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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ 

ΘΕΜΑ Α1 

α. Σχολικό βιβλίο:   σελ. 63 <<Οι Βούλγαροι…. Πατριαρχείου>> 

β. Σχολικό βιβλίο:   σελ. 94<<Οι συνελεύσεις(Σοβιέτ) των εργατών και των 

στρατιωτών…κυβέρνησης>> και σελ. 246 <<Συμβούλια>>στα Ρωσικά. 

γ. Σχολικό βιβλίο:  σελ. 143<<Ο Αμερικανός πρόεδρος …από τις Η.Π.Α >> 

 

ΘΕΜΑ Α2 

α. Λ  β. Σ  γ. Λ  δ. Λ   ε. Σ 

 

ΘΕΜΑ Β1 

Σχολικό βιβλίο:   σελ. 68 << οι μεγάλες δυνάμεις … προσωρινώς>> 

 

ΘΕΜΑ Β2 

Σχολικό βιβλίο:  σελ. 86-87 <<Η Γερμανία …Β' Παγκόσμιο Πόλεμο>> 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 

ΘΕΜΑ Γ1 

α) Η έκρηξη του Κριμαϊκού Πολέμου συνοδεύτηκε από τις εκκλήσεις των Ρώσων προς τους 

ορθοδόξους λαούς της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας να εκδιώξουν τους Οθωμανούς από την 

Ευρώπη. Οι εκκλήσεις αυτές είχαν απήχηση και παρατηρήθηκαν επαναστατικές ζυμώσεις. 

Στην Ελλάδα υπήρξε σαφής προσανατολισμός της κοινής γνώμης υπέρ της Ρωσίας και 

υποκινήθηκαν εξεγέρσεις στη Θεσσαλία, στην Ήπειρο και στη Χαλκιδική. Παρατηρείται 

συμφωνία με τα όσα αναφέρονται στο  Κείμενο Α' για το ότι η Επανάσταση του 1854 

ξέσπασε με την ευκαιρία του Κριμαϊκού Πολέμου στην Ήπειρο και τη Θεσσαλία (Άγραφα). 

Η επανάσταση, αν και εξαπλώθηκε, δεν κατάφερε να πετύχει τους βασικούς της στόχους, 

δηλαδή να καταλάβει τα στρατιωτικά κέντρα του εχθρού, γιατί με απόφαση του 

Οθωμανικού κράτους είχαν ενισχυθεί τα σημεία αυτά με ισχυρές δυνάμεις. Επίσης η 

Βρετανία και η Γαλλία ανάγκασαν τον Όθωνα να αποπέμψει την φιλορωσική κυβέρνηση 

της Ελλάδας και να διορίσει φιλοδυτική κυβέρνηση, καθώς και να ανακαλέσει τους Έλληνες 

αξιωματικούς που είχαν περάσει επικεφαλής ανταρτών στη Θεσσαλία, στην Ήπειρο και 

Μακεδονία. Στο Κείμενο Α' επιβεβαιώνεται αυτή η ιστορική γνώση με την αναφορά στο 
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γεγονός ότι οι Άγγλοι και οι Γάλλοι ανάγκασαν την Ελληνική κυβέρνηση να σταματήσει τη 

βοήθεια  που χορηγούσε στους ανεπίσημα στους 'Ελληνες επαναστάτες και να διατάξει την 

αποχώρηση των 'Ελλήνων αξιωματικών. 

 

β) Η Βρετανία και η Γαλλία εξανάγκασαν τον Όθωνα να αποπέμψει τη φιλορωσική 

κυβέρνηση της Ελλάδας και να διορίσει φιλοδυτική κυβέρνηση. Οι ίδιες δυνάμεις πίεσαν 

την ελληνική κυβέρνηση να ανακαλέσει τους αξιωματικούς που είχαν περάσει επικεφαλείς 

ανταρτών στη Θεσσαλία, στην Ήπειρο και στη Μακεδονία. Το Κείμενο Α’ συμφωνεί με 

αυτές τις ιστορικές γνώσεις και αναφέρει ότι η Αγγλία και Η Γαλλία υποχρέωσαν την 

Ελλάδα να διατάξει την αποχώρηση αυτών των αξιωματικών αλλά και να σταματήσει την 

προσφορά βοήθειας προς τους επαναστάτες. Στο ίδιο κείμενο αναφέρεται ότι η Βρετανία 

και η Γαλλία υποστηρίζοντας χωρίς καμιά επιφύλαξη τους Τούρκους, τους βοήθησαν 

αναπτύσσοντας έντονη διπλωματική δράση για την καταστολή της επανάστασης, καθώς 

και με το ναυτικό αποκλεισμό και την κατοχή του Πειραιά.  

