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Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

Σχολικό έτος 2014-2015 
 
 

Ιστορία (γενικής παιδείας) 
Εξεταστέα ύλη για το μάθημα, εξειδικευμένη με ερωτήσεις 

_____________________________________ 
 
 
Βοηθήματα αναφοράς: 

• Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου (από το 1815 έως σήμερα). ............................  (σελίδες) 
 
 
Εξεταστέα ύλη: 

Ως εξεταστέα ύλη στο μάθημα Ιστορία (γενικής παιδείας) ορίζονται οι εξής ενότητες: 
 

Α΄ Η ευρώπη και ο κόσμος τον 19ο αιώνα 

1. Το συνέδριο ειρήνης της Βιέννης: Η παλινόρθωση του «παλαιού καθεστώτος». ..........  (10-11) 
 Ποιες ήταν οι πολιτικές θέσεις των πρωταγωνιστών του Συνεδρίου της Βιέννης 

και ποια η στάση τους έναντι της λαϊκής κυριαρχίας και της αυτοδιάθεσης των λαών; 
Απάντηση: (σελ. 10) «Τα εδαφικά και τα πολιτικά… (έως σελ. 11) …έδειχναν να αποφαίνονται υπέρ 
της εθνικής ανεξαρτησίας». 

 Κατά πόσο μπορούμε να πούμε ότι διακρίνονται οι έννοιες “λαός” και “έθνος” 
στον ευρωπαϊκό χώρο κατά την εποχή του Συνεδρίου της Βιέννης (1814-1815); 
Απάντηση: (σελ. 11) «“Λαός” με τη σημασία… εθνογενετική διαδικασία.» 

 
2. Τα εθνικά και φιλελεύθερα κινήματα. .....................................................................................  (13) 

 Να διακρίνετε και να προσδιορίσετε τα εθνικά και τα φιλελεύθερα κινήματα 
που εκδηλώνονται στην Ευρώπη στις αρχές του 19ου αιώνα. 
Απάντηση: (σελ. 13) «Στο κλίμα… καταστατικού χάρτη, του Συντάγματος.» 

 Ποια κινήματα ονομάζουμε «εθνικά» στην Ευρώπη του 19ου αιώνα; 
Απάντηση: (σελ. 13) «Εθνικά κινήματα θεωρούμε… άλλης διακριτής κοινότητας.» 

 Ποια κινήματα ονομάζουμε «φιλελεύθερα» στην Ευρώπη του 19ου αιώνα; 
Απάντηση: (σελ. 13) «Φιλελεύθερα κινήματα την ίδια εποχή… ελευθεριών των πολιτών.» 

 Να διακρίνετε τις έννοιες «λαός» και «έθνος» στα πλαίσια των πολιτικών κινημάτων 
των αρχών του 19ου αιώνα. 
Απάντηση: (σελ. 13) «Η διάκριση… καταστατικού χάρτη, του Συντάγματος.» 

 
3. Η Ελληνική Επανάσταση: Ο χαρακτήρας / Η οργάνωση / Οι αντιδράσεις / Η πολιτική 

συγκρότηση .................................................................................................................................  (16, 24-25) 
/ Η παρακαταθήκη / Η έκβαση της Επανάστασης ..................................................................  (30, 31-32) 
 Ποια ήταν τα βασικά χαρακτηριστικά της Ελληνικής Επανάστασης; 

Απάντηση: (σελ. 16) «Η επανάσταση των Ελλήνων… επαναστατημένη Γαλλία.» 
 Πώς προσδιορίζεται ιστορικά το ελληνικό εθνικό κίνημα; 

Απάντηση: (σελ. 16) «Το ελληνικό εθνικό κίνημα… και της λαϊκής κυριαρχίας.» 
  Τι ήταν η «Φιλική Εταιρεία»; (σύντομος ορισμός) 

Απάντηση: (σελ.16) «Την Επανάσταση… Παναγιώτης Σέκερης.» 
 Ποια ήταν η οργανωτική αρχή της Ελληνικής Επανάστασης και ποιοι οι στόχοι της; 

Απάντηση: (σελ.16) «Την Επανάσταση… ομόδοξης χώρας του Βορρά.» 
 Ποια υπήρξε η στάση του Ι. Καποδίστρια απέναντι στις προθέσεις της «Φιλικής Εταιρείας»; 

Απάντηση: (σελ. 16) «Από τους τρεις στόχους… (έως σελ. 17) εναντίον της Ρωσίας.» 
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 Ποιες υπήρξαν οι πρώτες αντιδράσεις μετά την έκρηξη της Επανάστασης; 
Απάντηση: (σελ. 24) «Ο Σουλτάνος έκρινε… (έως σελ. 25) να συμβιώσουν στο εξής.» 

