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Απαμηήζειπ ηωμ θεμάηωμ: 

ΜΙΑΔΑ Α' 

ΘΓΙΑ Α1: 

Απυ ημ ζπμιηθυ βηβιίμ 

α.       •   «Γζκηθέξ γαίεξ»: ζει. 5, «Γζκηθέξ γαίεξ ήηακ ..... επακαζηαηηθχ 

δηθαίς». 

• Γκλεκηικξί: ζει. 79, «Οη Γθιεθηηθμί ήηακ... ζηαζενέξ θοβενκήζεηξ». 

• Ιικηή   Γπιηοξπή  Αμηαλλαγήπ:   ζει.   153-154,   «Ιε  βάζε  ημ  άνζνμ   

11.... 

πενημοζίαξ ηςκ ακηαιιαλίμςκ». 

β.        

 

 

 

 

 

 

ΘΓΙΑ Α2: 

α.       Απυ ημ ζπμιηθυ βηβιίμ, ζει. 55, ημ Ηεθ. 8: Ε Σνάπεδα ηεξ Γιιάδμξ, «To 

1927 με αθμνμή... ηε Κέα Τυνθε ημ 1929». 

β.       Απυ ημ ζπμιηθυ βηβιίμ, ζει. 163, «ηηξ 10 Ζμοκίμο 1930... μεηαλφ ηςκ δφμ 

πςνχκ». 

ΜΙΑΔΑ Β' 

 ΘΓΙΑ Β1: 

To ζέμα απαηημφζε ζοκδοαζμυ γκχζεςκ απυ ημ ζπμιηθυ βηβιίμ θαη ζημηπείςκ απυ ημ 

ακηίζημηπμ απυζπαζμα. ογθεθνημέκα: α.       Απ’ ημ ζπμιηθυ βηβιίμ, ζει. 44-45, ςξ 

εηζαγςγή «ημκ ειιεκηθυ πχνμ... ηδηαίηενμ πνυβιεμα»,   θαη   εκ   ζοκεπεία   

«Ανγυηενα   υμςξ...   πιμφζημοξ   Έιιεκεξ   ημο ελςηενηθμφ». 

Απυ ηεκ πεγή, έπνεηηε κα επηζεμακζεί απυ ηεκ ηειεοηαία πανάγναθμ, ε θαιιηένγεηα 

μεγάιςκ πνμζδμθηχκ - ςξ θίκεηνμ - ζημοξ Έιιεκεξ μμμγεκείξ θεθαιαημφπμοξ γηα 

ζεμακηηθά θένδε απυ ηεκ αγμνά ηςκ ηζηθιηθηχκ ηεξ Θεζζαιίαξ, μεηά ηεκ εκζςμάηςζε 

ηεξ πενημπήξ ζημ Γιιεκηθυ Ηνάημξ ημ 1881, πνμζδμθίεξ πμο ηειηθά δεκ εομδχζεθακ. 

«Σμκ θαηάθενε κ' αγμνάζε ημ ηζηθιίθη με ηα παναμφζηα θαη ηα πμκηνά ημο ιυγηα: Δεκ 

έπεηξ μφηε έγκμηεξ, μφηε έλμδα».... «Ιηα θαιή ζμδεηά μπμνεί κα ζμο δχζε ηνηάκηα ημηξ 

εθαηυ ζηα πνήμαηά ζμο». 

 

Αιιά ηειηθά μεηά ηεκ αγμνά «Ε πενζηκή ζμδεηά δεκ πήγε δηυιμο θαιά. Δήηεμα ακ 

πήνε ηνία ζηα εθαηυ απυ ηα πνήμαηα πμο ‘δςζε κ’ αγμνάζεη ημ Ηηνηιάν». 

β. Απ’ ημ ζπμιηθυ βηβιίμ ζει. 45, «μη μπμίμη πένα απ’ ημ γεγμκυξ…. θαη ηεπκεηέξ 

ειιείρεηξ». Απυ ηεκ πεγή: 

1  ςζηυ 
2  Θάζμξ 
3  Θάζμξ 
4  ςζηυ 
5  ςζηυ 
 

 

  



ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

► «Αγμνάδεηξ ηε γε. Οη θμιίγμη ηεκ μνγχκμοκ, ηε ζπένκμοκ, ηε ζενίδμοκ. Ηη 

υηακ μαδεοηή ημ γέκεμα ζηα Ηημοηζέθηα, ημοξ παίνκεηξ ημ μηζυ». 

