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 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ 
ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ(ΟΜΑΔΑΣ Β’) 

14-05-2011 
 
ΘΕΜΑ Α1 
 
α. Εξαρχία: ονομάζεται η χωριστή εθνική εκκλησία από το Οικουμενικό 
Πατριαρχείο που αναγνωρίσθηκε από τον Σουλτάνο και εξασφάλισαν οι Βούλγαροι 
το 1870. (σχολικό εγχειρίδιο σελ 63.) 
β. Σοβιέτ: Είναι η ονομασία των συνελεύσεων των εργατών και των στρατιωτικών 
των οποίων η δύναμη και η επιρροή αυξάνονταν συνεχώς και έθεταν υπό 
αμφισβήτηση τη νομιμότητα της κυβέρνησης. (σχολικό εγχειρίδιο σελ 94) 
γ. Δόγμα Τρούμαν: Ο Αμερικανός πρόεδρος Χάρυ Τρούμαν εξήγγειλε το λεγόμενο 
Δόγμα Τρούμαν (12 Μαρτίου 1947), βάσει του οποίου η αμερικανική κυβέρνηση 
προσέφερε σημαντική  οικονομική και στρατιωτική βοήθεια στην Ελλάδα και στη 
Τουρκία ώστε να «αντισταθούν στο κομμουνισμό». Η βοήθεια αυτή έπαιξε 
σημαντικό ρόλο στη νίκη των φιλοδυτικών κυβερνητικών δυνάμεων στον ελληνικό 
Εμφύλιο Πόλεμο, αν και συνοδεύτηκε από την διείσδυση Αμερικανών συμβούλων 
στη διαδικασία λήψης αποφάσεων στην Αθήνα και έτσι προκάλεσε εξάρτηση της 
Ελλάδας από τις ΗΠΑ.(σχολικό εγχειρίδιο σελ 143) 
 
ΘΕΜΑ Α2 
α. ΛΑΘΟΣ 
β. ΣΩΣΤΟ 
γ. ΛΑΘΟΣ 
δ. ΛΑΘΟΣ 
ε. ΣΩΣΤΟ 
  
ΘΕΜΑ Β1. 
Σχολικό εγχειρίδιο σελ 68-69: «Στις 17/30 Μαΐου υπογράφηκε στο Λονδίνο η 
Συνθήκη Ειρήνης… δήλωσαν τότε ότι θα τα κατείχαν προσωρινώς». 
 
ΘΕΜΑ Β2.  
Σχολικό Εγχειρίδιο σελ 86-87: «Η Γερμανία ειδικά είχε πρόσθετους λόγους …και 
οδήγησαν τελικά στο Β’ Παγκόσμιο πόλεμο». 
 
ΘΕΜΑ Γ1. 
Εισαγωγή 

Ο πόλεμος, που διεξήχθη ανάμεσα στην Ρωσία και στην Οθωμανική 
Αυτοκρατορία η οποία είχε την υποστήριξη της Γαλλίας και της Αγγλίας στην 
χερσόνησο της Κριμαίας από το 1853 μέχρι το 1856, είχε και σημαντικές επιπτώσεις 
στο νεοσύστατο Ελληνικό κράτος και συνολικά στον Ελληνισμό.  Καθόρισε επίσης 
καταλυτικά τις σχέσεις της Ελλάδας με τις Μεγάλες Δυνάμεις.  
Σχολικό Εγχειρίδιο  σελ 39-40: «Ο πόλεμος άρχισε…Μακεδονία». 
Α.  

Ειδικότερα, η έκρηξη του πολέμου προσανατόλισε την κοινή γνώμη της 
Ελλάδας υπέρ των Ρώσων και υποκινήθηκαν εξεγέρσεις στις όμορες περιοχές της 
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 Θεσσαλίας και της Ηπείρου. Όπως αναφέρεται στο κείμενο του Σ. Παπαδόπουλου, το 
1854 ξέσπασαν στην Ήπειρο και στη συνέχεια στη Θεσσαλία εξεγέρσεις. Οι στόχοι 
όμως των επαναστατών δεν επιτεύχθηκαν, δηλαδή η κατάληψη των στρατιωτικών 
κέντρων του εχθρού. Έτσι η Ελληνική κυβέρνηση σταμάτησε τη χορήγηση βοήθειας 
στους επαναστάτες και διέταξε την υποχώρηση των Ελλήνων αξιωματικών.  

Όσον αφορά την επίδραση του και στον Ελληνισμό, σύμφωνα με το κείμενο 
της Ελ. Σκοπελίτη, το έθνος γνώρισε ουσιαστικά τα γειτονικά του , καθώς απέδειξε 
ότι τα συμφέροντα των υποδούλων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας δεν ήταν εκείνα 
που πίστευε η φιλοπόλεμη μερίδα στην Ελλάδα.  
 
Β.  

Οι σχέσεις της Ελλάδας με τις Μεγάλες Δυνάμεις δοκιμάστηκαν με τον 
πόλεμο της Κριμαίας, καθώς η Αγγλία και η Γαλλία τάχθηκαν ανεπιφύλακτα στο 
πλευρό των Οθωμανών, όπως δηλώνεται από τον Παπαδόπουλο. Σύμφωνος με αυτή 
την πολιτική επιλογή θεωρείται και πρέπει να ερμηνευτεί και ο ναυτικός αποκλεισμός 
και η κατοχή του Πειραιά, όπως δηλώνεται στην ίδια πηγή.  

Σε αμιγώς πολιτικό πλαίσιο, οι εξελίξεις στην Κριμαία προκάλεσαν στην 
Ελλάδα, κατά την Ελ. Σκοπελίτη, βαρύτατα πλήγματα στο φιλορωσισμό στο 
Ελληνικό κράτος. Ο τελευταίος πλέον δεν έχει ισχυρά επιχειρήματα για την 
ανανέωση του, εν αντιθέσει με τον αντιρωσισμό. Η φιλοαγγλική πολιτική ενισχύεται 
και ο αντιρωσισμός δρα ανενόχλητος.  

Συνοψίζοντας,  η πολιτική ιδεολογία της Μεγάλης Ιδέας δεν συνδέεται πλέον 
με το άρμα καμίας από τις Μεγάλες δυνάμεις για την υλοποίηση της. 

 
ΘΕΜΑ Δ1 
 
 Σχολικό Εγχειρίδιο σελ 151: «Οι μεγάλες αποικιακές 
αυτοκρατορίες…που την έλεγχαν». 

Σύμφωνα με τον Mazower,  οι λόγοι της αποαποικιοποίησης ήταν αρκετοί. 
Καταρχάς οι αυτοκρατορίες δεν απέφεραν πλέον κέρδη και βάραιναν περισσότερο 
τους προϋπολογισμούς τους. Η  καταστολή των εξεγέρσεων στις εν λόγω περιοχές 
ήταν δαπανηρή και αιματηρή. Οι οικονομικοί, στρατιωτικοί και πολιτικό-ιδεολογικοί 
παράγοντες αποτελούν τους άξονες της αποαποικιοποίησης. Η διατήρηση της 
εξουσίας με την βία σ’ αυτές τις περιοχές υπονόμευε την πολιτική σταθερότητα των 
χωρών των αποικιοκρατών. Η στρατιωτική κυριαρχία ήταν άλλωστε γι’ αυτούς 
εξαιρετικά δαπανηρή.  

Τέλος, οι αρχές και η ορθολογικότητα της αυτοκρατορίας έρχονταν σε πλήρη 
αντίθεση με τις αρχές της Ευρώπης που υποστήριζε την υπερεθνική οικονομική 
συνεργασία.       
   


