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ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) 
 

 
ΟΜΑ∆Α Α 

 
ΘΕΜΑ Α1 
Α1.1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν 

γράφοντας στο τετράδιό σας τη λέξη Σωστό ή Λάθος 
δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί στην κάθε 
πρόταση : 
α. Tο Πρωτόκολλο Ανεξαρτησίας υπογράφηκε στις            

22 Ιανουαρίου /3 Φεβρουαρίου 1830.  
β. Με τη Συνθήκη των Σεβρών ορίστηκαν τα σύνορα  

μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας στον Έβρο . 
γ. Στις 25 Μαρτίου 1924 ανακηρύχθηκε από τη 

Βουλή, με πρωτοβουλία κυρίως του Αλέξανδρου 
Παπαναστασίου, η αβασίλευτη δημοκρατία . 

δ. Πριν από την έναρξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου 
συγκλήθηκε η ιδρυτική διάσκεψη του Οργανισμού 
των Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ).  

ε. Το 1992 υπογράφηκε η Συνθήκη του Μάαστριχτ. 
 

Μονάδες 10 
 
Α1.2. Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων ιστορικών 

όρων :  
α. Ανατολικό Ζήτημα 
β. Σύμφωνο Μολότοφ-Ρίμπεντροπ 
γ. Ισορροπία του τρόμου 

Μονάδες 15 
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ΘΕΜΑ Α2 
 

Α2.1. Ποια ήταν τα βασικά γνωρίσματα της Βιομηχανικής 
Επανάστασης ; 

Μονάδες 12 
 

Α2.2. Η Ελληνική Εθνική Αντίσταση κατά των δυνάμεων 
του Άξονα και η σημασία της : 

 α. Για ποιους λόγους δημιουργήθηκε ; (Mονάδες 4) 

 β. Με ποιες μορφές εκδηλώθηκε; (Mονάδες 6) 

 γ. Ποιο ήταν το τίμημα ; (Mονάδες 3) 

 
Μονάδες 13 

 
 

ΟΜΑ∆Α Β 
ΘΕΜΑ Β1 
 

Αντλώντας στοιχεία από το κείμενο που σας δίνεται και με 
βάση τις ιστορικές σας γνώσεις, να απαντήσετε στο ερώτημα :   
Με ποια επιχειρήματα η επαναστατική ηγεσία των Ελλήνων 
υποστήριξε τη νομιμότητα του Αγώνα της Ανεξαρτησίας ; 
 

Μονάδες 25 
 

ΚΕΙΜΕΝΟ 
 Η νομιμότητα του ελληνικού Αγώνα 

«Από την επαναστατική προκήρυξη του Αλέξανδρου 
Υψηλάντη και αυτές των επαναστατών στη νότια Ελλάδα, 
το 1821, έως τις τελευταίες ανάλογες επίσημες διακηρύξεις οι 
Έλληνες δεν φείδονταν λόγων προκειμένου να στηρίξουν το 
επιχείρημα της νομιμότητας του αγώνα τους . Οι Έλληνες 
είχαν ηττηθεί, οι χώρες τους είχαν κατακτηθεί και οι ίδιοι 
είχαν υποδουλωθεί, αλλά δεν είχαν ποτέ ενσωματωθεί ως 
οργανικό μέρος της πολιτείας των κατακτητών . ∆εν ήταν 
“αποστάται” οι Έλληνες, κατά τον συντάκτη των 
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“Ελληνικών Χρονικών” του Μεσολογγίου, επειδή δεν είχαν 
υποταχθεί σε “νόμιμον αρχήν”, και η Ελλάδα δεν είχε 
αποτελέσει “νόμιμον τμήμα της οθωμανικής επικρατείας”. Η 
τουρκική κυριαρχία, σύμφωνα με άλλη εφημερίδα των 
επαναστατών, είχε τη μορφή στρατιωτικής κατοχής : οι 
Τούρκοι “εστρατοπέδευον” στις ελληνικές χώρες, δεν ήταν 
νόμιμοι κάτοχοι και κάτοικοί τους . Η Ελληνική Επανάσταση 
λοιπόν αποσκοπούσε στην αποκατάσταση της νομιμότητας». 

