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ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΣΗ
ΘΕΜΑ Α1
Να δώςετε το περιεχόμενο των παρακϊτω όρων:
α) υμβούλιο Αςφαλεύασ ΟΗΕ  ςελ. 141: « Σα βαςικϊ όργανα …
δικαύωμα βϋτο»
β) Χϊτι Χουμαγιούν  ςελ. 40: « Ο ςουλτϊνοσ εύχε όδη … Σανζιμϊτ,
μεταρρυθμύςεων»
γ) Ανατολικό Ζότημα ςελ 38: « Ανατολικό Ζότημα …οι Ρώςοι»
Μονϊδεσ 15

ΘΕΜΑ Α2
Να χαρακτηρύςετε τισ προτϊςεισ που ακολουθούν, γρϊφοντασ ςτο
τετρϊδιό ςασ τη λϋξη ωςτό ό Λϊθοσ δύπλα ςτο γρϊμμα που
αντιςτοιχεύ ςτην κϊθε πρόταςη:
α) Η Ευρωπαώκό Οικονομικό Κοινότητα (ΕΟΚ) ιδρύθηκε με τη
υνθόκη τησ Ρώμησ (1957). ()
β) Η διεθνόσ οικονομικό κρύςη του 1929 εύχε ωσ ςυνϋπεια τη
χρεοκοπύα τησ Ελλϊδασ (1932). ()
γ) Η προςπϊθεια επύλυςησ του Κυπριακού μϋςω του χεδύου Ανϊν
κατϋληξε ςε επιτυχύα. (Λ)

δ) τισ αρχϋσ του 1956, ο Χρουςτςόφ εξόγγειλε την πολιτικό τησ
διαφϊνειασ, η οπούα θα ςυνϋβαλλε ςτην οικονομικό αναςύνταξη τησ
ΕΔ. (Λ)
ε) Η επανϊςταςη τησ 3ησ επτεμβρύου 1843 οδόγηςε ςτην
παραχώρηςη του πρώτου υντϊγματοσ του Ανεξϊρτητου Ελληνικού
Κρϊτουσ . ()
Μονϊδεσ 10
ΘΕΜΑ Β1
Η καταςτροφό τησ Χύου και ο αντύκτυπόσ τησ ςτον υπόλοιπο κόςμο.
Μονϊδεσ 12
 ςελ. 26–27: « Σην επανϊςταςη
φιλελληνιςμού ςε όλον τον κόςμο»

ςτερϋωςαν

…

κύμα

ΘΕΜΑ Β2
α) Ποιεσ ρυθμύςεισ περιλϊμβανε η ςυνθόκη του Βουκουρεςτύου (28
Ιουλύου/10 Αυγούςτου 1913);
 ςελ. 73: « Η ομώνυμη υνθόκη Ειρόνησ … ελληνορουμανικϋσ
ςχϋςεισ».
β) Ποια ζητόματα παρϋμειναν ςε εκκρεμότητα μετϊ την υπογραφό
τησ παραπϊνω ςυνθόκησ και ποια από αυτϊ ρύθμιςε το Πρωτόκολλο
τησ Φλωρεντύασ (4/17 Δεκεμβρύου 1913);
 ςελ. 81: « Η υνθόκη του Βουκουρεςτύου … ελληνικό κυριαρχύα»
(μονϊδεσ 5) + (μονϊδεσ 8) = Μονϊδεσ 13

ΟΜΑΔΑ ΔΕΤΣΕΡΗ
ΘΕΜΑ Γ1
Αντλώντασ ςτοιχεύα από τα κεύμενα που ςασ δύνονται και με βϊςη
τισ ιςτορικϋσ ςασ γνώςεισ, να αναφερθεύτε: α) ςτην κατϊςταςη τησ

