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Προτεινόμενα Θέματα 

Ιστορία Γενικής Παιδείας 

2-5-2017 

ΘΕΜΑ Α1 

Να δώσετε το περιεχόμενο των παρακάτω όρων: 

Α) «Συλλογική ασφάλεια» 

Β) Δίκη της Νυρεμβέργης 

Γ) Ψυχρός πόλεμος 

ΘΕΜΑ Α2 

Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιο σας την 
λέξη σωστό (Σ) ή λάθος (Λ) δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση : 

Α)  με το Πρωτόκολλο Ανεξαρτησίας, 22 Ιανουαρίου / 3 Φεβρουαρίου 1830, εξασφαλί-
στηκε η ανεξαρτησία και η εδαφική  έκταση της Ελλάδας. 

Β)  Με την Σύμβαση των Στενών 13 Ιουλίου 1841 τερματίστηκε η προνομιακή θέση της 
Αγγλίας στο ζήτημα των στενών. 

Γ)  Σε σύγκριση με την συνθήκη των Σεβρών, η συνθήκη της Λωζάννης ήταν σκληρή και 
ταπεινωτική για την Ελλάδα. 

Δ)  Η επάνοδος του Βενιζέλου στην εξουσία το 1928 δεν θα καταστήσει δυνατή την ε-
ξομάλυνση των σχέσεων της Ελλάδας με τα γειτονικά κράτη και τις μεγάλες Ευρωπαϊ-
κές δυνάμεις. 

Ε)  Η πτώση του τείχους του Βερολίνου (1989) συμβολίζει το τέλος του Ψυχρού πολέ-
μου. 

ΘΕΜΑ Β1 

Ποιος ήταν ο χαρακτήρας και η σημασία της επανάστασης του 1821 για την ιστορία της 
Ελλάδας και της Ευρώπης; 

ΘΕΜΑ Β2 

Τι γνωρίζετε για το κίνημα της «Εθνικής Άμυνας» και τα «Νοεμβριανά»; 

ΘΕΜΑ Γ1 

Αντλώντας στοιχεία από το παρακάτω κείμενο και αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώ-
σεις να αναφέρετε τι γνωρίζετε για το Μακεδονικό Αγώνα και την σημασία του για τον Ελ-
ληνισμό. 

Ο ιστορικός που θεωρεί τα γεγονότα της εκατονταετίας 1821-1921 ξεχωρίζει τρεις με-
γάλους σταθμούς: την επανάσταση τον 1821, τον Μακεδονικόν Αγώνα (τέλη 19ου-αρχές Ορ
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20ού αι.) και την εξόρμηση 1912-1913. Ο δεύτερος σταθμός που φθάνει στην ύψιστή του 
ακμή στα 1904-1908, γιατί τότε συστηματοποιείται και κορυφώνεται ο Μακεδονικός Αγώ-
νας, είναι συνεχής και έντονος, πλούσιος σε ηρωικές θυσίες, αλλά και σε επιτεύγματα. Ο 
δεύτερος αυτός σταθμός είναι ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στον πρώτο και στον τρίτο, ο 
κρίκος ανάμεσα στα 1821 και στα 1912-1913. Εκφράζει τους πόθους ελευθερίας ενός αδι-
κημένου μετά την Επανάσταση του ’21 λαού από τη χάραξη των συνόρων. [...] Χάρη στον 
Μακεδονικό Αγώνα [...] διασώθηκε η ελληνική συνείδηση της Μακεδονίας. Οι Μακεδονο-
μάχοι με την ειλικρινή τους πίστη στα μεγάλα ιδανικά αξιώθηκαν να υψωθούν ως τη σφαί-
ρα του μύθου και την πίστη τους αυτή τη σφράγισαν με το θάνατό τους. Λίγοι, αλλά απο-
φασιστικοί πρόσφεραν στο έθνος πολλά και μεγάλα. Με την πνοή και τον ενθουσιασμό τους 
συνεπήραν όλους τους Έλληνες και δημιούργησαν την αναγκαία ομοθυμία και ομοψυχία, η 
οποία εκδηλώθηκε λαμπρά κατά τους βαλκανικούς πολέμους 1912-1913 που εξασφάλισαν 
την επιβίωση του έθνους. 

