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ΑΝΑΚΠΕΟΓΖΟ ΘΓΙΑΠΩΚ 

Α.1.1. α.   Απυ ημ ζπμιηθυ βηβιίμ, θεθ. Β11, ζει. 41: 

Ιε ημκ υνμ Σακδημάη πενηγνάθεηαη μηα μεγάιε πενίμδμξ μεηαννοζμηζηηθχκ 

πνμζπαζεηχκ ζηεκ Οζςμακηθή Αοημθναημνία. Ωξ πιέμκ ζεμακηηθή ζηηγμή 

ηεξ πνμζπάζεηαξ αοηήξ ζεςνείηαη ε έθδμζε εκυξ « Υαηη-η Υμομαγημφκ» 

(Αοημθναημνηθή Γναθή) απυ ημκ μοιηάκμ ζηεκ Ηςκ/ιε. Οη 

μεηαννοζμίζεηξ αοηέξ πμο έγηκακ οπυ ηεκ πίεζε ηςκ Γονςπασθχκ 

∆οκάμεςκ ηεκ επαφνημ ημο Ηνημασθμφ Πμιέμμο (1856), ελαζθάιηδακ ηεκ 

ηζυηεηα ακάμεζα ζηηξ ζνεζθεοηηθέξ μμάδεξ ηεξ αοημθναημνίαξ θαη θαηά 

ζοκέπεηα εκίζποακ ηεκ μηθμκμμηθή, θμηκςκηθή θαη πμιηηηθή ζέζε ηςκ 

πνηζηηακχκ θαη ηδηαίηενα ηςκ Γιιήκςκ. 

β.   Απυ ημ ζπμι. βηβιίμξθεθ. Γ2, ζει. 48: 

Ιεγάιε πμιοεζκηθή ενγαηηθή μνγάκςζε ηεξ πυιεξ ηεξ Θεζζαιμκίθεξ (μηαξ 

πυιεξ με ζεμακηηθυ - γηα ηα μέηνα ηεξ πενημπήξ - βημμεπακηθυ οπυβαζνμ 

θαη με θμζμμπμιίηηθμ παναθηήνα) με πνςηενγάηεξ ζμζηαιηζηέξ απυ ηεκ 

ακμηπηή ζε κέεξ ηδέεξ εβνασθή θμηκυηεηα ηεξ πυιεξ πμο απμηέιεζε 

ζεμακηηθυ δίαοιμ γηα ηε δηάδμζε ζμζηαιηζηηθήξ θαη ενγαηηθήξ ηδεμιμγίαξ 

ζηεκ Γιιάδα 

γ.   Απυ ημ ζπμι. βηβιίμ, θεθ. Γ3, ζει. 88-89: 

Ιοζηηθή έκςζε ζηναηηςηηθχκ πμο πνμπχνεζε ζε θίκεμα ζημ Γμοδί ζηηξ 

15-8-1909 με αηηήμαηα πμο αθμνμφζακ μεηαννοζμίζεηξ ζημ ζηναηυ, ηε 

δημίθεζε, ηε δηθαημζφκε, ηεκ εθπαίδεοζε θαη ηε δεμμζημκμμηθή πμιηηηθή. 

∆εκ εγθαζίδνοζε δηθηαημνία αιιά πνμχζεζε ηα αηηήμαηά ημο μέζς ηεξ 

Βμοιήξ. 

Α.1.2. 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

Α.2.1. πμι.   βηβιίμ,  θεθ.  Β9,   ζει.   38-39,   απυ:   «Ε  αιιαγή  ηςκ  νοζμχκ...   

κα μιμθιενςζμφκ». 

Α.2.2. πμι. βηβιίμ, θεθ. Γ2, με ημκ ηίηιμ «Ε αγνμηηθή απμθαηάζηαζε», ζει. 158-

159, απυ: «Ε αγνμηηθή απμθαηάζηαζε... ε Αγνμηηθή Σνάπεδα». 
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ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

ΘΓΙΑ Β1 

ημ ενχηεμα αοηυ πνεηαδυηακ ζοκδοαζμυξ γκχζεςκ απυ ημ ζπμι. βηβιίμ, θεθ. Γ 1 με 

ημκ ηίηιμ «Ε εδναίςζε ημο δηθμμμαηηζμμφ», ζει. 82-83, με ζημηπεία ηεξ πεγήξ πμο 

δηκυηακ. 

