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ΟΜΑ∆Α Α΄ 

 
 

ΘΕΜΑ Α1 
α. Να προσδιορίσετε τους παρακάτω ιστορικούς όρους : 

• Τριπλή Συµµαχία. 
• Η επανάσταση του 1922. 
• Η µάχη της Ελλάδας . 
• Εθνική Αλληλεγγύη . 

Μονάδες 12 
 

β. Πώς εκδηλώθηκε η επεκτατική πολιτική της Ιταλίας στην 
Ανατολική Μεσόγειο κατά τη διετία 1911-1912; 

Μονάδες 10 
 
 

ΘΕΜΑ Α2 
α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τα ονόµατα των πολιτικών 

της Στήλης Α και δίπλα στο καθένα το δεδοµένο της 
Στήλης Β που αντιστοιχεί σωστά . 

  
 
 

Στήλη Α Στήλη Β 
1. Κων/νος 

∆εµερτζής 
α. Ο βασιλιάς Γεώργιος Β΄ τον διόρισε πρωθυπουργό 

και, πριν εισέλθουν οι Γερµανοί στην Αθήνα, 
αναχώρησε µαζί του για την Κρήτη. 

 

2. Παναγής 
Τσαλδάρης 

β. Ορκίστηκε πρωθυπουργός στις 24 Μαρτίου 1924 
και οι προγραµµατικές του δηλώσεις είναι, ίσως, το 
ριζοσπαστικότερο κείµενο που ως τότε είχε 
εκφωνηθεί στην ελληνική Βουλή. 
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3. Γεώργιος 
Παπανδρέου 

γ. Υπήρξε αντίπαλος του Ελευθερίου Βενιζέλου. Ως 
πρωθυπουργός, µετά τις εκλογές της 9ης Ιουνίου 
1935, τήρησε παρελκυστική τακτική στο θέµα της 
παλινόρθωσης. 

 

4. Σωτήριος  
Κροκιδάς 

δ. Ορκίστηκε πρωθυπουργός τον Απρίλιο του 1944 
και µετά από εργώδεις διαπραγµατεύσεις συγκάλεσε 
διάσκεψη στον Λίβανο τον Μάιο του ίδιου χρόνου. 

 

 ε. Του ανατέθηκε (Νοέµβριος 1935) από τον βασιλιά 
Γεώργιο Β΄ ο σχηµατισµός υπηρεσιακής κυβέρνησης 
µε κύριους στόχους τη χορήγηση αµνηστίας και τη 
διενέργεια εκλογών. 

 στ . Σχηµάτισε κυβέρνηση µετά την παραίτηση του 
βασιλιά Κωνσταντίνου (Σεπτέµβριος 1922), η οποία 
προχώρησε στη σύσταση έκτακτου στρατοδικείου 
για να δικάσει τους, κατά τη γνώµη των 
στρατιωτικών, υπεύθυνους της µικρασιατικής 
καταστροφής. 

 
 

Μονάδες 12 
 

β. Πώς διαµορφώθηκε το εθνικό πρόβληµα της Κύπρου από 
το έτος 1950 µέχρι και το 1974; 

Μονάδες 16 
 

ΟΜΑ∆Α Β΄ 
ΘΕΜΑ Β1 
Αντλώντας στοιχεία από τα παραθέµατα που σας δίνονται 
και αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις να εξηγήσετε 
την εξέλιξη της πολιτικής ζωής των Ελλήνων από τον θάνατο 
του Ελευθερίου Βενιζέλου (18 Μαρτίου 1936) µέχρι την 
κήρυξη της δικτατορίας του Ιωάννη Μεταξά (4 Αυγούστου 
1936). 
 
 

α) Ο θάνατος του Ελευθερίου Βενιζέλου δηµιούργησε 
τεράστιο κενό και ένα αίσθηµα απορφανισµού στον λαό. 
 « . . .Οι Έλληνες εγεννώντο  και απέθνησκον  βενιζελικοί ή 
αντιβενιζελικοί .  Είχον παύσει να σκέπτωνται  πολιτικά .  Οι οπαδοί 



Γ΄ ΤΑΞΗ  
ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

 

 
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

του επίστευον τους λόγους του, ως δόγµα .  Οι αντίπαλοί του, µόνον 
και µόνον διότι είχον ευρεθή εις το αντιβενιζελικόν  στρατόπεδον , 
ησθάνοντο υποχρέωσιν  να είναι αντίθετοι προς κάθε ενέργειαν  του 
Βενιζέλου .  Έτσι , το ελληνικόν πολιτικόν πρόβληµα είχε λυθή .  Ο Ελ .  
Βενιζέλος  εσκέπτετο  δια λογαριασµόν όλων των Ελλήνων .  