Απόστολος Ε. Βακαλόπουλος, Ο Μακεδονικός Αγώνας (1904-1908) ως κορυφαία φάση 
των αγώνων 

ΘΕΜΑ Δ1 

Αντλώντας στοιχεία από τα παρακάτω κείμενα και αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώ-
σεις να αναφέρετε τι γνωρίζετε για την συνθήκη του Μάαστριχτ και την Οικονομική και Νο-
μισματική Ένωση της Ευρώπης. 

Η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), η οποία υπεγράφη στο Maastricht στις 7 
Φεβρουάριου 1992, ετέθη σε ισχύ την 1η Νοεμβρίου 1993. Η συνθήκη αυτή είναι αποτέλε-
σμα εξωτερικών και εσωτερικών στοιχείων. Στο εξωτερικό επίπεδο, η κατάρρευση τον κομ-
μουνισμού στην Ανατολική Ευρώπη και η προοπτική της γερμανικής επανένωσης οδήγησαν 
στην ανάληψη δέσμευσης για την ενίσχυση της διεθνούς θέσης της Κοινότητας. Στο εσωτε-
ρικό επίπεδο, τα κράτη-μέλη επιθυμούσαν να συνεχίσουν την πρόοδο που επετεύχθη από 
την ενιαία ευρωπαϊκή πράξη μέσω άλλων μεταρρυθμίσεων. [...] 

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Ρώμης της 14ης και 15ης Δεκεμβρίου 1990 συγκάλεσε τε-
λικά τις δύο διακυβερνητικές διασκέψεις. Οι εργασίες κατέληξαν ένα χρόνο αργότερα στη 
διάσκεψη κορυφής του Maastricht της 9ης και 10ης Δεκεμβρίου 1991. 

Με τη Συνθήκη τον Maastricht η Κοινότητα προχώρησε σαφώς πέραν του αρχικού οικο-
νομικού της στόχου, δηλαδή την υλοποίηση μιας κοινής αγοράς, και οι πολιτικές της φιλο-
δοξίες ήρθαν στο προσκήνιο. 

Σ’ αυτό το πλαίσιο, η Συνθήκη του Maastricht ανταποκρίνεται σε πέντε βασικούς στό-
χους: 

 την ενίσχυση της δημοκρατικής νομιμότητας των οργάνων 

 τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των οργάνων 

 την εγκαθίδρυση μιας οικονομικής και νομισματικής ένωσης την ανάπτυξη της κοι-
νωνικής διάστασης της Κοινότητας· 

 τη θέσπιση μιας κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας. 

[...] Η Συνθήκη τον Maastricht αφορά τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία 
αποτελείται από τρεις πυλώνες: τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες, την κοινή εξωτερική πολιτική 
και την πολιτική ασφαλείας και την αστυνομική και δικαστική συνεργασία σε ποινικές υπο-
θέσεις. 

Ο πρώτος πυλώνας αποτελείται από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, την Ευρωπαϊκή Κοινό-
τητα Άνθρακα και Χάλυβα (ΕΚΑΧ) και Euratom και αφορά τους τομείς στους οποίους τα 
κράτη-μέλη ασκούν από κοινού την ηγεμονία τους μέσω των κοινοτικών οργάνων. Η εφαρ-Ορ
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μοζόμενη διαδικασία είναι αυτή που είναι γνωστή ως κοινοτική μέθοδος, δηλαδή πρόταση 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έγκριση από το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
έλεγχος της τήρησης τον κοινοτικού δικαίου από το Δικαστήριο. 

