ιουνίου/6 Ιουλίου 1827) ήταν η αφορµή για τη ναυµαχία του 
Ναυαρίνου (8/20 Οκτωβρίου 1827). 
«Το γεγονός εξόργισε ... έφυγαν από την Κωνσταντινούπολη» (σελ. 130, σχολ. εγχειρίδιο). 
 
Α.1.2. «Παντού, όπως ακριβώς και στις Ενωµένες Πολιτείες ... για να µειώσουν την ανεργία» 
(σελ. 166-167, σχολ. Εγχειρίδιο) 
 
Θέµα Α2 
 
Α.2.1 
α. Λάθος 
β. Σωστό 
γ. Σωστό 
δ. Λάθος 
ε. Σωστό 
 
Α.2.2 
α. Ανατολικό Ζήτηµα: Αποκαλείται η µορφή που πήρε ο αγώνας µεταξύ των Ευρωπαϊκών 
∆υνάµεων για την εκµετάλλευση της σουλτανικής αδυναµίας ή τη διανοµή της οθωµανικής 
αυτοκρατορίας. Το ζήτηµα αυτό είχε γεννηθεί πολύ πριν τον επαναστατικό αγώνα των Ελλήνων 
(1821), επρόκειτο να συνεχιστεί για εκατό χρόνια αργότερα και αφορούσε ζωτικής σηµασίας 
αλύτρωτες περιοχές για την Ελλάδα, όπως η Κρήτη και η Μακεδονία (σελ. 131, σχολ. Εγχειρίδιο).  
 
β. «άψογη στάση»: Αναφέρεται στην αρνητική στάση που κράτησε η Ελλάδα απέναντι στο αίτηµα 
των Κρητών για ένωση στα τέλη του 19ου αιώνα. Ο όρος έχει υποτιµητική σηµασία και οφείλεται 
στην αδυναµία της Ελλάδας να διεκδικήσει τα δίκαιά της. «∆εν τολµούσε ... και του βασιλιά» (σελ. 
303 σχολ. εγχειρίδιο). 
 
γ. Ε.Ο.Κ.Α: Κυπριακή επαναστατική οργάνωση, µε στρατιωτικό συντονιστή το στρατηγό Γεώργιο 
Γρίβα (∆ιγενή). ∆ιεξήγαγε ένοπλο αγώνα κατά των Άγγλων µετά την άρνηση της βρετανικής 
κυβέρνησης να δεχτεί τη θέληση του κυπριακού λαού όπως αυτή φανερώθηκε στο δηµοψήφισµα που 
πραγµατοποιήθηκε υπέρ της ένωσης του νησιού µε την Ελλάδα το 1950 (96% των ψήφων). Οι 
Άγγλοι αντέδρασαν λυσσαλέα στη δράση της Ε.Ο.Κ.Α, εξόρισαν τον αρχιεπίσκοπο Μακάριο στις 
Σεϋχέλλες, βασάνισαν και εκτέλεσαν αγωνιστές, πυρπόλησαν χωριά. Στην Κύπρο ζωντάνεψαν οι 
ηρωικές στιγµές των θυσιών των µορφών του 1821 (Γρηγ. Αυξεντίου, Καραολής και ∆ηµητρίου). Τα 
πλήγµατα της Ε.Ο.Κ.Α. ανάγκασαν τους Άγγλους να υποχωρήσουν. (σελ. 401-402, σχολ. 
εγχειρίδιο). 
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Β.1. (α) Από το 1908 και µετά διάφορες πολιτικές και στρατιωτικές εξελίξεις συνέβαλαν στη 
συνεννόηση µεταξύ των Βαλκανικών χώρων για την κοινή επίθεση στην Οθωµανική Αυτοκρατορία. 
Οι λόγοι που οδήγησαν στην έκρηξη του Α’ Βαλκανικού πολέµου, µετά την δηµιουργία κοινού 
Βαλκανικού µετώπου, πρέπει να αναζητηθούν: 
 
- Στην εξασθένιση της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας εξαιτίας του πολέµου της µε την Ιταλία. 

Αρχικά, οι Ιταλοί επιτέθηκαν στη Λιβύη, που ήταν κτήση τουρκική. Εξαιτίας της αντίστασης 
των τουρκικών δυνάµεων µετέφεραν τον πόλεµο στα ∆ωδεκάνησα, τα οποία και κατέλαβαν, 
ύστερα από την αποχώρηση των Τούρκων. 

- Στη βάναυση καταπάτηση των δικαιωµάτων των εθνοτήτων που ζούσαν στα εδάφη της 
Οθωµανικής Αυτοκρατορίας. Από το 1908 είχαν επικρατήσει στην Οθωµανική Αυτοκρατορία 
οι Νεότουρκοι, οι οποίοι αν και αρχικά είχαν υποσχεθεί ισότητα, ισονοµία και ελευθερία, 
ακολούθησαν πολιτική εκτουρκισµού κλείνοντας σχολεία και συνεχίζοντας τις διώξεις των 
χριστιανών. 