Ελλϊδασ των αρχών τησ δεκαετύασ του 1830 (μονϊδεσ 10) και β) ςτισ
πρώτεσ προςπϊθειεσ ςυγκρότηςησ του ελληνικού κρϊτουσ από τον
Όθωνα (μονϊδεσ 15).
Μονϊδεσ 25
Ειςαγωγικό ςχόλιο  Η Ελλϊδα ςτισ αρχϋσ τησ δεκαετύασ του 1830
όταν μόνο ςτο όνομα κρϊτοσ. Μετϊ από τη μακραύωνη τουρκοκρατύα
και την εννεαετό επανϊςταςη η εικόνα που ϋδινε και η κατϊςταςη
ςτην οπούα βριςκόταν, ςε ξηρϊ και ςε θϊλαςςα, ςε θεςμούσ και
υποδομϋσ όταν αξιοθρόνητεσ. Σο μεγϊλο ϋργο τησ ςυγκρότηςησ
κρϊτουσ και τησ διαμόρφωςησ πλαιςύου ςε όλουσ τουσ τομεύσ τησ
πολιτικόσ, κοινωνικόσ, οικονομικόσ και εκπαιδευτικόσ ζωόσ τησ
χώρασ ανϋλαβαν οι ξενόφερτοι Βαυαρού μαζύ με τον Όθωνα.
χολικό βιβλίο, ςελίδα 34: « Η Ελλϊδα του 1830 … πολλϋσ
γϋφυρεσ» και ςτη ςυνέχεια « Ο Όθων ϋφερε … δεν επϋτρεπαν ςτη
χώρα να αναπτυχθεύ».
Σα κόκκινα ςτοιχεύα τησ 1ησ πηγόσ απαντούν ςτο 1ο ερώτημα 
καταγραφό των προβλημϊτων και των υποχρεώςεων,
εκκρεμοτότων. Σα μπλε ςτοιχεύα τησ 2ησ πηγόσ απαντούν ςτο 2ο
ερώτημα  οι προςπϊθειεσ που καταβλόθηκαν για την
αναςυγκρότηςη του κρϊτουσ.

ΚΕΙΜΕΝΟ Α
Η κατάςταςη ςτην Ελλάδα κατά
Αντιβαςιλείασ του Όθωνα (1833-1835)

την

περίοδο

τησ

Όταν λοιπόν ςτισ 25 Ιανουαρύου/6 Φεβρουαρύου 1833 φθϊνει ο
Όθων ςτην Ελλϊδα, ςυνοδευόμενοσ από τα τρύα μϋλη τησ
αντιβαςιλεύασ, τον Armansperg, Maurer και τον Heideck, βρύςκει τη
χώρα ςε πλόρη αναρχύα. […] Η οικονομικό κατϊςταςη όταν από
κϊθε ϊποψη αξιοθρόνητη. Αλλϊ και γενικϊ η ταμειακό κατϊςταςη
του κρϊτουσ όταν χαώδησ. Έπρεπε να πληρωθούν οι
καθυςτερημϋνοι από το 1827 μιςθού των υπαλλόλων, που ωσ το
τϋλοσ του 1832 υπολογύζονταν ςε 23.437.413 φούνικεσ. Έπρεπε ν’

αποζημιωθούν τα ναυτικϊ νηςιϊ Ύδρα, πϋτςεσ και Ψαρϊ, για να
κινηθεύ το εμπόριο. Οι αποζημιώςεισ αυτϋσ υπολογύζονταν ςε 5 εκατ.
φρϊγκα. Επύςησ ϋπρεπε να εξοφληθούν οι αποζημιώςεισ των
αγωνιςτών, που τισ εύχε αναγνωρύςει η ςυνϋλευςη τησ Σροιζόνασ και
που ανϋβαιναν ςε 9.300.0 00 φρ. Επύςησ ϋπρεπε να καταβληθούν
ςτην Σουρκύα ωσ αποζημύωςη 13.333.333 φρ. για την παραχώρηςη
τησ επαρχύασ Λαμύασ ςτα όρια του ελληνικού κρϊτουσ. Επύςησ
ϋπρεπε να εξοφληθούν και μερικϋσ ϊλλεσ μικροπιςτώςεισ. Εκτόσ από
όλεσ αυτϋσ τισ απαιτόςεισ, το ελληνικό κρϊτοσ ϋπρεπε ευθύσ μετϊ
την εγκατϊςταςη τησ αντιβαςιλεύασ ν’ αντιμετωπύςει τισ τακτικϋσ
δαπϊνεσ τησ κρατικόσ μηχανόσ, τησ πληρωμόσ των τόκων του
δανεύου των 60 εκατ., που υπολογύζονταν ςε 3.351.950 φρ., και τησ
υπηρεςύασ του χρεωλυςύου που υπολογύζονταν ςε 670.390 φρ.
Απόςτολοσ Ε. Βακαλόπουλοσ, Νέα Ελληνική Ιςτορία 1204-1985,
Θεςςαλονίκη: ΒΑΝΙΑΣ, 2004 κβ, ςς. 210-211.

