
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

Γ’ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β) 

 

ΘΕΜΑ Α 

A1. α) Νεοτουρκικό κίνημα σχ.  Βιβλ. Σελ.67 

«Το νεοτουρκικό κίνημα …της  χώρας» 

β)Βαλκανικό σύμφωνο σχ. Βιβλ. Σελ.107 

«Η  Ελλάδα συνυπέγραψε …Συνθηκών της  ειρήνης» 

γ)ΕΟΚΑ σχ. Βιβλ. Σελ.163 

«την 1
η
 Απριλίου …ψευδώνυμο Διγενής» 

 

Α2.α)Λάθος(σχ. Βιβλ. Σελ.55) 

     Β)Λάθος(σχ. Βιβλ. Σελ.61) 

    Γ)Σωστό(σχ. Βιβλ. Σελ.120) 

    Δ)Λάθος(σχ. Βιβλ. Σελ. 135) 

   Ε)Σωστό(σχ. Βιβλ. Σελ. 137) 

 

ΘΕΜΑ Β 

Β1.σχ. βιβλ. Σελ. 35-36, «η Επανάσταση της 3
ης

 Σεπτεμβρίου …του κοινοβουλίου». 

Β2.σχ. βιβλ. Σελ. 154. «(βέβαια,) στα τέλη της δεκαετίας του 1940…της Ευρώπης». 

 

ΘΕΜΑ Γ 

α) σχ. Βιβλ. Σελ. 41-42. «η βιομηχανική επανάσταση …εξασφάλισε η Εμπορική 

Επανάσταση» και «Η  Αγγλία  διέθετε επιπλέον …με τα μέσα της εποχής». 

Από το κείμενο Α της πηγής:  

 βιομηχανία[άνθρακα],παραγωγή σιδήρου, σιδηρόδρομος 



β)σχ. Βιβλ. «Υπήρχε επίσης το διαθέσιμο εργατικό δυναμικό» και «Στην Αγγλία επίσης είχαν 

ατονήσει …παραγωγή προϊόντων». 

Από το κείμενο Β της πηγής: 

-Απότομη πτώση του γεωργικού ( δηλαδή αγροτικού ) πληθυσμού και απότομη αύξηση του 

μη γεωργικού (δηλαδή του πληθυσμού στα αστικά κέντρα). 

-Ο αγροτικός πληθυσμός στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό, με τη μορφή μετανάστευσης( 

κυρίως της ιρλανδικής), ήταν οι πιο εμφανείς πηγές εργατικού δυναμικού, τις οποίες 

συμπλήρωναν οι διάφοροι μικροπαραγωγοί και οι φτωχοί εργαζόμενοι. 

-Εργοστάσια 

-Από το σύνολο των εργατών στις αγγλικές κλωστοϋφαντουργίες … 18 χρόνων/ακόμη κι αν 

δεν το απέφευγαν, προσπαθούσαν από μέσα … οι εργοστασιάρχες. 

 

ΘΕΜΑ Δ 

 

Δ1.α) σχ. Βιβλ. Σελ. 80-81 «Οι συνέπειες του πολέμου … των στρατιωτικών στην πολιτική». 

Από το κείμενο Α της πηγής: 

-Ναι, πρέπει να ξέρουν όλοι καλά … οποιονδήποτε. 

-Δώστε μας μια θέση στην κοινωνία …πώς να την κερδίσουμε 

Από το κείμενο Β της πηγής: 

Οικονομική παρακμή Γαλλίας και Αγγλίας, πραγματικοί νικητές αναδεικνύονται οι Η.Π.Α. 

στον πίνακα του κειμένου Β καταγράφονται οι  ανθρώπινες απώλειες, στις οποίες πρώτη 

θέση κατέχει η Ευρώπη. 

Β)σχ. Βιβλ. Σελ. 81 «ο πόλεμος οδήγησε … ίδρυση εθνικής εστίας των εβραίων»  

Στο μήνυμα του προέδρου W.Wilson προς το Κονγκρέσο των Η.Π.Α.(Ιανουάριος 1918) 

απαριθμούνται τα «τα 14 σημεία» με πιο σημαντικά  από αυτά : 

Από το κείμενο Γ της πηγής: 

-το δικαίωμα των λαών στην αυτοδιάθεση 

-την εγκατάλειψη της  μυστικής διπλωματίας 

-την ελευθερία των θαλασσών 

-τον αφοπλισμό 



-«αμοιβαίες εγγυήσεις πολιτικής ανεξαρτησίας και εδαφικής ακεραιότητας» στο πλαίσιο 

μιας « κοινωνίας των εθνών». 

 


