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ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ́ ΤΑΞΗΣ 
ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ ́ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ 

ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 
 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ 
ΘΕΜΑ Α1 
α. Σχολικό βιβλίο, σελίδα 14. Καρμπονάροι: «Ριζοσπάστες που προωθούσαν ριζικές πολιτικές 
μεταρρυθμίσεις και αβασίλευτο πολίτευμα.». 
β. Σχολικό βιβλίο, σελίδα 94. Σοβιέτ: «Συνελεύσεις των εργατών και των στρατιωτών, των 
οποίων η δύναμη και η επιρροή αυξάνονταν συνεχώς και έθεταν υπό αμφισβήτηση τη 
νομιμότητα της κυβέρνησης.». 
γ. Σχολικό βιβλίο, σελίδα 160. Μεταπολίτευση: «Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής ξεκίνησε τη 
διαδικασία που αποκλήθηκε «Μεταπολίτευση», όρος που περιγράφει τη μετάβαση από τη 
δικτατορία σε ένα σύγχρονο, ευρωπαϊκό δημοκρατικό καθεστώς.». 
 
ΘΕΜΑ Α2 
α. Λάθος, β. Σωστό, γ. Λάθος, δ. Σωστό, ε. Λάθος. 
 
ΘΕΜΑ Β1 
Σχολικό βιβλίο σελίδες 104-105. Η κατάρρευση της ΚΤΕ 
 
ΘΕΜΑ Β2 
Σχολικό βιβλίο σελίδα 163. «Η Κύπρος κατοικείται … Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο». 
 

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 
ΘΕΜΑ Γ1 
Από το σχολικό βιβλίο να χρησιμοποιηθούν τα εξής (σ. 30-31): «Στο τέλος του 1821 
συγκλήθηκε … που προήλθε από αυτήν.» 
Από τις πηγές να αξιοποιηθούν τα σημεία: 

 «Ο κατά Τούρκων πόλεμος … της ιδιοκτησίας και της τιμής.» 
(ΚΕΙΜΕΝΟ Α) 

 Όλοι οι Έλληνες εισίν όμοιοι ενώπιον των νόμων άνευ τινός εξαιρέσεως ή βαθμού, ή 
κλάσεως, ή αξιώματος. 

  Όσοι έξωθεν ελθόντες κατοικήσωσιν ή παροικήσωσιν εις την Επικράτειαν της 
Ελλάδος, εισίν όμοιοι με τους αυτόχθονας κατοίκους ενώπιον των Νόμων. 

  Όλοι οι Έλληνες, εις όλα τα αξιώματα και τιμάς έχουσι το αυτό δικαίωμα· […]. 
 Η ιδιοκτησία, τιμή και ασφάλεια εκάστου των Ελλήνων, είναι υπό την προστασίαν των 

νόμων. 
(ΚΕΙΜΕΝΟ Β) 

  «Παρ’ όλα αυτά το πρώτο … περί του αντιθέτου.» 
(ΚΕΙΜΕΝΟ Γ) 

 
ΘΕΜΑ Δ1 
Από το σχολικό βιβλίο να χρησιμοποιηθούν τα εξής (σελ.127-128): «Η παράδοση της 
Γερμανίας και της Ιαπωνίας. ... στις 9 Αυγούστου στο Ναγκασάκι.» 
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Από τις πηγές να αξιοποιηθούν τα παρακάτω: 
 ο Τρούμαν δίνει την εντολή ρίψης της βόμβας στη Χιροσίμα από το καταδρομικό 

«Αουγκούστα». 
 οι πανηγυρικές αντιδράσεις από τον Τρούμαν και τους ναύτες, για την έκρηξη στη 

Χιροσίμα. 
 ο έλεγχος της συνειδήσεως, το άλγος και οι τύψεις αναμιγνύονται με τον θρίαμβο. 
 ο Αïζενχάουερ και μερικοί άλλοι επέκριναν αυθόρμητα τη χρησιμοποίηση της βόμβας. 
 η τεράστια πλειοψηφία δε βλέπει το νέο όπλο αλλά το γρήγορο τέλος του πολέμου. 

(ΚΕΙΜΕΝΟ Α ) 
 η περιγραφή των αποτελεσμάτων της ρίψης της ατομικής βόμβας στη Χιροσίμα όπως 

περιγράφονται στο ημερολόγιο. 
(ΚΕΙΜΕΝΟ Β) 

 η ρίψη των δύο ατομικών βομβών σηματοδοτεί το τέλος εποχής μιας παγκόσμιας 
Ευρωπαϊκής κυριαρχίας. 

 τέλος εποχής του μαζικού πολέμου. 
 ανοίγει ο δρόμος για την ανάπτυξη θερμοπυρηνικών όπλων με απίστευτη 

καταστροφική ισχύ. 
(ΚΕΙΜΕΝΟ Γ) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Επιμέλεια απαντήσεων: Φροντιστήρια «Κελάφας» 


