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07-07-2009 
ΟΜΑΔΑ A΄ 
 
ΘΕΜΑ Α1 
 
Α.1.1 
Α.  Σχολικό Εγχειρίδιο. Σελ 95 «Το Μάρτιο 1918 η επαναστατική κυβέρνηση της 
Ρωσίας…Καύκασου 
 
Β. Σχολικό Εγχειρίδιο. Σελ 113 «Ο Γερμανός δικτάτορας….ενδεχόμενο διαμελισμού 
της Πολωνίας» 
 
Γ. Σχολικό Εγχειρίδιο. Σελ. 154 «Το Μάιο του 1949 ιδρύθηκε το Συμβούλιο της 
Ευρώπης…προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.» 
 
Α.1. 2 
Α.  ΣΩΣΤΟ 
Β.  ΣΩΣΤΟ 
Γ.  ΛΑΘΟΣ 
Δ.  ΛΑΘΟΣ 
Ε.  ΣΩΣΤΟ 
 
ΘΕΜΑ Α2 
  
Α.2.1 
Σχολικό Εγχειρίδιο. Σελ 65 «Το όραμα της Μεγάλης Βουλγαρία….Πολλοί Έλληνες». 
Σελ 66 «έπεσαν θύματα ….εναντίον των Τούρκων» 
 
Α.2.2. 
α) Σχολικό Εγχειρίδιο. Σελ 107-108 «Οι Ηνωμένες πολιτείες…άνοιξε το δρόμο για την 
ραγδαία οικονομική ανάπτυξη των Η.Π.Α.» 
β) Σχολικό Εγχειρίδιο Σελ. 108 «Παράλληλα στον διπλωματικό τομέα…την 
πλειοψηφία της αμερικανικής κοινής γνώμης» 
 
ΟΜΑΔΑ Β΄ 
 
ΘΕΜΑ Β1 
 
Σχετικά με την συνθήκη των Παρισίων βλέπε σχολικό εγχειρίδιο σελ 40 «Το 
Σεπτέμβριο του 1855…υπό την προστασία της Αγγλίας» 
Αναφορικά με το δοθέν απόσπασμα τα τμήματα που επιβεβαιώνουν την αλλαγή της 
θέσης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας σε διεθνές επίπεδο είναι η αρχική αναγνώριση 
της ανεξαρτησίας και της ακεραιότητας της από τις Δυνάμεις λαμβάνοντας ως 
προϋπόθεση για την υιοθέτηση της την θρησκευτική ισότητα των υπηκόων της 
Αυτοκρατορίας. Η μετατροπή της Μαύρης Θάλασσας σε ουδέτερη θαλάσσια περιοχή 
απαλλαγμένη από πολεμικά σκάφη συνιστά ένα περαιτέρω δεδομένο που διαφοροποιεί 
την διεθνή θέση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας καθώς η τελευταία δεσμεύεται για 
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την τήρηση της διαφορετικά. Τέλος με την ξεχωριστή συνθήκη στις 25 Απριλίου 1856 
οι μεγάλες Ευρωπαϊκές δυνάμεις δεσμεύονται να διατηρήσουν την ανεξαρτησία και 
την εδαφική ακεραιότητα της Οθωμανικής αυτοκρατορίας. 
 
ΘΕΜΑ Β2 
 
Σχολικό Εγχειρίδιο σελ 159 «Ο Ελληνικός πολιτικός κόσμος…υπέστησαν 
βασανισμούς» 
Η αντίσταση και η αποδοκιμασία της δικτατορίας των συνταγματαρχών αποτέλεσε ένα 
φαινόμενο που δε περιορίστηκε αποκλειστικά ως έργο πολιτικών προσώπων. Αντίθετα 
και προσωπικότητες χωρίς ξεκάθαρους πολιτικούς δεσμούς όπως ο Γ, Σεφέρης 
εκφράζει την αποδοκιμασία του απέναντι σ’ αυτό το καθεστώς «Είμαι ένας άνθρωπος 
χωρίς κανένα πολιτικό δεσμό και μπορώ να πω χωρίς φόβο και πάθος».Ο Νομπελίστας 
ποιητής με την δήλωση του, εκφράζει την πεποίθηση του πως το καθεστώς των 
συνταγματαρχών είναι «  όλως διόλου αντίθετο με τα ιδεώδη για τα οποία πολέμησε ο 
κόσμος και τόσο περίλαμπρα ο λαός μας». Τέλος ο Σεφέρης εκφράζει το φόβο του πως 
αυτή η πολιτική ανωμαλία θα έχει καταστρεπτικές συνέπειες για την χώρα και θεωρεί 
χρέος του να μιλήσει γι’ αυτό: «Βλέπω μπροστά μου το γκρεμό που μας οδηγεί η 
καταπίεση. Αυτή η ανωμαλία πρέπει να σταματήσει. Είναι εθνική επιταγή» και «Εδώ 
και μερικούς μήνες έχω νοιώσει μέσα μου και γύρω μου ολοένα πιο επιτακτικό το 
χρέος μου να μιλήσω για τη σημερινή κατάσταση μας 
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