
ΙΣΟΡΙΑ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ Γ΄ΛΤΚΕΙΟΤ    

ΘΕΜΑΣΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΣΑΕΩΝ  

15 

ΓΝΑΚΑΘΕΝΠΖΗΓΟ ΑΝΜΘΡΠΕΞΖΓΟ ΓΛΓΠΑΟΓΖΟ   

Γ΄ ΠΑΛΕΟ ΕΙΓΞΕΟΖΜΡ ΓΓΚΖΗΜΡ ΘΡΗΓΖΜΡ  

ΝΑΞΑΟΗΓΡΕ 4 ΖΜΡΘΖΜΡ 2008  

ΓΛΓΠΑΔΜΙΓΚΜ ΙΑΘΕΙΑ:  

ΘΓΙΑΠΑ ΚΓΜΓΘΘΕΚΖΗΕΟ ΖΟΠΜΞΖΑΟ   

ΘΓΩΞΕΠΖΗΕΟ ΗΑΠΓΡΘΡΚΟΕΟ  

 

  

ΜΙΑ∆Α Α΄  

  

  

ΘΓΙΑ Α1   

Α1.1. Κα πνμζδημνίζεηε ακ ημ πενηεπυμεκμ ηςκ αθυιμοζςκ πνμηάζεςκ είκαη ζςζηυ ή υπη, γνάθμκηαξ 

ζημ ηεηνάδηυ ζαξ ηε ιέλε Οωζηό ή Θάζμξ δίπια ζημκ ανηζμυ πμο ακηηζημηπεί ζηεκ θάζε 

πνυηαζε.  

 1. Σα αηηήμαηα ηεξ «κέαξ γεκηάξ» ελέθναζε ζε μεγάιμ βαζμυ με ηεκ πμιηηηθή ημο δνάζε 

μ Αιέλακδνμξ Παπακαζηαζίμο.  

 2. Ο ∆ειηγηάκκεξ επέθνηκε ημ θμηκςκηθυ θυζημξ ημο εθζογπνμκηζμμφ θαη οπμζηήνηδε έκα 

θνάημξ θμηκςκηθήξ αιιειεγγφεξ.  

 3. Σμ πνχημ ελάμεκμ ημο 1911 ρεθίζηεθακ απυ ηε Βμοιή 53 ηνμπμπμηήζεηξ με 

ζεμειηςδχκ δηαηάλεςκ ημο ζοκηάγμαημξ.  

 4. Σμ Κμέμβνημ ημο 1919 οπμγνάθεθε ε ζοκζήθε ημο Κεσγφ, πμο πνμέβιεπε ηεκ 

παναπχνεζε ηεξ ∆οηηθήξ Θνάθεξ απυ ηεκ Σμονθία ζηεκ Γιιάδα.  

 5. Ε φμβαζε ηεξ Θμδάκεξ (30 Ζακμοανίμο 1923) θαζηένςκε γηα πνχηε θμνά ηε μαδηθή 

μεηαθίκεζε πιεζοζμχκ θαη είπε οπμπνεςηηθυ παναθηήνα.  

 

Ιμκάδεξ 10  

  

  

Α1.2. Κα δχζεηε ημ πενηεπυμεκμ ηςκ αθυιμοζςκ υνςκ:   

α. Ηυμμα ημο Γ. Θεμηυθε.  

β. Γεκηθή ∆ηεφζοκζε Ακηαιιαγήξ Πιεζοζμχκ.   

γ. Γιιεκηθυ ηοπμγναθείμ Σναπεδμφκηαξ.  

  Ιμκάδεξ 15   

  

ΘΓΙΑ Α2   

Α2.1. Πχξ ελειίπζεθε ημ αγνμηηθυ δήηεμα ζηεκ πενημπή ηεξ Θεζζαιίαξ θαηά ημ δηάζηεμα 1881-1913;   

Ιμκάδεξ 13  
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Α2.2. Πμημ ζεμακηηθυ ένγμ απέδςζε ε πνχηε θοβένκεζε ηεξ Ηνεηηθήξ Πμιηηείαξ;  

Ιμκάδεξ 12   

  

  

  

ΜΙΑ∆Α Β΄  

  

ΘΓΙΑ Β1  

Αθμφ αλημπμηήζεηε ηηξ πιενμθμνίεξ απυ ημ αθυιμοζμ θείμεκμ θαη ηηξ ζοκδοάζεηε με ηηξ ηζημνηθέξ ζαξ 

γκχζεηξ, κα ακαθενζείηε ζηα ελήξ:  

α. ηε ζογθνυηεζε ηςκ θμμμάηςκ θαηά ηε δεθαεηία ημο 1880 θαη ζηεκ μνγάκςζή ημοξ ζε επίπεδμ 

βάζεξ.  

