
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mάθημα : ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ    

Τάξη : Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ 

Ημερομηνία :  

Ονοματεπώνυμο: 
 

ΘΕΜΑΤΑ  

 

ΟΜΑΔΑ Α΄ 

 

Α.1. Να χαρακτηρίσετε με σωστό (Σ) ή λάθος (Λ) το περιεχόμενο των παρακάτω προτάσεων (οι 

λανθασμένες να διορθωθούν)                                                                                       (8 μονάδες) 

 

 

Α. Τον Αύγουστο του 1828 σώμα 14.000 ανδρών υπό τον στρατηγό Μαιζόν αποβιβάστηκε στη 

δυτική Πελοπόννησο. 

Β. Ο Καποδίστριας που ανέλαβε τη θέση του Κυβερνήτη της Ελλάδας με επταετή θητεία, έφερνε 

την υπόσχεση οικονομικής βοήθειας από την Αγγλία και τη Ρωσία., 

Γ. Οι εφευρέσεις του Μπέσεμερ, και των Μαρτέν – Φόρντ δίνουν νέα ώθηση στην παραγωγή 

χάλυβα. 

Δ. Προς το τέλος του 18
ου

 αιώνα , το παροικιακό κεφάλαιο αρχίζει να εισάγεται στην Ελλάδα.  

Ε. Για τις Δυνάμεις , το Κρητικό Ζήτημα ήταν μέρος του Ανατολικού ζητήματος και συγκεκριμένα 

συνδεόταν με την τύχη της οθωμανικής αυτοκρατορίας, που η μεν Ρωσία επιθυμεί τη διατήρησή 

της ενώ η Αγγλία τη διάλυσή της.  

Στ. Το 1876 εκδηλώθηκε εξέγερση στη Βοσνία και την Ερζεγοβίνη.  

Ζ. Το συνέδριο του Βερολίνου αποφάσισε μεταξύ άλλων εδαφικές προσαρτήσεις για την Αυστρία, 

με τη μορφή προσωρινής διοίκησης Βοσνίας- Ερζεγοβίνης.  

Η. Υποπρόξενος της Ελλάδας στο Μοναστήρι ήταν ο Γερμανός Καραβαγγέλης.  

 

 

Α.2. Να δώσετε με συντομία το περιεχόμενο των παρακάτω όρων :                          (12 μονάδες) 

 

 Μετοχικές επιχειρήσεις  

 Μεγάλη Ιδέα  

 Κομιτατζήδες 

 

 

 

Φάσμα 
προπαρασκευή για 

Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι. 
 

 

σύγχρονο 

25ης Μαρτίου 111– ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ          210 50 20 990 – 210 50 27 990 

25ης Μαρτίου 74  – ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ          210 50 50 658 – 210 50 60 845 

Γραβιάς 85            - ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ          210 50 51 557 – 210 50 56 296 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

μαθητικό φροντιστήριο 



Α.3. Τι γνωρίζετε για την  εξωτερική πολιτική της Αγγλίας και τη στάση που κράτησε απέναντι 

στην  Ελληνική Επανάσταση το 1821 ;                                                                       (15 μονάδες) 

                                         

 

 

Α.4. Τι γνωρίζετε για τα αποτελέσματα της β’ βιομηχανικής επανάστασης στη χημική βιομηχανία ; 

                                                                                                                                     (15 μονάδες) 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΜΑΔΑ Β   

 

Β.1. Αξιοποιώντας τις πληροφορίες της πηγής και με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις να αναφέρετε 

τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η βαλκανική κρίση του 1875-78 καθώς και τις   

προσπάθειες  εκτόνωσής της το 1878.                                                                          (25 μονάδες) 

 

 «Στις αρχές του 1878 οι Ρώσοι διέσπασαν την άμυνα των Τούρκων στην Βουλγαρία και έφθασαν 

έξω από την Κωνσταντινούπολη, στο χωριό Άγιος Στέφανος, όπου υποχρέωσαν τους Τούρκους να 

υπογράψουν στις 3 Μαρτίου του ίδιου έτους την ομώνυμη συνθήκη. Με τη συνθήκη του Αγίου 

Στεφάνου η Πύλη εκχώρησε στην Ρωσία εδάφη στην ανατολική Μικρά Ασία. Με την ίδια συνθήκη  

απέκτησαν την ανεξαρτησία τους η Σερβία, το Μαυροβούνιο και η Ρουμανία και δημιουργήθηκε 

ένα εκτεταμένο και αυτόνομο βουλγαρικό κράτος που περιλάμβανε, εκτός από την σημερινή 

Βουλγαρία, ολόκληρη την Μακεδονία (εκτός από τη Θεσσαλονίκη) και το μεγαλύτερο μέρος της 

Θράκης (εκτός από την Αδριανούπολη και την Κωνσταντινούπολη)….. 

 Νεώτερη Ευρωπαϊκή Ιστορία 1789-1945 , Εκδόσεις Βανιάς, Θεσσαλονίκη 1995 ,σελ. 218  

 

 

 

Β2. Αξιοποιώντας τις πληροφορίες της πηγής και με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις να αναφέρετε 

τις διεκδικήσεις των βαλκανικών κρατών στο χώρο της Μακεδονίας κατά τη δεκαετία του 1890 και 

στις αρχές του 20
ου

 αιώνα.                                                                                     (25 μονάδες) 

 

… Από την πλευρά τους : οι Σέρβοι διεκδικούσαν τη βόρεια ζώνη και μέρος της μεσαίας, οι 

Αλβανοί τις δυτικές επαρχίες, οι Βούλγαροι εποφθαλμιούσαν σχεδόν το σύνολο (της Μακεδονίας), 

αφήνοντας για τους Έλληνες μόνο τη Χαλκιδική και τις επαρχίες Σερβίων, Κοζάνης, Γρεβενών. Η 

αντιπαράθεση εθνικών επιδιώξεων στο μακεδονικό χώρο κράτησε πάνω από 40 χρόνια (1878-

1913) και αναπτύχθηκε κυρίως ανάμεσα σε Έλληνες- Βουλγάρους- Σέρβους. Οι Αλβανοί 

μουσουλμάνοι αποτελούσαν μέρος της οθωμανικής εξουσίας. Για ένα διάστημα επιχείρησαν να 

αναμιχθούν στη διεκδίκηση μερίδας και οι Ρουμάνοι προβάλλοντας γλωσσική συγγένεια με τους 

Έλληνες Βλάχους της Μακεδονίας – Ηπείρου – Θεσσαλίας. Απέτυχαν, γιατί η γλωσσική συγγένεια 

που επικαλούνταν σημαίνει μόνο παράλληλες ρωμαιο – λατινικές επιδράσεις σε λαούς 

διαφορετικούς .             

Θέματα Ιστορίας , Β’ Ενιαίου Λυκείου, σελ. 46                                                                                                                                

 

 


