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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ 

 

 

α. σελ. 141 «Τα βασικά όργανα … αδρανοποιηθεί ο ΟΗΕ» 

β. σελ. 40 «Ο σουλτάνος … Τανζιμάτ [μεταρρυθμίσεων]» 

γ. σελ. 38 «Ανατολικό Ζήτημα … οι Ρώσοι» 

 

 

α. Σ 

β. Σ 

γ. Λ 

δ. Λ 

ε. Σ 

 

 

Θέμα Β1 

σελ. 26 – 27 «Την επανάσταση … σε όλο τον κόσμο» 

 

Πανελλήνιες Εξετάσεις Ημερήσιων Γενικών Λυκείων 

Εξεταζόμενο Μάθημα: Ιστορία Γενικής Παιδείας 

Ενδεικτικές Απαντήσεις Θεμάτων 

Θέμα Α1 

 

Θέμα Α2 

 

Θέμα Β1 
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α. σελ. 73 «Η ομώνυμη … Β΄ Βαλκανικού πολέμου» 

β. σελ. 81 «Η συνθήκη του Βουκουρεστίου … ελληνική κυριαρχία» 

 

 

α. Σχολικό βιβλίο : σελ 34 «Η Ελλάδα του 1830 … πολλές γέφυρες» 

Ιστορικό παράθεμα:  

Κείμενο Α΄  

- «Όταν λοιπόν … πλήρη αναρχία» 

- «Η οικονομική κατάσταση … χαώδης» 

 Έπρεπε να πληρωθούν καθυστερημένοι μισθοί υπαλλήλων 

 Να αποζημιωθούν τα ναυτικά νησιά για να κινηθεί το εμπόριο 

 Να εξοφληθούν οι αποζημιώσεις των αγωνιστών 

 Να καταβληθεί στην Τουρκία αποζημίωση για την παραχώρηση της επαρχίας 

Λαμίας στα όρια του ελληνικού κράτους 

 Να εξοφληθούν μικροπιστώσεις 

 Να αντιμετωπιστούν τακτικές δαπάνες της κρατικής μηχανής 

 

β. Σχολικό βιβλίο : σελ 34 «Ο Όθων … να αναπτυχθεί» 

Ιστορικό Παράθεμα : 

Κείμενο Β΄  

- «Η αντιβασιλεία … ως σήμερα» 

- «Διατήρησε … της χώρας» 

- «Οργανώνει … κώδικες» 

- «Επίσης προβαίνει … οικονομικών του κράτους» 

Θέμα Β2 

 

Θέμα Γ1 
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α. Σχολικό βιβλίο : σελ 82 «Στον αυστροσερβικό πόλεμο … από τον Κωνσταντίνο» 

Ιστορικό παράθεμα : 

Κείμενο Α΄  

- «Ο Βενιζέλος … και τη Γαλλία» 

- «Όχι μόνο … προσδοκιών της χώρας» 

- «Ο Κωνσταντίνος … Αυστροουγγαρίας» 

 

Κείμενο Β΄  

- «Ο Βενιζέλος … στο πλευρό της» 

 

β. Σχολικό βιβλίο : σελ 82 «Η ουδετερότητα της Ελλάδας … να παραιτηθεί»  

Ιστορικό Παράθεμα : 

Κείμενο Α΄ 

- «Τον Ιανουάριο … φιλοδοξιών» 

Κείμενο Β΄  

- «…οι στρατιωτικές νίκες … βασιλική οικογένεια» 

Κείμενο Γ΄  

- « Ο βασιλιάς, … ελληνική ανάμειξη» 

 

 

Επιμέλεια Απαντήσεων 

Σεβαστή Δ. Καμαριώτη 

Θέμα Δ1 

 