Ιμκάδεξ 10  

β. ηα θνηηήνηα επηιμγήξ ηςκ οπμρεθίςκ βμοιεοηχκ θαη ζηεκ θμηκςκηθή ημοξ πνμέιεοζε.  

Ιμκάδεξ 10  

  

  

Ηείμεκμ  

Ε πμιηηηθή οπήνλε μ ημάκηαξ πμο θηκμφζε ηε ζηειέπςζε ηςκ δεμυζηςκ οπενεζηχκ, μ ηνμθμδυηεξ 

ημο δεμμζίμο με ημοξ ζεζηζήνεξ πειάηεξ ηςκ πμιηηηθχκ, ημ υπεμα πμο μδεγμφζε ζηε γε ηεξ επαγγειίαξ. 

ιμη ζεςνεηηθά μπμνμφζακ κα δηεθδηθήζμοκ ή κα μκεηνεοημφκ μηα ζέζε ζημκ επίγεημ πανάδεηζμ, ιίγμη 

υμςξ θαηυνζςκακ κα ηεκ θενδίζμοκ, υπη απαναίηεηα υζμη δηέζεηακ ηα απαηημφμεκα πνμζυκηα, αιιά μη 

«θίιμη» ημο πμιηηεοηή ή ημο βμοιεοηή. Ο βμοιεοηήξ, με ηεκ ηδηυηεηα ημο μεζάδμκηα μεηαλφ ηεξ 

ελμοζίαξ θαη ηςκ ανπμμέκςκ εθιμγέςκ ημο, είπε ηεκ ακάγθε «θίιςκ», πειαηχκ πμο απμηειμφζακ ηα 

ενείζμαηά ημο. Ε πνμθήνολε εθιμγχκ θηκεημπμημφζε ημκ θφθιμ ηςκ θίιςκ ημο οπμρήθημο βμοιεοηή, ημκ 

μεπακηζμυ εθείκμ πςνίξ ημκ μπμίμ δεκ ήηακ ζε ζέζε κα θαηαθηήζεη ηεκ επίδειε έδνα ζηε Βμοιή. Οη 

ιυγμη ζηηξ πιαηείεξ θαη ημ θμμμαηηθυ πνίζμα ζοκέβαιιακ ζηεκ πνμβμιή ημο οπμρήθημο, απαναίηεημξ 

υμςξ ήηακ μ θφθιμξ ηςκ πμιηηηθχκ θίιςκ, αοηχκ πμο ένγμ ημοξ ήηακ κα εθπμκήζμοκ ημ ζπέδημ ηεξ 

ελαζθάιηζεξ ηςκ ρήθςκ, κα επηζθεθζμφκ ημοξ δηθμφξ ημοξ «θίιμοξ» θαη ημοξ ρεθμθυνμοξ, κα 

δηενεοκήζμοκ ηηξ ακάγθεξ ημο θαζεκυξ θαη κα δχζμοκ ζημκ θαζέκα ηηξ δέμοζεξ οπμζπέζεηξ, κα ημοξ 

δειεάζμοκ με ηεκ πνμζθμνά ηςκ ακαμεκυμεκςκ θαηά πενίπηςζε εοενγεηεμάηςκ υηακ ενπυηακ μ 

εθιεθηυξ ημοξ εκ ηε βαζηιεία ημο.  

  

Θάκμξ Βενέμεξ – Γηάκκεξ Ημιηυπμοιμξ, Γιιάξ. Ε ζφγπνμκε ζοκέπεηα. Απυ ημ 1821 μέπνη ζήμενα, 

Γθδυζεηξ Ηαζηακηχηε, [Αζήκα 2006], ζ. 150.  