 Με ποια επιχειρήματα οι επαναστατημένοι Έλληνες προσπαθούσαν να υποστηρίξουν το δίκαιο του 
αγώνα τους; 
Απάντηση: (σελ. 25) «Η πρώτη, φυσικά, αντίδραση… λαϊκής κυριαρχίας.» 

 Ποιοι παράγοντες συνέβαλαν στην εδραίωση της Επανάστασης στη νότια Ελλάδα; 
Απάντηση: (σελ. 26) «Από την Πελοπόννησο… (έως σελ. 27) η καταστροφή της Χίου, τον Απρίλιο 
του 1822.» 

 Τι γνωρίζετε για τις τρεις πρώτες μορφές πολιτικής συγκρότησης των επαναστατημένων 
Ελλήνων; 
Απάντηση: (σελ. 29) «Στην Πελοπόννησο κυρίως,… (έως σελ. 30) συνελεύσεις που ακολούθησαν.» 

 Ποιοι στελέχωσαν τα πρώτα πολιτικά σώματα των επαναστατημένων Ελλήνων και τι πολιτικές 
συνέπειες πιστεύετε ότι προκάλεσε η παρουσία τους; 
Απάντηση: (σελ. 30) «Με την απαλλαγή λοιπόν… και την άσκηση της εξουσίας.» 

 Ποια υπήρξε η πολιτική παρακαταθήκη που κληροδότησε η Επανάσταση στο νέο ελληνικό κράτος; 
Απάντηση: (σελ. 30) «Στο τέλος του 1821… παλινόρθωσης στην Ευρώπη.» 

 Τι σημαίνει «Μεγάλη Ιδέα»; 
Απάντηση: (σελ. 31) «…Μεγάλη Ιδέα,… αλύτρωτοι Έλληνες.» 

 
4. Το ελληνικό κράτος και η εξέλιξή του (1830-1881): Ο αλυτρωτισμός / Επανάσταση .....  (34-36) 

 Τι γνωρίζετε για την πολιτική του «αλυτρωτισμού» κατά τον 19ο αιώνα; 
Απάντηση: (σελ. 34) «Το εθνικό όραμα… δημόσιου βίου της.» 

 Να δώσετε έναν σύντομο ορισμό του όρου «αλυτρωτισμός». 
Απάντηση: (σελ. 34) «Το εθνικό όραμα… υλοποίηση της Μεγάλης Ιδέας,» 

 Οικονομικά χαρακτηριστικά της Ελλάδας κατά την έλευση του Όθωνα (σελ. 34: «Η Ελλάδα του 
1830… γέφυρες») 

 Το αναμορφωτικό έργο του Όθωνα και η αξιολόγησή του (σελ. 34: «Ο Όθων έφερε… να 
αναπτυχθεί») 

 Η Επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου και το πολιτικό σκηνικό μετά από αυτή (σελ. 35-36: «Τον 
αρχικό… πλειοψηφία του κοινοβουλίου») 

 Ποια ήταν τα άμεσα αποτελέσματα του κινήματος της 3ης Σεπτεμβρίου 1843; 
Απάντηση: (σελ. 36) «Με την επικράτηση… πλειοψηφία του Κοινοβουλίου.» 

5. Το ανατολικό ζήτημα και ο Κριμαϊκός Πόλεμος: ..................................................................  (38) 
 Τι σημαίνει ιστορικά ο όρος «Ανατολικό Ζήτημα»; 

Απάντηση: (σελ. 38) «Ανατολικό Ζήτημα ονομάζεται… στη Χερσόνησο του Αίμου.» 
6. Βιομηχανική Επανάσταση: ........................................................................................................  (41) 

 Να αναφέρετε τα βασικά χαρακτηριστικά της Βιομηχανικής Επανάστασης. 
Απάντηση: (σελ. 41) «Διάσπαρτες ωστόσο… πρώτα στην Αγγλία.» 

