
ΙΣΟΡΙΑ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ Γ΄ΛΤΚΕΙΟΤ    

ΘΕΜΑΣΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΣΑΕΩΝ  

8 

ΓΝΑΚΑΘΕΝΠΖΗΓΟ ΑΝΜΘΡΠΕΞΖΓΟ ΓΛΓΠΑΟΓΖΟ 

Γ΄ ΠΑΛΕΟ ΕΙΓΞΕΟΖΜΡ ΓΚΖΑΖΜΡ ΘΡΗΓΖΜΡ 

ΔΓΡΠΓΞΑ 4 ΖΜΡΘΖΜΡ 2005 

ΓΛΓΠΑΔΜΙΓΚΜ ΙΑΘΕΙΑ: ΘΓΙΑΠΑ ΚΓΜΓΘΘΕΚΖΗΕΟ 

ΖΟΠΜΞΖΑΟ ΘΓΩΞΕΠΖΗΕΟ ΗΑΠΓΡΘΡΚΟΕΟ 

 

ΜΙΑΔΑ Α΄ 

ΘΓΙΑ Α1 

Α.1.1. Κα πνμζδημνίζεηε ακ ημ πενηεπόμεκμ ηωκ αθόιμοζωκ πενηόδωκ είκαη ζωζηό ή όπη, γνάθμκηαξ ζημ 

ηεηνάδηό ζαξ ηε ιέλε «Οωζηό» ή «Θάζμξ» δίπια ζημκ ανηζμό πμο ακηηζημηπεί ζηεκ θάζε πενίμδμ: 

1. ηε δηάνθεηα ηεξ Γιιεκηθήξ Γπακάζηαζεξ ε φνμξ δέπηεθε θφμαηα πνμζθφγςκ, θονίςξ απυ ηε Υίμ. 

2. Ε εμθάκηζε θαη ακάπηολε ηεξ βημμεπακίαξ ζημκ ειιεκηθυ πχνμ θαηά ημ 19μ αηχκα πανμοζίαζε 

ειάπηζηα θμηκά ζεμεία με υζα ζοκέβαηκακ ζημ πεδίμ αοηυ ζηε Δοηηθή θαη Ηεκηνηθή Γονχπε. 

3. Ε αμενηθακηθή εηαηνεία ΟΤΘΓΚ ακέιαβε ηεκ εγθαηάζηαζε μμκάδςκ παναγςγήξ ειεθηνηθμφ 

νεφμαημξ ζηεκ πνςηεφμοζα αιιά θαη ηε δεμημονγία ζφγπνμκμο δηθηφμο αζηηθχκ ζογθμηκςκηχκ. 

4. Ο Γι. Βεκηδέιμξ ημ 1910, πανά ηεκ πίεζε ηςκ μπαδχκ ημο, οπμζηήνηλε ηεκ ρήθηζε κέμο 

ζοκηάγμαημξ θαη υπη ηεκ ακαζεχνεζε ημο οπάνπμκημξ. 

5. Σμ ναιιηθυ θυμμα ήηακ ακηίζεημ πνμξ ημκ εθζογπνμκηζμυ. 

Ιμκάδεξ 10 

Α.1.2. Κα δχζεηε ημ πενηεπυμεκμ ηςκ αθυιμοζςκ υνςκ ή θνάζεςκ: 

• Ηιήνηγθ. 

• Ηυμμα ημο Γεςνγίμο Θεμηυθε. 

• Ονγακηζμυξ (Θεζζαιμκίθε, 1914). 

Ιμκάδεξ 12 

ΘΓΙΑ Α2 

Α.2.1. Πμηεξ ήηακ μη δηαδηθαζίεξ γηα ηεκ ίδνοζε ηεξ Γζκηθήξ Σνάπεδαξ θαη πμηα ε δναζηενηυηεηά ηεξ 

ζηα πνχηα ζηάδηα ηεξ ιεηημονγίαξ ηεξ; 

Ιμκάδεξ 14 

Α.2.2. Κα πανμοζηάζεηε ημοξ ιυγμοξ πμο μδήγεζακ ηε «κέα γεκηά» ηςκ πμιηηηθχκ ηεξ 

μεηεπακαζηαηηθήξ Γιιάδαξ κα δηαθμνμπμηεζεί απυ ηηξ ακηηιήρεηξ πμο παναθηήνηδακ ημοξ ανπεγμφξ ηςκ 

λεκηθχκ θμμμάηςκ. 