ογθεθνημέκα έπνεπε κα επηζεμακζμφκ: 

Γηα ημ α οπμενχηεμα: 

• Απυ ημ ζπμι. βηβιίμ, θεθ. Γ 1, ζει. 82, απυ: «Σμ ηνηθμοπηθυ θυμμα… ηεξ πχναξ». 

- ογθνυηεζε θνάημοξ δηθαίμο 

- Γλμνζμιμγηζμυ δημίθεζεξ, θονίςξ με ημκ θαζμνηζμυ ηςκ πνμζυκηςκ ηςκ δεμμζίςκ 

οπαιιήιςκ, χζηε κα πενημνηζηεί ε εοκμημθναηία. 

- Ακάπηολε ηεξ μηθμκμμίαξ [«ημ θνάημξ πνεηαδυηακ μηθμκμμηθή ακυνζςζε»] θαη 

θονίςξ εκίζποζε ηεξ γεςνγίαξ 

- Βειηίςζε ηεξ άμοκαξ [«πνηκ γίκεη ιυγμξ γηα εμπιμθή ζε αιοηνςηηθέξ πενηπέηεηεξ», 

«θαη κα εθζογπνμκίζεη ημ ζηναηυ θαη ημ καοηηθυ»] θαη ηεξ οπμδμμήξ [«επεδίςλε κα 

θαηαζηήζεη ηεξ πχνα δηεζκχξ αληυπηζηε… κα βειηηχζεη ηηξ επηθμηκςκίεξ»] θαηά 

θφνημ ιυγμ ημο ζογθμηκςκηαθμφ δηθηφμο ηεξ πχναξ [«με ηεκ θαηαζθεοή 

ζηδενμδνυμςκ θαη ηε δηάκμηλε ημο Ζζζμμφ ηεξ Ημνίκζμο»]. 

• Ηιείκμκηαξ ηα α΄ οπμενχηεμα έπνεπε κα ακαθενζεί θαη μ ηνυπμξ οιμπμίεζεξ: 

- Ονγακςηηθέξ μεηαβμιέξ θαη βειηίςζε ηςκ μηθμκμμηθχκ ημο θνάημοξ με αφλεζε 

θυνςκ θαη ζφκαρε δακείςκ. 

- Πανμπή θηκήηνςκ ζηεκ ηδηςηηθή πνςημβμοιία. αθμφ ζηεκ πεγή γίκεηαη ακαθμνά 

γηα ηε δοζθμιία ζηεκ οιμπμίεζε ημο εγπεηνήμαημξ ημο Σνηθμφπε [«Ωζηυζμ έκα 

ηέημημ πνυγναμμα ήηακ δηαπακενυ»]. 

Για ηξ β ρπξεοώηημα: 

• Απυ ημ ζπμι. βηβιίμ, θεθ. Γ 1, ζει. 83 ζε υηη αθμνά μυκμ ηηξ απυρεηξ ημο Θ. 

∆ειηγηάκκε ζημοξ ημμείξ πμο δεημφκηαη: 

Ανπηθά ςξ εηζαγςγή ε ακαθμνά ηεξ πεγήξ [«Αοηυ πνυζθενε εφθμιμ ζηυπμ... ημο 

Σνηθμφπε»] γηα κα ημκηζηεί: 

- Ε δεμαγςγηθή πμιηηηθή ημο δεμμθηιμφξ ∆ειηγηάκκε. 

- Ε ακηίζεζή ημο ζε μηηδήπμηε οπμζηήνηδε μ Σνηθμφπεξ. 

- Ε επηδεηθηηθή ιασθηζηηθή νεημνεία ημο Ηαη εκ 

ζοκεπεία μη ζέζεηξ ημο απυ ημ ζπμι. βηβιίμ: 

 

- ∆εκ απμδεπυηακ ημ πςνηζμυ ηςκ ελμοζηχκ θαη ζηυπεοε ζημ ζογθεκηνςηηζμυ θαη 

ημκ έιεγπυ ημοξ απυ ημ θυμμα. 

