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ΘΕΜΑ Α 
 
Α1.  
 
α) Σελ. 141 σχολικού βιβλίου : «Τα βασικά… ο ΟΗΕ». 

β) Σελ. 40 σχολικού βιβλίου : «Ο σουλτάνος… Τανζιμάτ (μεταρρυθμίσεων)». 

γ) Σελ. 38 σχολικού βιβλίου : « Ανατολικό Ζήτημα… οι Ρώσοι». 

 
Α2. 
 
α )Σωστό 

β) Σωστό 

γ) Λάθος 

δ) Λάθος 

ε) Λάθος 

 
 
ΘΕΜΑ Β 
 
Β1.  
 
Σελ. 27-28 σχολικού βιβλίου : « Μια τέτοια… της Τενέδου». 
 
Β2.  
 
α) Σελ. 73 σχολικού βιβλίου : «Η ομώνυμη… ελληνορουμανικές σχέσεις». 

β) Σελ. 81 σχολικού βιβλίου : « Η Συνθήκη… ελληνική κυριαρχία». 



 

 

          
 
ΘΕΜΑ Γ 
 
Γ1.  
α) Από το σχολικό βιβλίο θα αξιοποιηθεί το απόσπασμα στη σελ. 34 : «Το 
ελληνικό… βίου της». 
Από το ιστορικό παράθεμα (Α) εξάγονται οι εξής πληροφορίες :  

 Η κατάσταση που αντιμετωπίζει ο Όθωνας ερχόμενος στην 
Ελλάδα είναι χαοτική («Όταν… χαώδης»). 

 Ιδιαίτερα προβλήματα παρουσίαζε ο οικονομικός τομέας, αφού 
εκκρεμούσαν μισθοί δημοσίων υπαλλήλων ήδη από το 1827 που άγγιζαν 
υπέρογκα ποσά, ενώ παράλληλα έπρεπε να καταβληθούν αποζημιώσεις  στα 
νησιά και στους αγωνιστές που συμμετείχαν στην Επανάσταση καθώς και 
στην Τουρκία («Έπρεπε… μικροπιστώσεις»). 

 Επιπρόσθετο φορτίο αποτελούσε η εξυπηρέτηση των δανείων 
που είχαν συναφθεί με το εξωτερικό καθώς και οι τρέχουσες ανάγκες του 
κράτους («Εκτός… φρ.»). 

 
β) Από το σχολικό βιβλίο θα αξιοποιηθεί το απόσπασμα στη σελ. 34 : «Η Ελλάδα… 
να αναπτυχθεί». 
Από το ιστορικό παράθεμα (Β) εξάγονται οι εξής πληροφορίες :  

 Ο Όθωνας επιχείρησε να αναδιοργάνωσει τον κρατικό 
μηχανισμό στηριζόμενος σε γερμανικά και γαλλικά πρότυπα (« Η… σήμερα»). 

 Διατήρησε το ήδη υπάρχον υπουργικό καθεστώς 
(«Διατήρησε… χώρας»). 

 Ιδιαίτερη μέριμνα επέδειξε για τη δικαιοσύνη και για τον 
οικονομικό τομέα της Ελλάδας, συστήνοντας το Ανώτατο Λογιστήριο, το 
Εθνικό Νομισματοκοπείο και το Ελεγκτικό Συνέδριο («Οργανώνει… 
κράτους»). 

 
 
ΘΕΜΑ Δ 
 
Δ1. 
α) Από το σχολικό βιβλίο θα αξιοποιηθεί το απόσπασμα στη σελ. 82 : «Στον 
αυστροσερβικό… τον Κωνσταντίνο». 
 
β) Από το σχολικό βιβλίο θα αξιοποιηθεί το απόσπασμα στη σελ. 82 : «Η 
ουδετερότητα… να παραιτηθεί». 
 
Από τα ιστορικά παραθέματα   εξάγονται οι εξής πληροφορίες :  

 Ο Βενιζέλος ήταν ευνοϊκά προσκείμενος στις Δυνάμεις της 
Αντάντ γιατί θεωρούσε πως θα νικούσαν τον πόλεμο και θα προωθούσαν τα 
συμφέροντα της Ελλάδας («Ο… χώρας»). 

 Στον αντίποδα στεκόταν ο Κωνσταντίνος που είχε γαλουχηθεί 
με γερμανική στρατιωτική αγωγή αλλά και η σύζυγός του ήταν Βαυαρικής 
καταγωγής («Ο… Αυστροουγγαρίας»). 

 Η Αγγλία από την πλευρά της, προκειμένου να δελεάσει την 
Ελλάδα, υποσχόταν εδαφικά οφέλη («Τον… φιλοδοξιών»). 



 

 

 Ο Βενιζέλος κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια να πείσει τον 
Κωνσταντίνο και το Επιτελείο του για συμμετοχή της Ελλάδας στο πλευρό της 
Αντάντ, υπερτονίζοντας τα πλεονεκτήματα μιας τέτοιας επιλογής, όμως ο 
Βασιλιάς φαίνεται ότι είχε διαλέξει ήδη το στρατόπεδο της Γερμανίας («Ο… 
νίκη»). 

 Η αγγλική εκστρατεία στα Δαρδανέλια όξυνε ακόμη 
περισσότερο το βαρύ κλίμα μεταξύ των δύο αντρών, εφόσον ο Βενιζέλος 
επιθυμούσε τη συμμετοχή της χώρας ενώ ο Κωνσταντίνος επέμεινε στην 
ουδετερότητα(« Τα… ανάμειξη»). 
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