Ιμκάδεξ 14 

ΜΙΑΔΑ Β΄ 

ΘΓΙΑ Β1 

Ακηιχκηαξ ζημηπεία απυ ηα παναθάης θείμεκα θαη αλημπμηχκηαξ ηηξ ηζημνηθέξ ζαξ γκχζεηξ, κα 

πανμοζηάζεηε ημοξ πανάγμκηεξ πμο επέηνερακ ηε δεμημονγία ηεξ μεγάιεξ ηδημθηεζίαξ μεηά ηεκ 

εκζςμάηςζε ηεξ Θεζζαιίαξ (1881), θαζχξ θαη ηηξ επηπηχζεηξ ημο γεγμκυημξ αοημφ ζηεκ μηθμκμμηθή θαη 

θμηκςκηθή δςή ηεξ Γιιάδαξ μέπνη ημ ηέιμξ ηςκ βαιθακηθχκ πμιέμςκ. 

Ιμκάδεξ 25 

Ηείμεκα 

α. ημ αγνμηηθυ δήηεμα ηεξ Θεζζαιίαξ, ημ μπμίμ ζεμείςζε ηδηαίηενε έλανζε θαηά ηεκ θνίζημε πενίμδμ 

ηεξ μεηάβαζεξ απυ ηεκ μζςμακηθή ζηεκ ειιεκηθή θονηανπία, ε ζφμβαζε ηεξ πνμζάνηεζεξ επέβαιιε ημ 

ζεβαζμυ ηςκ οπανπυκηςκ δηθαηςμάηςκ υιςκ εθείκςκ, μη μπμίμη θαηείπακ κυμημμοξ μζςμακηθμφξ 

ηίηιμοξ ζε θάζε είδμοξ γαίεξ ή αθίκεηα. Ε δηάηαλε ζεςνήζεθε υηη ελμμμίςκε υιμοξ ημοξ ζπεηηθμφξ με 

ηεκ θαημπή ηεξ γεξ μζςμακηθμφξ ηίηιμοξ θαη ημοξ ακαγκχνηδε ςξ απμδεηθηηθά ζημηπεία ηδημθηεζίαξ˙ 
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εθιήθζεθε δε ςξ πνμκμμηαθή μεηαπείνηζε ηςκ Οζςμακχκ θαηυπςκ ηίηιςκ γεξ θαη μδεγμφζε ζηεκ 

εκίζποζε ηεξ ζέζεξ ηςκ ηειεοηαίςκ, ελαηηίαξ θαη ηεξ ηζπφμξ ηεξ απυιοηεξ αημμηθήξ ηδημθηεζίαξ ζηεκ 

ειιεκηθή κμμμζεζία, ζε ακηίζεζε με ημοξ υπμημοξ πενημνηζμμφξ επέβαιιε μ μζςμακηθυξ κυμμξ. 

Αθμνμφζε υμςξ, θαη’ επέθηαζε, θαη ημοξ Έιιεκεξ αγμναζηέξ ―πνμπάκηςκ θεθαιαημφπμοξ ηεξ 

μμμγέκεηαξ―, μη μπμίμη εκυρεη ηεξ πνμζάνηεζεξ είπακ ζπεφζεη κα απμθηήζμοκ θηήμαηα ζηε Θεζζαιία. 

Απυ ηεκ άιιε πιεονά, ε δίθαηε απαίηεζε ηςκ θαιιηενγεηχκ γηα απυθηεζε ηδηυθηεηεξ γεξ μεηά ηεκ 

απειεοζένςζε, υπη μυκμ δεκ πναγμαημπμηήζεθε αιιά ακηίζεηα ζοκμδεφηεθε θαη με επηδείκςζε ηςκ 

θαιιηενγεηηθχκ ζπέζεςκ, ελαηηίαξ θαη ηεξ με μνημζέηεζεξ ηςκ δηθχκ ημοξ δηθαηςμάηςκ. 
Αγγειηθή Οθήθα-Θεμδμζίμο, «Μ Πνηθμύπεξ θαη ημ ζεζζαιηθό δήηεμα», Ανηζημηέιεημ 

Νακεπηζηήμημ Θεζζαιμκίθεξ, Πμήμα Ζζημνίαξ θαη Ανπαημιμγίαξ, πεν. «ΓΓΚΑΠΖΑ», η. 5, 
ζει. 124, UNIVERSITY STUDIO PRESS, 1995-2000. 

β. Ε ακάγθε κα δηαηενεζεί ε δακεημιεπηηθή ηθακυηεηα ηεξ Γιιάδαξ ζημ ελςηενηθυ εμπυδηδε ανθεηέξ 

θμνέξ ηε δηαδηθαζία ηεξ εζςηενηθήξ μεηαννφζμηζεξ. Ο Σνηθμφπεξ απέθογε π.π. κα θάκεη μεηαννοζμίζεηξ 

ζηε γεςνγηθή γε ηεξ κεμαπμθηεμέκεξ επανπίαξ ηεξ Θεζζαιίαξ, ηεξ μπμίαξ ηε γεςνγία παναθηήνηδακ ηα 

μεγάια ηζηθιίθηα, γηα κα μεκ πνμζβάιεη ηηξ εοαηζζεζίεξ (…) ηςκ πιμοζίςκ Γιιήκςκ ημο ελςηενηθμφ, πμο 

έδεηπκακ υιμ θαη μεγαιφηενε ηάζε κα επεκδφμοκ ζηε μεηένα παηνίδα. 
Richard Clogg, «Ούκημμε Ζζημνία ηεξ Κεόηενεξ Γιιάδαξ», ζει. 137-138, 

εθδόζεηξ Ηανδαμίηζα, Αζήκα 1999. 