 Ποια στοιχεία μαρτυρούν τις αλλαγές που επιφέρει η εκβιομηχάνιση σε σχέση με τις παλιότερες 
συνθήκες ζωής στην Ευρώπη; 
Απάντηση: (σελ. 41) «Διάφορες εφευρέσεις… κοινωνικών τάξεων σε κάθε χώρα.» 

 Αναφέρετε επιγραμματικά τους παράγοντες που συντέλεσαν στην εξάπλωση της Βιομηχανικής 
Επανάστασης κατά κύριο λόγο στην Αγγλία. 
Απάντηση: (σελ. 41) «Ο λόγος για τον οποίο… (έως σελ. 42) λειτουργίας της αγοράς.» 

 

Β΄ Από τον 19ο στον 20ό αιώνα (1871-1914) 

1. Η ακμή της ευρωπαϊκής αποικιοκρατίας: ................................................................................  (53-56) 
 Τα αίτια της αποικιοκρατίας (σελ. 53: «Κοινή βάση… των αποικιών») 
 Συνέπειες της αποικιοκρατίας (σελ. 56: «Η ευρωπαïκή αποικιοκρατία… ενδημικές μάστιγες») 

3. Προσπάθειες για τον εκσυγχρονισμό της Ελλάδας: Ο Χ. Τρικούπης ................................  (61) 
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 Τι γνωρίζετε για την εκσυγχρονιστική προσπάθεια του Χαρίλαου Τρικούπη; 
Απάντηση: (σελ. 61) «Οι σοβαρές απόπειρες… δύο χρόνια αργότερα στη Γαλλία.» 

 Να αναφέρετε πέντε (5) από τα μεταρρυθμιστικά μέτρα που ελήφθησαν από τις κυβερνήσεις του 
Χαρίλαου Τρικούπη. 
Απάντηση: (σελ. 61) «Προκειμένου να απελευθερώσει… οδικού δικτύου της χώρας.» 

5. Οι Βαλκανικοί Πόλεμοι (1912-1913): ........................................................................................  (68, 73) 
 Ο Α΄ Βαλκανικός Πόλεμος και τα γεγονότα που οδήγησαν σε αυτόν (σελ. 68: «Τον Οκτώβριο του 

1912… να αποδεχτεί») 
 Ποιες ρυθμίσεις προέβλεπε η Συνθήκη Ειρήνης του Βουκουρεστίου για τον τερματισμό του Β΄ 

Βαλκανικού Πολέμου; 
Απάντηση: (σελ. 73) «Η ομώνυμη Συνθήκη Ειρήνης… ελληνορουμανικές σχέσεις.» 

 

Γ΄ Ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος και οι άμεσες επιπτώσεις του 

1. Οι ανταγωνισμοί των Μεγάλων Δυνάμεων: Συγκρουόμενα συμφέροντα ........................  (76) 
 Ποιοι ήταν οι βασικοί συνασπισμοί δυνάμεων πριν την έναρξη του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου; 

Απάντηση: (σελ. 76) «Ο παγκόσμιος χαρακτήρας… σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου.» 
 Οι παράγοντες που ευνόησαν την έκρηξη του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου και οι διεθνείς κρίσεις που 

προηγήθηκαν αυτού (σελ. 76: «Το γεγονός… Ανατολική Ευρώπη») 
2. Η διεξαγωγή και η έκβαση του πολέμου: Οι συνέπειες .......................................................  (80-81) 

 Ποιες ήταν οι συνέπειες του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου; 
Απάντηση: (σελ. 80) «Τελείωσε έτσι ο Α΄ Παγκόσμιος… (σελ. 81) ίδρυση εθνικής εστίας των 
Εβραίων.» 

