
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ Γ’ ΣΑΞΗ ΗΜΕΡΗΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ 

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΙΣΟΡΙΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΑΠΑΝΣΗΕΙ 

 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ 

 

ΘΕΜΑ Α1 

α. Κατά τθ διάρκεια τθσ μεγάλθσ οικονομικισ κρίςθσ που ξεκίνθςε από τθ Ν. Τόρκθ το 1929 

ςτο εξωτερικό εμπόριο κυριάρχθςε … κετικά ςτοιχεία (ςελ. 54 ςχ. βιβλίο). 

β. Μικρότερθ απιχθςθ είχαν άλλοι πολιτικοί ςχθματιςμοί που ςυμμετείχαν ςτθν 

εκνοςυνζλευςθ 1862-1864: το Εκνικόν Κομιτάτον … ςτθν Οκωμανικι αυτοκρατορία (ςελ. 

77 ςχ. βιβλίο). 

γ. Σον Ιοφλιο του 1914 ιδρφκθκε ςτθ Θεςςαλονίκθ … γεωργικό κλιρο (ςελ. 140-141 ςχ. 

βιβλίο). 

 

ΘΕΜΑ Α2 

α. ωςτό 

β. ωςτό 

γ. ωςτό    

δ. Λάκοσ 

ε. Λάκοσ 

 

ΘΕΜΑ Β1 

α. Ραλλικό κόμμα – Εκνικό κόμμα – κόμμα Θεοτόκθ. 

β. Ωσ αντιβενιηελικά κεωροφνταν … πιο διαλλακτικό (ςελ. 92 ςχ. βιβλίο) 

 

ΘΕΜΑ Β2 

α. Οι ξζνοι Ναφαρχοι αναχϊρθςαν … ο Ελ. Βενιηζλοσ (ςελ. 206 ςχ. βιβλίο) 

β. Η πρϊτθ Κυβζρνθςθ τθσ Κρθτικισ Πολιτείασ εργάςτθκε με ηιλο και απζδωςε ςε ςφντομο 

διάςτθμα ςθμαντικό ζργο. τον οικονομικό τομζα ζκοψε κρθτικό νόμιςμα, τθν κρθτικι 

δραχμι, και ίδρυςε τθν κρθτικι τράπεηα. (ςελ. 208 ςχ. βιβλίο) 

 

 



ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 

 

 

ΘΕΜΑ Γ1 

α. Η πιο χαρακτθριςτικι από τισ αλλαγζσ … ίςωσ το 1835 (ςελ. 33 ςχ. βιβλίο) – λεπτομερισ 

καταγραφι των πλθροφοριϊν του κειμζνου Α. 

β. Μζχρι τθ δεκαετία του 1880 … του διεκνοφσ δικτφου (ςελ. 33-34-35 ςχ. βιβλίο) – 

αναλυτικι αναφορά ςτον πίνακα – κείμενο Β. 

γ. Σο κράτοσ ανζλαβε … ριηοςπαςτικζσ αλλαγζσ (ςελ. 35 ςχ. βιβλίο) – λεπτομερισ 

καταγραφι των πλθροφοριϊν  του κειμζνου Γ. 

(προαιρετικά κα μποροφςε να γίνει αναφορά και ςτο ςθμείο : Ανυπζρβλθτεσ δυςκολίεσ … 

αποδοτικότθτα του ςιδθροδρομικοφ δικτφου (ςελ. 33 ςχ. βιβλίο) 

ΘΕΜΑ Δ1 

α. Η αγροτικι αποκατάςταςθ … λιπάςματα και ηϊα (ςελ. 156-157 ςχ. βιβλίο) – λεπτομερισ 

αναφορά ςτισ πλθροφορίεσ του κειμζνου Α. 

β. Για ζνα διάςτθμα … ςτθν πατρίδα τουσ (ςελ. 167-168 ςχ. βιβλίο) – λεπτομερισ αναφορά 

ςτα κείμενα Β – Γ. 

(προαιρετικά ςτο β. ερϊτθμα κα μποροφςε να αναφερκεί και το ςθμείο: το 1917 θ 

κυβζρνθςθ του Ελ. Βενιηζλου … Βουλγαρία, Ρουμανία κ.λ.π.) (ςελ. 43-44-45 ςχ. βιβλίο) 

 

 

 