ΘΓΙΑ Β2 

Ακηιχκηαξ ζημηπεία απυ ημ παναθάης θείμεκμ θαη αλημπμηχκηαξ ηηξ ηζημνηθέξ ζαξ γκχζεηξ, κα 

πανμοζηάζεηε ηηξ ακηηδνάζεηξ ηςκ πνμζθφγςκ πμο βνίζθμκηακ ζηεκ Γιιάδα, γηα ηεκ οπμπνεςηηθή 

ακηαιιαγή θαη κα θαηαγνάρεηε ηα επηπεηνήμαηά ημοξ. 

Ιμκάδεξ 25 

Ηείμεκμ 

«Οη πνυζθογεξ ηεξ Ιηθνάξ Αζίαξ, ηεξ Ακαημιηθήξ Θνάθεξ θαη ημο Γφλεηκμο Πυκημο … ζεςνμφκ υηη ε 

Ακηαιιαγή ηςκ ειιεκηθχκ πιεζοζμχκ ηεξ Σμονθίαξ πμο ακένπμκηαη ζε έκα εθαημμμφνημ δηαθυζηεξ 

πηιηάδεξ, απέκακηη ζε ηνηαθυζηεξ πηιηάδεξ μμοζμοιμάκμοξ ηεξ Γιιάδαξ … πιήηηεη θαίνηα ηεκ παγθυζμηα 

ζοκείδεζε θαη ηεκ παγθυζμηα εζηθή … υηη είκαη ακηίζεηε πνμξ ηα ηενυηενα δηθαηχμαηα ημο ακζνχπμο, 

ηεξ ειεοζενίαξ θαη ηδημθηεζίαξ υηη ημ ζφζηεμα ηεξ Ακηαιιαγήξ απμηειεί κέα θαη θεθαιομμέκε 

μμνθή ακαγθαζηηθμφ εθπαηνηζμμφ θαη ακαγθαζηηθήξ απαιιμηνίςζεξ πμο θακέκα θνάημξ δεκ έπεη ημ 

δηθαίςμα κα ζέζεη ζε εθανμμγή πανά ηε ζέιεζε ηςκ πιεζοζμχκ. ηη μη ειιεκηθμί πιεζοζμμί ηεξ 

Ιηθναζίαξ, αοηυπζμκεξ απυ πακάνπαημοξ πνυκμοξ ζηε γε πμο θαημηθμφζακ θαη πάκς ζηεκ μπμία ηα 

δηθαηχμαηά ημοξ είκαη ακαπαιιμηνίςηα θαη απανάγναπηα, δεκ μεηακάζηεοζακ με ηε ζέιεζή ημοξ αιιά 

εθδηχπζεθακ απυ ηηξ εζηίεξ ημοξ ακηημεηςπίδμκηαξ ημ θάζμα ηεξ ζθαγήξ … Οη αιφηνςημη Έιιεκεξ 

ζοκαγμέκμη εδχ θαη ζε άιιεξ πυιεηξ θαη κεζηά ηεξ Γιιάδαξ απμθαζίδμοκ θαη ρεθίδμοκ μμυθςκα κα 

αληχζμοκ ηε δοκαηυηεηα κα παιηκκμζηήζμοκ ζηηξ παηνίδεξ ημοξ θάης απυ μοζηαζηηθέξ ζοκζήθεξ 

εγγφεζεξ πμο ζα θαηαζηήζμοκ αοηήκ ηεκ παιηκκυζηεζε πναγμαημπμηήζημε …ε ακηίζεηε πενίπηςζε 

θαηαγγέιιμοκ ηεκ αδηθία πμο ημοξ γίκεηαη ζακ μία πνμζβμιή δίπςξ πνμεγμφμεκμ θαηά ηεξ 

ακζνςπυηεηαξ θαη ημο πμιηηηζμμφ.» 
Ψήθηζμα πμο εγθνίζεθε από ημοξ πνόζθογεξ ηεξ Αζήκαξ ζηεκ Μμόκμηα, ζημ 
πάκδεμμ ζοιιαιεηήνημ ηεξ 21-1-1923 πμο μνγακώζεθε γηα κα εθθναζηεί ε 

ακηίζεζή ημοξ ζηεκ οπμπνεωηηθή ακηαιιαγή. 

 

 

 

 

 


