ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΟΜΑΔΑ Α΄
ΘΕΜΑ Α1
Α1.1.Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων:
″αγροτική μεταρρύθμιση″
″ρωσοκεμαλική συνθήκη φιλίας κ΄ συνεργασίας″
″Μικτή Επιτροπή ανταλλαγής″
″Ηνωμένη Αντιπολίτευση″
(Μονάδες 12)
Α.1.2. Να γράψετε στα τετράδια σας τους αριθμούς της στήλης Α και δίπλα στο
καθένα απ αυτά τα γράμματα από τη στήλη Β
Στήλη Β
Στήλη Α
α. άρνηση επιστροφής στην προ του
1909 εποχή
1. αντιβενιζελικά κόμματα
β. αναζήτηση φορολογικών
ελαφρύνσεων για μικροεισοδηματίες
γ. αντίθεση προς στον εκσυγχρονισμό
2. ραλλικό κόμμα
δ. ανάγκη ενίσχυσης της παραγωγικής
και αύξηση των θέσεων εργασίας
3. κόμμα του Γ. Θεοτόκη
ε. εναντίωση προς τη διαρκή
παρέμβαση του κράτους
στ. υποστήριξη της ανάγκης ισχυρής
4. κόμμα του Κυριακούλη
θέσης του Κοινοβουλίου
Μαυρομιχάλη
ζ. επιδίωξη διόρθωσης όσων
θεωρούσαν λάθη φιλελευθέρων
η. η εκμετάλλευση της συμμετοχής του
αρχηγού στα πολιτικά πράγματα
μετά το κίνημα στο Γουδί 1909
θ. καθοδήγηση τους σε διαρκώς
συντηρητικότερες θέσεις
ι. έλλειψη μακροπρόθεσμης πολιτικής
ια. υποστήριξη της Ανόρθωσης
ιβ. έλλειψη συγκροτημένου
προγράμματος για οικονομική
ανάπτυξη
ιγ. συμφωνία για την πάση θυσία
αύξηση των εξοπλισμών
(Μονάδες 8)
ΘΕΜΑ Α2
Α.2.1.
Ποιες υπήρξαν οι συνέπειες από τις ελληνοτουρκικές προσεγγίσεις της περιόδου
1924-1930 και πώς αντέδρασαν σ’ αυτές οι ελληνικοί πληθυσμοί.
(Μονάδες 15)
Α.2.2.
Ποιες οι πρωτοβουλίες για τη δημιουργία ποντοαρμενικής συνομοσπονδίας και ποια
η κατάληξη της προσπάθειας.
(Μονάδες 15)
ΟΜΑΔΑ Β΄
Β.1. Αντλώντας στοιχεία από τα παρακάτω κείμενα και αξιοποιώντας τις ιστορικές
σας γνώσεις, να αναφερθείτε στην ίδρυση της Τράπεζας της Έλλάδος και στις

συνέπειες για την οικονομική ζωή της Ελλάδας.
Πηγή 1

(Μονάδες 25)

Πηγή 2

Β.2.
Αφορμώμενοι από το υλικό των πηγών και συνδυάζοντας τις ιστορικές σας γνώσεις
να αναφερθείτε:
α. στο πρωτόκολλο (προκήρηξη) της 26ης Φεβρουαρίου σχολιάζοντας το περιεχόμενο
του
β. στις αντιδράσεις τυ πρίγκιπα Γεωργίου και στις ενέργειες του που θα οδηγήσουν
στην ένοπλη εξέγερση στο Θέρισο.
(Μονάδες 25)
Πηγή 1

Πηγή 2
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(…)
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΚΩΤΙΤΣΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

