ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΘΕΜΑ Α1
α. Σελ. 141: « Τα βασικά όργανα … αδρανοποιηθεί ο ΟΗΕ»
β. Σελ. 40: « Ο σουλτάνος … Τανζιµάτ ( µεταρρυθµίσεων)»
γ. Σελ. 38: « Ανατολικό Ζήτηµα … οι Ρώσοι»

β. → Σ,

γ. → Λ,

δ. → Λ,

ε. → Σ
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ΘΕΜΑ Α2
α. → Σ,

ΘΕΜΑ Β1
Σελ. 26-27: «Την επανάσταση … σε όλο τον κόσµο»

ΘΕΜΑ Β2
α. Σελ. 73: « Η οµώνυµη … Β΄ Βαλκανικού πολέµου»
Προαιρετικά: σελ . 73: « Χωρίς την ενεργό … Βουκουρέστι»

β. Σελ. 81: «Η συνθήκη του Βουκουρεστίου … ελληνική κυριαρχία»

ΘΕΜΑ Γ1
α. Από το σχολικό βιβλίο: σελ. 34: «Η Ελλάδα του 1830 … πολλές γέφυρες»
Από τα παραθέµατα:

Κείµενο Α΄
- Κατάσταση πλήρους αναρχίας στη χώρα
- Οικονοµικά και ταµειακά προβλήµατα:
• Αδυναµία καταβολής µισθών υπαλλήλων κράτους από το 1827
• Ανάγκη αποζηµίωσης ναυτικών νησιών (Ύδρα, Σπέτσες, Ψαρά) για την επανεκκίνηση
του εµπορίου.
• Καταβολή αποζηµιώσεων προς τους αγωνιστές.
• Αποπληρωµή αποζηµίωσης στην Τουρκία για την παραχώρηση της επαρχίας της
Λαµίας.
• Εξόφληση άλλων µικροπιστώσεων.
• Κάλυψη τακτικών κρατικών δαπανών, εξυπηρέτηση τόκων δανείου 60 εκατ. και της
υπηρεσίας του χρεωλυσίου.
β. Από το σχολικό βιβλίο: σελ. 34: «Ο Όθων … να αναπτυχθεί»

Από τα παραθέµατα:
Κείµενο Β΄
-Εσωτερική οργάνωση κράτους µε βάση το βαυαρικό διοικητικό πρότυπο που είχε επηρεαστεί
από το γαλλικό σύστηµα του 1790.
- ∆ιατήρηση επτά υπουργείων που προϋπήρχαν και ίδρυση του δηµοσιονοµικού γραφείου ως
παραρτήµατος του υπουργείου Εσωτερικών.
- Οργάνωση δικαιοσύνης.
- ∆ηµιουργία οικονοµικών θεσµών:
• Ανώτατο Λογιστήριο
• κεντρικά και επαρχιακά ταµεία
• Εθνικό Νοµισµατοκοπείο
• Ελεγκτικό Συνέδριο


ˑˢ˴˪˦˧˛˃˭ˢ˫ˢˮˠ˞˰˜˞.H\VWRQH

ΘΕΜΑ ∆1
α. Από το σχολικό βιβλίο: σελ.82 : «Στον αυστροσερβικό πόλεµο … από τον Κωνσταντίνο»
Από τα παραθέµατα:
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Κείµενο Α΄
- Συναισθηµατικοί δεσµοί Βενιζέλου µε Αγγλία και Γαλλία.
- Πίστη Βενιζέλου στη νίκη της Αντάντ µε συνέπεια την επίτευξη των εδαφικών βλέψεων της
Ελλάδας.
- Ο βασιλιάς Κωνσταντίνος στρεφόταν προς τις Κεντρικές Αυτοκρατορίες:
• ήταν επίτιµος στρατάρχης του γερµανικού στρατού
• οικογενειακοί δεσµοί
• πίστη στη στρατιωτική ικανότητα των χωρών αυτών.

Κείµενο Β΄
- Προσπάθεια Βενιζέλου να επηρεάσει τον βασιλιά Κωνσταντίνο και το Γενικό Επιτέλειο για
την είσοδο της Ελλάδας στον πόλεµο στο πλευρό της Αντάντ.
β. Από το σχολικό βιβλίο: σελ. 82: «Η ουδετερότητα της Ελλάδας … να παραιτηθεί»
Από τα παραθέµατα:

Κείµενο Α΄
- Ιανουάριος 1915: προτάσεις Γκρέι για παραχώρηση της Καβάλας, της ∆ράµας και των
Σερρών από την Ελλάδα στη Βουλγαρία µε αντάλλαγµα τη Βόρειο Ήπειρο και τµήµατα των
µικρασιατικών παραλίων.

Κείµενο Β΄
- Οι εξελίξεις στα πολεµικά µέτωπα (νίκες Γερµανών και Αυστριακών, αποτυχία Αντάντ στα
∆αρδανέλλια) καθιστούν διστακτικούς πολλούς Έλληνες σχετικά µε την είσοδο της χώρας
στον πόλεµο στο πλευρό της Αντάντ και ενισχύουν τη φιλογερµανική στάση της βασιλικής
οικογένειας.

Κείµενο Γ΄
- Η παραίτηση του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Ι. Μεταξά ωθεί τον Βασιλιά Κωνσταντίνο
να διαφοροποιήσει την αρχική του άποψη για είσοδο της Ελλάδας στον πόλεµο στο πλευρό της
Αντάντ.
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