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ΟΜΑ∆Α Α
ΘΕΜΑ Α.1
Α.1.1 Από 1Ο βιβλίο σελ. 130: « Η άρνηση…κράτους του».
Α.1.2. Από 2ο βιβλίο σελ. 166-167: «Παντού, όπως ακριβώς…µειώσουν την
ανεργία».
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Α.2.2.
α) «Ανατολικό Ζήτηµα»: από 1ο βιβλίο σελ.131 «Οι Ευρωπαϊκές
∆υνάµεις…αργότερα».
β) «άψογη στάση» : από 1ο βιβλίο σελ.303 «∆εν τολµούσε…βασιλιά»,
γ) «Εθνική Οργάνωση Κυπρίων Αγωνιστών (Ε.Ο.Κ.Α.)» : από 2ο βιβλίο σελ.
401 «Στα 1950…υποχωρήσουν».
ΘΕΜΑ Β.1
α) από σχολ. βιβλίο: βιβλίο 2ο σελ.34: « Όταν…κρατών» (προαιρετικά) , σελ.
36-37 «Στο µεταξύ…αλύτρωτου Ελληνισµού».
Από πηγή:
(κείµενο Α΄)
Στην πηγή επιβεβαιώνεται η δυσχερής θέση της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας
και η αναστάτωση στα Βαλκάνια λίγο πριν την έναρξη του Α΄ Βαλκανικού
πολέµου. Επιπλέον, αναφέρεται ότι περιοχές της Μακεδονίας που ήταν υπό
οθωµανική κατοχή κινδύνευαν να καταληφθούν από τους Ιταλούς που είχαν
συγκρουστεί µε τους Οθωµανούς για την Τριπολίτιδα, ενώ βρισκόταν σε
εξέλιξη και η εξέργεση των Αλβανών µε σκοπό τη συγκρότηση ξεχωριστού
κράτους. Τα γεγονότα αυτά συνέβαλαν στο να ενωθούν τα βαλκανικά κράτη
Μαυροβούνιο, Σερβία, Βουλγαρία και Ελλάδα εναντίον της Τουρκίας και,
ξεπερνώντας τις όποιες διαφορές τους, να οδηγηθούν στον Α’ Βαλκανικό
πόλεµο τον Οκτώβριο του 1912.
Επειδή η ερώτηση δε διευκρινίζει αν απαιτούνται τα αίτια µόνο του Α’
Βαλκανικού θα έπρεπε να αναφερθούν και τα αίτια του Β’ Βαλκανικού σελ. 43
«Έτσι η συνθήκη του Λονδίνου … αυτή τη φορά», σελ. 45 « «Μετά τη
συνθήκη…. απελευθερωµένα εδάφη».
β) από σχολ. βιβλίο: βιβλίο 2ο σελ 41-42 «Ο Α’ Βαλκανικός …. ιταλική
κατοχή»
από πηγή:
(κείµενο Β’)
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Τα στοιχεία της πηγής επιβεβαιώνουν τις ιστορικές µας γνώσεις, αναφέροντας
ότι µε το άρθρο 2 ο Αυτοκράτορας των Οθωµανών παραχωρεί όλα τα
ευρωπαϊκά εδάφη που ήταν υπό οθωµανική κατοχή στους Ηγεµόνες των
βαλκανικών συµµαχικών κρατών από τη γραµµή Αίνου στο Αιγαίο µέχρι τη
Μήδεια στον Εύξεινο Πόντο. Από τα εδάφη που παραχωρούνται εξαιρείται η
Αλβανία. Επίσης, µε το άρθρο 4 ο Αυτοκράτορας των Οθωµανών παραιτείται
από τα κυριαρχικά του δικαιώµατα και από όσα κατείχε στην Κρήτη, την οποία
παραχωρεί επίσης στους Ηγεµόνες των βαλκανικών συµµαχικών κρατών.
ΘΕΜΑ Β2
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α) από σχολ. βιβλίο (προαιρετικά: σύντοµη αναφορά στις συνθήκες που
επικρατούσαν) βιβλίο 1ο : σελ 303 «Μέσα σ’ αυτή….. πολιτικής ζωής»
από πηγή:
Η πηγή επιβεβαιώνει και συµπληρώνει τις ιστορικές µας γνώσεις
αναφέροντας την απαίτηση του Στρατιωτικού Συνδέσµου ο ∆ιάδοχος και οι
Βασιλόπαιδες να µην έχουν ενεργό λόγο στη διοίκηση του στρατού και του
ναυτικού. Επιπλέον, παρακαλούσαν στο µέλλον ο Βασιλιάς να ζητά στις
θέσεις των Υπουργών Στρατιωτικών και Ναυτικών το διορισµό ανώτερων
αξιωµατικών. Στη συνέχεια εκφράζεται η επιθυµία του Στρατιωτικού
Συνδέσµου για σωστή και έντιµη ∆ιοίκηση, για γρήγορη, αµερόληπτη και
χωρίς διακρίσεις απονοµή της ∆ικαιοσύνης και για ωφέλιµη εκπαίδευση που
να ανταποκρίνεται στις πρακτικές ανάγκες της ζωής και του στρατού της
Ελλάδας. Επίσης, επιθυµούν να εξασφαλιστεί η ζωή, η τιµή και η περιουσία
των πολιτών, καθώς και να βελτιωθούν τα οικονοµικά της χώρας µε τα
κατάλληλα µέτρα που θα ρυθµίσουν τα έσοδα και τα έξοδα του κράτους.
β) από σχολ. βιβλίο σελ 303-304 «Την αρχηγία… για τη χώρα».
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