
	  

	  

Απαντήσεις	  Ιστορίας	  Γενικής	  
Παιδείας	  	  	  
ΘΕΜΑ	  Α1	  	  

Α)	  «Το	  ισχυρότερο	  όργανο	  του	  ΟΗΕ	  ....	  αδρανοποιηθεί»	  ,	  σ.	  141.	  

Β)Γενικά	  ο	  όρος	  σημαίνει	  επίσημο	  οθωμανικό	  έγγραφο,	  που	  φέρει	  την	  ιδιόχειρη	  υπογραφή	  

του	  Σουλτάνου	  (σ.	  246).	  Μετά	  το	  τέλος	  του	  Κριμαϊκού	  πολέμου	  «ο	  Σουλτάνος	  ....	  
μεταρρυθμίσεων»,	  σ.	  40,	  μπορεί	  να	  περιληφθεί	  και	  η	  ερμηνεία	  του	  όρου	  «Τανζιμάτ»	  από	  
τη	  σ.	  246.	  	  

Γ)	  «Ανατολικό	  Ζήτημα	  ....	  Ρωσία»	  ,	  σ.	  38.	  	  

ΘΕΜΑ	  Α2	  

Α	  Σ	  σ.	  155,	  Β	  Σ	  σ.	  106,	  Γ	  Λ	  σ.	  165,	  Δ	  Λ	  σ.	  146,	  Ε	  Σ	  	  σ.	  36.	  

ΘΕΜΑ	  Β1	  

Σελ.	  27-‐29,	  «Μια	  τέτοια	  ...	  Τενέδου».	  

ΘΕΜΑ	  Β2	  

Α)	  Μετά	  το	  τέλος	  του	  β΄	  βαλκανικού	  πολέμου	  «η	  συνθήκη	  ειρήνης	  υπογράφτηκε	  ...	  

σχέσεις»,	  σ.	  73.	  

Β)	  «	  Η	  συνθήκη....	  κυριαρχία»,	  σ.	  81.	  

ΘΕΜΑ	  Γ1	  

Το	  θέμα	  αναφέρεται	  στην	  περίοδο	  της	  έλευσης	  του	  πρώτου	  βασιλιά	  της	  Ελλάδας	  	  Όθωνα	  
και	  η	  απάντησή	  του	  καταγράφεται	  στη	  σελ.	  34	  του	  σχολικού	  βιβλίου.	  

Α)	  Η	  κατάσταση	  της	  Ελλάδας	  στις	  αρχές	  της	  δεκαετίας	  του	  1830	  .	  

Σελ.	  34,	  «Οι	  πρώτες	  προσπάθειες	  συγκρότησης	  του	  κράτους»	  ,	  1η	  παράγραφος.	  Πρέπει	  να	  

συνδυαστούν	  και	  να	  καταγραφούν	  τα	  στοιχεία	  του	  	  κειμένου	  Α,	  που	  αναφέρονται	  στη	  
δυσχερή	  οικονομική	  κατάσταση	  του	  ελληνικού	  κράτους.	  Πληροφορίες	  που	  πρέπει	  να	  
καταγραφούν	  :	  οφειλές	  σε	  μισθούς,	  αποζημιώσεις	  των	  ναυτικών	  νησιών	  που	  θα	  

υποβοηθούσαν	  την	  κίνηση	  του	  εμπορίου,	  αποζημιώσεις	  αγωνιστών,	  όπως	  τις	  είχε	  
υπολογίσει	  η	  συνέλευση	  της	  Τροιζήνας,	  αποζημιώσεις	  προς	  Οθωμανική	  Αυτοκρατορία	  	  για	  
την	  παραχώρηση	  της	  περιοχής	  της	  	  Λαμίας	  και	  τακτικές	  δαπάνες	  του	  κρατικού	  μηχανισμού	  

μετά	  τη	  στελέχωσή	  του.	  

Β)Οι	  πρώτες	  προσπάθειες	  συγκρότησης	  του	  ελληνικού	  κράτους	  από	  τον	  Όθωνα.	  

Σελ.	  34,	  στο	  ίδιο	  κεφάλαιο,	  δεύτερη	  παράγραφος	  και	  τα	  στοιχεία	  του	  κειμένου	  Β.	  



	  

	  

Τα	  στοιχεία	  που	  καταγράφονται	  πρέπει	  να	  συνδυαστούν	  με	  τα	  στοιχεία	  του	  κειμένου	  Β.	  
Βασικές	  πληροφορίες	  	  που	  πρέπει	  να	  καταγραφούν	  :	  η	  ελληνική	  διοικητική	  μηχανή	  και	  η	  

νομοθεσία	  θεσμοθετήθηκε	  και	  οργανώθηκε	  κατά	  το	  βαυαρικό	  πρότυπο,	  το	  οποίο	  ήταν	  
συγγενές	  με	  αυτό	  των	  άλλων	  γερμανικών	  κρατών,	  βασιζόταν	  στο	  γαλλικό	  σύστημα	  
διοίκησης	  και	  ισχύει	  ακόμη	  και	  ως	  τις	  μέρες	  μας	  στην	  Ελλάδα.	  Διατήρησε	  7	  υπουργεία	  

εξωτερικών,	  δικαιοσύνης,	  εσωτερικών,	  εκκλησιαστικών	  ,	  εκπαιδευτικών	  	  θεμάτων,	  	  
οικονομίας	  και	  στρατιωτικών-‐	  ναυτικών.	  Στο	  υπουργείο	  εσωτερικών	  ιδρύθηκε	  
«δημοσιονομικό	  γραφείο»,	  αρμόδιο	  για	  την	  προώθηση	  του	  εποικιστικού	  προγράμματος	  της	  

