
 

 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  
Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΔΕΥΤΕΡΑ  10  IOYNIΟΥ  2013 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ 
ΘΕΜΑ Α1 

 
α. Σύμβαση των Στενών: «Νέος γύρος ένοπλης αναμέτρησης … 

στην οποία μετείχε και η Πύλη», σχολικό βιβλίο, σ. 39.  
 

β. Νοεμβριανά: «Η απουσία ωστόσο ομοφωνίας … και την 
εκθρόνισή του», σχολικό βιβλίο, σ. 84.  

 
γ. Υπερδυνάμεις: «Το τέλος του Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου … στην 

παντοδυναμία του Κομμουνιστικού Κόμματος», σχολικό βιβλίο, 
σ. 139, 140.  

 
ΘΕΜΑ Α2 

 
1  γ, 2  β, 3  ε, 5  α,  6  δ 
Περισσεύουν 4 και 7 

 
ΘΕΜΑ Β1 

 
«Οι σοβαρές απόπειρες εκσυγχρονισμού … να εκλέγονται 
βουλευτές», σχολικό βιβλίο, σ. 61. 

 
ΘΕΜΑ Β2 

 
«Επιπλέον, στους κόλπους του Τρίτου Κόσμου … να επιτύχει τους 
φιλόδοξους στόχους του», σχολικό βιβλίο, σ. 153.  

 



 

 

 
 

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 
 

ΘΕΜΑ Γ1 
 

Από το σχολικό βιβλίο να χρησιμοποιηθούν τα εξής: 
 

α) «Ο σουλτάνος έκρινε … να συμβιώσουν στο εξής», σ. 24, 25. 
 

β) «Βέβαια, από την ανομολόγητη … νομιμότητας και 
σταθερότητας», σ. 25. 

 
 
Από τις πηγές να αξιοποιηθούν τα σημεία:  

 
 Ο σουλτάνος υποστήριξε ότι, στην περίπτωση της ελληνικής 

επανάστασης, ο Πατριάρχης Γρηγόριος Ε΄ δεν επέδειξε την 
απαιτούμενη αφοσίωση στην Πύλη, όπως είχε κάνει και στο 
παρελθόν, και δεν υπέδειξε στους Έλληνες το ατελέσφορο 
και το μάταιο του τολμήματος αυτού. Όντας υπό την 
προστασία της εξουσίας του σουλτάνου όφειλε να είναι 
ειλικρινής, πιστός και να τον ενημερώσει για τις προθέσεις 
του ποιμνίου του. (ΚΕΙΜΕΝΟ Α)  

 Όπως υποστηρίζει ο Γάλλος συγγραφέας Ε. Κινέ, η θετική 
έκβαση της ελληνικής επανάστασης κρίθηκε από τις 
προσπάθειες των ίδιων των Ελλήνων και όχι από την 
παρέμβαση των Μεγάλων Δυνάμεων. (ΚΕΙΜΕΝΟ Β) 

 Η γνώμη του Π. Λεμπρέν για τη ναυμαχία του Ναβαρίνου ότι 
στάθηκε κατόρθωμα των λαών και ότι τη δέχτηκαν όλοι με 
κοινή συμπάθεια. (ΚΕΙΜΕΝΟ Γ)  

 
  



 

 

 
 
ΘΕΜΑ Δ1 

 
Από το σχολικό βιβλίο να χρησιμοποιηθούν τα εξής: 

 
α) «Η πορεία προς την κήρυξη … της Μοραβίας και της Βοημίας»,  

σ. 111. 
 

β) «Οι δραματικές αυτές εξελίξεις … ήταν πλέον εγγύς»,                                   
σ. 112, 113. 
 

Από τις πηγές να αξιοποιηθούν τα παρακάτω: 
 
 Όπως υποστηρίζει χαρακτηριστικά ο Χίτλερ σε ομιλία του 

στο Αθλητικό Μέγαρο του Βερολίνου (26 Σεπτεμβρίου 1938), 
η τελευταία εδαφική διεκδίκησή του στην Ευρώπη είναι η 
προσάρτηση των εδαφών της Τσεχοσλοβακίας που 
κατοικούνταν από Σουδήτες Γερμανούς. Η υπομονή του 
σχετικά με το ζήτημα αυτό έχει εξαντληθεί και διακηρύσσει 
ότι πρέπει άμεσα να επιλυθεί είτε ειρηνικά είτε με πόλεμο, 
κάτι που συνδέεται άρρηκτα με την απόφαση του ίδιου του 
προέδρου της Τσεχοσλοβακίας. (ΚΕΙΜΕΝΟ Α)  

 Η διαφορά ως προς τον τρόπο με τον οποίο άσκησε ο 
Τσάμπερλαιν την πολιτική του κατευνασμού από τους 
προγενεστέρους του και οι επιπτώσεις της πολιτικής αυτής. 
(ΚΕΙΜΕΝΟ Β)  

 


