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ΑΝΜΘΡΠΕΞΖΓΟ ΓΛΓΠΑΟΓΖΟ Γ΄ ΠΑΛΕΟΕΙΓΞΕΟΖΜΡ ΓΓΚΖΗΜΡ ΘΡΗΓΖΜΡ  

ΟΑΒΒΑΠΜ 26 ΙΑΤΜΡ 2007 

ΓΛΓΠΑΔΜΙΓΚΜ ΙΑΘΕΙΑ:ΘΓΙΑΠΑ ΚΓΜΓΘΘΕΚΖΗΕΟ ΖΟΠΜΞΖΑΟ  

ΘΓΩΞΕΠΖΗΕΟ ΗΑΠΓΡΘΡΚΟΕΟ 

 

ΜΙΑΔΑ Α΄ 

ΘΓΙΑ Α1  

 

Α.1.1. Κα πνμζδημνίζεηε ακ ημ πενηεπυμεκμ ηςκ αθυιμοζςκ πνμηάζεςκ είκαη 

ζςζηυ ή υπη, γνάθμκηαξ ζημ ηεηνάδηυ ζαξ ηε ιέλε «Οςζηυ» ή «Θάζμξ» 

δίπια ζημ γνάμμα πμο ακηηζημηπεί ζηεκ θάζε πνυηαζε:  

α. Πμ θυζημξ ηςκ Βαιθακηθχκ πμιέμςκ θιυκηζε ηεκ ειιεκηθή μηθμκμμία.  

β. Μη Δειηγηακκηθμί οπμζηήνηδακ ημοξ μεγαιμγαημθηήμμκεξ ηεξ Θεζζαιίαξ.  

γ. Πμ Ομζηαιηζηηθυ Γνγαηηθυ Ηυμμα Γιιάδμξ (Ο.Γ.Η.Γ.) μεημκμμάζηεθε ζε 

Θασθυ Ηυμμα.  

δ. Πμ πνχημ παγθυζμημ Νακ-πμκηηαθυ Οοκέδνημ μνγακχζεθε ζηε Ιαζζαιία 

ημ 1918.  

ε. Πμ Ιάνηημ ημο 1921 μ μεηνμπμιίηεξ Αμάζεηαξ Γενμακυξ πνυηεηκε ζημκ 

οπμονγυ ελςηενηθχκ Ιπαιηαηδή ζοκενγαζία με ημοξ Ημφνδμοξ θαη ημοξ 

Ανμέκημοξ.  

Ιμκάδεξ 10  

 

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

α. «Οφμθςκμ πενί αμμηβαίαξ μεηακαζηεφζεςξ μεηαλφ Γιιάδμξ θαη 

Βμοιγανίαξ».  

β. Πάγμαηα ενγαζίαξ.  

γ. «Εκςμέκε Ακηηπμιίηεοζηξ» (Ηνήηε).  

Ιμκάδεξ 12  

 

ΘΓΙΑ Α2  

 

Α.2.1.  Νμηεξ μεγάιεξ επεκδφζεηξ έγηκακ ζηεκ Αζήκα ζημοξ ημμείξ ηεξ  

οδνμδυηεζεξ θαη ηεξ παναγςγήξ ειεθηνηθμφ νεφμαημξ θαηά ηεκ πενίμδμ 

ημο μεζμπμιέμμο;  

Ιμκάδεξ 12 

  

Α.2.2.  Νμηεξ εκένγεηεξ έγηκακ μεηά ηεκ ακαπχνεζε ηςκ λέκςκ Καοάνπςκ γηα ηεκ 

μνγάκςζε ηεξ Ηνεηηθήξ Νμιηηείαξ μέπνη θαη ηε ζογθνυηεζε ηεξ πνχηεξ 

θοβένκεζήξ ηεξ ;   

Ιμκάδεξ 16 
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ΜΙΑΔΑ Β΄ 

ΘΓΙΑ Β1  

 

Αλημπμηχκηαξ ηηξ πιενμθμνίεξ απυ ηα παναθάης θείμεκα θαη ηηξ ηζημνηθέξ ζαξ 

γκχζεηξ ζπεηηθά με ημ Οφκηαγμα ημο 1844:  