χώρας.	  Άλλες	  δράσεις	  σημαντικές	  ήταν	  η	  σύνταξη	  των	  νομοθετικών	  κωδίκων	  και	  η	  ίδρυση	  
του	  Ανωτάτου	  Λογιστηρίου,	  των	  κεντρικών	  και	  επαρχιακών	  ταμείων	  και	  του	  Εθνικού	  
Νομισματοκοπείου	  (με	  πρωτοβουλίες	  Maurer),	  	  καθώς	  και	  του	  Ελεγκτικού	  Συνεδρίου	  με	  

πρόεδρο	  τον	  Α.	  Ντε	  Ρενιί,	  ο	  οποίος	  	  εργάστηκε	  μεθοδικά	  για	  την	  οργάνωση	  των	  
οικονομικών	  του	  κράτους.	  

Δ1.	  Η	  διαφωνία	  Κων/νου	  –	  Bενιζέλου	  για	  το	  θέμα	  της	  συμμετοχής	  της	  Ελλάδας	  στον	  α’	  
παγκόσμιο	  πόλεμο.	  

Α)	  Κατά	  την	  κήρυξή	  του	  

Στοιχεία	  από	  το	  σχολικό	  βιβλίο	  σελ.	  82,	  2	  πρώτες	  παράγραφοι	  και	  κείμενα	  Α	  (1η	  

παραγραφος),	  Β.	  	  

Τo	  Κείμενο	  του	  R.	  Clogg	  καταγράφει	  τα	  στοιχεία:	  συναισθηματική	  σύνδεση	  Βενιζέλου	  –	  
Entente,	  πεποίθησή	  του	  τότε	  πρωθυπουργού	  για	  την	  ικανοποίηση	  των	  ελληνικών	  εδαφικών	  
βλέψεων,	  προσπάθεια	  επηρεασμού	  του	  Γενικού	  Επιτελείου	  και	  του	  βασιλιά.	  Αντιθέτως	  ο	  

βασιλιάς	  ,	  σύζυγος	  	  της	  αδελφής	  του	  Κάιζερ,	  επίτιμος	  στρατάρχης	  του	  γερμανικού	  στρατού	  
και	  θαυμαστής	  	  της	  γερμανικής	  στρατιωτικής	  μηχανής,	  με	  τους	  κύριους	  συνεργάτες	  του	  

επέμεναν	  ότι	  το	  συμφέρον	  της	  Ελλάδας	  ήταν	  η	  ουδετερότητα.	  Εξάλλου	  το	  Γενικό	  Επιτελείο	  
Στρατού	  στελεχωμένο	  από	  τους	  Κωνσταντινικούς	  αξιωματικούς	  Ιωάννη	  Μεταξά	  και	  
Βίκτωρα	  Δούσμανη,	  πίστευαν	  στη	  νίκη	  των	  Κεντρικών	  Δυνάμεων	  και	  μάλιστα	  μετά	  την	  

αποτυχία	  των	  συμμάχων	  της	  Entente	  στα	  Δαρδανέλια.	  	  	  	  	  

Β)	  Μετά	  τις	  προτάσεις	  της	  αγγλικής	  κυβέρνησης,	  το	  Φεβρουάριο	  του	  1915.	  	  

Οι	  προτάσεις	  της	  αγγλικής	  κυβέρνησης	  και	  η	  μετέπειτα	  πορεία	  των	  πραγμάτων	  αναλύεται	  
στη	  σελ.	  82,	  3η	  παράγραφος	  του	  σχολικού	  βιβλίου,	  όπου	  δίνονται	  αρκετά	  στοιχεία.	  Επίσης	  
στη	  δεύτερη	  παράγραφο	  της	  πρώτης	  πηγής	  καταγράφεται	  	  η	  πρόταση	  Γκρέι,	  που	  ανάγεται	  

στον	  Ιανουάριο,	  (πράγμα	  το	  οποίο	  μπορεί	  να	  μπερδέψει	  λίγο	  τους	  μαθητές).	  Η	  πρόταση	  
αναφερόταν	  στην	  παραχώρηση	  των	  περιοχών	  Καβάλας	  και	  Δράμας	  από	  μέρους	  της	  
Ελλάδας	  ,	  	  με	  παράλληλη	  εκχώρηση	  προς	  αυτήν	  της	  Βόρειας	  Ηπείρου	  και	  της	  δυτικής	  

Μκράς	  Ασίας,	  πράγμα	  που	  ο	  Βενιζέλος	  θεωρούσε	  ότι	  μπορούσε	  να	  διασφαλίσει	  τη	  διάσωση	  
του	  μικρασιατικού	  ελληνισμού,	  όπως	  γνω΄ριζουμε	  από	  προσωπικές	  επιστολές	  του	  (	  που	  δεν	  
αναφέρονται	  στις	  πηγές	  αυτές).	  	  	  	  

Πρόσθετα	  δεδομένα	  από	  το	  κείμενο	  Γ	  της	  πηγής:	  	  στην	  επιχείρηση	  μάλιστα	  των	  

Δαρδανελίων	  ο	  Βενιζέλος	  πίεσε	  για	  ελληνική	  συμμετοχή	  ,	  που	  αποτράπηκε	  μετά	  την	  
παραίτηση	  του	  Ιωάννη	  Μεταξά	  και	  τη	  γενικότερη	  διαφωνία	  των	  στρατιωτικών	  επιτελικών.	  	  


