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ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ  
ΘΕΜΑ Α1  
α) Συμβούλιο ασφαλείας ΟΗΕ : σελ. 141: «Τα βασικά όργανα του ΟΗΕ είναι ... δεν μπορεί να ληφθεί». 
β) Χάτι Χουμαγιούν: σελ. 40 : «ο Σουλτάνος ...(μεταρρυθμίσεων)».  
γ) Ανατολικό Ζήτημα: σελ. 38 : η παράγραφος «Το ‘Ανατολικό Ζήτημα’ ως ιστορικός όρος» («Ανατολικό ζήτημα 
ονομάζεται ... οι Ρώσοι»).    
 
ΘΕΜΑ Α2 
α) Σ  
β) Σ  
γ) Λ  
δ) Λ  
ε) Σ  
 
ΘΕΜΑ Β1 
Σχολικό Βιβλίο, σελ. 26 – 27: «Την ελληνική επανάσταση στερέωσαν και οι καταστροφές ... κύμα 
φιλελληνισμού σε όλο τον κόσμο».  
 
ΘΕΜΑ Β2  
α) Σχολικό Βιβλίο, σελ. 73 : «(την 30ή Ιουλίου οι πληρεξούσιοι της Ελλάδας, της Σερβίας, του Μαυροβουνίου, 
της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας συνήλθαν στο Βουκουρέστι). Η ομώνυμη Συνθήκη Ειρήνης ... στις 
ελληνορουμανικές σχέσεις».  
β) Σχολικό Βιβλίο, σελ. 80 : η παράγραφος «οι εκκρεμότητες της Συνθήκης του Βουκουρεστίου» («η Συνθήκη 
του Βουκουρεστίου άφησε ... την ελληνική κυριαρχία».  
 
ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 
ΘΕΜΑ Γ1  
α) Σχολικό Βιβλίο, σελ. 34 : «Το ελληνικό κράτος υπήρξε προϊόν ... κοινοβουλευτικών θεσμών» και «Η Ελλάδα 
του 1830 ... πολλές γέφυρες».  
Το πρώτο παράθεμα επιβεβαιώνει ότι η Ελλάδα των αρχών της δεκαετίας του 1830 ήταν μια χώρα που 
χαρακτηριζόταν από αναρχία και είχε περιέλθει σε δεινή οικονομική κατάσταση. Ειδικότερα, η ταμειακή 
κατάσταση του νεοσύστατου κράτους ήταν χαώδης, καθώς μισθοί υπαλλήλων δεν είχαν πληρωθεί από το 
1827, το ναυτικό εμπόριο ήταν αδύνατο να κινηθεί αν δεν αποζημιώνονταν τα ναυτικά νησιά Ύδρα, Σπέτσες 
και Ψαρά, ενώ έπρεπε να εξοφληθούν και αποζημιώσεις αγωνιστών αναγνωρισμένες από τη συνέλευση της 
Τροιζήνας. Επίσης, ήταν αναγκαία η καταβολή αποζημιώσεων στην Τουρκία για εδαφικές παραχωρήσεις, η 
αντιμετώπιση δαπανών της κρατικής μηχανής και η αποπληρωμή δανείων. Όλα τα παραπάνω καταδεικνύουν 
τις δυσκολίες που κλήθηκε να αντιμετωπίσει το ελληνικό κράτος σε επίπεδο υποδομών και οικονομίας.  