α.  κα ακαθενζείηε ζηηξ βαζηιηθέξ ελμοζίεξ θαη ζηε ζεμαζία ημο δηθαηχμαημξ ηεξ 

θαζμιηθήξ ρεθμθμνίαξ   

Ιμκάδεξ 13  

β.  κα απμηημήζεηε ηε ζεμαζία ηεξ ζέζπηζεξ ημο Οοκηάγμαημξ ημο 1844 ζηεκ 

ελέιηλε ημο θμηκμβμοιεοηηζμμφ ζηεκ Γιιάδα.  

Ιμκάδεξ 12  

Ηείμεκμ Α  

 

Οφκηαγμα μμκανπηθυ, ημκ ζοκηενεηηζμυ ημο μπμίμο δεκ ακαηνμφζακ μη ανθεηέξ 

θηιειεφζενεξ δηαηάλεηξ πμο θαηάθενακ κα επηβάιμοκ ηα πνμμδεοηηθυηενα ζημηπεία 

ηεξ Γζκμζοκέιεοζεξ, [ . . .] ημ Οφκηαγμα ημο 1844 ζομπιενςκυηακ με έκακ 

επακαζηαηηθυ γηα ηεκ επμπή ημο εθιμγηθυ κυμμ.  

Ννυθεηηαη γηα ημκ εθιμγηθυ κυμμ ηεξ 18
εξ  

Ιανηίμο 1844 πμο ρήθηζε ε 

Γζκμζοκέιεοζε [ . . .] θαη  πμο ακαγκχνηδε ημ δηθαίςμα ημο εθιέγεηκ «εηξ υιμοξ ημοξ 

εκηυξ ημο βαζηιείμο γεκκεζέκηαξ Έιιεκαξ» πμο είπακ ζομπιενχζεη ημ 25
μ  

έημξ 

ηεξ ειηθίαξ ημοξ θαη είπακ «ηδημθηεζίακ ηηκά εκηυξ ηεξ επανπίαξ», είηε θηκεηή, 

υπςξ δηεοθνηκίζηεθε ζηε ζπεηηθή ζοδήηεζε, είη ε αθίκεηε «πνμζμδμθυνμκ θαη 

θμνμηειή
1

», ή πμο ελαζθμφζακ «μημκδήπμηε επάγγειμα ή ακελάνηεημκ 

επηηήδεομα» [. . .] . Ηαζηενχκμκηαξ έηζη μοζηαζηηθά ηεκ θαζμιηθή θαη –με μία ζεηνά 

άιιςκ δηαηάλεςκ–  ηεκ άμεζε ρεθμθμνία γηα ηεκ ακάδεηλε ηεξ Βμοιήξ, ε 

Γζκμζοκέιεοζε [ . . .] πνςημπμνμφζε, ζε ζπέζε με ηα ηζπφμκηα ζηηξ πενηζζυηενεξ 

εονςπασθέξ πχνεξ ηεξ επμπήξ.  
1  

ηδημθηεζία θμνμηειήξ: ε ηδημθηεζία πμο οπυθεηηαη ζε θμνμιμγία  

Κίθμξ Η. Αιηβηδάημξ, Γηζαγςγή ζηεκ Γιιεκηθή Οοκηαγμαηηθή  
Ζζημνία, Αζήκα-Ημμμηεκή 1981, ζζ. 65-66  

Ηείμεκμ Β  

 

Οηε βαζμηαία εκίζποζε ημο νυιμο ημο θμηκμβμοιίμο θαη ζημ ζοκαθυιμοζμ 

πενημνηζμυ ηςκ οπενηνμθηθχκ ελμοζηχκ ημο μμκάνπε ζοκεηέιεζε θαη ε θαζηένςζε 

με κυμμ ηεξ ζπεδυκ θαζμιηθήξ θαη άμεζεξ ρεθμθμνίαξ (υιμη ζπεδυκ μη ΄Γιιεκεξ 

πάκς απυ 25 πνμκχκ είπακ  δηθαίςμα ρήθμο). [ . . .] Ε θαζμιηθή ρεθμθμνία 

πνμχζεζε ζηαδηαθά ηεκ πμιηηηθή πεηναθέηεζε ηςκ ιασθχκ ζηνςμάηςκ θαη, υπςξ 

υιμη μη θμηκμβμοιεοηηθμί ζεζμμί, ζοκέβαιε ζηε δηαμυνθςζε μηαξ δεμμθναηηθήξ 

ηδεμιμγίαξ.  