 Μετά τον θάνατόν του, οι Έλληνες έπρεπε  να αρχίσουν να 
σκέπτωνται πολιτικά .  Να λαµβάνουν αποφάσεις , να µελετούν τα 
ζητήµατα, να ανευρίσκουν  λύσεις  των  προβληµάτων .  Και αυτό  
εδηµιούργει το αδιέξοδον». 

Γρ .  ∆αφνή ,  Η  Ελλάς  µεταξύ  δύο  πολέµων ,  τόµ. Β ,  σ .  411.  
 

β) Ο Θ. Σοφούλης καταγγέλλει τη δολοφονία των απεργών 
της Θεσσαλονίκης. 
«Τα αιµατηρά γεγονότα της Θεσσαλονίκης εξεπέρασαν  κάθε 
προηγουµένην απάνθρωπον  συµπεριφοράν  του κράτους και των 
οργάνων του κατά της εργατικής  τάξεως , της οποίας το µόνον 
αµάρτηµα αφ ' ότου υπάρχει είναι ότι ζητεί το ψωµί της και την 
στοιχειώδη καλυτέρευσιν  της ζωής της .  Με την έκτασιν  που πήραν , 
ενθυµίζουν τσαρικάς σφαγάς  και προοιωνίζονται  την εξέγερσιν  των 
ψυχών .  Το αίµα των πεσόντων  θα πέσει επί τας κεφαλάς  των 
οργάνων του κράτους , τα οποία µε τόσην αναλγησίαν  εσκότωσαν  
τους απεργούς  δια να µη διαταραχθή η χώνευσις των στοµάχων των 
ολίγων καπνεµπόρων και των  καρχαριών  του πλούτου». 

Σπ. Λιναρδάτου, Πώς εφτάσαµε στην 4η Αυγούστου, σ. 216 

 
γ) Το Λαϊκό κόµµα στηλιτεύει τη δικτατορία της 4ης Αυγούστου. 
 «... Η συµφωνία των δύο κοµµάτων  του Ιουνίου, δια τον 
σχηµατισµόν ισχυράς κυβερνήσεως , υπήρξεν ακριβώς η αιτία δια 
την οποίαν ο Μεταξάς  εβίασε  την λύσιν της δικτατορίας, 
παρουσιάσας  εις την Υµετέραν Μεγαλειότητα τον κοµµουνιστικόν 
κίνδυνον ως επικρεµάµενον και η Υµετέρα Μεγαλειότης ενέδωκε , 
σφάλµα µέγιστον , Μεγαλειότατε , το οποίον εγώ χαρακτηρίζω  δια 
της φράσεως  "πήδηµα εις το κενόν", και δια της τοιαύτης πράξεώς  
σας ανετρέψατε  άρδην όλας τας προς τον ελληνικόν λαόν 
υποσχέσεις  Σας , τας οποίας κατά τον επισηµότερον τρόπον 
εδώκατε . . .». 

Ιωάννης Θεοτόκης, µέλος της διοικούσας επιτροπής του Λαϊκού κόµµατος. 
         (Από το βιβλίο Κ. Καλλιγά, Παλινόρθωση και ∆ικτατορία, σ. 234). 

Μονάδες 25 
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ΘΕΜΑ Β2 
Μελετώντας το παράθεµα που σας δίνεται και αξιοποιώντας 
τις ιστορικές σας γνώσεις να εξηγήσετε τη σηµασία που είχε 
για τους Έλληνες και τους Τούρκους η προέλαση του 
ελληνικού στρατού τον Αύγουστο του 1921 στον Σαγγάριο 
ποταµό . 
 