Θάνος Βερέμης – Γιάννης Κολιόπουλος, Ελλάς, η σύγχρονη 
συνέχεια . Από το 1821 μέχρι σήμερα .  

  
 

 
ΘΕΜΑ Β2 
 
 

Αντλώντας στοιχεία από το κείμενο που σας δίνεται και με 
βάση τις ιστορικές σας γνώσεις, να αναφέρετε τη στάση του 
Ελ. Βενιζέλου απέναντι στην κίνηση για την ανεξαρτησία 
του Πόντου αιτιολογώντας την απάντησή σας .   
 

Μονάδες 25  

ΚΕΙΜΕΝΟ 
 Γιατί ο Βενιζέλος είπε «Όχι» στους Πόντιους. 

Στο ανά χείρας ιστόρημα περιορίζομαι να επισημάνω 
ορισμένα γεγονότα . Πρώτον ότι η επίσημη Ελλάδα, 
εκπροσωπουμένη από το Βενιζέλο, δεν αγωνίστηκε, ούτε 
επεδίωξε καν την απόκτηση των κατοικουμένων κατά 
πλειοψηφία από Έλληνες παραλίων της Μαύρης Θάλασσας . 
Κι όχι μόνο τούτο, αλλά και υπήρξε χλιαρή και άτονη η όλη 
υποστήριξη προς τα διαβήματα των Ποντίων προς τους 
Μεγάλους Νικητές του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου . Για τους 
εξής λόγους : 

 Πρώτον γιατί ο Βενιζέλος απέβλεπε στο να φθάσει η 
Ελλάδα στα πρόθυρα της Κωνσταντινούπολης, να πατήσει 
πόδι στην Ιωνία και να παγιώσει αυτή την επέκταση για την 
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οποία ήδη είχε συναντήσει ζωηρές αντιδράσεις που, με 
άπειρες δυσκολίες, εξουδετέρωσε ή παρέκαμψε . ∆εν ήθελε, 
λοιπόν, να φανεί υποστηρίζοντας υπερφίαλες αξιώσεις . 

 ∆εύτερον γιατί, λόγω της γεωγραφικής θέσης του 
Πόντου, θα ήταν ακατόρθωτο εγχείρημα η αποστολή 
στρατευμάτων για την απελευθέρωσή του. Κι αν ακόμα η 
Αντάντ επιδίκαζε στην Ελλάδα, με τη Συνθήκη των Σεβρών, 
και τον Πόντο, πάλι δε θα μπορούσαμε να τον κρατήσουμε, 
γιατί ήταν πολύ μακριά από τις βάσεις ανεφοδιασμού . Και η 
διασπορά των στρατιωτικών δυνάμεων θα ήταν σε βάρος 
μας . Ενώ ο Κεμάλ θα είχε την ευχέρεια να μετακινεί το 
στρατό του άλλοτε κατά του βορείου μετώπου, άλλοτε κατά 
του δυτικού . 

Φάνη Κλεάνθη, Έτσι χάσαμε τη Μικρασία .  
 

 
 
 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ  
 

1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά  (ημερομηνία , 
εξεταζόμενο  μάθημα). Να μην αντιγράψετε τα θέματα  στο 
τετράδιο .  

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των 
φωτοαντιγράφων αμέσως μόλις σας παραδοθούν. ∆εν επιτρέπεται 
να γράψετε οποιαδήποτε άλλη σημείωση. Κατά την αποχώρησή 
σας να παραδώσετε  μαζί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα .  

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα .  
4. Να γράψετε τις απαντήσεις  σας μόνο με μπλε ή μόνο με μαύρο 

στυλό .  
5. Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή .  
6. ∆ιάρκεια  εξέτασης :  τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των 

φωτοαντιγράφων .  
7. Χρόνος δυνατής αποχώρησης :  μία (1) ώρα μετά τη διανομή των 

φωτοαντιγράφων .    
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ   

 
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 

 