Στο Κείμενο Β' επίσης αναφέρεται ότι με τον Κριμαϊκό πόλεμο ο φιλορωσισμός δέχεται 

βαρύ πλήγμα. Χωρία να πάψει να συνδέεται αόριστα με την προοπτική της "γενικής 

απελευθέρωσης Ανατολής", αποτελούσε μια υποτυπώδη ιδεολογία χωρίς τη δυνατότητα 

εμπλουτισμού ή ανανέωσης. Αντιθέτως, η θριαμβεύουσα στην Ελλάδα Αγγλική πολιτική 

ενισχύει τον αντιρωσισμό.   

Με τη συνθήκη των Παρισίων (30 Μαρτίου 1856) με την οποία έληξε ο πόλεμος, η Πύλη 

απέκτησε το δικαίωμα συμμετοχής στο σύστημα ασφάλειας των Μεγάλων Δυνάμεων της 

Ευρώπης (concert of Europe) και ο Εύξεινος Πόντος κατέστη ουδέτερη θάλασσα 

απαλλαγμένη από πολεμικά σκάφη, ενώ οι εκβολές του Δούναβη δόθηκαν και πάλι στην 

Πύλη και επιβεβαιώθηκε η αυτονομία των Παραδουνάβιων Ηγεμονιών υπό την προστασία 

των Μεγάλων Δυνάμεων.  

 

ΘΕΜΑ Δ1 

Από το Σχολικό βιβλίο, σελ. 151 "Οι μεγάλες αποικιακές αυτοκρατορίες… μικρούς 

αποικιακούς στρατούς ." 

Ο Mazower στο κείμενο που παρατίθεται αναφέρει ότι οι αποικιακές δυνάμεις δε συνήθιζαν 

να αποχωρούν από κάποια αποικία – με εξαίρεση την Αλγερία- εξαιτίας μιας στρατιωτικής 

εξέγερσης, διότι συνήθως μπορούσαν να τις καταστείλουν. 
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Η απόφαση των αποικιακών αυτοκρατοριών ήταν η συνισταμένη διαφόρων παραγόντων 

όπως οικονομικών, στρατιωτικών και πολιτικοϊδεολογικών. Επίσης, ένας ακόμα λόγος που 

επηρέαζε τις αποφάσεις τους ήταν το κατά πόσον η παρέμβασή τους θα έθετε σε κίνδυνο 

την πολιτική σταθερότητα των αποικιών, όπως στην περίπτωση της Αλγερίας και του 

Βιετνάμ με την παρέμβαση των Γάλλων και της Ν. Αφρικής με την παρέμβαση των 

Πορτογάλων. 

Από το σχολικό βιβλίο σελ. 151 "Η παγκόσμια οικονομική κρίση… κόλπους τους."  

Όπως επισημαίνει ο Mazower, η εκμετάλλευση των φυσικών πόρων των χωρών αυτών 

ενώ απέφερε κολοσσιαία κέρδη σε άτομα και εταιρείες, δημιουργούσε απώλειες στα 

κρατικά ταμεία των αυτοκρατορικών δυνάμεων, με αποτέλεσμα να επιβαρύνονται οι 

φορολογούμενοι στις μητροπόλεις των αυτοκρατοριών.  

Σχολικό βιβλίο, σελ. 151 "Το 1941-1942… την ανεξαρτησία της". 

Ο Mazower σημειώνει ότι μετά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο οι αποικιοκρατικές δυνάμεις 

συνειδητοποιούν ότι η στρατιωτική κυριαρχία επί των ασθενέστερων κρατών ήταν ένας 

δαπανηρός τρόπος που δεν εξασφάλιζε αυτό που ήθελαν. Επίσης, η ηθική της πολιτικής 

των ισχυρών κρατών τέθηκε σε αμφισβήτηση, όπως και η ορθολογικότητά της, διότι ο 

παγκόσμιος συσχετισμός δυνάμεων είχε διαφοροποιηθεί και οδήγησε στην αντικατάσταση 

των αυτοκρατορικών αντιπαλοτήτων με αφορμή την κατοχή εδαφών με μια υπερεθνική 

οικονομική συνεργασία. 

 

Επιμέλεια 

Κ. Καντακουζηνός 

 


