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ΟΜΑΔ Α Α΄
ΘΕΜΑ Α1
Α.1.1. Ο «Στρατ ιωτ ικός Σ ύνδ εσμος»:
α. Αποτελούσ ε κίνημα με σα φές ιδεολο γικό κα ι πολιτ ικό πρόγραμμα.
β.΄Ηταν η συνισταμ ένη της έντονης δυσαρέσκειας απέναντ ι στην πολιτ ική
των παλα ιών κομμάτων κα ι των α νακτό ρων.
γ. Προσπάθησε να πάρει την πολιτ ική κατάσταση στα χέρια το υ.
δ.΄Ηταν κίνημα που αποδοκιμάστηκε α πό τους αγρότ ες.
Να γράψετε στο τετράδ ιό σας το γράμμα που αντιστο ιχεί στη σωστή
απάντηση.
Μονάδες 4
Α.1.2. Κο ινωνία των Εθνών (Κ.Τ.Ε.)
Να προσδ ιορίσετε, αν το περιεχόμενο των ακόλουθων προτάσ εων είνα ι
σωστό ή όχι, γράφοντα ς στο τετ ράδ ιό σας την ένδ ειξη Σ ωστό ή Λάθος
δίπλα στο γράμμα που αντ ιστο ιχεί στη ν κάθε πρόταση.
α.Η κάθε χώρα-μέλος της Κ.Τ.Ε. δε δ ιέθετε το δ ικα ίωμα της αρνησ ικυρία ς
(veto).
β.Η Κ.Τ.Ε.
επ ιδ ίωξε τη σ υνεργα σία ανάμεσα στα έθνη, για να
εξασ φαλιστ εί ειρήνη κα ι ασ φάλεια.
γ. Η Κ.Τ.Ε. είχε ως όργα νό της το ανώτ ατο διεθνές δ ικαστή ριο της Χάγης.
δ. Η Κ.Τ.Ε. κατόρθ ωσε να σ υγκροτη θεί σε υπερεθνικό Ο ργανισμό πο υ
χρησ ίμ ευσ ε ως δ ικλείδα ασφα λεία ς σε διεθνές επ ίπεδο.
Μονάδ ες 4
Α.1.3. Το κίνημα της Εθνικής ΄Αμ υνας (Θεσσαλονίκη 1916) έθετε ως κύριο
όρο:
α. Τη συμπαράταξη της Ελλάδ ας με τ ις Κεντ ρικές Δυνάμ εις.
β. Την τήρηση αυστη ρής ουδ ετερότητα ς κατά τη δ ιάρκεια το υ πολέμο υ.
γ. Τη συμμετοχή της χώρας στον πόλεμο στο πλευρό τη ς Αντάντ.
δ. Την απομάκρυνση των Ξένων Δυνάμεων.
Να σημειώσ ετε στο τετ ράδ ιό σα ς το γράμμα που αντ ιστο ιχεί στη σωστή
απάντηση.
Μονάδες 4
Α.1.4. Να απαντήσετ ε στην ακόλο υθη ερώτηση:
Πο ιες ήταν ο ι πολιτ ικές κα ι ο ι πολιτειακές μεταβολές στην Ελλάδα κατά τα
έτη 1923-1924.
Μονάδες 13
ΘΕΜΑ Α2
Α.2.1 Να περιγράψετ ε με συντομ ία το χαρα κτήρα των πολιτ ικών κομμάτων
στην Ελλάδα στο μ ετα ίχμ ιο τ ων δύο α ιώνων (19ος - 20ος α ι.)

Μονάδες 9
Α.2.2. Το «σχέδ ιο Μά ρσαλ» σ υνάντησ ε αντιδ ράσ εις από την:
α. Γαλλία
β. Γερμανία
γ. Ελλάδα
δ. Σοβιετ ική Ένωση.
Να γράψετε στο τετράδ ιό σας το γράμμα που αντιστο ιχεί στη σωστή
απάντηση και να δ ικα ιο λογήσετ ε την α ντίδ ραση της σ υγκεκριμένης χώρας.
Μονάδες 9
Α.2.3. Πο ιες ήταν ο ι τ ρεις κύριες ελλη νικές α ντ ιστασ ιακές ο ργανώσ εις κατά
τη διάρκεια της γερμανική ς κατοχή ς και πο ιος ήταν ο άμεσος κα ι
απώτερος στόχο ς τους;
Μονάδες 7