 «Αι επιχειρήσεις  του ελληνικού στρατού εις την Μικράν Ασίαν 
κατά τον Αύγουστο  του 1921, η ανδρεία και η αντοχή του, ιδία εις 
την µάχην του Σαγγαρίου , είχον προκαλέσει τον  θαυµασµόν των 
Ευρωπαίων  δηµοσιογράφων , οι οποίοι παρηκολούθουν τα πολεµικά 
γεγονότα .  Ιδού τι γράφει περί της µάχης ταύτης ο Γάλλος ιστορικός 
Ντριώ :  

Ήτο τροµερά µάχη η µάχη του Σαγγαρίου .  Οι Έλληνες 
επετέθησαν  µετά µεγαλειώδους  ορµής ⋅ επετέλεσαν  θαύµατα 
γενναιότητος .  Το έδαφος ήτο δυσχερές, ο ανεφοδιασµός περίπλοκος , 
ανεπαρκής  ενίοτε , τόσον µακράν των στρατιωτικών βάσεων ⋅ επί των 
ερήµων υψιπέδων υπέφερον εκ  δίψης .  Μ ' όλα ταύτα , εισέδυσαν  
βαθύτατα εις τας εχθρικάς θέσεις ⋅ διήλθον τον Σαγγάριον ⋅ 
εσκαρφάλωσαν  εις τα υψώµατα της δεξιάς όχθης ⋅ ήνοιξαν  τον 
δρόµον προς την Άγκυραν .  "Στην Άγκυρα !  Στην Άγκυρα !" εφώναζον , 
µεθυσµένοι από  το αίσθηµα της νίκης .  Προσήγγιζον  εις τον  σκοπόν . . .  
Άπειρος  συγκίνησις  συνείχεν  όλας τας καρδίας , εις όλας τας 
ελληνικάς χώρας . . .  Ήλθε το τέλος της στρατιωτικής  ισχύος της 
Τουρκίας ;  Η επίστεψις της απ ' αιώνων  Σταυροφορίας , της 
απελευθερώσεως  των "αλυτρώτων"; 

Οι Τούρκοι , εξ άλλου, υπό την ισχυράν διοίκησιν του 
Μουσταφά Κεµάλ, υπερήσπιζον  το έδαφός των µε αγρίαν 
δραστηριότητα⋅ και είναι έξοχοι στρατιώται .  Ησθάνθησαν τον 
θανάσιµον κίνδυνον , όστις ηπείλει την φυλήν των :  Όλοι οι άνδρες 
υπηρέτουν εις τον αγώνα , εις την µάχην , αι γυναίκες εις τα 
µετόπισθεν , σύρουσαι και ωθούσαι βαρύτατα κάρρα , φορτωµένα 
ζωοτροφίας και πολεµοφόδια , επί της ιεράς οδού της εθνικής 
αµύνης . . .  

Αιµατηρά ρήξις δύο φυλών και δύο θρησκειών , εχθρών από  
αιώνων .  Επίσηµος στιγµή εν τη γενική ιστορία της ανθρωπότητος :  
Το τέρµα της από  αιώνων συνεχιζοµένης υποχωρήσεως  του 
τουρκικού Ισλάµ; Η πρώτη αντίδρασις  της Ασίας και της Αφρικής 
κατά της Ευρώπης ;   ΄Υλη δια φιλοσοφίαν .  
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Αι διάφοροι φυλαί ευρίσκουν  ανυπολόγιστον  δύναµιν εις το 
λίκνον των .  Ο Ηρακλής δεν ηδυνήθη να καταβάλη  τον Ανταίον .  

Η τεραστία προσπάθεια του ελληνικού στρατού , εντεταµένη επί 
εβδοµάδας, εξηντλήθη .  Τα πολεµοφόδια µόλις επήρκουν ·  εις τους 
Τούρκους υπήρχον άφθονα». 

∆ .  Κόκκινου  ,Ιστορία  της  Νεωτέρας  Ελλάδος ,  τόµος  2, σ .  1306 

Μονάδες 25 
Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζόµενους) 

 
1. Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα προκαταρκτικά (ηµεροµηνία,  

εξεταζόµενο µάθηµα). Τα θέµατα  να µην τα αντιγράψετε στο 
τετράδιο. 

2. Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω µέρος των 
φωτοαντιγράφων αµέσως µόλις σας παραδοθούν. Καµιά άλλη 
σηµείωση δεν επιτρέπεται να γράψετε. 

 Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε µαζί µε το τετράδιο 
και τα φωτοαντίγραφα. 

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέµατα. 
4. ∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες µετά τη διανοµή των 

φωτοαντιγράφων. 
5. Χρόνος δυνατής αποχώρησης : Μία (1) ώρα µετά τη διανοµή των 

φωτοαντιγράφων. 
 

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 
 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 