 
β) Σχολικό Βιβλίο, σελ. 34 : «Ο Όθων έφερε μαζί του ... να αναπτυχθεί».  
Το γεγονός ότι ο Όθων και το επιτελείο του κατόρθωσαν στο διοικητικό κυρίως τομέα να πετύχουν το έργο της 
αναδιάρθρωσης του νεοσύστατου ελληνικού κράτους επιβεβαιώνεται από τα στοιχεία που παρατίθενται στο 
Κείμενο Β. Σύμφωνα με το παράθεμα η εσωτερική οργάνωση του κράτους, ακολουθώντας το πρότυπο της 
Βαυαρίας, στέφθηκε με επιτυχία, καθώς, εκτός από τη διατήρηση των 7 υπουργείων που προϋπήρχαν 
προστέθηκε ως παράρτημα το ‘δημοσιονομικόν γραφείον’ που ως έργο του είχε την επίλυση των εποικιστικών 
προβλημάτων της χώρας. Η Αντιβασιλεία έλαβε, επίσης, μέριμνα για τη δικαιοσύνη, ενώ ίδρυσε  Λογιστήριο, 
κεντρικά και επαρχιακά ταμεία και  Εθνικό Νομισματοκοπείο. Το ‘Ελεγκτικόν Συνέδριον’, ωστόσο, παρά τον 
ακαταπόνητο ζήλο του προέδρου του, Γάλλου οικονομολόγου Arthémond de Regny, φαίνεται πως 



αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα στην προσπάθεια οργάνωσης των οικονομικών του κράτους, η κατάσταση 
του οποίου ήταν δεινή, αν λάβουμε υπόψη τις πληροφορίες σχετικά με τις αποζημιώσεις αγωνιστών και 
υπαλλήλων, την αποληρωμή δανείων και τις κρατικές δαπάνες, όπως εμφανίζονται στο Κείμενο Α.  
 
ΘΕΜΑ Δ1 
α) Σχολικό Βιβλίο, σελ. 81 : «στον αυστροσερβικό πόλεμο ... δεν έγινε δεκτή από τον Κωνσταντίνο».  
Οι λόγοι που οδήγησαν τους δύο μεγάλους πολιτικούς άνδρες της Ελλάδας να τηρήσουν διαμετρικά αντίθετη 
στάση ως προς την προοπτική εισόδου της χώρας στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο γίνονται ιδιαίτερα εμφανείς στο 
Κείμενο Α. Οι φιλικές σχέσεις του Βενιζέλου με τις δυνάμεις της Αντάντ καθώς και η πίστη του στη νίκη των 
Συμμάχων επιβεβαιώνονται από τις πληροφορίες του παραθέματος, ενώ επιπρόσθετα αναφέρεται η 
προσδοκία του για ευνοϊκή αντιμετώπιση των εδαφικών διεκδικήσεων της χώρας. Στο παράθεμα, η τήρηση 
ουδέτερης στάσης που προκρίνουν ο Κωνσταντίνος και το επιτελείο του δεν αποδίδεται μόνο στην ανάγκη 
ηρεμίας και ανασυγκρότησης της χώρας αλλά και στο γεγονός ότι αφενός ο Κωνσταντίνος διατηρούσε 
οικογενειακούς και στρατιωτικούς δεσμούς με τις δυνάμεις της Τριπλής Συμμαχίας (επίτιμος στρατάρχης του 
γερμανικού στρατού και παντρεμένος με την αδελφή του κάιζερ της Γερμανίας Γουλιέλμου Β’) και αφετέρου 
προσδοκούσε εδαφικές παραχωρήσεις στις ακτές της Μ. Ασίας.  
 
β) Σχολικό Βιβλίο, σελ. 81 : «η ουδετερότητα της Ελλάδας ... να παραιτηθεί».  
Η επιμονή και οι προσπάθειες του Βενιζέλου για συμμετοχή στον πόλεμο στο πλευρό της Αντάντ γίνονται 
εμφανείς τόσο στο παράθεμα Β όσο και στο παράθεμα Γ, ακόμα και μετά την αποτυχία των Συμμάχων στην 
επιχείρηση στα Δαρδανέλλια. Ο Βενιζέλος συνεχίζει να πιστεύει στη νίκη της τριπλής Συνεννόησης και να 
ασκεί πιέσεις για άρση της ουδετερότητας, η αποτυχία όμως στα Στενά κάνει τον Κωνσταντίνο ακόμη πιο 
ανένδοτο, γεγονός που επιτείνεται από την παραίτηση του αρχηγού του ελληνικού Γενικού Επιτελείου, 
συνταγματάρχη Ιωάννη Μεταξά, ο οποίος φοβόταν ότι η Βουλγαρία θα επωφελείτο από οποιαδήποτε 
ελληνική ανάμειξη.  
 
 

 


