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ΟΜΑΔΑ Α΄  
 
ΘΕΜΑ A1  
A.1.1. Σχ. Βιβλίο Α’ τεύχος, σελ. 130: “Η άρνηση ή η κωλυσιεργία του 
Ιμπραήμ να συμμορφωθεί με τους όρους της Ιουλιανής Σύμβασης του 
Λονδίνου (24 Ιουνίου/6 Ιουλίου 1827) …. Εφαρμογή των όρων της 
συνθήκης του Άκερμαν (1826)”. 
A.1.2. Σχ. Βιβλίο Β’ τεύχος, σελ. 166-167: “Η οικονομική πολιτική του 
Φρ. Ρούζβελτ (Νιου Ντηλ) υλοποιείται … εκτέλεσης δημοσίων έργων για 
να μειώσουν την ανεργία”. 
 
ΘΕΜΑ A2  
A.2.1.  
α. Λάθος:  Σχ. Βιβλίο Α’ τεύχος, σελ. 295: “Η Αγγλία με της υπηρεσίες … 
με μυστικό πρωτόκολλο την Κύπρο.” 
β. Σωστό:  Σχ. Βιβλίο Β’ τεύχος, σελ. 401: “Μόνο τα Δωδεκάνησα … 7 
Μαρτίου του 1948” 
γ. Σωστό:  Σχ. Βιβλίο Α’ τεύχος, σελ. 128: “Διατυπώθηκαν …. το 
Δημήτριο Υψηλάντη.” 
δ. Λάθος:  Σχ. Βιβλίο Β’ τεύχος, σελ. 290: “Ο Γεώργιος Παπανδρέου … 
διάσκεψη στο Λίβανο.” 
ε. Σωστό:  Σχ. Βιβλίο Β’ τεύχος, σελ. 97-98: “Μεταξύ της Σοβιετικής 
Ένωσης … (Μάρτιος 1921).” 
 
 
A.2.2. 
α. Ανατολικό ζήτημα: 1. (A’ τεύχος σελ. 131): “Οι Ευρωπαϊκές δυνάμεις … 
εκατό χρόνια αργότερα.” και 2. (A’ τεύχος σελ. 251): “Εσωτερικές 
αδυναμίες… επίλυση κοινωνικών προβλημάτων του.” 
β. Άψογη στάση: (A’ τεύχος σελ. 303) “Δεν τολμούσε επίσης …. και του 
βασιλιά.”  
γ. ΕΟΚΑ: (Β’ τεύχος σελ. 401-402): “Στα 1950 οι Ελληνοκύπριοι … να 
υποχωρήσουν.” 
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ΟΜΑΔΑ Β΄  
 
ΘΕΜΑ Β1 
Το κείμενο Α αναφέρεται στις συμμαχίες που συνήψαν τα βαλκανικά 
κράτη (Μαυροβούνιο, Σερβία, Βουλγαρία, Ελλάδα) προκειμένου να 
αντιμετωπίσουν τις επεκτατικές βλέψεις των Γερμανών, αλλά και την 
ενδεχόμενη αμυντική συμμαχία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας με τη 
Γερμανία.  
(Σχολ. Βιβλίο τεύχος Β΄ σελ. 36): “Η Ρωσία πείθει τους Σέρβους … 
αργότερα και το Μαυροβούνιο (Ιούνιος 1912).” 
α. Σχολ. Βιβλίο τεύχος Β΄ σελ. 36-37: “Το βαλκανικό μέτωπο κατά της 
Τουρκίας ήταν γεγονός… του αλύτρωτου Ελληνισμού.” 
β. Με βάση το κείμενο Β, το οποίο συνίσταται από δύο άρθρα της 
Συνθήκης του Λονδίνου (17/30 Μαΐου 1913), ο Σουλτάνος εξαναγκάζεται 
σε παραχωρήσεις, που αφορούν εδάφη τόσο στα Βαλκάνια όσο και στην 
Κρήτη.  
Σχολ. Βιβλίο τεύχος Β΄ σελ. 41-43: “Ο Α’ Βαλκανικός έληξε … νέα 
σύγκρουση των συμμάχων αυτή τη φορά.” 
 
ΘΕΜΑ Β2 
Το δοθέν κείμενο αναφέρεται στις απαιτήσεις και στις παρακλήσεις του 
Στρατιωτικού Συνδέσμου, της μυστικής οργάνωσης που στόχευε στην 
ανανέωση της πολιτικής ζωής της χώρας κατά την πρώτη δεκαετία του 
20ου αιώνα. Το πρόγραμμα του Στρατιωτικού Συνδέσμου έκρυβε τη 
δυσαρέσκεια της αστικής τάξης, η οποία έβλεπε ότι η διοίκηση, ο 
στρατός, η εκπαίδευση και τα δικαιώματα των Ελλήνων πολιτών χρήζουν 
μεταρρύθμισης και ανανέωσης.  
Σχολ. Βιβλίο τεύχος Α΄ σελ. 303-305: “Μέσα σ’ αυτή την ατμόσφαιρα … 
έτσι αρχίζει μια νέα περίοδος για τη χώρα.” 
 
 