ΚΕΙΜΕΝΟ Β Η αντιβαςιλεύα απαςχολόθηκε με την εςωτερικό
οργϊνωςη του κρϊτουσ, η οπούα καταςτρώθηκε και νομοθετόθηκε
κατϊ το πρότυπο του διοικητικού οργανιςμού και μηχανιςμού που
λειτουργούςε τότε ςτη Βαυαρύα και ςτα ϊλλα μεςαύα ό μικρϊ
γερμανικϊ κρϊτη κατ’ επύδραςη του γαλλικού ςυγκεντρωτικού
διοικητικού ςυςτόματοσ του 1790 (το νϋο ελληνικό διοικητικό
ςύςτημα, κατϊ βϊςη, εξακολουθεύ να υφύςταται ωσ ςόμερα).
Διατόρηςε τα 7 υπουργεύα που προώπόρχαν (εξωτερικών,
δικαιοςύνησ, εςωτερικών, εκκληςιαςτικών και εκπαιδεύςεωσ,
οικονομικών, ςτρατιωτικών, ναυτικών) και πρόςθεςε ωσ
παρϊρτημα του υπουργεύου εςωτερικών το δημοςιονομικόν
γραφεύον , που όταν απαραύτητο για την επύλυςη των καυτών
εποικιςτικών προβλημϊτων τησ χώρασ . […] Οργανώνει τη
δικαιοςύνη και ςυντϊςςει κώδικεσ. Επύςησ προβαύνει ςτη
ςυςτηματικό οργϊνωςη τησ χώρασ ιδρύοντασ το Ανώτατον
Λογιςτόριον , τα κεντρικϊ και επαρχιακϊ ταμεύα και το Εθνικόν
Νομιςματοκοπεύον. την οργανωτικό αυτό εργαςύα πρωταρχικόσ
εύναι ο ρόλοσ του Maurer. τισ 27 επτεμβρύου/9 Οκτωβρύου 1833
ιδρύεται το Ελεγκτικόν υνϋδριον με πρόεδρο τον Γϊλλο

