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ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ :  
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ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)    
 
 

ΟΜΑ∆Α Α΄ 
 

ΘΕΜΑ Α1 
Α.1.1 Για ποιους λόγους η ελληνική Επανάσταση του 1821 

εκδηλώθηκε στα νότια διαµερίσµατα του ελλαδικού 
χώρου ; 

Μονάδες 13 
 

 
Α.1.2 Τι πρέσβευε η θεωρία του ναζισµού και µε ποιες 

µεθόδους εφαρµόσθηκε; 
Μονάδες 12 

 
ΘΕΜΑ Α2 
Α.2.1 Να δώσετε το περιεχόµενο των ακόλουθων όρων : 

• εθνικά κτήµατα 
• Πανελλήνιον 
• αρχή της δεδηλωµένης 
• Εθνική Εταιρεία 
• Τριπλή Συµµαχία 

Μονάδες 15 
 

Α.2.2 Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν 
γράφοντας στο τετράδιό σας τη λέξη Σωστό ή Λάθος 
δίπλα στο γράµµα που αντιστοιχεί στην κάθε 
πρόταση . 
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α.  Στις 9 Ιανουαρίου 1824 η Ρωσία πρότεινε για τη 
λύση του Ελληνικού Ζητήµατος «το σχέδιο των 
τριών τµηµάτων». 

β.  Το 1864 καθιερώθηκε ως µορφή πολιτεύµατος η 
«Βασιλευοµένη ∆ηµοκρατία» . 

γ.  Το κόµµα των Φιλελευθέρων ήταν η πρώτη 
προσπάθεια δηµιουργίας κόµµατος αρχών . 

δ. Η πολιτική που ακολούθησαν οι Νεότουρκοι ήταν 
πολιτική ισότητας, ελευθερίας και ισονοµίας για 
όλες τις εθνότητες που ζούσαν στα εδάφη της 
ευρωπαϊκής Τουρκίας . 

ε. Οι «∆ηµοκρατικοί Φιλελεύθεροι» του Αλέξανδρου 
Παπαναστασίου κυκλοφόρησαν το «∆ηµοκρατικό 
Μανιφέστο» το Φεβρουάριο του 1924. 

Μονάδες 10 
 

 
ΟΜΑ∆Α Β΄ 

ΘΕΜΑ Β1 

Λαµβάνοντας στοιχεία από την πηγή που σας 
δίνεται και αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις να 
αναλύσετε τη σχέση του δίδυµου : πιστωτικός 
οργανισµός – βιοµηχανία . 

 
«Μία ευρύτατη και γόνιµη σκέψη πρυτάνευσε στο 

σύνολο των ενεργειών της τράπεζας : η ∆ιεύθυνση 
προσπάθησε να δηµιουργήσει τις οικονοµικές 
προϋποθέσεις και να διαδώσει το συνεταιριστικό 
πνεύµα ως µέσον για την ανάπτυξη της εθνικής 
βιοµηχανίας . Η ∆ιεύθυνση στρέφοντας τα βλέµµατά της 
προς τις περιοχές της χώρας εντυπωσιάστηκε από το 
µέγεθος του πλούτου µε τον οποίο η φύση είχε 
προικίσει πολλά τµήµατα του εδάφους τους . Αλλά 
συγχρόνως αντιλήφθηκε ότι τις περισσότερες φορές οι 
ιδιοκτήτες και των πιο πλούσιων ορυχείων και των πιο 
χρήσιµων και θαυµάσια οργανωµένων εργοστασίων , 
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δεν είχαν τα αναγκαία οικονοµικά µέσα για να 
αναπτύξουν την παραγωγή τους .. . Η ∆ιεύθυνση 
σκέφτηκε ότι η κατάσταση αυτή θα έπρεπε να 
θεραπευθεί και ότι ο δανεισµός και η στήριξη αυτών 
των επιχειρήσεων µε κεφάλαια της τράπεζας βρισκόταν 
µέσα στο πλαίσιο των υποχρεώσεών της». 

Απόσπασµα από την έκθεση των πεπραγµένων 
της βελγικής τράπεζας Societé Générale στα 1836. 

 
Μονάδες 25 

 
 

ΘΕΜΑ Β2 

Μελετώντας την πηγή που σας δίνεται και 
αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις να απαντήσετε 
στο ερώτηµα : ποια ήταν η άποψη του Ελευθερίου 
Βενιζέλου για την κοινωνική πολιτική που έπρεπε να 
ακολουθήσει η κυβέρνησή του και πώς αυτή 
υλοποιήθηκε µέσα από το νοµοθετικό έργο της Β΄ 
Αναθεωρητικής Βουλής ; 

 
Ο Ελευθέριος Βενιζέλος απαντά στις επικρίσεις για 

την κοινωνική πολιτική του. 

«Ότε βεβαίως ο κ . Βουλευτής ... δεν βλέπει τον 
κίνδυνον, ο οποίος είναι όχι πολύ µακράν, ότε νοµίζει, 
ότι εις Πολιτείαν µη κοινωνικήν επιβάλλεται να 
µετέρχηται πάντοτε και πολιτική µη κοινωνικήν .. . ότε 
νοµίζει ότι η δύναµις του αστικού καθεστώτος είναι να 
µην βλέπη παντάπασι τον κίνδυνον, ο οποίος επέρχεται 
κατά τον εικοστόν αιώνα επί τα κάτω, κίνδυνον, τον 
οποίον έν µέσον έχει να προλάβη, να προλαµβάνη τας 
εκρήξεις δια της εγκαίρου ικανοποιήσεως των δικαίων 
αξιώσεων των τάξεων εκείνων των εργατών των 
αποκλήρων της κοινωνίας , ότε τοιαύτην αντίληψιν έχει 
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ο κ. Βουλευτής.. . δεν εκπλήττοµαι βεβαίως, διότι 
τοιαύτας εξέφερεν από του βήµατος τούτου ιδέας». 

Εφηµερίς των συζητήσεων  της Βουλής,  
Β΄ Αναθεωρητική Βουλή, 1910-1911.  
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Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζόµενους) 

1. Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα προκαταρκτικά 

(ηµεροµηνία, κατεύθυνση, 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 . Καµιάν 

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. Κάθε απάντηση επιστηµονικά τεκµηριωµένη είναι 

αποδεκτή . 

5. ∆ιάρκεια εξέτασης : τρεις (3) ώρες µετά τη διανοµή των 

φωτοαντιγράφων . 

6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης : Μία (1) ώρα µετά τη 

διανοµή των φωτοαντιγράφων . 

 
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

 
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 


