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ΘΕΜΑ Α1 

α. Σελ. 63 «Οι Βούλγαροι ανέπτυξαν…του Πατριαρχείου». 

β. Σελ. 94 «Στις αρχές του 1917……τη νομιμότητα της κυβέρνησης». 

γ. Σελ. 143 «Ο Αμερικανός πρόεδρος Τρούμαν… Ελλάδας από τις ΗΠΑ». 

ΘΕΜΑ Α2 

α  Λάθος  

β  Σωστό 

γ  Λάθος  

δ  Λάθος  

ε  Σωστό 

ΘΕΜΑ Β1 

Σελ. 68 -69 «Στις 17/30 Μαΐου 1913….θα τα κατείχαν προσωρινώς». 

ΘΕΜΑ Β2 

Σελ. 85 «Η Συνθήκη των Βερσαλλιών….προς τις δυνατότητές της». 

Σελ. 86-87 «Οι συνέπειες των συνθηκών…..οδήγησαν τελικά στο Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο». 

ΘΕΜΑ Γ1 

     α. Ο Κριμαϊκός Πόλεμος διεξήχθη στη Χερσόνησο της Κριμαίας, στη νότια Ρωσία, όπου οι Ρώσοι 

αντιμετώπισαν τις στρατιωτικές και ναυτικές δυνάμεις της Βρετανίας και της  Γαλλίας. Την έκρηξη του 

πολέμου συνόδευαν εκκλήσεις των Ρώσων προς του ορθόδοξους 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. 

  Από κείμενο Α΄ «η επανάσταση του 1854…να ενισχύσει τα κέντρα με ισχυρές δυνάμεις .» 

     Ωστόσο, ή Βρετανία και η Γαλλία εξανάγκασαν τον Όθωνα να αποπέμψει τη φιλορωσική κυβέρνηση της 

Ελλάδας και να διορίσει φιλοδυτική, καθώς και να ανακαλέσει τους Έλληνες αξιωματικούς που είχαν περάσει 

επικεφαλής ανταρτών στη Θεσσαλία, στην Ήπειρο και στη Μακεδονία. 

    Από κείμενο Α΄ «αυτό που καθόρισε την τύχη της επαναστάσεως ήταν … αποχώρηση Ελλήνων 

αξιωματικών». 

    β. Ο Κριμαϊκός Πόλεμος απέδειξε πως τα συμφέροντα των υποδούλων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας δε 

συνέπιπταν με εκείνα που θεωρούσε δεδομένα η φιλοπόλεμη μερίδα στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, ο 

φιλορωσισμός καταρρέει στην Ελλάδα, ενώ αντίθετα ενισχύεται η φιλοδυτική πολιτική (από κείμενο Β΄). 

  Ο Κριμαϊκός Πόλεμος, ο οποίος έληξε με την ήττα και την ταπείνωση της Ρωσίας, συνέβαλε στην αποδοχή 

της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στη λέσχη των μεγάλων δυνάμεων της Ευρώπης, υπό την προστασία της 

Βρετανίας. 

    Μετά το τέλος του πολέμου, στις 18 Φεβρουαρίου 1856, ο σουλτάνος εξέδωσε το περίφημο αυτοκρατορικό 

διάταγμα «Χάτι Χουμαγιούν», με το οποίο υποσχόταν πλήρη ισότητα των υπηκόων ανεξαρτήτως 

θρησκεύματος ή καταγωγής. Με το διάταγμα αυτό εγκαινιάστηκε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία η περίοδος 

των «Τανζιμάτ» (μεταρρυθμίσεων). 

ΘΕΜΑ Δ1 

  Σελ. 151  «Η πτώση των αποικιακών αυτοκρατοριών….έλεγχαν»  

 Οι πληροφορίες του ιστορικού παραθέματος επιβεβαιώνουν τους παραπάνω παράγοντες. Συγκεκριμένα, οι 

νέες αυτοκρατορίες έπαψαν να αποφέρουν κέρδη στις Μεγάλες Δυνάμεις. Επιπλέον, οι εξεγέρσεις ήταν συχνές 

και η καταστολή τους πολυδάπανη υπόθεση. Όταν, μάλιστα , η καταστολή γινόταν με βία (Γάλλοι στην 

Αλγερία και στο Βιετνάμ) κινδύνευε η πολιτική σταθερότητα και της ίδιας της χώρας. 

    Εξάλλου, στα μεταπολεμικά χρόνια άλλαξαν οι ιδεολογίες. Η εδαφική επέκταση και οι αντιπαλότητες μεταξύ 

των κρατών αποδείχθηκαν μάταιοι στόχοι. Εκείνο που κυριαρχούσε ήταν η προσπάθεια για δημιουργία 

υπερεθνικής οικονομικής συνεργασίας βασισμένη στο αίτημα εθνικής ανεξαρτησίας των λαών. 