οικονομολόγο Arthémond de Regny, ο οπούοσ εργϊςτηκε με
ακαταπόνητο ζόλο για την οργϊνωςη των οικονομικών του κρϊτουσ.
Απόςτολοσ Ε. Βακαλόπουλοσ, Νέα Ελληνική Ιςτορία 1204-1985,
Θεςςαλονίκη: ΒΑΝΙΑΣ, 2004 κβ, ςς. 218-219.
ΘΕΜΑ Δ1
Αξιοποιώντασ ςτοιχεύα από τα κεύμενα που ςασ δύνονται και με βϊςη
τισ ιςτορικϋσ ςασ γνώςεισ, να παρουςιϊςετε και να ερμηνεύςετε τη
διαφωνύα Κωνςταντύνου-Βενιζϋλου ωσ προσ τη ςυμμετοχό τησ
Ελλϊδασ ςτον Α΄ Παγκόςμιο Πόλεμο: α) κατϊ την κόρυξό του
(μονϊδεσ 12) και β) μετϊ τισ προτϊςεισ τησ αγγλικόσ κυβϋρνηςησ , το
Φεβρουϊριο του 1915 (μονϊδεσ 13).
Μονϊδεσ 25
Ειςαγωγικό ςχόλιο  Σο ξϋςπαςμα του Α΄ Παγκοςμύου Πολϋμου
(1914 – 1918) βρόκε τουσ δύο ανώτατουσ πολιτικούσ ϊντρεσ τησ
Ελλϊδασ, γερμανόφιλο βαςιλιϊ Κωνςταντύνο και αγγλόφιλο
πρωθυπουργό Βενιζϋλο, να υποςτηρύζουν διαφορετικϋσ γνώμεσ για
την ενδεδειγμϋνη ςτϊςη που θα ϋπρεπε να κρατόςει η χώρα. Ο
πρώτοσ τϊςςεται υπϋρ τησ ουδετερότητασ (παρϊβλεπε μπλε
ςτοιχεύα πηγών) και ο δεύτεροσ υπϋρ τησ ςυμμετοχόσ τησ Ελλϊδασ
ςτον πόλεμο με το πλευρό τησ Αντϊντ, Αγγλύα, Γαλλύα, Ρωςύα.
(παρϊβλεπε κόκκινα ςτοιχεύα πηγών).
χολικό βιβλίο, ςελίδα 82: « τον αυςτροςερβικό πόλεμο … δεν
ϋγινε δεκτό από τον Κωνςταντύνο»
Ειςαγωγικό ςχόλιο  Όταν αργότερα, Ιανουϊριο του 1915, ο
Άγγλοσ πολιτικόσ Γκρϋι προϋβη ςε μια ενδιαφϋρουςα, αν και θολό,
αςαφό εδαφικό υπόςχεςη προσ την Ελλϊδα και όταν τον
Φεβρουϊριο του ύδιου ϋτουσ ο ςυμμαχικόσ ςτρατόσ επιχεύρηςε ατυχό
εκςτρατεύα ςτα τενϊ των Δαρδανελλύων, ο Βενιζϋλοσ εξϋφραςε την
ϋντονη πεπούθηςό του για ϊμεςη ςυμμετοχό τησ Ελλϊδασ
απειλώντασ και με παραύτηςη. (παρϊβλεπε κόκκινα ςτοιχεύα
πηγών). Ο βαςιλιϊσ προσ ςτιγμό ϋδειξε να ςυμφωνεύ αλλϊ ςτο τϋλοσ
ευθυγραμμύςτηκε προσ την αρχικό του θϋςη οδηγώντασ τα πολιτικϊ
πρϊγματα ςε πολιτικό αδιϋξοδο ( διπλό παραύτηςη Ελ. Βενιζϋλου,

