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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
 

ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΜΑΪΟΥ 2005 
 

ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 
 
ΘΕΜΑ Α1 
Α1.1 
Η απάντηση βρίσκεται στη σελίδα 126 του Α’τεύχους 
στο χωρίο «Αποφασιστικής σηµασίας βήµα 
…ύπαρξης» 
 
Α1.2 
Η απάντηση βρίσκεται στη σελίδα 53 του Β’τεύχους  
στο χωρίο « Η κυριότερη αιτία … αντιµέτωπα » 
 
ΘΕΜΑ Α2 
Α2.1  
 
1 ---- 
2 δ 
3 ---- 
4 α 
5 β 
6 γ 
 
Α2.2 
(α) Η απάντηση βρίσκεται στη σελίδα 119 του Α΄ τεύχους στο 
χωρίο « Η Γαλλία…(1535) » 
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(β) Η απάντηση βρίσκεται στη σελίδα 112 – 117 του Β΄ τεύχους 
στο χωρίο « Στις 2 Οκτωβρίου 1922 … Αν. Θράκης» 
 
(γ) Η απάντηση βρίσκεται στη σελίδα 128 - 129 του Α΄ τεύχους 
στο χωρίο « Η Αγγλία ενθάρρυνε … εις τον τυχόντα» 
 
Αίτια 

 Αίτια 18ου αι:  
 Σχολ. Εγχειρίδιο σελ. 118 Α΄ τεύχος στο χωρίο «Η 
Ρωσία…προστριβές» (Αναφορά στα αίτια των ρωσοτουρκικών 
πολέµων κατά το 18ο αι. ) 

 Αίτια 19ου αι:  
 Σχολ. Εγχειρίδιο σελ. 118 Α΄ τεύχος στο χωρίο «Νέες 
αφορµές … κ.τ.λ.» 

 Σχολ. Εγχειρίδιο σελ. 129 Α΄ τεύχος στο χωρίο «Την 1η 
∆εκεµβρίου  … ρωσικών αξιώσεων». Παρόλη την υπογραφή 
της συνθήκης, ο σουλτάνος προβαίνει στην αναγγελία της 
κατάργησης όλων των συνθηκών που είχαν συναφθεί µεταξύ 
Ρωσίας και Τουρκίας. Επισηµαίνει µάλιστα τους σκοπούς του, 
που δεν ήταν άλλοι παρά η υπονόµευση των δικαιωµάτων και 
της δόξας των Ρώσων. Άλλοι λόγοι που συνέβαλαν στη ρήξη 
µεταξύ των δύο χωρών ήταν η συνεχής παραβίαση των 
προαναφεροµένων συνθηκών από την Πύλη, ο αποκλεισµός ης 
ρωσικής σηµαίας και όλων των άλλων από το Βόσπορο και ο 
αποκλεισµός των ρωσικών επαρχιών από τις εµπορικές 
δραστηριότητες, µε αποκορύφωµα τη σύλληψη των 
εµπορικών πλοίων στην Κωνσταντινούπολη και την αρπαγή των 
φορτίων τους. Λογικό είναι βάσει των προηγουµένων η Ρωσία 
να επιθυµεί την απαραβίαστη ελευθερία των εµπορικών 
δραστηριοτήτων στον Εύξεινο Πόντο, την εδραίωση των 
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συνθηκών µε την Πύλη και, τέλος, τη χορήγηση αποζηµίωσης 
στους υπηκόους.  

  Σχολ. Εγχειρίδιο σελ. 130 Α΄ τεύχος (Νέα φάση 
Ρωσοτουρκικών προστριβών) στο χωρίο «Ο σουλτάνος … η 
οµώνυµη συνθήκη». 
 
Επιδράσεις  

 1. Η ανησυχία του Ουέλιγκτον και των Τούρκων. Οι 
ρωσοτουρκικοί πόλεµοι επέφεραν µια σειρά επιδράσεων. 
Αρχικά οι Άγγλοι και οι Τούρκοι ανησύχησαν. Επιπλέον ο 
Ουέλιγκτον και οι Γάλλοι προβληµατίστηκαν σχετικά µε τη 
δηµιουργία µιας ελληνικής αυτοκρατορίας που θα 
αντικαθιστούσε την ηττηµένη Τουρκία και θα εµπόδιζε την 
προέλαση της Ρωσίας.  

 Η αναφορά των επιδράσεων συνεχίζεται βάσει σχολ. 
Εγχειριδίου στις σελ, 130-130 Α’ Τεύχους «Κατά τη διάρκεια 
… Αµβρακικού». Στο πλαίσιο των παραπάνω προβληµατισµών 
δεν είχαν διανοηθεί την αλλαγή της ρωσικής πολιτικής 
σύµφωνα µε την οποία επεδίωκαν τη διατήρηση της Τουρκίας 
στη θέση του εξασθενηµένου γείτονα.  

 Συνέχεια των επιδράσεων βάσει σχολ. Εγχειριδίου σελ. 131 Α’ 
Τεύχος στο χωρίο «Η προέλαση … Τουρκίας».  Ιδιαίτερα η 
Αγγλία συνειδητοποίησε την όλη κατάσταση όταν 
πληροφορήθηκε την ειρήνη της Αδριανούπολης µε συνέπεια 
την υπονόµευση κάθε ιδέας σχετικά µε τη δηµιουργία ενός 
µεγάλου ελληνικού κράτους και τον προσανατολισµό για τη 
δηµιουργία µιας µικρής ανεξάρτητης Ελλάδας.   
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ΘΕΜΑ Β2 
 
Σχολ. Εγχειρίδιο σελ. 34 Β’ τεύχος «Για την ελληνική 
κυβέρνηση … Κρητών».  
 
Αιτιολογώντας επιπλέον την παραπάνω στάση επισηµαίνει τους 
αρνητικούς παράγοντες που επηρεάζουν το αίτηµα των Κρητών 
που δεν ήταν άλλοι από την Τουρκία, τις Μεγάλες ∆υνάµεις, αλλά 
κυρίως τη µη αποδοχή του πραξικοπήµατος από το ελεύθερο 
Βασίλειο προκειµένου να µην επέλθει ρήξη µεταξύ των 
ελληνοτουρκικών σχέσεων.  
 
 
 
Σχολ. Εγχειρίδιο σελ. 34-35 Β’ τεύχος «Την αυτοδιάθεση 
των Κρητών … ελέγξουν» 
 
Συµπληρώνοντας τους λόγους της αρνητικής ελληνικής στάσης 
απέναντι στους Κρήτες, εφιστά την προσοχή του στις 
ελληνοαγγλικές σχέσεις. Συγκεκριµένα, βασιζόµενοι στα σχόλια 
του αυστριακού επιτετραµµένου στην Αθήνα, Αιµ. 
Φύρστενµπεργκ, διαπιστώνουµε εκ µέρους του µια αλλαγή στις 
σχέσεις µεταξύ Ελλάδας – Αγγλίας, η οποία είχε ως αποτέλεσµα 
τη µη αποτελεσµατικότητα του Κρητικού ζητήµατος. Ιδιαίτερα 
επισηµαίνεται ο άκαµπτος χαρακτήρας των Άγγλων και η 
παρακίνηση των Κρητών για τη δηµιουργία περιττών επεισοδίων 
στη µεγαλόνησο.  
  
 


