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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ

Α.1.
α. Σχ. βιβλίο, σελ. 141: «Το ισχυρότερο όργανο του ΟΗΕ είναι το
Συµβούλιο Ασφαλείας … δεν µπορεί να ληφθεί (δικαίωµα βέτο)»
β. Σχ. βιβλίο, σελ. 40: «Στις 18 Φεβρουαρίου 1856 εκδόθηκε από τον
σουλτάνο το περίφηµο αυτοκρατορικό διάταγµα … η περίοδος του
Τανζιµάτ (µεταρρυθµίσεων)».
γ. Σχ. βιβλίο, σελ. 38: «Ανατολικό Ζήτηµα ονοµάζεται … των Οθωµανών
Τούρκων, οι Ρώσοι».

Α.2.
α. Σωστό
β. Σωστό
γ. Λάθος
δ. Λάθος
ε. Σωστό
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Β.1.
α. Σχ. βιβλίο, σελ. 26-27: «Την Επανάσταση (του 1821) στερέωσαν και οι
καταστροφές που προκάλεσαν οι Τούρκοι … ξεσήκωσαν κύµα
φιλελληνισµού σε όλο τον κόσµο».

Β.2.
α. Σχ. βιβλίο, σελ. 73: «Η οµώνυµη Συνθήκη ειρήνης που υπογράφηκε
στο Βουκουρέστι την 28η Ιουλίου / 10η Αυγούστου 1913 … ο οποίος έµεινε
γνωστός ως Β΄ Βαλκανικός πόλεµος».
β. Σχ. βιβλίο, σελ. 81: «Η Συνθήκη του Βουκουρεστίου άφησε ανοικτά
…ώστε να αναγνωρίσει την ελληνική κυριαρχία».

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ
Γ.1.
α) Σχ. Βιβλίο, σελ. 34: «Η Ελλάδα του 1839 ήταν µια χώρα …είχαν
καταστραφεί πολλές γέφυρες».
Από το Κείµενο Α αξιοποιούνται τα παρακάτω στοιχεία:
Η οικονοµία του νεοσύστατου ελληνικού κράτους βρισκόταν σε
δηµοσιονοµικό αδιέξοδο. Οι υπέρογκες οικονοµικές υποχρεώσεις που
εκκρεµούσαν και έπρεπε άµεσα να αποπληρωθούν αφορούσαν:
α) στη µισθοδοσία των υπαλλήλων από το 1827
β) στην οικονοµική αποκατάσταση των νησιών, της Ύδρας, των Σπετσών,
των Ψαρών που είχαν πληγεί κατά την περίοδο της Επανάστασης
γ) στην αποζηµίωση των αγωνιστών όπως προέβλεπε η απόφαση της
Εθνοσυνέλευσης της Τροιζήνας
δ) στην καταβολή πολεµικής αποζηµίωσης στην Τουρκία ως αντάλλαγµα
για την παραχώρηση της Λαµίας στο ελληνικό κράτος
ε) στην κάλυψη των κρατικών δαπανών και στην εξυπηρέτηση των
εξωτερικών δανείων.
β) Σχ. Βιβλίο, σελ. 34: «Ο Όθων έφερε µαζί του από τη Βαυαρία… δεν
επέτρεπαν στη χώρα να αναπτυχθεί».
Από το Κείµενο Β αντλούµε τα παρακάτω στοιχεία:
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· το κράτος στην περίοδο της Αντιβασιλείας οργανώθηκε µε βάση το
βαυαρικό σύστηµα το οποίο επηρεαζόταν από το γαλλικό
συγκεντρωτικό σύστηµα διοίκησης
· την κεντρική διοίκηση συγκροτούσαν 7 Υπουργεία µε την προσθήκη
του «δηµοσιονοµικού γραφείου» στο Υπουργείο Εσωτερικών.
· τέλος, ιδρύονται διάφορες υπηρεσίες για την εύρυθµη λειτουργία της
διοίκησης όπως:
Ö το Ανώτατο Λογιστήριο
Ö τα κεντρικά και επαρχιακά ταµεία
Ö το Εθνικό Νοµισµατοκοπείο
Ö το Ελεγκτικό Συνέδριο
Δ.1.
α) Σχ. βιβλίο, σελ. 82: «Στον αυστροσερβικό πόλεµο η ελληνική
κυβέρνηση …δεν έγινε δεκτή από τον Κωνσταντίνο»
Από τα Κείµενο Α και Β µπορούµε να αξιοποιήσουµε τα παρακάτω
στοιχεία:
· ο Ελευθέριος Βενιζέλος υποστήριζε την είσοδο της Ελλάδας στον Α’
Παγκόσµιο πόλεµο στο πλευρό της Αντάντ γιατί αφενός συνδεόταν
συναισθηµατικά µε την Αγγλία και τη Γαλλία και αφετέρου γιατί
ήταν πεπεισµένος για τη νίκη της, γεγονός που θα εξαφάλιζε στη
χώρα εδαφικά οφέλη. Τη στάση του Έλληνα πρωθυπουργού ενίσχυε
και η πρόταση του (Άγγλου Υπ. Εξωτερικών) Γκρέι τον Ιανουάριο του
1915 για παραχώρηση εδαφών από την Ελλάδα στη Βουλγαρία µε
αντάλλαγµα την εξασφάλιση εδαφών στη Μικρά Ασία για την
Ελλάδα, ικανοποιώντας τις διεκδικήσεις της ελληνικής πλευράς.
· αντίθετα, ο βασιλιάς, Κωνσταντίνος τασσόταν υπέρ των Κεντρικών
Δυνάµεων λόγω των ισχυρών δεσµών του µε τη Γερµανία. Η
φιλογερµανική του στάση ενισχυόταν µε τις στρατιωτικές επιτυχίες
των Γερµανών και των Αυστριακών στη διάρκεια του Πολέµου.

β) Σχ. βιβλίο, σελ. 82: «Η ουδετερότητα
αναγκασµένος να παραιτηθεί».

της Ελλάδας …ήταν

Παράλληλα, αξιοποιούµε από τα Κείµενα Β και Γ τα παρακάτω στοιχεία:
· η πρόταση της Αντάντ το Φεβρουάριο του 1915 για συµµετοχή της
Ελλάδας στην επιχείρηση των Δαρδανελλίων έβρισκε σύµφωνο τον
Βενιζέλο ενώ ο βασιλιάς Κωνσταντίνος, ως στρατιωτικός, εξέφραζε την
αντίθεσή του, θεωρώντας ότι αυτή η συµµετοχή θα ενεργοποιούσε τις
εχθρικές βλέψεις της Βουλγαρίας. Η ήττα της Entente στη µάχη των
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Δαρδανελλίων ενίσχυσε τη στάση του βασιλιά Κωνσταντίνου υπέρ της
ουδετερότητας της Ελλάδας στον Α΄ Παγκόσµιο πόλεµο.
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