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ΜΙΑ∆Α Α΄  

ΘΓΙΑ Α1  

α. Κα δχζεηε ημ πενηεπυμεκμ ηςκ αθμιμφζςκ υνςκ :  

 • Γθιεθηηθμί.   

 • Μμάδα ηςκ Ζαπχκςκ.  

 • Ηιήνηγθ.  
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β. Κα πνμζδημνίζεηε ακ ημ πενηεπυμεκμ ηςκ αθυιμοζςκ πνμηάζεςκ είκαη ζςζηυ ή υπη, γνάθμκηαξ ζημ 

ηεηνάδηυ ζαξ ηε ιέλε «Οωζηό» ή «Θάθξπ» δίπια ζημκ ανηζμυ πμο ακηηζημηπεί ζηεκ θάζε πνυηαζε.  

1. Μη μζςκηθέξ θοβενκήζεηξ απμπιήνςζακ ηα επακαζηαηηθά δάκεηα.  

2. Ε εκζςμάηςζε ηεξ Θεζζαιίαξ ζημ ειιεκηθυ θνάημξ πναγμαημπμηήζεθε ημ 1864.   

3. Ε ζοκζήθε ηςκ Οεβνχκ (1920) υνηδε υηη ε πενημπή ηεξ Ομφνκεξ ζα βνηζθυηακ οπυ ειιεκηθή 

δημίθεζε γηα πέκηε (5) πνυκηα.   

4. Πμ 1924 ημ Ο.Γ.Η.Γ. μεημκμμάζηεθε ζε Η.Η.Γ.   
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ΘΓΙΑ Α2  

α. Νμηεξ ήηακ μη πμιηηηθέξ απυρεηξ ημο Θευδςνμο ∆ειηγηάκκε θαη ημο θυμμαηυξ ημο;  

  Ιξμάδεπ 14  

  

β. Νμηεξ ήηακ μη επηπηχζεηξ ζημκ πιεζοζμυ ηεξ Γιιάδαξ θαη ζηεκ εζκμιμγηθή ημο ζφζηαζε, απυ ηεκ άθηλε 

ηςκ πνμζθφγςκ μεηά ηε Ιηθναζηαηηθή Ηαηαζηνμθή;  

 Ιξμάδεπ 13  

  

 ΜΙΑ∆Α Β΄  

ΘΓΙΑ Β1  

Ακηιχκηαξ ζημηπεία απυ ημ παναθάης θείμεκμ θαη αλημπμηχκηαξ ηηξ ηζημνηθέξ ζαξ γκχζεηξ κα ακαιφζεηε:  

α. ηα αίηηα ημο δηςγμμφ πμο οπέζηεζακ μη Έιιεκεξ ηεξ Μζςμακηθήξ  Αοημθναημνίαξ ημ 1914  

Ιξμάδεπ 13  

β. ημοξ ηνυπμοξ με ημοξ μπμίμοξ αοηυξ εθδειχζεθε.  
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ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

ΗΓΖΙΓΚΜ  

Γθηυξ απυ ηεκ άκμδμ ημο ημονθηθμφ εζκηθηζμμφ, πμο οπήνλε μ θφνημξ πανάγςκ, ζηε δίςλε ημο 

ειιεκηθμφ ζημηπείμο ζοκεηέιεζακ θαη μηθμκμμηθμί ιυγμη. Μη Έιιεκεξ, με ηε ζογθέκηνςζε ημο εμπμνίμο θαη 

ηεξ βημμεπακίαξ ζηα πένηα ημοξ, ήηακ θοζηθυ κα απμηειμφκ εμπυδημ ζηεκ επηδίςλε ηεξ Γενμακίαξ κα 

μιμθιενχζεη ηεκ μηθμκμμηθή ηεξ δηείζδοζε ζηεκ οπακάπηοθηε Πμονθία [...]. Μη δηςγμμί άνπηζακ [...] με ηε 

βίαηε εθδίςλε ηςκ Γιιήκςκ ηεξ ακαημιηθήξ Θνάθεξ [...]. Πμ Ιάημ ημο 1914 οπυ ηεκ θαζμδήγεζε ηςκ 

Γενμακχκ επεθηάζεθακ μη δηςγμμί θαη ζηε δοηηθή Ιηθνά Αζία. Οηε ζέζε ηςκ Γιιήκςκ πμο λενηδχζεθακ, 

εγθαηαζηάζεθακ μμοζμοιμάκμη πνυζθογεξ απυ εδάθε πμο έπαζε ε Πμονθία ζημοξ Βαιθακηθμφξ πμιέμμοξ. 

