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ΟΜΑ∆Α Α΄  
 
ΘΕΜΑ Α1  
 
Α.1.1 Ποια αρνητικά και ποια θετικά στοιχεία προέκυψαν από τη σύναψη των 

«δανείων της Ανεξαρτησίας» για τους επαναστατηµένους Έλληνες;  
Μονάδες 15  

 
Α.1.2 Γιατί ο οικονοµικός επεκτατισµός και ανταγωνισµός των ευρωπαϊκών 

∆υνάµεων οδήγησε στον Α΄ Παγκόσµιο Πόλεµο;  
Μονάδες 15  

 
ΘΕΜΑ Α2  
 
Α.2.1 Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό των δεδοµένων της Στήλης Α 

και δίπλα σε κάθε αριθµό το γράµµα του δεδοµένου της Στήλης Β, στο 
οποίο αντιστοιχεί. (Στη Στήλη Α περισσεύουν δύο δεδοµένα).  

 
Στήλη Α  Στήλη Β  

1. Γεώργιος Κάνινγκ  α. Μητροπολίτης Καστοριάς, συντονιστής 
των ελληνικών αντιστασιακών οµάδων στη 
Μακεδονία.  

2. Νικόλαος Ζορµπάς  β. Πρωθυπουργός της Αγγλίας που πήρε 
µέρος στη «Συµφωνία του Μονάχου».  

3. Στυλιανός Γονατάς  γ. Πρόεδρος της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας το 
1924.  

4. Γερµανός 
Καραβαγγέλης  

δ. Συνταγµατάρχης, αρχηγός του 
Στρατιωτικού Συνδέσµου.  

5. Νέβιλ Τσάµπερλαιν  
6. Παύλος Κουντουριώτης  

Μονάδες 8  
 
Α.2.2. Να δώσετε το περιεχόµενο των ακόλουθων όρων:  

α. ∆ιοµολογήσεις  
β. Ανακωχή των Μουδανιών  
γ. Ψήφισµα της υποτέλειας.  

Μονάδες 12  
 
 



ΟΜΑ∆Α Β΄  
ΘΕΜΑ Β1  
 

Αντλώντας στοιχεία από τα παρακάτω κείµενα και αξιοποιώντας τις ιστορικές σας 
γνώσεις:  
 

Να αναφέρετε τους λόγους που προκάλεσαν τους ρωσοτουρκικούς πολέµους 
από το 18ο αιώνα έως την πολεµική σύγκρουση του 1828-1829 (Μονάδες 15) και 
να επισηµάνετε τις επιδράσεις του ρωσοτουρκικού πολέµου 1828-1829 στη 
διαµόρφωση της στάσης της Αγγλίας, της Γαλλίας και της Τουρκίας απέναντι στο 
Ελληνικό Ζήτηµα (Μονάδες 15).  

Μονάδες 30  
 

∆ήλωση της Ρωσίας για τον Πόλεµο εναντίον της Τουρκίας  
«… Ο σουλτάνος αναγγέλλει εις την Ρωσσίαν την κατάργησιν όλων των µετά της 
Πύλης συναφθεισών συνθηκών, λέγων ότι ουδέποτε εθεώρησε την εν Άκκερµαν 
σύµβασιν ως υποχρεωτικήν δι’ εαυτόν, ότι συνήψεν αυτήν δια να την διαρρήξη 
και δια να σχίση µετ’ αυτής όλας τας προτέρας συνθήκας τας οποίας αύτη 
επεκύρωσε και εποµένως να εξαφανίση τους πολυτιµοτέρους και 
σπουδαιοτέρους τίτλους των δικαιωµάτων µας, της δόξης µας.  
 
Πριν και µετά την δηµοσίευσιν του εγγράφου τούτου το ∆ιβάνιον* της 
Κωνσταντινουπόλεως δεν έπαυσε να παραβιάζη αναφανδόν* τας συνθήκας 
ταύτας, περί των οποίων εδήλωσε πλέον την αληθή γνώµην του. Η σηµαία µας 
και πάσαι αι άλλαι απεκλείσθησαν πλέον από του Βοσπόρου. Αι µεσηµβριναί 
επαρχίαι µας βλέπουν την µόνην πόλιν του εµπορίου των αποκλεισµένην. Τα 
πλοία µας συλλαµβάνονται εις την Κωνσταντινούπολιν και τα φορτία των 
αρπάζονται.  
 