ΟΜΑΔ Α Β΄
ΘΕΜΑ Β1
Να μελετήσετε τα κείμενα Α κα ι Β πο υ ακολο υθούν κα ι να απαντήσετ ε στ ις
ερωτήσ εις:

Α. « . . .΄Ετσ ι, στ ις 30 του Μάη το υ 194 1, γυρίζαμε άσ κοπα στους στ υγνούς
δρόμους της Αθήνας.
- Λάκη, το βλέπεις κείνο εκεί;
Το φασ ιστ ικό σ ύμβολο, πελώριος σ υμπυκνωμένος βρα χνάς, πλά κωνε τον
ουρανό της Αθήνας. Δε χρειά ζονταν περισσότερα λόγια. Ο ένας κατάλαβ ε
τον άλλον. Σε μα ς έλα χεν ο κλήρο ς -απλοί, α νώνυμο ι ερμηνευτές τη ς
φλόγας ενός ολόκληρο υ λαού, της θέλη σής του, θα προβα ίναμε στην
υποστολή της Γερμανικής σημα ία ς.
Δώσαμε τα χέρια κα ι χωρίσαμ ε. Το βρά δι, ραντ εβού στ ις 8, στην πλατεία
Κουμουνδούρου ( Ελευθερίας) » ( Δ. Γατόπουλου, «Ο λαός αρχίζει την
Αντ ίσταση»).
Β. Γερμα νικό ανακο ινωθ έν.
«Κατά την νύχτα της 30ης π ρος 31ην Μα ϊο υ υπεξηρέθη η επ ί της
Ακροπόλεως κυματ ίζο υσα γερμανική πολεμ ική σημα ία πα ρ' αγνώστων
δραστών. Διενεργούντα ι αυστη ρα ί ανα κρίσ εις. Ο ι ένο χο ι κα ι σ υνεργο ί αυτών
θα τιμωρηθούν δ ια της πο ινή ς του θανάτου».
α. Σε πο ιο ιστορικό γεγονός ανα φέροντ αι τα κείμ ενα Α κα ι Β;
Μονάδες 10
β. Να προσδ ιο ρίσετ ε τη σημασ ία του γεγονότος αυτο ύ, λαμβάνοντα ς υπόψη
κα ι τα δύο κείμενα.
Μονάδες 15

ΘΕΜΑ Β2
Να προσδ ιορίσετε το λόγο, για τον οποίο ο ι σύμμα χες δ υνάμεις Γαλλία κα ι
Αγγλία προ χώρησαν στην κήρυξη πολέμου εναντ ίον της Γερμανία ς τον
Απρίλιο του 1939.
Μονάδες 25

ΟΔΗΓΙΕΣ (για το υς εξε ταζόμε νο υς)
Στο τετράδ ιο να γράψ ετε μόνο τα προ καταρκτ ικά (ημερομηνία, κατεύθυνση,
εξετα ζόμενο μάθημα). Τα θέματα να μ ην τα αντ ιγράψ ετε στο τετ ράδ ιο.
Να γράψετ ε το ονοματεπώνυμό σας στ ο πάνω μέρος τ ων φωτοαντ ιγράφων
αμέσως μόλις σας παραδοθούν. Καμ ιά ν άλλη σημείωση δεν επ ιτρέπετα ι να
γράψετε.
Κατά την αποχώρησή σας να πα ραδώσ ετε μαζί μ ε το τετ ράδ ιο κα ι τα
φωτοαντ ίγραφα.
Να απαντήσετε στο τετ ράδ ιό σα ς σε όλα τα θέματα.
Κάθε απάντηση επ ιστημονικά τεκμη ριωμένη είνα ι αποδεκτή.
Διά ρκεια εξέτασης: τ ρεις (3) ώρες μ ετά τη διανομή τ ων φωτοαντ ιγράφων.
Χρόνος δυνατής αποχώρηση ς : μ ιάμ ισ η (1 1/2) ώρα μετά τη δ ια νομή των
φωτοαντ ιγράφων.
KΑΛΗ ΕΠΙΤ ΥΧΙΑ!!!

