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ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ  ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ: ΝΕΟΤ . ΕΛΛ . ΙΣΤΟΡΙΑ
 
 

ΟΜΑ∆Α Α΄  
 
ΘΕΜΑ Α1  
 
Α .1.1. Ο «Στρατιωτικός  Σύνδεσµος»: 

α . Αποτελούσε  κίνηµα µε σαφές  ιδεολογικό και πολιτικό πρόγραµµα.  
β .΄Ηταν η συνισταµένη  της έντονης δυσαρέσκειας  απέναντι  στην πολιτική 

των παλαιών κοµµάτων  και των ανακτόρων .  
γ . Προσπάθησε να πάρει  την  πολιτική  κατάσταση  στα χέρια  του.  
δ .΄Ηταν κίνηµα που  αποδοκιµάστηκε  από τους αγρότες.  
Να  γράψετε  στο  τετράδιό σας  το  γράµµα  που  αντιστοιχεί  στη  σωστή  
απάντηση .  

Μονάδες 4 
 
Α .1.2. Κοινωνία  των  Εθνών (Κ .Τ .Ε.) 

Να  προσδιορίσετε ,  αν  το  περιεχόµενο  των  ακόλουθων  προτάσεων  είναι  
σωστό  ή  όχι ,  γράφοντας  στο  τετράδιό  σας  την  ένδειξη  Σωστό  ή  Λάθος 
δίπλα  στο  γράµµα που αντιστοιχεί  στην  κάθε  πρόταση. 

 
α .Η κάθε  χώρα-µέλος  της  Κ .Τ .Ε.  δε  διέθετε  το  δικαίωµα  της  αρνησικυρίας 

(veto). 
β .Η Κ .Τ.Ε .   επιδίωξε  τη συνεργασία  ανάµεσα  στα  έθνη, για  να 

εξασφαλιστεί  ειρήνη  και ασφάλεια .  
γ . Η Κ .Τ.Ε .  είχε ως  όργανό της  το  ανώτατο διεθνές  δικαστήριο της  Χάγης.  
δ .  Η Κ .Τ.Ε .  κατόρθωσε  να  συγκροτηθεί  σε  υπερεθνικό  Οργανισµό  που  

χρησίµευσε  ως δικλείδα  ασφαλείας σε  διεθνές  επίπεδο. 
 Μονάδες 4  

 
Α .1.3. Το κίνηµα  της  Εθνικής  ΄Αµυνας (Θεσσαλονίκη  1916) έθετε  ως  κύριο  

όρο:  
α . Τη  συµπαράταξη της Ελλάδας  µε  τις  Κεντρικές  ∆υνάµεις.  
β . Την τήρηση  αυστηρής ουδετερότητας  κατά  τη  διάρκεια  του πολέµου .  
γ . Τη συµµετοχή της  χώρας  στον  πόλεµο  στο  πλευρό  της  Αντάντ .  
δ . Την αποµάκρυνση  των Ξένων ∆υνάµεων.  
Να  σηµειώσετε  στο  τετράδιό  σας  το γράµµα  που  αντιστοιχεί  στη  σωστή  
απάντηση .  

Μονάδες 4 
 
Α .1.4. Να απαντήσετε  στην ακόλουθη ερώτηση:  

Ποιες ήταν  οι πολιτικές  και οι πολιτειακές  µεταβολές  στην Ελλάδα  κατά  τα 
έτη  1923-1924. 

Μονάδες 13 
 
ΘΕΜΑ Α2  
 

 

Α .2.1 Να περιγράψετε  µε  συντοµ ία το  χαρακτήρα  των  πολιτικών  κοµµάτων  
στην  Ελλάδα  στο  µεταίχµ ιο των  δύο αιώνων  (19ος  - 20ος  αι.) 

 



 

Μονάδες 9 
 
Α .2.2. Το «σχέδιο Μάρσαλ» συνάντησε  αντιδράσεις  από  την :  

α . Γαλλία 
β . Γερµανία  
γ . Ελλάδα  
δ . Σοβιετική  Ένωση .  
Να  γράψετε  στο  τετράδιό σας  το  γράµµα  που  αντιστοιχεί  στη  σωστή  
απάντηση  και να  δικαιολογήσετε  την αντίδραση  της συγκεκριµένης  χώρας .  