[…] Η Ρωσσία θέλει ασφαλίσει την απαραβίαστον ελευθερίαν του εµπορίου εις 
τον Εύξεινον και θέλει καταστήσει τας µετά της Πύλης συνθήκας στερεάς και 
σεβαστάς, ως είναι δίκαιον, και θέλει χορηγήσει εις τους αδικουµένους υπηκόους 
της την δικαίαν αποζηµίωσιν».  
 

∆. Κόκκινου, Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως, τόµος 12, σελ. 15-16  
 

* ∆ιβάνιον = η κυβέρνηση της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας  
* αναφανδόν = φανερά  
………………………………………………………………………………………….  

[…] Στις 8/20 Αυγούστου τα ρωσικά στρατεύµατα έφτασαν στην 
Αδριανούπολη. Αυτή η προέλαση ανησύχησε πολύ τόσο τον Wellington 
(Ουέλινγκτον) όσο και τους Τούρκους. […] Για µια στιγµή ο Wellington 
(Ουέλινγκτον), όπως ακριβώς και οι Γάλλοι, σκέφτηκε να δηµιουργήσει µια 
ελληνική αυτοκρατορία που θα έπαιρνε τη θέση της ηττηµένης Τουρκίας και θα 
έπαιζε το ρόλο του προστατευτικού προχαρακώµατος απέναντι σε µια Ρωσία 
πολύ εκτεταµένη. Αλλά δεν είχε αντιληφθεί ότι οι Ρώσοι είχαν αλλάξει τακτική – 



ότι είχαν πάρει την απόφαση να διατηρήσουν την Τουρκία στη θέση του 
εξασθενηµένου γείτονα. ∆εν είχε συνειδητοποιήσει απόλυτα πόσο µετριοπαθείς 
ήταν οι όροι τους [δηλαδή των Ρώσων] µέχρις ότου πληροφορήθηκε την ειρήνη 
της Αδριανούπολης. […]  
 

Ύστερα από αυτά, ο Wellington (Ουέλινγκτον) εγκατέλειψε κάθε ιδέα για τη 
δηµιουργία ενός µεγάλου ελληνικού κράτους και οι προσπάθειές του στράφηκαν 
προς την κατεύθυνση µιας µικρής, εντελώς ανεξάρτητης Ελλάδας.  

 
D. Dakin, Η ενοποίηση της Ελλάδας 1770 -1923, σελ. 100-101  
 
ΘΕΜΑ Β2  
 

Αντλώντας στοιχεία από τα παρακάτω κείµενα και αξιοποιώντας τις ιστορικές σας 
γνώσεις να περιγράψετε και να εξηγήσετε τη στάση του Ελευθερίου Βενιζέλου 
απέναντι στο Κρητικό ζήτηµα από την αρχή της πρωθυπουργίας του έως την 
έναρξη των Βαλκανικών Πολέµων.  

Μονάδες 20  
 

Μήνυµα του Πρωθυπουργού Ελ. Βενιζέλου προς τον κυβερνητικό 
αντιπρόσωπο στα Χανιά (1912)  
«Οι Κρήτες λησµονούν ότι τίθενται αντιµέτωποι, όχι µόνον της Τουρκίας και των 
Μεγάλων ∆υνάµεων, αλλά και αυτού τούτου του ελευθέρου Βασιλείου, του 
οποίου η κυβέρνησις δεν εννοεί να αποδεχθή το κρητικόν πραξικόπηµα και να 
έλθη εις άκαιρον* ρήξιν µε την Τουρκίαν. Συντόνως* και άνευ απωλείας µιας 
ηµέρας ασχολούµενη µε την στρατιωτικήν συγκρότησιν της χώρας, η κυβέρνησις 
αξιοί όπως εις την γνώµην της προσαρµοσθή η γνώµη των πολιτικών αρχηγών 
της Κρήτης».  
Κ. Σβολόπουλου, Η ελληνική εξωτερική πολιτική από τις αρχές του 20ου αιώνα 

ως το ∆εύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο, σελ. 56 -57  
* άκαιρον = σε ακατάλληλο χρόνο  
* συντόνως = µε συντονισµένες ενέργειες 
 