Ο δεύτερος πυλώνας καθιερώνει την κοινή εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφα-
λείας ΚΕΠΠΑ) [...]. Η πολιτική αυτή αντικαθιστά τις διατάξεις της ενιαίας ευρωπαϊκής πρά-
ξης και επιτρέπει στα κράτη-μέλη να αναλαμβάνουν από κοινού δράσεις στον τομέα της 
εξωτερικής πολιτικής. [...] 

Ο τρίτος πυλώνας αφορά τη συνεργασία στους τομείς της δικαιοσύνης και των εσωτε-
ρικών υποθέσεων [...]. Εννοείται ότι η Ένωση αναλαμβάνει κοινή δράση για να παρέχει 
στους πολίτες υψηλό επίπεδο προστασίας σε ένα χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιο-
σύνης. Η διαδικασία λήψης αποφάσεων είναι επίσης διακυβερνητικού χαρακτήρα. 

Οικονομική και Νομισματική Ένωση 

Η ενιαία αγορά ολοκληρώθηκε με την καθιέρωση της ΟΝΕ. [. . . ]  Στόχος της νομισματι-
κής πολιτικής είναι να δημιουργηθεί ένα ενιαίο νόμισμα και να εξασφαλιστεί η σταθερότη-
τα αυτού τον νομίσματος χάρη στη σταθερότητα των τιμών και την τήρηση της οικονομίας 
της αγοράς. 

Πηγή: www.europa.eu* 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΘΕΜΑ Α1 

Α) Σχολικό βιβλίο σελ. 246, 97, 105 

Β) Σχολικό βιβλίο σελ. 129 : «Η πρόκληση... του πολέμου» 

Γ) Σχολικό βιβλίο σελ. 140 : «Μετά το 1945...Ψυχρός πόλεμος» 

ΘΕΜΑ Α2 

Α) Σ   

Β) Λ   

Γ) Σ   

Δ) Λ   

Ε) Σ 

ΘΕΜΑ Β1 

Σχολικό βιβλίο σελ. 16: «Η επανάσταση των Ελλήνων... λαϊκής κυριαρχίας» 

ΘΕΜΑ Β2 

Σχολικό βιβλίο σελ. 84 : «Στις 16/29 Αυγούστου 1916... εκθρόνισή του» 

ΘΕΜΑ Γ1 

Σχολικό βιβλίο, σελ. 65-66: «Ο Μακεδονικός Αγώνας ήταν ένας σκληρός πόλεμος... 
σύμμαχοι εναντίον των Τούρκων». 

Σύμφωνα με την πηγή: 

 ο Μακεδονικός Αγώνας διακρίνεται ως ένας από τους μεγάλους σταθμούς της νε-
οελληνικής ιστορίας κατά το διάστημα 1821-1921. 

 πρόκειται για έναν αγώνα συνεχή και έντονο, πλούσιο σε ηρωικές θυσίες, αλλά 
και σε επιτεύγματα. Ορ
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 αποτελεί το συνδετικό κρίκο ανάμεσα στην επανάσταση του 1821 και τους Βαλ-
κανικούς του 1912-1913 και εκφράζει τους πόθους ελευθερίας ενός αδικημένου 
μετά την Επανάσταση του 1821 λαού από τη χάραξη των συνόρων. 

 χάρη στο Μακεδονικό Αγώνα διασώθηκε η ελληνική συνείδηση της Μακεδονίας. 
Οι Μακεδονομάχοι με την ειλικρινή τους πίστη στα μεγάλα ιδανικά, με την πνοή 
και τον ενθουσιασμό τους συνεπήραν όλους τους Έλληνες και δημιούργησαν την 
αναγκαία ομοθυμία και ομοψυχία, η οποία εκδηλώθηκε λαμπρά κατά τους Βαλ-
κανικούς Πολέμους του 1912-1913. 

ΘΕΜΑ Δ1 

Σχολικό βιβλίο, σελ. 156: «Μετά τη λήξη του Ψυχρού Πολέμου... και η Ρουμανία». 