- Στην έξαρση του εθνικού συναισθήµατος στα βαλκανικά κράτη για την απελευθέρωση 
αλύτρωτων αδελφών. 

o Η Ελλάδα διεκδικεί την Κρήτη, τη διαφιλονικούµενη από τη Σερβία και τη Βουλγαρία 
Μακεδονία, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. 

o Η Βουλγαρία και η Σερβία διεκδικούν τα βόρεια τµήµατα της Μακεδονίας. 
o Οι εξεγερµένοι Αλβανοί απαιτούν να αποκτήσουν δικό τους κράτος. 

- Στον επεκτατικό ανταγωνισµό των Μεγάλων ∆υνάµεων στη Βαλκανική Χερσόνησο για τα 
ζωτικής σηµασίας οικονοµικά τους συµφέροντα. 

o Η Γερµανία ενισχύει την Οθωµανική Αυτοκρατορία αναζητώντας νέες αγορές και 
πρώτες ύλες και επιδιώκοντας να αντικαταστήσει µε δικά της κεφάλαια τα 
αγγλογαλλικά. 

o Η Ρωσία ενισχύει τη Σερβία και τη Βουλγαρία. 
o Για να µειώσουν τη ρωσική επέµβαση στο Βαλκανικό χώρο οι Άγγλοι και οι Γάλλοι, 

ενισχύουν το διπλωµατικό ρόλο της Ελλάδας. 
 
Όλες οι παραπάνω εξελίξεις, αυτός ο «διπλωµατικός ανεµοστρόβιλος», όπως εύστοχα 

αναφέρει ο Mark Mazower, οδήγησαν σε µια σειρά από διµερείς συµφωνίες (Μάρτιος-
Ιούνιος 1912), από τις οποίες προέκυψε το κοινό βαλκανικό µέτωπο. Οι βαλκανικοί 
σύµµαχοι µετά την απόρριψη των αιτηµάτων τους από την Οθωµανική Αυτοκρατορία, που 
αφορούσαν στη διασφάλιση της εθνικής αυτονοµίας των εθνοτήτων, κηρύσσουν τον πόλεµο 
κατά της Τουρκίας (Οκτώβριος 1912). Ας σηµειωθεί ότι η Ελλάδα συµµετείχε στον πόλεµο 
αυτό αναδιοργανωµένη, µε ισχυρό στρατό, έτοιµη να αρχίσει τον αγώνα για την 
απελευθέρωση του αλύτρωτου Ελληνισµού. 

 
(β) Μετά από πολλές µάχες που διεξήχθησαν σε ολόκληρη σχεδόν την βαλκανική 

χερσόνησο, η Οθωµανική Αυτοκρατορία υποχώρησε  υπογράφοντας την -σε βάρος της- 
Συνθήκη του Λονδίνου (17/30 Μαΐου 1913). Σύµφωνα µε το κείµενο της Συνθήκης του 
Λονδίνου ο Σουλτάνος παραχώρησε στα συµµαχικά βαλκανικά κράτη όλα τα εδάφη δυτικά 
της γραµµής Αίνου-Μηδείας. Επίσης, ο Σουλτάνος παραιτήθηκε από τα κυριαρχικά του 
δικαιώµατα στην Κρήτη. Η τύχη των νησιών του Αιγαίου και της χερσονήσου του Άθω θα 
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καθοριζόταν από τις Μεγάλες ∆υνάµεις. Το ίδιο και το πρόβληµα της ανεξαρτησίας της 
Αλβανίας, τα δικαιώµατα της οποίας δεν τα εκχώρησε ο Σουλτάνος. Οι Ιταλοί δεν έθεσαν 
στο τραπέζι των διαπραγµατεύσεων τα ∆ωδεκάνησα, γιατί τα θεώρησαν πτυχή του 
ιταλοτουρκικού πολέµου και όχι του βαλκανικού. Όσο για την Κρήτη, οι Μεγάλες ∆υνάµεις 
θα αποφάσιζαν αν θα εξακολουθούσε να είναι αυτόνοµη περιοχή ή αν θα παραχωρείτο στην 
Ελλάδα. 
 Η Συνθήκη του Λονδίνου προσπαθώντας να ισοσταθµίσει τα συµφέροντα των 
Μεγάλων ∆υνάµεων µε τις εδαφικές διεκδικήσεις των βαλκανικών λαών περιείχε ασάφειες 
και παραλείψεις ως προς τον τρόπο διανοµής των διεκδικούµενων περιοχών. Αυτές οι 
ελλείψεις στο κείµενο της Συνθήκης θα οδηγήσουν σε νέες συγκρούσεις τους βαλκανικούς 
συµµάχους τον Ιούνιο του 1913, οπότε και ξεκίνησε ο Β’ Βαλκανικός πόλεµος.  
 
