
 

 

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΙΣΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Γ’ ΛΤΚΕΙΟΤ 

 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΣΗ 

ΘΕΜΑ Α1 

α. Δεκεμβριςτζσ: χολικό εγχειρίδιο, ελ. 15: «τισ βορειοανατολικζσ… κατζςτειλε» και ελ. 242: «Ομάδα 

ςυνωμοτϊν… μοναρχίασ». 

β. χζδιο ουμάν: χολικό εγχειρίδιο, ελ. 154 - 155: «Θ ζναρξη… υπερεθνικήσ Αρχήσ»  

γ. υμφωνία Ηυρίχησ – Λονδίνου (1959): χολικό εγχειρίδιο, ελ. 163 - 164: «Σον Φεβρουάριο… 1960»  

 

ΘΕΜΑ Α2 

α. Λάθοσ 

β. ωςτό 

γ. Λάθοσ 

δ. ωςτό 

ε. ωςτό 

 

ΘΕΜΑ Β1 

χολικό εγχειρίδιο, ελ. 26: «Θ εξζλιξη τησ Επανάςταςησ… Θ. Κολοκοτρϊνη»  

ΘΕΜΑ Β2 

χολικό εγχειρίδιο, ελ. 41: «Σρία ήταν τα βαςικά γνωρίςματα… ςτην Αγγλία»  

 

ΟΜΑΔΑ ΔΕΤΣΕΡΗ 

ΘΕΜΑ Γ1 

α. χολικό εγχειρίδιο, ελ. 65 - 66: «Σο όραμα … των Ελλήνων»  

Κείμενο Α:  Σα ςυμφζροντα των Μ. Δυνάμεων, η υποχϊρηςη τησ Οθωμανικήσ Αυτοκρατορίασ από τα Βαλκάνια, 

διαμόρφωςαν τον ανταγωνιςμό για τον μελλοντικό ζλεγχο του ευρφτερου μακεδονικοφ χϊρου. Παράλληλα η 

απήχηςη που είχαν οι φιλοβουλγαρικζσ θζςεισ διεθνϊσ, κινητοποίηςαν την κοινή γνϊμη και την ελληνική 

κυβζρνηςη και οδήγηςαν ςτην ανάληψη δραςτικϊν πρωτοβουλιϊν.  

β. χολικό εγχειρίδιο, ελ. 66: «Νζοι … Σοφρκων»  
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Κείμενο Α:  Από το 1903 υπηρεςιακοί φορείσ, ςφλλογοι και ιδιϊτεσ ενημζρωναν τη διεθνή κοινή γνϊμη για τα 

προβλήματα των ελληνικϊν πληθυςμϊν ςε Μακεδονία και Θράκη. τόχοσ ήταν ο περιοριςμόσ τησ φιλοβουλγαρικήσ 

προπαγάνδασ. 

Ο Καραβαγγζλησ αναδείχθηκε ςε ςπουδαία μορφή τησ εθνικήσ ιδζασ ςτην ευρφτερη περιοχή. Παράλληλα ο Παφλοσ 

Μελάσ υπήρξε πρωτοπόροσ τησ ζνοπλησ δράςησ. Χαρακτηριςτικά αναφζρει ςτη γυναίκα του την υποχρζωςη που 

αιςθάνεται να αγωνιςτεί για τη επίτευξη των εθνικϊν ςτόχων και ιδιαίτερα τον αγϊνα εναντίον των Βουλγάρων.  

ΘΕΜΑ Δ1 

Ο Ά’ Παγκόςμιοσ πόλεμοσ υπονόμευςε αξίεσ και κλόνιςε αυτοκρατορίεσ τησ Ευρϊπησ. 

χολικό εγχειρίδιο, ελ. 78: «Δυςκολότερο… πολιτική» και  ελ. 81: «Δυςκολότερο… πολιτική» 

Κείμενο Α:   Σα γερμανικά και γαλλικά ςτρατεφματα εγκλωβίςτηκαν ςε ζναν ιδιαίτερα αιματηρό πόλεμο, που 

χαρακτηρίςτηκε πόλεμοσ των χαρακωμάτων. ημαντικζσ ήταν οι απϊλειεσ και ςτισ δυο πλευρζσ 

Κείμενο Β:  Σο ζργο του Ζριχ Μαρία Ρεμάρκ «Ουδζν Νεότερον από το Δυτικόν Μζτωπον» περιγράφει αναλυτικά τισ 

άθλιεσ ςυνθήκεσ που επικρατοφςαν ςτα χαρακϊματα. Πείνα, αντίξοεσ καιρικζσ ςυνθήκεσ, εςτίεσ μολφνςεων και 

ςυνεχείσ βομβαρδιςμοί, επιδείνωναν δραματικά την κατάςταςη  
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                                                                                                                                                           www.korifeo.gr 

 


