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ΟΜΑΔΑ Α΄ 

ΘΕΜΑ Α1 
 

Α.1.1. Σχολικό  βιβλίο Α΄ τεύχος σελ . 126 « Αποφασιστικής σημασίας  … 
δικαίωμα  πολιτικής  ύπαρξης 

 

Α.1.2. Σχολικό  βιβλίο Β΄ Τεύχος  σελ  53 « Η κυριότερη  αιτία … βρίσκονταν 
αντιμέτωπος .» 

 
ΘΕΜΑ Α2 
 

Α.2.1. 4-α   ,  5-β   ,   6-γ  ,  2-δ  
 

Α.2.2. α: Σχολικό  βιβλίο τεύχος  Α΄  σελ .  119 « Η Γαλλία  . .  διομολογήσεις».   
[Ευνοϊκές  οικονομικές  συμβάσεις  που  παραχωρούσε  η Πύλη  στους  
αλλόθρησκους  προκειμένου  να διατηρεί  καλές σχέσεις μαζί  τους] 

β: Σχολικό  βιβλίο τεύχος  Β΄ σελ  112-117 «Στο μεταξύ,  στις 2 
Οκτωβρίου  1922…Ανατολικής  Θράκης» 

γ: Σχολικό  βιβλίο  τεύχος  Α  σελ .  128-9 « Η Αγγλική  Κυβέρνηση  …. εις 
τον  τυχόντα» [Υπόμνημα  των  ελλήνων προς  την  Αγγλική  
Κυβέρνηση  με  το οποίο  ζητούσαν μόνο  αγγλική  προστασία  και  
μεσολάβηση ]  

 
ΟΜΑΔΑ Β΄ 

ΘΕΜΑ Β1  
Σχολικό  βιβλίο τεύχος  Α 
1) Σελ.  118 – 19 « Η Ρωσία  το  18ο  αιώνα  … παραχωρήσεις  – ευεργεσίες  

στους  λαούς» 
2) Σελ.  129 – 30 « Την  1η  Δεκεμβρίου  1825… ο  Τσάρος  προβίβασε  το  

ναύαρχο του .» 
3) Σελ.  130 – 31 « Ο  Σουλτάνος  αρνιόταν  κάθε  διαπραγμάτευση  … να  

επεμβαίνουν  στα εσωτερικά  της Τουρκίας» 
4) Σελ 125 – 24 « Οι  Μεγάλες δυνάμεις « Ακολούθησαν  το  δρόμο  …. 

«προστασία» τους.» και  κατοχύρωσαν  το  δικαίωμα  τους  να  επεμβαίνουν  
στα εσωτερικά  μας εφόσον αυτοονομάστηκαν  «Προστάτιδες  Δυνάμεις» 

 

Ανάλυση Πηγών  
Το  πρώτο  κείμενο  παρουσιάζει  τις  θέσεις της  Ρωσίας  ως  προς τις 
αντιδράσεις  τους  Ο  Θ .  Αυτοκρατορίας  μετά  και  τη ναυμαχία  του  Ναυαρίνου  
στις 20 Οκτωβρίου  1827. Παράλληλα  αναφέρεται  και  στην  προηγούμενη  
στάση  της  και τη μη  εφαρμογή  των  ορών της συνθήκης  τον Άκκερμαν της  
6ης  Οκτωβρίου  1826 προσπαθώντας  έτσι  να  δικαιολογήσει  την  επικείμενη  
απόφαση της  για  πόλεμο.  Τα  γόητρο  και  τα  συμφέροντα  της  Ρωσίας  έχουν  
πληγεί  και θα πρέπει  να τα  προστατέψει .  



Το  δεύτερο  κείμενο  παρουσιάζει  τις  ανησυχίες  της  Αγγλικής διπλωματίες 
μετά  την έκρηξη τον  ρωσοτουρκικού  πολέμου  για πιθανή επίλυση τον 
Ελληνικών  Ζητήματος  μονόπλευρα  απ΄  τη Ρωσία . Αυτές  οι  ανησυχίες θα  
οδηγήσουν  σε  συνεννόηση  με  τη Γαλλία για  την  αποστολή  εκστρατευτικού  
σώματος στην  Πελοπόννησο  και  μετέπειτα  για την  υπογραφή  τον 
πρωτοκόλλων  του Λονδίνου στις 22 Μαρτίου του  1829. 
 
ΘΕΜΑ Β2 
 

Σχολικό  βιβλίο τεύχος  Β΄  σελ  34 – 35 «Για  την  Ελληνική  κυβέρνηση  … τις  
αντιδράσεις αυτές δεν  ήταν εύκολο να  τις  ελέγξουν». 
 

Ανάλυση πηγών  
Το  πρώτο  κείμενο παρουσίαζε  τις  ανησυχίες  και  την  αγωνία  του  Βενιζέλου  
ως  προς τη  στάση  των  Κρητών  καθώς  γνωρίζει  και  την  αντίθεση  των  Μ. 
Δυνάμεων  σχετικά  με  την  αυτοδιάθεση  τους  αλλά  και  ότι  η  Ελλάδα  δεν  είναι  
έτοιμη  να  αναλάβει  την οποιαδήποτε  πρωτοβουλία  διπλωματική  ή  
στρατιωτική .  Γι ’  αυτό  και  ζητά  από  τους  Κρήτες  να  συμμορφωθούν  με  τη  
γνώμη της  Ελληνικής  Κυβέρνησης  
Το  δεύτερο  κείμενο δίνει  μια  πτυχή  της  Αγγλικής  Διπλωματίας  σχετικά  με  το 
Κρητικό πρόβλημα . Δείχνει  χαρακτηριστικά  την  απροθυμία  των  Άγγλων ως  
προς  την επίλυσή  του  κυρίως  για τους  λόγους  που  αναφέρει  και  το  σχολικό 
βιβλίο.  


