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 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 

ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ 

 

Εισηγητής : Αναστάσιος Αγριτέλλης 

 

ΟΜΑΔΑ Α’ 

ΘΕΜΑ Α1 

 

Να αναλύσετε τους παρακάτω ιστορικούς όρους: 

 

α) Δίκη της Νυρεμβέργης. 

β) Συνθήκη του Αγίου Στεφάνου. 

γ) Νεοτουρκικό Κίνημα. 

Μονάδες 15 

 

ΘΕΜΑ Α2 

 

Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της στήλης Α στα στοιχεία της στήλης Β που, κατά την 

άποψή σας, αντιστοιχούν: 

 

ΣΤΗΛΗ Α’                                                                      ΣΤΗΛΗ Β’ 

 

α. Μάρκος Μπότσαρης                                   1. Διἐβη τον ποταμό Προύθο στις 22   

                                                                     Φεβρουαρίου 1821. 

 

β. Γεώργιος Καραϊσκάκης                                2. Πέθανε ανατινάσοντας τη Μονή  

                                                                       Σέκου. 

 

γ. Κωνσταντίνος Κανάρης                               3. Πολέμησε στη μάχη στο Χάνι της  

                                                                    Γραβιάς. 

 

δ. Λυκούργος Λογοθέτης                                4. Ηγέτης των Βλάχων στις Ηγεμονίες,  

                                                                     που δολοφονήθηκε. 



ε. Θ. Κολοκοτρώνης                                       5. Πολέμησε στη μάχη της Αλαμάνας. 

 

 

στ. Οδυσσέας Ανδρούτσος                                6. Ηγέτης Σαμίων επαναστατών στη Χίο. 

 

 

ζ. Αθανάσιος Διάκος                                      7. Πολέμησε στη μάχη της Αράχωβας. 

 

 

η. Θεόδωρος Βλαδιμηρέσκου                          8. Έκαψε την τουρκική ναυαρχίδα  

                                                                     στον Τσεσμέ. 

 

θ. Αλέξανδρος Υψηλάντης                              9. Πολέμησε στη μάχη στο Κεφαλό-   

                                                                    βρυσο. 

 

ι. Γεωργάκης Ολύμπιος                                  10. Νίκησε τους Τούρκους στα Δερ- 

                                                                     βενάκια. 

 

Μονάδες 10 

 

 

ΘΕΜΑ Α3 

 

Να τοποθετήσετε στη σωστή χρονολογική σειρά τα παρακάτω ιστορικά γεγονότα:  

 

α) Κατάληψη Αθηνών από τους Γερμανούς………………………………………………………………. 

β) Υπογραφή Συμφώνου Ρίμπεντροπ – Μολότοφ. …………………………………………………….. 

γ) Επαναστρατικοποίηση Ρηνανίας από τους Γερμανους. ……………………………………………. 

δ) Αιφνιδιαστική εισβολἠ Γερμανών σε Ολλανδία και Βέλγιο………………………………………….. 

ε) Κατάρτιση σχεδίου «Μπαρμπαρόσα» από το Χίτλερ…………………………………………………. 

στ) Καταπάτηση ανεξαρτησίας Τσεχοσλοβακίας από το Χίτλερ……………………………………… 

ζ) Ενσωμάτωση Αυστρίας στο Τρίτο Ράϊχ……………………………………………………………………. 

η) Υπογραφή Βαλκανικού Συμφώνου………………………………………………………………………….. 

θ) Οι Σοβιετικοί νικούν στο Στάλινγκραντ……………………………………………………………………. 

ι) Οι Ιάπωνες επιτίθενται στο Περλχάρμπορ…………………………………………………………………. 

 

Μονάδες 10 

 

 

ΘΕΜΑ Α4 

 

Ποιες ακριβώς υπήρξαν οι συνέπειες του Α’ Παγκοσμίου πολέμου. 

Μονάδες 15 



 

ΟΜΑΔΑ Β’ 

ΘΕΜΑ Β1 

 

Απόσπασμα από τα «Απομνημονεύματα» του Μακρυγιάννη, σελ.429-430. 

 

 

«Είδα πως η κυβέρνηση του Βασιλιά έγινε πολύ άδικη κι έτσι κατήχησε τους πατριώτες μου 

να μη δεχτούν τη θέλησή της, να μην κυβερνιούνται με το «έτσι θέλω». Αμέσως, μετά 

σκέφτηκα να πάρω κοντά μου κι ανθρώπους απ’ την πρωτεύουσα κι όχι μόνο απ’ την 

επαρχία. Έπιασα μάλιστα και μίλησα σε πολιτικούς, αλλά τελικά κατάληξα στον Ανδρέα 

Μεταξά, που’ χε καλό χαρακτήρα κι ορκιστήκαμε κι οι δυο να αγωνιστούμε να φέρουμε 