- Πνμέβαιιε ημ αίηεμα ηεξ θμηκςκηθήξ δηθαημζφκεξ με μείςζε θυνςκ θαη πανμπή 

εοθαηνηχκ ζημοξ πνμζηαηεουμεκμφξ ημο. 

- Πνμζπάζεζε, πςνίξ κα ημ θαημνζχζεη, κα πμνεγήζεη γε ζημοξ αγνυηεξ θαη έιαβε 

μέηνα γηα ηε βειηίςζε ηεξ ζέζεξ ημοξ. 

- Γπέθνηκε ημ θμηκςκηθυ θυζημξ ημοξ εθζογπνμκηζμμφ θαη οπμζηήνηδε έκα θνάημξ  

- θμηκςκηθήξ αιιειεγγφεξ. 

- Απεπζακυηακ ημ ηοπμδηςθηηθυ πνεμαηηζηηθυ θεθάιαημ θαη οπμζηήνηδε μηα ανγή 

μηθμκμμηθή ακάπηολε βαζηζμέκε ζε παναδμζηαθέξ παναγςγηθέξ δναζηενηυηεηεξ. 



ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

ΘΓΙΑ Β2 

Γηα ημ ενχηεμα αοηυ πνεηαδυηακ ζοκδοαζμυξ γκχζεςκ απυ ημ ζπμι. 

βηβιίμ, θεθ. Β3 με ημκ ηίηιμ: «Ε ζφμβαζε ηεξ Θμδάκεξ θαη ε ακηαιιαγή 

πιεζοζμχκ», ζει. 151-154, με ζημηπεία ηςκ πεγχκ πμο δίκμκηακ. 

ογθεθνημέκα: 

• Γηα ημ α οπμενχηεμα: 

- Απυ ζπμι. βηβιίμ θεθ. Β3, ζει. 151-152, απυ: «ηηξ 24 Ζμοιίμο 1923... 

ηεξ ∆οη. Θνάθεξ». 

- Απυ ηεκ πεγή Α΄, ε εηζαγςγή ηεξ θαη ημ άνζνμ 1. 

• Γηα ημ β οπμενχηεμα: 

- Απυ ζπμι. βηβιίμ θεθ. Β3, ζει. 152, απυ: «Οη ακηαιιάλημμη... Ιηθηή 

Γπηηνμπή 

Ακηαιιαγήξ». 

• Για ηξ γ΄ ρπξεοώηημα : 

- Απυ ζπμι. βηβιίμ θεθ. Β3, ζει. 153, απυ: «Όηακ έγηκε γκςζηή.... ημο 

ειιεκηθμφ θνάημοξ». 

- Απυ ηεκ πεγή Β΄ ηα ελήξ ζεμεία πμο απμηειμφκ ηα επηπεηνήμαηά ημοξ γηα κα 

δηαηνακχζμοκ ηεκ ακηίζεζή ημοξ: 

 

> «Θεςνμφκ υηη ε Ακηαιιαγή ηςκ Γιιεκηθχκ πιεζοζμχκ ηεξ Σμονθίαξ 

πμο ακένπμκηαη ζε 1.200.000 απέκακηη ζε 300.000 μμοζμοιμάκμοξ ηεξ 

Γιιάδαξ». 

> «Πιήηηεη θαίνηα ηεκ παγθυζμηα ζοκείδεζε θαη εζηθή». 

> «Ακηίζεηε πνμξ ηα ηενυηενα δηθαηχμαηα ημο ακζνχπμο, ηεξ ειεοζενίαξ 

θαη ηεξ ηδημθηεζίαξ». 

> «Κέα θαη θεθαιομμέκε μμνθή ακαγθαζηηθμφ εθπαηνηζμμφ θαη 

ακαγθαζηηθήξ απαιιμηνίςζεξ... πανά ηεκ ζέιεζε ηςκ πιεζοζμχκ». 

> «Οη ειιεκηθμί πιεζοζμμί ηεξ Ι. Αζίαξ αοηυπζμκεξ απυ πακάνπαημοξ 

πνυκμοξ ζηε γε πμο θαημηθμφζακ». 

> «∆εκ μεηακάζηεοζακ με ηε ζέιεζή ημοξ αιιά εθδηχπζεθακ απυ ηηξ 

εζηίεξ ημοξ ακηημεηςπίδμκηαξ ημ θάζμα ηεξ ζθαγήξ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