Β.2. (α) Μέσα σε ατµόσφαιρα απογοήτευσης και δυσφορίας για τη γενική κατάσταση της 
χώρας στο τέλος του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ου, το Μάιο του 1909, µια οµάδα 
αξιωµατικών σχηµάτισε το Στρατιωτικό Σύνδεσµο. Η απήχηση που είχε ήταν µεγάλη όχι 
µόνο στην αστική τάξη της χώρας αλλά εν γένει σε όλα τα στρώµατα του ελληνικού λαού, 
γιατί διατύπωσε µια σειρά αιτηµάτων που εξέφραζαν όλες σχεδόν τις κοινωνικές τάξεις της 
Ελλάδας. Ηγέτης του Στρατιωτικού Συνδέσµου αναδείχθηκε ο συνταγµατάρχης Νικόλαος 
Ζορµπάς, ο οποίος παρουσίασε το πρόγραµµα του Συνδέσµου και έγινε ο κύριος εκφραστής 
των αιτηµάτων αυτών. 
 
Πιο συγκεκριµένα, τα αιτήµατα του Στρατιωτικού Συνδέσµου διατυπώθηκαν ως εξής: 
-Αναδιοργάνωση του στρατεύµατος ύστερα από την ταπεινωτική ήττα του 1897. Οι 
αξιωµατικοί απαιτούσαν την αποµάκρυνση του ∆ιαδόχου και των Βασιλοπαίδων από την 
ενεργό διοίκηση του στρατού και του ναυτικού, καθώς διαπίστωσαν πόσο διαλυτική ήταν για 
το στράτευµα η παρουσία τους. 
-Αντικατάσταση του ∆ιαδόχου και των Βασιλοπαίδων από ανώτερους Έλληνες αξιωµατικούς 
οι οποίοι και θα έπρεπε να πληρώσουν τις θέσεις των Υπουργείων Στρατιωτικών και 
Ναυτικών, ως οι πλέον καταρτισµένοι και έµπειροι σε στρατιωτικά θέµατα. 
-Ανόρθωση των οικονοµικών µέσω της εξισορρόπησης των εσόδων και των εξόδων του 
κράτους ύστερα από τη χρεωκοπία του 1893 και την επονείδιστη για την χώρα επιβολή του 
∆.Ο.Ε. το 1898. Το αίτηµα αυτό εκφράστηκε κυρίως από την αστική τάξη, η οποία 
αναζητούσε οικονοµικές διεξόδους, αντίστοιχες µε αυτές των ∆υτικών χωρών. 
-Ανανέωση των εσωτερικών παραµέτρων λειτουργίας του κράτους. 

o Εξορθολογισµός της διοίκησης 
o ∆ικαιοσύνη που να εφαρµόζεται χωρίς χρονοτριβές 
o Μεταρρύθµιση της εκπαίδευσης και προσαρµογή της στις πρακτικές και 

στρατιωτικές ανάγκες της χώρας  
o Προστασία θεµελιωδών δικαιωµάτων, όπως της τιµής, της ζωής και της 

περιουσίας 
-Άµεση επίλυση των εθνικών προβληµάτων, όπως αυτό της Κρήτης, το οποίο εντάθηκε στα 
1905 εξαιτίας της αδιάλλακτης στάσης του πρίγκιπα Γεωργίου απέναντι στους επαναστάτες 
του Θερίσου. 
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-Προστασία των Ελλήνων της Μακεδονίας και της Θράκης που την εποχή εκείνη 
απειλούνταν µε εκτουρκισµό ή µετοικεσία σύµφωνα µε τα διαφαινόµενα σχέδια των 
Νεοτούρκων. 
 
Όλα τα παραπάνω οδήγησαν σε κρίση των θεσµών µε αποτέλεσµα να τροφοδοτηθεί µια 
έντονη κριτική προς τη δυναστεία των Γλύξµπουργκ. Το αποκορύφωµα της κρίσης αυτής 
ήταν η εκδήλωση του κινήµατος στο Γουδί στις 15 Αυγούστου 1909. 
 
(β) «Επειδή ο Σύνδεσµος ... νέα περίοδος για τη χώρα» 
(σελ. 305, σχολ. εγχειρίδιο) 
 
Επίλογος: Πράγµατι από την επιβολή του Στρατιωτικού Συνδέσµου και µετά παρατηρήθηκε 
άνοδος του ελληνικού κράτους σε όλους τους τοµείς. Η άνοδος αυτή δηµιούργησε τις 
προϋποθέσεις, ώστε η Ελλάδα να ανταποκριθεί αποτελεσµατικά στις απαιτήσεις και τις 
προκλήσεις της εποχής. 

 
 
  