Μονάδες 9 
 
Α .2.3. Ποιες  ήταν οι  τρεις  κύριες  ελληνικές  αντιστασιακές  οργανώσεις  κατά  

τη  διάρκεια  της  γερµανικής  κατοχής  και  ποιος  ήταν  ο  άµεσος  και  
απώτερος  στόχος  τους ;  

Μονάδες 7 
 

 
ΟΜΑ∆Α Β΄  

 
ΘΕΜΑ Β1  
 
Να  µελετήσετε  τα  κείµενα  Α  και  Β  που  ακολουθούν  και  να  απαντήσετε  στις 
ερωτήσεις :  
 
 
Α .  « . .  .΄Ετσι , στις 30 του Μάη του 1941, γυρίζαµε άσκοπα στους στυγνούς  
δρόµους της  Αθήνας.  
- Λάκη, το  βλέπεις κείνο  εκεί ;   
Το  φασιστικό  σύµβολο , πελώριος  συµπυκνωµένος  βραχνάς, πλάκωνε τον  
ουρανό της  Αθήνας .  ∆ε χρειάζονταν  περισσότερα  λόγια. Ο ένας κατάλαβε 
τον άλλον. Σε µας έλαχεν ο κλήρος -        -απλοί ,  ανώνυµοι ερµηνευτές  της  
φλόγας ενός  ολόκληρου λαού, της θέλησής  του , θα προβαίναµε στην  
υποστολή της Γερµανικής σηµαίας.  
∆ώσαµε τα  χέρια  και  χωρίσαµε. Το βράδι , ραντεβού στις  8, στην πλατεία  
Κουµουνδούρου  (Ελευθερίας) » (∆ . Γατόπουλου , «Ο λαός  αρχίζει  την 
Αντίσταση»). 
 
Β .  Γερµανικό  ανακοινωθέν. 
 
 «Κατά  την  νύχτα της  30ης προς 31ην  Μαϊου  υπεξηρέθη  η επί  της 
Ακροπόλεως  κυµατίζουσα  γερµανική πολεµ ική σηµαία παρ '  αγνώστων 
δραστών. ∆ιενεργούνται  αυστηραί  ανακρίσεις.  Οι  ένοχοι  και  συνεργοί  αυτών  
θα τιµωρηθούν  δια της ποινής  του θανάτου». 
 
α . Σε ποιο  ιστορικό  γεγονός  αναφέρονται  τα κείµενα Α και Β ;    

Μονάδες 10 
 
β . Να προσδιορίσετε  τη  σηµασία του γεγονότος  αυτού,  λαµβάνοντας υπόψη  

και τα δύο  κείµενα.  
Μονάδες 15 

 
 

 
 



 

ΘΕΜΑ Β2  
 
Να  προσδιορίσετε  το  λόγο, για  τον  οποίο  οι  σύµµαχες δυνάµεις Γαλλία  και  
Αγγλία  προχώρησαν  στην κήρυξη πολέµου  εναντίον  της Γερµανίας τον  
Απρίλιο του  1939. 

Μονάδες 25 
 
 
 

Ο∆ΗΓΙΕΣ  (για τους  εξεταζόµενους) 
Στο τετράδιο να γράψετε µόνο  τα προκαταρκτικά  (ηµεροµηνία, κατεύθυνση , 
εξεταζόµενο  µάθηµα). Τα θέµατα  να µην  τα αντιγράψετε στο τετράδιο.  
Να  γράψετε  το  ονοµατεπώνυµό  σας  στο  πάνω µέρος  των  φωτοαντιγράφων 
αµέσως µόλις σας  παραδοθούν . Καµ ιάν άλλη σηµείωση δεν επιτρέπεται  να  
γράψετε. 
 Κατά  την αποχώρησή  σας να  παραδώσετε  µαζί  µε το τετράδιο και  τα 
φωτοαντίγραφα.  
Να  απαντήσετε  στο τετράδιό σας σε  όλα  τα  θέµατα.  
Κάθε απάντηση επιστηµονικά  τεκµηριωµένη είναι  αποδεκτή.  
∆ιάρκεια  εξέτασης: τρεις  (3) ώρες µετά  τη διανοµή  των φωτοαντιγράφων.  
Χρόνος δυνατής αποχώρησης  :  µ ιάµ ιση  (1 1/2) ώρα  µετά  τη διανοµή  των 
φωτοαντιγράφων.  
 

KΑΛΗ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!! 

 
 


