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ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ 
ΘΕΜΑ Α 
A1. α. Σχολικό βιβλίο σελίδα 13 

β. Σχολικό βιβλίο σελίδα 146 
γ. Σχολικό βιβλίο σελίδα 160  

 
A2. α. Σωστό,  β. Σωστό,      γ. Λάθος,  δ. Λάθος,     ε. Σωστό.   
 
ΘΕΜΑ Β 
Β1. Σχολικό βιβλίο σελίδα  9 

«Οι τέσσερις μεγάλες δυνάμεις … άλλες χώρες της Ευρώπης.» 
 
Β2.α. Σχολικό βιβλίο σελίδα  16 

«Στόχοι των πατριωτών … χώρα του Βορρά.» 
 β. Σχολικό βιβλίο σελίδες  16 - 17 

«Από τους τρεις στόχους … εναντίον της Ρωσίας.» 
 

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 
ΘΕΜΑ Γ 
Γ1.α. Να αξιοποιηθούν : 

από το σχολικό βιβλίο σελίδες 55 - 56 
«Η αποικιοκρατία ήταν άρρηκτα … ανάλογες αναφορές.» 
από το κείμενο Α΄   
 «το εθνικό συναίσθημα μετατράπηκε σιγά σιγά σε ένα 

αλαζονικό και απόλυτο πάθος, που δεν ικανοποιείται παρά 
μόνο με την εξύψωση ενός κράτους σε βάρος των άλλων» 

 «ζηλότυποι και επιθετικοί εθνικισμοί» 
 β. Να αξιοποιηθούν : 

Από το σχολικό βιβλίο σελίδες  75 - 76 
«Πολλοί θεώρησαν … οι Τούρκοι και οι Βούλγαροι.» 



 

 

Από το κείμενο Β΄  
 «Για τους γάλλους, άγγλους ή γερμανούς πολεμιστές δεν 

υπήρχε αμφιβολία: ο πόλεμος είχε σκοπό την προστασία των 
πραγματικών συμφερόντων του έθνους» 

 «οι στρατιώτες φεύγοντας για τον πόλεμο είχαν βρει ένα 
ιδεώδες που αντικαθιστούσε, κατά κάποιον τρόπο, τους 
επαναστατικούς τους πόθους» 

 «παραγκωνισμένοι στο περιθώριο της κοινωνίας, 
αποκαθίστανται τώρα χάρη στον πόλεμο» 

 «οι νέοι φεύγουν για τον πόλεμο σαν σε περιπέτεια, ευτυχείς 
που αλλάζουν ζωή, που ταξιδεύουν, έχοντας όλοι εκπληρώσει 
το καθήκον και σίγουροι ότι θα ξαναγυρίσουν σύντομα 
στεφανωμένοι με τις δάφνες της νίκης» 

 
ΘΕΜΑ Δ 
Δ1.α. Να αξιοποιηθούν : 

Από το σχολικό βιβλίο σελίδα 106 
«Η κρίση που έπληξε όλη την Ευρώπη … 4ης Αυγούστου 1936.» 

από το κείμενο Α΄   
 «θάνατο του υπηρεσιακού πρωθυπουργού τον Απρίλιο 

(πολιτικό αδιέξοδο)» 
 «τη διαφαινόμενη ανικανότητα των πολιτικών να υπερβούν τις 

διαφορές τους» 
 «τις σοβαρές εργατικές ταραχές» 
 «Ο βασιλιάς, έχοντας απορρίψει τη συμφωνία ανάμεσα στους 

Φιλελεύθερους και το Λαϊκό Κόμμα» 
 β. Να αξιοποιηθούν : 

Από το σχολικό βιβλίο σελίδα  106 
«Ο Ιωάννης Μεταξάς θα καταλύσει … μέχρι το θάνατό του.» 
Από το κείμενο Α΄  
 «ο βασιλιάς διόρισε διάδοχό του (πρωθυπουργού) τον Μεταξά» 
 «Ο Μεταξάς κατάφερε να εκμεταλλευτεί τόσο τη διαφαινόμενη 

ανικανότητα των πολιτικών να υπερβούν τις διαφορές τους 
όσο και τις σοβαρές εργατικές ταραχές, να προδιαθέσει τον 
βασιλιά να δεχτεί τις προτάσεις του για “ισχυρή” κυβέρνηση» 



 

 

 «Ο βασιλιάς, συγκατένευσε στην αναστολή εφαρμογής 
σημαντικών άρθρων του συντάγματος, στην οποία 
προχώρησε ο Μεταξάς, με την πρόφαση της ματαίωσης μιας 
εικοσιτετράωρης γενικής απεργίας που είχαν κηρύξει οι 
κομουνιστές για την επόμενη ημέρα.» 

γ. Να αξιοποιηθούν : 
Από το κείμενο Β΄  
 «μια καταπιεστική πολιτική (λογοκρισία, μυστικές 

παρακολουθήσεις της αστυνομίας, απαγόρευση απεργιών και 
δημόσιων συγκεντρώσεων)» 

 «το πρόγραμμα καθοδήγησης και προπαγάνδας»  
 «οι μαζικές παρελάσεις της Εθνικής Οργάνωσης Νεολαίας με 

το σύνθημα περί ‘‘Τρίτου Ελληνικού Πολιτισμού’’» 
 «η προώθηση της λατρείας της προσωπικότητας του Μεταξά» 