Εθνικόσ Διχαςμόσ πολιτεύασ, κοινωνύασ, ςτρατού). (παρϊβλεπε μπλε
ςτοιχεύα πηγών)
χολικό βιβλίο, ςελίδα 82: « Η ουδετερότητα τησ Ελλϊδασ …
αναγκαςμϋνοσ να παραιτηθεύ»
ΚΕΙΜΕΝΟ Α Ο Βενιζϋλοσ εύχε ϋντονουσ ςυναιςθηματικούσ δεςμούσ
με τη Βρετανύα και τη Γαλλύα, οι οπούεσ, μαζύ με τη Ρωςύα,
ςχημϊτιζαν τισ Δυνϊμεισ τησ Αντϊντ. Όχι μόνο θεωρούςε ότι θα εύναι
οι νικότριεσ Δυνϊμεισ, αλλϊ και ότι θα ευνοούςαν περιςςότερο την
επύτευξη και των υπόλοιπων εδαφικών προςδοκιών τησ χώρασ. Ο
Κωνςταντύνοσ, αντύθετα, επύτιμοσ ςτρατϊρχησ του γερμανικού
ςτρατού και παντρεμϋνοσ με την αδελφό του κϊιζερ τησ Γερμανύασ
Γουλιϋλμου Β΄, ϋτρεφε μεγαλύτερο ςεβαςμό προσ τισ ςτρατιωτικϋσ
ικανότητεσ των Κεντρικών Δυνϊμεων, τησ Γερμανύασ και τησ
Αυςτροουγγαρύασ. […] Σον Ιανουϊριο του 1915 ο Γκρϋι πρότεινε να
παραχωρόςει η Ελλϊδα ςτη Βουλγαρύα τισ νεοαποκτηθεύςεσ
περιοχϋσ τησ Καβϊλασ, τησ Δρϊμασ και των ερρών, με αντϊλλαγμα
αφενόσ τη Βόρειο Ήπειρο και αφετϋρου την ακόμα πιο ελκυςτικό –
αν και αόριςτη– υπόςχεςη «ςημαντικών εδαφικών παραχωρόςεων
ςτισ ακτϋσ τησ Μικρϊσ Αςύασ», η οπούα με τον μεγϊλο ελληνικό
πληθυςμό τησ, ςυνιςτούςε ςημαντικό ςτόχο των αλυτρωτικών
φιλοδοξιών.
Richard Clogg, Συνοπτική Ιςτορία τησ Ελλάδασ 1770-2000, Αθήνα:
Κάτοπτρο, 20032 , ςς. 109-111.
ΚΕΙΜΕΝΟ Β Ο Βενιζϋλοσ κατϋβαλε τότε όλεσ τισ προςπϊθειεσ να
προςανατολύςει τον βαςιλιϊ Κωνςταντύνο και το Γενικό Επιτελεύο
(οι αρχηγού του Βύκτωρ Δούςμανησ και Ιωϊννησ Μεταξϊσ
προβϊλλουν αντιρρόςεισ) προσ την Entente και να φϋρει την Ελλϊδα
ςτο πλευρό τησ. Πιςτεύει πραγματικϊ ότι ο πόλεμοσ θα τελειώςει με
την νύκη τησ Entente και ότι η Ελλϊδα πρϋπει να επωφεληθεύ απ’
αυτό την ευκαιρύα, για να πραγματοποιόςει τισ εθνικϋσ τησ
διεκδικόςεισ, αλλϊ οι ςτρατιωτικϋσ νύκεσ των Γερμανών και
Αυςτριακών ςε όλα τα μϋτωπα, η αποτυχύα τησ Entente ςτα
Δαρδανϋλλια ϋχουν κϊνει εφεκτικούσ 1 πολλούσ Έλληνεσ και προ

πϊντων τη βαςιλικό οικογϋνεια. Αυτού πιςτεύουν κιόλασ ςτη
γερμανικό νύκη. Απόςτολοσ
Ε. Βακαλόπουλοσ, Νέα Ελληνική Ιςτορία 1204-1985, Θεςςαλονίκη:
ΒΑΝΙΑΣ, 2004 κβ, ςς. 352-353.
ΚΕΙΜΕΝΟ Γ Σα πρϊγματα ϋγιναν ακόμα πιο περύπλοκα όταν τον
Φεβρουϊριο του 1915, οι ύμμαχοι τησ Αντϊντ επιχεύρηςαν την
ατυχό εκςτρατεύα των Δαρδανελλύων. Ο Βενιζϋλοσ ανυπομονούςε να
ςυμμετϊςχει […] Ο βαςιλιϊσ, ενώ ςτην αρχό εύχε ςυμφωνόςει με την
ελληνικό ςυμμετοχό, ϊλλαξε γνώμη επηρεαςμϋνοσ από την
παραύτηςη του αρχηγού του ελληνικού Γενικού Επιτελεύου,
ςυνταγματϊρχη Ιωϊννη Μεταξϊ, μελλοντικού ςτρατιωτικού
δικτϊτορα, ο οπούοσ φοβόταν ότι η Βουλγαρύα θα επωφελεύτο από
οποιαδόποτε ελληνικό ανϊμειξη.
Richard Clogg, Συνοπτική Ιςτορία τησ Ελλάδασ 1770-2000, Αθήνα:
Κάτοπτρο, 20032 , ς. 111.