► Ο θμζμπμιίηηθμξ παναθηήναξ ηςκ μμμγεκχκ θεθαιαημφπςκ, αγμναζηχκ 

ηςκ ηζηθιηθηχκ «γηαηί είπε ακάγθε απυ ιεθηά ζακ άκζνςπμξ 

ανπμκημμαζεμέκμξ πμο ήηακ. Ηη ήζειε κα γιεκηήζε… ζ’ υια εθείκα ηα μένε… 

ζημ Πανίζη,… ζηε Βεκεηία». 

► Ο εοθαηνηαθυξ θαη θενδμζθμπηθυξ παναθηήναξ ηςκ επεκδφζεςκ ηςκ 

μμμγεκχκ θαη ζηεκ αγμνά γεξ «Όηακ ε Θεζζαιία έγηκε ειιεκηθή, άθμοζε 

ζαομαζηέξ ηζημνίεξ γηα ηα ηζηθιίθηα θαη ηα θένδε ημοξ. ημ Πανίζη 

ζοκάκηεζε… μ ε μονά», «Θα ημ πμφιαγε ημ βνςμμηζηθιίθη. Θα ημπμζεημφζε 

θάπμο θαιφηενα ηα θεθάιαηά ημο». 

γ. Απ’ ημ ζπμιηθυ βηβιίμ, ζει. 45, «Οη πναθηηθέξ αοηέξ… θαη μμοζμοιμάκμη 

ηδημθηήηεξ μεγάιςκ εθηάζεςκ» θαζχξ θαη απυ ζει. 93, ε ρήθηζε κυμμο (1 απ’ 

ημοξ 337 κέμοξ κυμμοξ ηεξ μεηαννφζμηζεξ ημο δεμμζίμο θαη ηδηςηηθμφ βίμο, ημ 

1911) γηα «δηακμμή γεξ  ζηε ζεζζαιία». 

ΘΓΙΑ Β2: 

α. Απ’ ημ ζπμιηθυ βηβιίμ, ζει. 91-92: «Ε πνχηε δεμυζηα εμθάκηζε… Πμιηηεηαθυ 

δήηεμα δεκ έζεζε». 

β. Απυ ημ ζπμιηθυ βηβιίμ, ζει. 92: «Πνμακήγγεηιε ηεκ ίδνοζε εκυξ θυμμαημξ ανπχκ, 

ημ μπμίμ ζα ήηακ θμνέαξ ηςκ μεηαννοζμίζεςκ». ομπιενχκεηαη απυ ηεκ πεγή ζημ 

ζεμείμ πμο μ Βεκηδέιμξ ημκίδεη υηη ημ κέμ Ηυμμα ζα είκαη μνγακςμέκμ ζε ζηένεεξ 

βάζεηξ, πςνίξ κα έπεη ζπέζε με ηηξ παιαημθμμμαηηθέξ δμμέξ ηςκ πνμζςπμπαγχκ 

ζπεμάηςκ ημο πανειζυκημξ («θαη ημ εγχ αοηυ… ςξ εθδειμφκ ηεκ έκκμηακ ημο 

Ηυμμαημξ ηςκ Φηιειεοζένςκ»), θυμμα εθζογπνμκηζηηθυ πμο ζα οπενεηήζεη ημ Ηνάημξ 

θαη ηηξ μεηαννοζμίζεηξ πμο ζα επέιζμοκ ζ’ αοηυ («ημ ζέις αθμιμοζμφκ ηεκ πνυμδμκ, 

πνμζανμμδυμεκμκ… ίκα βμεζήζε ημ Ηνάημξ ημφημ κα επηηειέζε ηεκ ορειήκ αοημφ 

απμζημιήκ»). 

γ. Απυ ημ ζπμιηθυ βηβιίμ, ζει. 92-93, «Ε θοβένκεζε Βεκηδέιμο ρήθηζε… γηα 

θμηκμβμοιεοηηθέξ ζοδεηήζεηξ θ.ιπ.». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