  

ΘΓΙΑ Β2   

α. Ιε πμημοξ ηνυπμοξ ακηημεηςπίζηεθακ μη πνχηεξ ζημηπεηχδεηξ ακάγθεξ ηςκ πνμζθφγςκ αμέζςξ 

μεηά ηε Ιηθναζηαηηθή Ηαηαζηνμθή;  

Ιμκάδεξ 12  

β. Πχξ ακηημεηςπίζηεθε εηδηθυηενα ημ πνυβιεμα ηεξ πνμζςνηκήξ ζηέγαζεξ ηςκ πνμζθφγςκ;  
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Ιμκάδεξ 18  

 ηεκ απάκηεζή ζαξ κα ζοκδοάζεηε ηηξ ηζημνηθέξ ζαξ γκχζεηξ με ηηξ πιενμθμνίεξ πμο πανέπεη ημ 

αθυιμοζμ θείμεκμ.  

  

Ηείμεκμ  

Ηαηά ηηξ πνχηεξ χνεξ ηεξ μηθναζηαηηθήξ ηναγςδίαξ, ε πνχηε δναζηενημπμίεζε απυ πιεονάξ 

ειιεκηθχκ ανπχκ ήηακ ε ζοιιμγή ηνμθίμςκ θαη πνεμάηςκ γηα κα πενηζάιρμοκ ηα νάθε* πμο 

απμβηβάδμκηακ απυ ημ «Ηανκάθ» θαη ηε «Φνογία», ηα δομ πνχηα λέκα αημυπιμηα πμο θαηέπιεοζακ ζημκ 

Πεηναηά. πςξ ήηακ θοζηθυ, ελίζμο πνςηανπηθή εκένγεηα οπμδμπήξ ήηακ ε παναπχνεζε, υπμο 

οπήνπακ, ηςκ οπμζηέγςκ ημο Πεηναηά, ηςκ πνμηεζηακηηθχκ εθθιεζηχκ ηεξ πυιεξ θαη θάπμηςκ 

αηζμοζχκ ημο Σδάκκεημο Κμζμθμμείμο. Ηαη πάνα πμιφ ζφκημμα, ζηηξ εθεμενίδεξ ηεξ 2αξ επηεμβνίμο, 

[…] δηαβάδμομε ζηα ρηιά γνάμμαηα υηη ζημ Τπμονγείμ ∆ηθαημζφκεξ «μειεηάηαη ε ηνμπμπμίεζε ημο 

εκμηθημζηαζίμο», ζημ ζεμείμ πμο αθμνά ζηεκ οπεκμηθίαζε ηςκ δςμαηίςκ. Αθυμε, ζημ Γιεφζενμκ Βήμα 

πανμοζηάδεηαη απυ ηηξ πνχηεξ θηυιαξ μένεξ «πνμζθμνά δςμαηίμο εκηυξ θαημηθίαξ», αιιά οπυ ημκ ελήξ 

υνμ: ημ δςμάηημ πνμζθένεηαη «γηα εκμηθίαζε απυ μηθυηνμθμ πνμζθογμπμφια». Σα δείγμαηα αοηά είκαη μη 

πνμάγγειμη, θαηά θάπμημκ ηνυπμ, ηςκ επηθείμεκςκ επηηάλεςκ, έζης θαη ακ γηα ηεκ χνα μάιιμκ δε 

θαίκεηαη κα οπάνπεη ζαθήξ ακηίιερε ζημ θνάημξ θαη ζηεκ θμηκή γκχμε πενί ηεξ εθηάζεςξ ηςκ 

γεγμκυηςκ. ημ μεηαλφ μη θαηαιήρεηξ επεθηείκμκηαη ζε θάζε θεκυ, δεμυζημ πχνμ.  

      

* νάθε: ελαζιηςμέκμη πνυζθογεξ  

  

Βίθα ∆. Γθηδειή, «Γπίηαληξ αθηκήηςκ θαημηθμομέκςκ ή μπςζδήπμηε πνεζημμπμημομέκςκ» [ζημκ 

ηυμμ:] Ο λενηδςμυξ θαη ε άιιε παηνίδα. Γπηζηεμμκηθυ ζομπυζημ, Γηαηνεία πμοδχκ Κεμειιεκηθμφ 

Πμιηηηζμμφ θαη Γεκηθήξ Παηδείαξ, Αζήκα 1997, ζζ. 71-72.  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


