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ΟΜΑΔΑ Α΄ 
 

ΘΕΜΑ Α.1. 
Α.1.1. Να γράψετε στο τετράδιό σας δίπλα στον 

αριθμό του θέματος (Α.1.1) το γράμμα της κάθε 
πρότασης με την ένδειξη Σωστό ή Λάθος. 

 
Η διακυβέρνηση του Ελ. Βενιζέλου στην 

περίοδο 1928-32. 
α. Ο Βενιζέλος τον Οκτώβριο του 1930 

υπέγραψε στην Άγκυρα το "Ελληνοτουρκικό 
σύμφωνο Φιλίας, ουδετερότητας, διαλλαγής 
και διαιτησίας". 

β. Η υποχρεωτική εκπαίδευση από τετραετής 
γίνεται εξαετής και εισάγεται για πρώτη 
φορά η διδασκαλία της δημοτικής γλώσσας 
στα Γυμνάσια. 

γ. Η Ελλάδα εξοφλεί το εξωτερικό χρέος της 
και η ξένη χρηματαγορά τής χορηγεί νέα 
δάνεια. 

δ. Η κυβέρνηση του Ελ. Βενιζέλου προσπάθησε 
να εξαλείψει, χωρίς όμως επιτυχία, τη 
ληστοκρατία που επικρατούσε την εποχή 
εκείνη. 

Μονάδες 8 
Α.1.2. Να γράψετε στο τετράδιό σας τα ονόματα της 

στήλης Α και δίπλα το γράμμα της Β στήλης, 
που αντιστοιχεί στο καθένα απ' αυτά. 



 

 
ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β 

Θ. Πάγκαλος α. "Δημοκρατικό Μανιφέςτο" 
Αλ. Παπαναστασίου β. Δικτατορική διακυβέρνηση 

της Ελλάδας (1925-26) 
Χ. Τρούμαν γ. Προτίμηση προς τις δυνάμεις 

της "Τριπλής Συνεννόηςης" 
(Αντάντ) 

Ελ. Βενιζέλος δ. Εξαγγελία οικονομικής 
βοήθειας στα κράτη της 
Ευρώπης μετά τον Β΄ 
παγκόσμιο πόλεμο 
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Α.1.3. Τι ήταν τα "τάγματα εργασίας στη Μικρά 
Ασία"; 
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ΘΕΜΑ Α.2. 
Α.2.1. Να αναφέρετε τους όρους της συνθήκης της 

Λωζάνης (1923) που αφορούν την Ελλάδα και 
την Τουρκία. 
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Α.2.2. Το κίνημα του Στρατιωτικού Συνδέσμου 

(1909): 
α. Από ποιους υποστηρίχτηκε και με ποιον 

τρόπο; 



 

β. Από πού εκδηλώθηκαν αντιδράσεις κατά του 
κινήματος; 
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ΟΜΑΔΑ Β΄ 
 

ΘΕΜΑ Β.1. Σε ποιες οικονομικές δραστηριότητες 
επιδίδονται οι ΄Ελληνες αστοί (εγχώριοι και 
των παροικιών) κατά τον 19ο αιώνα και ποιες 
συνέπειες είχαν οι ενέργειες αυτές στην πορεία 
της Ελληνικής οικονομίας; 

Μονάδες 25 
 

ΘΕΜΑ Β.2. Απόσπασμα από τη διακήρυξη του Ο.Η.Ε. 
 "Εμείς, οι λαοί των Ηνωμένων Εθνών 

αποφασισμένοι: 
 - να προφυλάξουμε τις επερχόμενες γενεές από 

τη μάστιγα του πολέμου... 
 - να διακηρύξουμε για μια ακόμη φορά την 

πίστη μας στα θεμελιώδη δικαιώματα του 
ανθρώπου, στην αξία της ανθρώπινης 
προσωπικότητας, στην ισότητα δικαιωμάτων 
ανδρών και γυναικών καθώς και μεγάλων και 
μικρών εθνών... 

 - να εφαρμόσουμε την ανεκτικότητα, να ζούμε 
ειρηνικά ο ένας λαός με τον άλλο... 

 - να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για τη 
διατήρηση της ειρήνης και της ασφάλειας σ' όλο 
τον κόσμο... 

 - να δεχτούμε αρχές και να εφαρμόσουμε 
μεθόδους που θα εγγυώνται ότι δε θα γίνει 
καινούρια προσφυγή στη βία των όπλων, εκτός 
αν αποβλέπει στο γενικό καλό... 



 

  Αποφασίσαμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας 
για να πραγματοποιήσουμε αυτά τα σχέδια". 

 
 Ποιες ιδέες κυριαρχούν στο παραπάνω κείμενο; 

Μονάδες 25 
 
 
 