Γηα ηεκ εθθέκςζε ηεξ πενημπήξ, πμο βνίζθεηαη απέκακηη απυ ηα επίμαπα ειιεκηθά κεζηά ημο ακαημιηθμφ 

Αηγαίμο, απυ ημκ ειιεκηθυ πιεζοζμυ πνμβιήζεθακ ιυγμη ζηναηηςηηθήξ άμοκαξ. Βέβαηα ημ ειιεκηθυ θνάημξ 

ήηακ αθυμε μοδέηενμ θαη μ βαζηιηάξ ημο ζεςνμφκηακ γενμακυθηιμξ. Μ ειιεκηθυξ υμςξ πιεζοζμυξ ηεξ 

Ιηθνάξ Αζίαξ ήηακ φπμπημξ ζηηξ ημονθηθέξ ανπέξ [...]. Ε εθθέκςζε μεζμδεφηεθε πακημφ μμμηυηνμπα. 

Ννμεγήζεθε εκμνπεζηνςμέκε ακζειιεκηθή εθζηναηεία ημο ημονθηθμφ ηφπμο θαη εκηάζεθακ μη θαηαπηέζεηξ 

γηα κα ελακαγθαζηεί ημ ειιεκηθυ ζημηπείμ ζε εθμφζηα μεηακάζηεοζε.  

  

 Ζζημνία ημο Γιιεκηθμφ Έζκμοξ, ηυμμξ ΖΓ΄ (Αζήκα, 1978), ζει. 99-100.  

  

ΘΓΙΑ Β2  

Ακηιχκηαξ ζημηπεία απυ ημ παναθάης θείμεκμ θαη αλημπμηχκηαξ ηηξ ηζημνηθέξ ζαξ γκχζεηξ κα επηζεμάκεηε 

ηα πνμβιήμαηα πμο ακέθοπηακ ζημ δήηεμα ηεξ δηακμμήξ ηςκ εζκηθχκ γαηχκ πνηκ απυ ημ 1870-71.  

  

  

  

ΗΓΖΙΓΚΜ  

Ε εθμεηάιιεοζε θαη ε αλημπμίεζε [ηςκ εζκηθχκ γαηχκ] απμηέιεζακ έκα απυ ηα πημ θαθηά πμιηηηθά 

πνμβιήμαηα ηεξ πχναξ, γηα έκα ζπεδυκ αηχκα [...]. Ωξ ημ ηέιμξ ημο [19
μο

] αηχκα, ημ πημ επείγμκ οπήνλε ημ 

πνυβιεμα ηεξ παναπχνεζεξ ηςκ εδαθχκ ζημοξ θηςπμφξ άθιενμοξ αγνυηεξ. Αιιά μη αγχκεξ πμο έγηκακ 

γηα ηεκ θαηακμμή ηςκ εδαθχκ θαη ε ακηίδναζε εθείκςκ πμο επςθειμφκηακ απυ ηε ζογθεπομέκε θαηάζηαζε 

πμο επηθναημφζε ζηε δηαπείνηζε ηςκ εζκηθχκ γαηχκ, επηβνάδοκακ ηε δηακμμή [...].  

 Ε έγγεηα πνυζμδμξ, πμο ηειηθά εηζέπναηηε ημ Ηνάημξ, ήηακ ελαηνεηηθά παμειή γηα ηεκ πιεημρεθία ηςκ 

πςνηθχκ πμο θαηείπακ ηηξ εζκηθέξ γαίεξ. Έηζη, μη εηδηθέξ ζοκζήθεξ μίζζςζεξ ηςκ γαηχκ ελμμμηχκμοκ 

ζπεδυκ ημκ θάημπυ ημοξ με ημ μηθνμσδημθηήηε πμο έπεη πιήνε θονηυηεηα. Νναγμαηηθά, ημ Ηνάημξ (μ 

ηδημθηήηεξ γεξ), δεκ μπμνεί ζε θαμηά πενίπηςζε κα ηαοηηζηεί μ’ έκακ απυκηα ηδημθηήηε, έζης θαη μυκμκ απυ 

ημ γεγμκυξ ηεξ πμιφ μεηςμέκεξ «έγγεηαξ πνμζυδμο» πμο εηζπνάηημκηακ [...]. Πμ Ηνάημξ, ζακ ηδημθηήηεξ, 

είκαη ακίθακμ κα επηηειέζεη ημκ θφνημ μηθμκμμηθυ θαη «ηοπηθυ» νυιμ ημο ηδημθηήηε πμο δεη εθηυξ έδναξ: κα 

θαζμνίζεη δειαδή ημοξ ηνυπμοξ ελαγςγήξ ηεξ εγγείαξ πνμζυδμο. Νημ ζεμακηηθυ είκαη πςξ μ εθμηζζςηήξ, μ 

μηθνμθαιιηενγεηήξ με ηα δηαζθαιηζμέκα μηθμκμμηθά δηθαηχμαηα, ιεηημονγεί απέκακηη ζηε γε ζακ κα ήηακ 

δηθαηςμαηηθά μ κυμημμξ ηδημθηήηεξ ηεξ. Ιέζα ζ’ αοηυ ημ πιαίζημ, ιμηπυκ, έγηκε μ ζθεηενηζμυξ ηςκ μηζχκ 

πενίπμο εζκηθχκ γαηχκ.  

                 Η. Πζμοθαιά, Γλάνηεζε θαη ακαπαναγςγή (Αζήκα, 1977), ζει. 73-74.  
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