
ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΘΚΕ ΕΞΕΣΑΕΘ Δ' ΣΑΞΗ ΕΠΕΡΘΝΩΝ ΛΤΚΕΘΩΝ 

ΠΑΡΑΚΕΤΗ 24 ΜΑΪΟΤ 2013 - ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: 

ΘΣΟΡΘΑ ΘΕΩΡΗΣΘΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ 

ΑΠΑΝΣΗΕΘ ΘΕΜΑΣΩΝ 
 

ΜΙΑΔΑ ΝΞΩΠΕ 
 
ΘΓΙΑ Α1 
α. Γθιεθηηθμί: «Οη Γθιεθηηθμί ήηακ ... ζηαζενέξ θοβενκήζεηξ», ζπμιηθυ βηβιίμ ζειίδα 

77, Γκυηεηα 4 
β. Πμιηημθοιαθή ηεξ Ηνήηεξ: « Σμ πημ ζεμακηηθυ ... ηεξ κήζμο», ζπμιηθυ βηβιίμ 

ζειίδα 216 Γκυηεηα 5 
γ. Ημηκςκημιμγηθή Γηαηνεία : «Σα ανηζηενά θυμμαηα ... θαη κα ηδνφζμοκ θυμμα», 

ζπμιηθυ βηβιίμ ζειίδα 93, Γκυηεηα 3 

ΘΓΙΑ Α2 
α -- 4, γ -- 1, δ -- 5, ε -- 3, δ -- 2 
Πενηζζεφμοκ ημ β θαη ημ ζη 
 
ΘΓΙΑ Β1 
«Ο ειιεκμημονθηθυξ πυιεμμξ ... πενημνηζμυ ηεξ γναθεημθναηίαξ», ζπμιηθυ βηβιίμ 
ζειίδεξ 8586, Γκυηεηα 3. (πνμαηνεηηθή ζοκμπηηθή ακαθμνά ζημ Ηίκεμα ζημ Γμοδί) 

ΘΓΙΑ Β2 

«ηεκ Γονχπε ... μβηεηηθήξ Έκςζεξ», ζπμιηθυ βηβιίμ ζειίδα 250, Γκυηεηα 2 
 

ΜΙΑΔΑ ΔΓΡΠΓΞΕ 
 
ΘΓΙΑ Γ1 
Απυ ημ ζπμιηθυ βηβιίμ: 
«Σμ ζεηηθυ θαη αηζηυδμλμ ... ηςκ Ηνεηχκ», ζει. 208, Γκυηεηα 3 
φμθςκα με ημ ακηίζημηπμ πανάζεμα ημκίδεηαη μ ζοκηενεηηθυξ παναθηήναξ ημο 
οκηάγμαημξ, θαζχξ θαη ε πνμζςνηκυηεηα ημο ανμμζηεηαθμφ θαζεζηχημξ. 
Γθθνάδμκηαη επίζεξ επηθοιάλεηξ απυ έκακ απυ ημοξ επηθακείξ θνεηηθμφξ πμιηηηθμφξ, 
ημκ Ζςάκκε θαθηακάθε, ζπεηηθά με ηηξ δημηθεηηθέξ ηθακυηεηεξ, θαζχξ θαη ηηξ 
πνμζέζεηξ ημο φπαημο ανμμζηή. Σέιμξ, ακαθένεηαη ε άπμρε ημο γεκηθμφ πνμλέκμο ηεξ 
Αγγιίαξ, ζφμθςκα με ηεκ μπμία απμθαιφπημκηαη μη ακηηθμηκμβμοιεοηηθέξ - 
ακηηδεμμθναηηθέξ ζέζεηξ ημο Γεςνγίμο, μ μπμίμξ ζεςνμφζε υηη ημ κεζί έπνεπε κα 
θοβενκεζεί με ζηναηηςηηθή πεηζανπία πςνίξ ηηξ ειεοζενίεξ θαη ηα δηθαηχμαηα πμο 
ελαζθάιηδε έκα δεμμθναηηθυ πμιίηεομα. 
 
ΘΓΙΑ Δ1 
Απυ ημ ζπμιηθυ βηβιίμ: 
-«Σεκ αζηηθή απμθαηάζηαζε .   (υπςξ ε ηαπεημονγία)», ςξ εηζαγςγή, ζειίδα 157, 
Γκυηεηα 3 -«Ε αζηηθή ζηέγαζε ... γηα ηε ζηέγαζή ημοξ»,ζειίδεξ 158,159, Γκυηεηα 3 -
«Τπήνπακ βέβαηα ... γηα πμιιά πνυκηα», ζειίδεξ 158, 159, Γκυηεηα 3 



ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

ημ θείμεκμ Α ημκίδμκηαη μη ζοκζήθεξ ελαζιίςζεξ πμο βίςκακ μη πενηζζυηενμη πνυζθογεξ ζημοξ 
αζηηθμφξ ζοκμηθηζμμφξ, θονίςξ ελαηηίαξ ηεξ έιιεηρεξ οπμδμμχκ (φδνεοζε, απμπέηεοζε). 
ημ δεφηενμ θείμεκμ γίκεηαη ακαθμνά ζηε ζηέγαζε ηςκ εφπμνςκ πνμζθφγςκ, μη μπμίμη είπακ ηε 
δοκαηυηεηα θαη με ηεκ ανςγή ηεξ πμιηηείαξ κα ελαζθαιίζμοκ θαιφηενεξ ζοκζήθεξ δηαβίςζεξ (Κέα 
μφνκε, Ηαιιίπμιε, Κέα Ηαιιηθνάηεηα). 
ημ ηνίημ θείμεκμ γίκεηαη ακαθμνά εηδηθά ζε έκα πςνηυ ηεξ Θεζζαιμκίθεξ θαη πενηγνάθμκηαη μη 

ζοκζήθεξ ελαζιίςζεξ ηςκ πνμζθφγςκ εθεί πμο οπμβάζμηδακ ημκ πμιηηηζμυ θαη ηεκ πμηυηεηα δςήξ 

ημοξ. 

 




