
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ’ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 

ΘΕΜΑ Α1 

α. σχ. βιβλίο σελ. 77 ‘Οι Εκλεκτικοί ….. κυβερνήσεις ‘ 

β. σχ. βιβλίο σελ. 86-87 ‘ Το 1909 ….. της βουλής .‘ σελ. 88 ‘ Στις 15 Μαρτίου …. επιδιώξεις 

του’ . 

γ. σχ. Βιβλίο σελ. 151-152 ‘ Με βάση …. των ανταλλαξίμων.’ 

 

ΘΕΜΑ Α2 

α → 2 

β → 6 

γ → 1   (περισσεύει το 3 από τη στήλη Β )  

δ → 5 

ε → 4 

 

ΘΕΜΑ Β1 

α. σχ. βιβλίο σελ. 82 ‘Στη δεκαετία του 1880 …. κοινωνικής ομάδας.’ 

β. σχ. Βιβλίο σελ. 82 ‘Για την επιλογή …… και εξυπηρετήσεις.’ 

γ. σχ. βιβλίο σελ. 84 ‘Οι υποψήφιοι βουλευτές ….. κατώτερα στρώματα. ‘ 

 

ΘΕΜΑ Β2 

α. σχ. βιβλίο σελ. 154 ‘ Η ΕΑΠ διέκρινε …… προλεταριάτου. ’ 

σχ. βιβλίου σελ. 154 ‘Εξάλλου δόθηκε ….. περιοχές’ 

 

ΘΕΜΑ Γ1 

α. σχ. βιβλίο σελ. 217 ‘Δυο μεγάλα …. επίσημο ψήφισμα 24 Σεπτεμβρίου 1908.’ 

Ακολουθεί λεπτομερής αναφορά : 

→ στη χειρόγραφη προκήρυξη του Ελ. Βενιζέλου στις 22/09/1908 (κείμενο Α) 

→ στο διάγγελμα της Κυβέρνησης της Κρήτης (κείμενο Β) 



→ στο Ενωτικό Ψήφισμα της Κυβέρνησης της Κρήτης (κείμενο Γ) 

σχ. βιβλίο σελ. 217 ‘ Για την επίσημη … της Κρήτης’ 

β. σχ. βιβλίο 218 ‘Παρά τις έντονες …. τον ιστό της.’ 

Λεπτομερής αναφορά στην αρχική αντίδραση των προστάτιδων Δυνάμεων και την τελική 

τους υποχώρηση μπροστά στην αδιαλλαξία των Νεοτούρκων που αναζητούσαν μια 

διπλωματική επιτυχία μετά την απώλεια της Αν. Ρωμυλίας και της Βοσνίας – Ερζεγοβίνης. 

 

ΘΕΜΑ Δ1 

α. σχ. βιβλίο σελ. 21 ‘Στη διάρκεια του 19ου αι. …. θάλασσες.’ 

    σχ. βιβλίου σελ. 20 ‘Ακολούθησαν ….. υποθέσεων.’ 

    Κείμενο Α ‘Στη διάρκεια …. κράτους.’ 

    Κείμενο Β ‘Σε κύριο ναυτιλιακό … ιστιοφόρων.’ 

    Αναλυτική καταγραφή των στοιχείων του πίνακα. 

β. σχ. βιβλίο σελ. 20-21 ‘Στο ελληνικό κράτος … Αίγυπτο.’ 

   Κείμενο Γ : άλλοι παράγοντες που συντέλεσαν στην ανάπτυξη της Σύρου. 

 

 

 