Σύμφωνα με την πηγή: 

 η συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) υπεγράφη στο Maastricht στις 7 Φε-
βρουάριου 1 992 και τέθηκε σε ισχύ την 1 η Νοεμβρίου 1993. 

 η συνθήκη αυτή είναι απόρροια εξωτερικών και εσωτερικών στοιχείων. Στο εξωτε-
ρικό επίπεδο, η κατάρρευση του κομμουνισμού στην Ανατολική Ευρώπη και η 
προοπτική της γερμανικής επανένωσης οδήγησαν στην ανάληψη δέσμευσης για 
την ενίσχυση της διεθνούς θέσης της Κοινότητας. Στο εσωτερικό επίπεδο, τα κράτη 
μέλη επιθυμούσαν να συνεχίσουν την πρόοδο που επετεύχθη από την ενιαία ευ-
ρωπαϊκή πράξη μέσω άλλων μεταρρυθμίσεων. 

 με τη Συνθήκη ίου Maastricht η Κοινότητα προχώρησε σαφώς πέραν του αρχικού 
οικονομικού της στόχου, δηλαδή την υλοποίηση μιας κοινής αγοράς, και οι πολιτι-
κές της φιλοδοξίες ήρθαν στο προσκήνιο. 

 σ’ αυτό το πλαίσιο, η Συνθήκη του Maastricht ανταποκρίνεται σε πέντε βασικούς 
στόχους: 

α) την ενίσχυση της δημοκρατικής νομιμότητας των οργάνων 

β) τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των οργάνων 

γ) την εγκαθίδρυση οικονομικής και νομισματικής ένωσης· 

δ) την ανάπτυξη της κοινωνικής διάστασης της Κοινότητας· 

ε) τη θέσπιση κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας. 

 η Συνθήκη του Maastricht αφορά τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία 
αποτελείται από τρεις πυλώνες: τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες, την κοινή εξωτερική 
πολιτική και την πολιτική ασφαλείας και την αστυνομική και δικαστική συνεργασία 
σε ποινικές υποθέσεις. 

 ο πρώτος πυλώνας αποτελείται από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, την Ευρωπαϊκή 
Κοινότητα άνθρακα και χάλυβα (ΕΚΑΧ) και Euratom και αφορά τους τομείς στους 
οποίους τα κράτη-μέλη ασκούν από κοινού την ηγεμονία τους μέσω των κοινοτι-
κών οργάνων. 

 ο δεύτερος πυλώνας καθιερώνει την κοινή εξωτερική πολιτική και την πολιτική 
ασφαλείας (ΚΕΠΠΑ). Η πολιτική αυτή αντικαθιστά τις διατάξεις της ενιαίας ευρω-
παϊκής πράξης και επιτρέπει στα κράτη-μέλη να αναλαμβάνουν από κοινού δρά-
σεις στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής. 

 ο τρίτος πυλώνας αφορά τη συνεργασία στους τομείς της δικαιοσύνης και των ε-
σωτερικών υποθέσεων. Εννοείται ότι  Ένωση αναλαμβάνει κοινή δράση για να πα-
ρέχει στους πολίτες υψηλό επίπεδο προστασίας σε ένα χώρο ελευθερίας, ασφά-Ορ
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λειας και δικαιοσύνης. Η διαδικασία λήψης αποφάσεων είναι επίσης διακυβερνη-
τικού χαρακτήρα. 

 η ενιαία αγορά ολοκληρώθηκε με την καθιέρωση της ΟΝΕ. Στόχος της νομισματι-
κής πολιτικής είναι να δημιουργηθεί ένα ενιαίο νόμισμα και να εξασφαλιστεί η 
σταθερότητα αυτού του νομίσματος χάρη στη σταθερότητα των τιμών και την τή-
ρηση της οικονομίας της αγοράς. 
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