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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 
Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 
ΟΜΑ∆Α Α΄ 

 
Α.1 
Α.1.1. 
α-3 
β-5 
γ-2 
δ-1 
Η πρόταση υπ’αριθµ. 4 της στήλης Β δεν αντιστοιχεί σε καµία της στήλης Α. 
 
Α.1.2 
Εθνικές Γαίες: Σελ. 25 «Από τα πολλά προβλήµατα…. µέσω της εκποίησής τους.» 
Φεντερασιόν: Σελ 48 «… Η ενσωµάτωση της Θεσσαλονίκης στην Ελλάδα… και εργατικής 
ιδεολογίας στη χώρα.» 
Οµάδα Ιαπώνων: Σελ 88 «Το µοναδικό νέο πολιτικό στοιχείο… και διαλύθηκε το 1908.» 
 
Α.2 
Α.2.1. 
Σελ 51 «Το κόστος των Βαλκανικών πολέµων… ο Α΄ Παγκόσµιος πόλεµος.» 
 
Α.2.2. 
Σελ 171 «Η άφιξη των προσφύγων… γηγενών.» 
 

ΟΜΑ∆Α Β΄ 
Β.1 
Σελ 77-78 «Η παρακµή των ξενικών κοµµάτων… αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τη χώρα.» 
Σηµείωση Οι πηγές που δίνονται δεν παρέχουν νέες πληροφορίες επιπλέον των όσων δίνονται από 
το συγκεκριµένο χωρίο των σελίδων 77-78 του βιβλίου. Ωστόσο, ενδεικτικά παρουσιάζουµε τα όσα 
αναφέρονται: 
 
Η Νέα Γενιά  

▪ είναι εµποτισµένη µε τις εξελισσόµενες στην Ευρώπη φιλελεύθερες ιδέες 
▪ θα αναλάβει το έργο της ολοκλήρωσης της ∆ηµοκρατίας 
▪ θα διεκδικήσει την πλήρη ανεξαρτησία του Ελληνικού Λαού 

 
Η πληθυσµιακή σύνθεση της Ελλάδος έχει αλλάξει µε νέα  

▪ κοινωνικά 
▪ πολιτικά και  
▪ οικονοµικά δεδοµένα 

 
Η αναλογία µεταξύ πληθυσµού της υπαίθρου και των αστικών κέντρων έχει µεταβληθεί εις βάρος 
του πρώτου. 
 
Στη χώρα έχει αρχίσει να διαµορφώνεται µια νέα ηγετική τάξη (αστική). 
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Το αντιδυναστικό πνεύµα µετά το τέλος του Κριµαϊκού πολέµου έχει δυναµώσει και έχει 
κορυφωθεί κατά την τριετία 1859-1862. 
 
Έχουν λάβει χώρα διώξεις φιλελεύθερων διανοουµένων. 
 
Έχει αρχίσει να δραστηριοποιείται η «χρυσή» φοιτητική νεολαία της εποχής. 
 
Β.2 
Σελ 96 «Με αφορµή τον Α΄ Παγκόσµιο Πόλεµο… κατά των εθνικών συµφερόντων.» 
Σελ 97 «…Στα µέσα του 1916… δική του κυβέρνηση στη Θεσσαλονίκη.» 
 
Επιπλέον των στοιχείων από τις ανωτέρω σελίδες του βιβλίου ο µαθητής οφείλει να κάνει αναφορά 
και στα παρακάτω όπως αντλούνται από την πηγή: 
 
Ο Βασιλιάς 

▪ Έγινε θύµα ανθρώπων που καπηλεύονται το Στέµµα και την αγάπη του λαού προς Αυτό. 
▪ Έγινε θύµα και των στρατιωτικών του συµβούλων οι οποίοι θέλοντας να γίνουν κύριοι της 
κατάστασης στη χώρα και τον έπεισαν για την παντοδυναµία της Γερµανίας. Στόχος τους η 
εγκαθίδρυση της απολυταρχίας. 
▪ Έγινε ο ίδιος θύµα των αδυναµιών του, φυσικής και ανθρώπινης, καθώς θέλοντας να 
συγκεντρώσει στα χέρια του όλη την κυβερνητική εξουσία και να καταστήσει το πολίτευµα 
ανενεργό προς όφελός του, σε συνδυασµό µε το θαυµασµό του για το γερµανικό στρατιωτικό 
και οργανωτικό πνεύµα, όχι µόνον πίστευε στη νίκη της Γερµανίας αλλά και την ευχόταν, 
αντίθετα µε τα πραγµατικά συµφέροντα της Ελλάδας. 

 
 

 
 

  