στην πατρίδα Εθνική Συνέλευση που θα’ χε τη διοίκηση και θα ’κανε και σύνταγμα. Ακόμα, 

συνεννοήθηκα με το Μεταξά να ζητήσουμε την υπογραφή του Βασιλιά για τις αλλαγές και 

να σταθούμε κοντά του άμα υπογράψει, να είμαστε όμως εχθροί του άμα πάει να μας 

σκοτώσει. Ο Μεταξάς, όντας μεγάλος πατριώτης, τα δέχτηκε όλ’ αυτά δίχως στενοχώρια 

και μ’ εμπιστεύτηκε να συνεχίσω να μιλάω σ’ ανθρώπους σημαντικούς για όλ’ αυτά και να 

τους παίρνω με τη μεριά μου. Έτσι συνέχιζα να μιλάω σε τίμιους πολιτικούς, τους όρκιζα 

στους ιερούς σκοπούς και τους έστελνα στο Μεταξά. Εντωμεταξύ η πατρίδα ήταν στα 

χειρότερά της κι αυτό φαινόταν και στις εφημερίδες που περιγράφανε την αθλιότητα. Η 

πατρίδα η δύστυχη δεν είχε μία κυβέρνηση να την προστατέψει κι έπρεπε όλοι οι 

πατριώτες να τη βοηθήσουν να μη χαθεί κι έτσι να μη χαθούν και οι ίδιοι οι πολίτες.» 

 

 

Με βάση το περιεχόμενο του παραθέματος και τις ιστορικές σας γνώσεις, να παρουσιάσετε 

αναλυτικά τα γεγονότα που συνδέθηκαν με την Επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου 1843 και 

το Σύνταγμα του 1844. 

 

Μονάδες 25 

 

 

 

ΘΕΜΑ Β2 

 

Απόσπασμα από το πρώτο διάγγελμα των ανταρτών: 

 

«Η στυγνή δίωξη των αγωνιστών του δημοκρατικού λαού από τον αγγλόδουλο 

μοναρχοφασισμό και τα όργανά του, που ανάγκασαν χιλιάδες δημοκράτες να βγούνε στα 

βουνά για να υπερασπίσουν τη ζωή τους, οδήγησαν στη σημερινή ανάπτυξη του 

ανταρτικού κινήματος. Έχοντας υπόψη ότι είναι ώριμη πια η ανάγκη της δημιουργίας 

συντονιστικού οργάνου για το συντονισμό και την καθοδήγηση του ένοπλου αγώνα, 

αποφασίζουμε τη δημιουργία του Γενικού Αρχηγείου ανταρτών.» (26 Οκτωβρίου 1946) 



 

Απόσπασμα από διακήρυξη του Θεμιστοκλή Σοφούλη: 

 

«Όσοι εκ των στασιαστών αρχηγών, οδηγών ή συνοδοιπόρων παρουσιασθήσιν εντός 

μηνός από της δημοσιεύσεως του παρόντος αυτοβούλως εις την πλησιεστέραν δικαστικήν, 

στρατιωτικήν ή αστυνομικήν αρχήν………  και αφοπλισθώσιν εφ’ όσον οπλοφορούν, 

αμνηστεύονται αυτοδικαίως δυνάμει του παρόντος…………. και απολύονται αμέσως υπό 

των εις ους παρεδόθησαν.» (11 Νοεμβρίου 1947) 

 

Απόσπασμα από το γενικό σχέδιο επιχειρήσεων του αρχιστράτηγου Παπἀγου:  

 

«Κυρίαν παρά Βίτσι επίθεσιν δια του όγκου των δυνάμεων της στρατιάς προς κατάληψιν 

τούτου. Την επίθεσιν θα εξετέλει το Β’ Σώμα Στρατού. Μετά την κατάληψιν Βίτσι, 

μεταφορά των δυνάμεων και επίθεσις προς κατάληψιν του Γράμμου. Την επίθεσιν θα 

εξετέλει το Α’ Σὠμα Στρατού. 

      Της κυρίας κατά Βίτσι επιθέσεως θα προηγείτο παραπλανητική κατά Γράμμου επίθεσις 

υπό Α’ Σ.Στρατού προς εξαπάτησιν των συμμοριτών και εξαναγκασμόν τούτων όπως 

μεταφέρουν τούτων όπως μεταφέρουν δυνάμεις από Βίτσι εις Γράμμον.» (11 Αυγούστου 

1949) 

 

 

Με βάση το περιεχόμενο των αποσπασμάτων και τις ιστορικές σας γνώσεις, να 

παρουσιάσετε αναλυτικά τα γεγονότα που συνδέθηκαν με τον ελληνικό εμφύλιο πόλεμο 

1946- 1949 και να αναφερθείτε εκτενώς στα αποτελέσματά του. 

 

Μονάδες 25 

 

 

 

 

 

 