………………………………………………………………………………………….  
Εις άλλην έκθεσίν του, της 10ης Αυγούστου 1912, ασχολείται ο Φύρστενµπεργκ 
µε τας ελληνοαγγλικάς σχέσεις, τονίζων ότι ενώ µέχρι τούδε ο εν Αθήναις Άγγλος 
πρεσβευτής σερ Φράνσις Έλλιοτ εθεωρείτο, ένεκα της µεγάλης επιρροής του, ως 
ο «δεύτερος Πρωθυπουργός της Ελλάδος», αι εγκαρδιώταται αυταί σχέσεις 
έγιναν τώρα πολύ χλιαραί. […] Η στασιµότης του Κρητικού ζητήµατος οφείλεται 
κατά τους Έλληνας, εις τον άκαµπτον χαρακτήρα των Άγγλων και την εκ µέρους 
των πρόκλησιν του ελληνικού φιλοτίµου και της εθνικής υπερηφανείας δια της 
δηµιουργίας περιττών επεισοδίων επί της µεγαλονήσου.  
(Από την έκθεση του αυστριακού επιτετραµένου στην Αθήνα, πρίγκιπα Αιµίλιου 

Φύρστενµπεργκ)  
Πολ. Ενεπεκίδη, Η δόξα και ο διχασµός …σελ. 169-170  

 



ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
ΟΜΑ∆Α Α΄ 

ΘΕΜΑ Α1  
 
Α.1.1 σχολ. βιβλ. α΄ τεύχος σελ. 126 «Αποφασιστικής … ύπαρξης». 
 
Α.1.2 σχολ. βιβλ. β΄ τεύχος σελ. 53 «Η κυριότερη … αντιµέτωπα». 
 
 
ΘΕΜΑ Α2  
 
Α.2.1.  
 2 → δ  
 4 → α  
 5 → β  
 6 → γ  
 
Α.2.2.  
 
α. σχολ. βιβλ. α΄ τεύχος σελ. 119 «Η Γαλλία …1535.»  
β. σχολ. βιβλ. β΄ τεύχος σελ. 112 «Στο µεταξύ … σελ. 117… Ανατ. Θράκη.» 
γ. σχολ. βιβλ. α΄ τεύχος σελ. 128 «Επίσης ενθάρρυνε …σελ. 129 … εις τον τυχόντα.» 
 
 
 

ΟΜΑ∆Α Β΄ 
 
ΘΕΜΑ Β1  
 

Βασικοί άξονες απάντησης.  
σχολ. βιβλ. α΄ τεύχος σελ. 118 «Η Ρωσία … ποικίλες για προστριβές.»  
σχολ. βιβλ. α΄ τεύχος σελ. 119 «Το τελεσίγραφο (Ιουλίου 1821) …µια 
πραγµατικότητα.» 
σχολ. βιβλ. α΄ τεύχος σελ. 129 «Την 1η ∆εκέµβρη … ρωσικών αξιώσεων.» 
σχολ. βιβλ. α΄ τεύχος σελ. 130 «Ο σουλτάνος αρνιόταν … οµώνυµη συνθήκη.» 
 
−Ο Σουλτάνος αρνείται να συµµορφωθεί µε όλες τις συνθήκες που έχουν συναφθεί µε 
τη Ρωσία µέχρι το 1828. 
 
−Οι Τούρκοι παραβιάζουν τις συνθήκες που προαναφέρθηκαν και αποκλείουν Ρώσους 
από τα Στενά. 
−Η Ρωσία προχωρεί στην κήρυξη πολέµου για επίτευξη ελεύθερης ναυσιπλοίας στα 
Στενά. 
 
ΘΕΜΑ Β2  
 
σχολ. βιβλ. σελ. 130 «Κατά τη διάρκεια … σελ. 131 …εσωτερικά της Τουρκίας.» 
σχολ. βιβλ. σελ. 131 «Οι ευρωπαϊκές ∆υνάµεις … αργότερα.» 
−Με το πρωτόκολλο 3ης Φεβρουαρίου 1830 δηµιουργείται ανεξάρτητο ελληνικό 
κράτος. 



 
ΘΕΜΑ Β2  
σχολ. βιβλ. β΄ τεύχος σελ. 34 «Για την ελληνική κυβέρνηση … σελ. 35 …να ελέγξουν.» 
 
 

Επιµέλεια θεµάτων  
Κορδαλή Ματίνα  
Βούλτος Γιάννης 