3. Η Ελλάδα στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο: Η στάση της Ελλάδας ...........................................  (82) 
 Η στάση της Ελλάδας κατά την κήρυξη του πολέμου και η διαφωνία Κωνσταντίνου και Βενιζέλου 

(σελ. 82: «Στον αυστροσερβικό… παραιτηθεί») 
 Ποιες υπήρξαν οι πολιτικές επιλογές που υιοθέτησαν οι ηγετικοί παράγοντες στην Ελλάδα μετά 

την έκρηξη του αυστροσερβικού πολέμου (1914); 
Απάντηση: (σελ. 82) «Στον αυστροσερβικό πόλεμο… και την εδαφική επέκτασή της.» 

 Τι ονομάστηκε «Εθνικός Διχασμός»; 
Απάντηση: (σελ. 82) «Η παραίτηση της κυβέρνησης… συνταγματικές στρεβλώσεις.» 

4. Το Συνέδριο Ειρήνης των Παρισίων: Οι συνέπειες των συνθηκών ειρήνης ....................  (86-88) 
 Αναφέρατε τις συνέπειες των συνθηκών ειρήνης του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου. 

Απάντηση: (σελ. 86-88) «Ο εθνικισμός και οι αρπακτικές διαθέσεις… για τα επόμενα τρία χρόνια») 
 Ποιοι ήταν οι όροι που προέβλεπε η Συνθήκη της Λωζάννης; 

Απάντηση: (σελ. 88) «Η Συνθήκη Ειρήνης της Λωζάννης… της Τουρκίας στον Έβρο.» 
5. Ο Μικρασιατικός Πόλεμος (1919-1922): Η απόβαση στη Σμύρνη / Συμπεράσματα .........  (90-93) 

 Ποιες ήταν οι ελληνικές διεκδικήσεις στο Συνέδριο Ειρήνης των Παρισίων (1919-1920) και ποιοι 
παράγοντες που τις δυσχέραναν ή τις ευνόησαν; 
Απάντηση: (σελ. 88) «Στο Συνέδριο Ειρήνης στο Παρίσι… (σελ. 889) πρόσφυγες στην Ελλάδα και 
στον Πόντο.» 

 Πώς δόθηκε η συμμαχική εντολή για την αποστολή ελληνικού στρατεύματος στη Σμύρνη; 
Απάντηση: (σελ. 90) «Ο Βενιζέλος επιδίωξε και εξασφάλισε… πέντε χρόνια ελληνικής διοίκησης.» 

 Ποιες ήταν οι βασικές προβλέψεις και ποια η πολιτική σημασία της συνθήκης της Λωζάννης (1923); 
Απάντηση: (σελ. 93) «Αντίπαλος της Ελλάδας… Οικουμενικού Πατριαρχείου. Σε σύγκριση… 
πρόσφυγες.» 

 

Δ΄ Η Ευρώπη και ο κόσμος στον Μεσοπόλεμο 

1. Η δεκαετία 1920-1930: Οι προκλήσεις κατά της δημοκρατίας ...........................................  (99-100) 
 Ποιος ήταν ο εμπνευστής της φασιστικής ιδεολογίας και ποιες οι βασικές αρχές της; 

Απάντηση: (σελ. 100) «Η άλλη πρόταση,… οπαδούς του αυταρχισμού.» 
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3. Η διεθνής οικονομική κρίση: Η εκδήλωση και οι συνέπειες ...............................................  (104) 
 Οι προκλήσεις που δέχτηκε και τα προβλήματα που αντιμετώπισε το αστικό δημοκρατικό 

πολίτευμα στην Ευρώπη τη δεκαετία του 1920-1930 (σελ. 99-100: «Μια πειστική… αυταρχισμού») 
 Ποιες ήταν οι οικονομικές και πολιτικές επιπτώσεις της διεθνούς οικονομικής κρίσης 1929-1932; 

Απάντηση: (σελ. 104) «Η μεγάλη οικονομική… ιδεολογικής διαφοροποίησης» 
 

Ε΄ Ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 

5. Τα εγκλήματα πολέμου: .............................................................................................................  (129-132) 
6. Ο ανταγωνισμός στο στρατόπεδο των νικητών: ...................................................................  (134-136) 
7. Οι συνθήκες ειρήνης και η ενσωμάτωση της Δωδεκανήσου: .............................................  (136-138) 

 
 