Γηχνγμξ Ακαζηαζηάδεξ, Ημηκμβμφιημ θαη Ιμκανπία ζηεκ  
 Γιιάδα, Θεζζαιμκίθε 1995, ζζ. 20-21  

ΘΓΙΑ Β2  

 



ΙΣΟΡΙΑ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ Γ΄  ΗΜΕΡΗΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ   

ΘΕΜΑΣΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΣΑΕΩΝ   

23 

Αλημπμηώκηαξ ηηξ πιενμθμνίεξ από ηα παναθάηω θείμεκα θαη ηηξ ηζημνηθέξ ζαξ 

γκώζεηξ κα ελεγήζεηε ημκ ηνόπμ με ημκ μπμίμ λεθίκεζε ε αζηηθή ζηέγαζε ηωκ 

πνμζθύγωκ –εύπμνωκ θαη άπμνωκ– μέζω ηεξ δεμημονγίαξ ζοκμηθηζμώκ θαη 

μηθηζμώκ.  

Ιμκάδεξ 25  

Ηείμεκμ Α  

Ωξ ημ ηέιμξ ημο 1929 ε Γ.Α.Ν. είπε πηίζεη 27.000 πενίπμο θαημηθίεξ ζε 125 

κέμοξ ζοκμηθηζμμφξ θαη ημ θνάημξ 25.000 θαημηθίεξ, πςνίξ κα έπεη ιοζεί ημ 

πνυβιεμα ηεξ άζιηαξ δηαβηχζεςξ ζε αοημζπέδηεξ ηζίγθηκεξ πανάγθ εξ 30.000 

πενίπμο πνμζθογηθχκ μηθμγεκεηχκ.  

Ζζημνία ημο Γιιεκηθμφ Έζκμοξ , η. ΖΓ΄, Αζήκα 1978, ζ. 302  

Ηείμεκμ Β  

. . . Ηαθήκ θαθχξ, μεκ ηα νςηάξ, πχξ δμφζαμε. Έθηαζε μ δεφηενμξ πνυκμξ ηεξ 

πνμζθογηάξ. Ήμαζηε ζηα 1924 θη αθμφζαμε πςξ γίκμκηαη ζοκμηθηζμ μί, γηα κα 

θάηζμομε εμείξ μη πνυζθογεξ, ζημκ Νμδμκίθηε (= Κ. Ζςκία), ζημοξ Νμδανάδεξ 

(= Νενηζζυξ), ζηεκ Ημθθηκηά.  

Πυηε λένεηξ πχξ πηάκακε ηα ζπίηηα ζημοξ ζοκμηθηζμμφξ; Νήγαηκεξ εθεί, 

θνεμμφζεξ έκα ηζμοβαιάθη ή υ,ηη είπεξ ζ’ έκα δςμάηημ θαη ημ ζπίηη ήηακε δηθυ 

ζμο. Αηειείςηα ήηακε αθυμε· θεναμίδηα δεκ είπακε, πυνηεξ δεκ είπακε, 

πανάζονα δεκ είπακε. Ηαη μενηθά πμο είπακε πυνηεξ θαη πανάζονα πεγαίκακε 

άιιμη ηε κφπηα θαη ηηξ βγάδακε θαη ακάβακε θςηηέξ κα δεζηαζμφκε, κα 

μαγεηνέρμοκε.. .   

(Ιανηονία Ιανηάκζεξ Ηαναμμοζά απυ ημ πςνηυ Ιπαγάναζη θμκηά ζηα Οχθηα).  

Ε ΄Γλμδμξ (έθδμζε ημο Ηέκηνμο Ιηθναζηαηηθχκ Οπμοδχκ), η. Α΄, ζ. 195  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


