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ΜΙΑ∆Α Α΄  

ΘΓΙΑ Α1  

α. Κα δχζεηε ημ πενηεπυμεκμ ηςκ αθμιμφζςκ υνςκ:  

 • Θασθυ Ηυμμα.   

 • Οηναηηςηηθυξ Οφκδεζμμξ.  

 • Φνμκηηζηήνημ ηεξ Πναπεδμφκηαξ.  

 

 Ιξμάδεπ 15  

  

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

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

1. Πμ Γζκηθυκ Ημμηηάημκ, οπυ ημκ Γπαμεηκχκδα ∆ειεγηχνγε, οπμζηήνηδε ηεκ ακάπηολε ημο 

θμηκμβμοιεοηηζμμφ, ημκ εθζογπνμκηζμυ ηεξ πχναξ, ηεκ μηθμκμμηθή ακάπηολε, ηηξ μεηαννοζμίζεηξ 

ζηε δημίθεζε θαη ζημκ ζηναηυ θαη ηεκ πμιηηηζμηθή ελάπιςζε ζηεκ Μζςμακηθή αοημθναημνία.  

2. Ηαηά ημ ηειεοηαίμ ηέηανημ ημο 19
μο

 αηχκα ε θεκηνηθή μνγάκςζε εκυξ θυμμαημξ είπε ηε δοκαηυηεηα 

κα ανκεζεί ζημοξ βμοιεοηέξ ηεκ εθπιήνςζε επηζομηχκ.   

3. Γοζφξ μεηά ηεκ έθνελε ηςκ Βαιθακηθχκ πμιέμςκ (Μθηχβνημξ 1912) μη πφιεξ ημο ειιεκηθμφ 

Ημηκμβμοιίμο άκμηλακ γηα ημοξ Ηνήηεξ βμοιεοηέξ, πμο έγηκακ δεθημί με εθδειχζεηξ απενίγναπημο 

παηνηςηηθμφ εκζμοζηαζμμφ.   

4. Ιεηά ηε δηάιοζε ηεξ ΓΑΝ, ημ 1930, ηα πνέε ηςκ αγνμηχκ πνμζθφγςκ ακέιαβε κα εηζπνάλεη ε 

Γζκηθή Πνάπεδα.   

 Ιξμάδεπ 8  

  

ΘΓΙΑ Α2  

α. Νμηα ήηακ ε αθμνμή θαη πμημξ μ ζθμπυξ ηεξ ίδνοζεξ ηεξ Πνάπεδαξ ηεξ Γιιάδμξ ημ 1927 θαη πχξ ε 

ιεηημονγία ηεξ μδήγεζε ηε πχνα ζε πενίμδμ ακάθαμρεξ θαη εοθμνίαξ;  

  Ιξμάδεπ 15  

  

β. Νμηεξ πανμπέξ πενηειάμβακε ε πενίζαιρε ηςκ 450.000 πνμζθφγςκ ηεξ πενηυδμο 1914 - 1921, 

ζφμθςκα με ηα ζημηπεία ηςκ οπενεζηχκ ημο Ρπμονγείμο Νενηζάιρεςξ;   

 Ιξμάδεπ 12  
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ΜΙΑ∆Α Β΄  

ΘΓΙΑ Β1  

Ακηιχκηαξ ζημηπεία απυ ηεκ αθυιμοζε επηζημιή ημο Γιεοζενίμο Βεκηδέιμο πνμξ ημκ Πμφνθμ πνςζοπμονγυ 

Ζζμέη Ναζά (30/8/1928) θαη αλημπμηχκηαξ ηηξ ηζημνηθέξ ζαξ γκχζεηξ κα πανμοζηάζεηε ηηξ πνμζέζεηξ ημο 

Έιιεκα πνςζοπμονγμφ ζπεηηθά με ηε δηεοζέηεζε ηςκ δηαθμνχκ Γιιάδαξ–Πμονθίαξ, θαζχξ θαη ηεκ 

απμθαηάζηαζε ηςκ θηιηθχκ ζπέζεςκ με ηεκ οπμγναθή ηεξ ζομθςκίαξ ηεξ Άγθοναξ ημο 1930.  

Ιξμάδεπ 25  

 ΗΓΖΙΓΚΜ  

«Καθ’ ἥμ ρςιγμήμ ὁ ἑλλημικόπ λαόπ μξῦ ἀμαθέςει μέ μεγάλημ πλειξφητίαμ ςήμ 
διακσβέομηρίμ ςξσ διά μίαμ πεοίξδξμ ςερράοχμ ἐςῶμ, ὀτείλχ μά ρᾶπ διαβεβαιώρχ 
πεοί ςῆπ ζχηοᾶπ ἐπιθσμίαπ μξσ μά ρσμςελέρχ εἰπ ςήμ ούθμιριμ ςῶμ ρυέρεχμ μεςανύ  
ςῶμ δύξ υχοῶμ μαπ, ἡ ὁπξία θά ςξύπ ἐνηρτάλιζε ρςεμήμ τιλίαμ,  ἐπιβεβαιξσμέμημ δι’ 
ἑμόπ ρσμτώμξσ τιλίαπ, μή ἐπιθέρεχπ καί διαιςηρίαπ, πεοιευξμέμξσ ὅρξμ ςό δσμαςόμ 
εὐοσςέοξσ. Ἔυχ πλήοη ρσμείδηριμ ςξῦ γεγξμόςξπ ὅςι ἡ Τξσοκία δέμ ἔυει βλέφειπ ἐπί 
ςῶμ ἐδατῶμ μαπ καί μξί ἐδόθη υιλίαπ τξοάπ καςά ςήμ διάοκειαμ ςῆπ ποξεκλξγικῆπ 
πεοιόδξσ ἡ εὐκαιοία μά δηλώρχ δημξρίᾳ ὅςι ἡ λλάπ ξὐδεμίαμ ἔυει βλέφιμ ἐπί ςῶμ 
ςξσοκικῶμ ἐδατῶμ,  ἀπξδευξμέμη ςάπ Σσμθήκαπ ςῆπ Δἰοήμηπ εἰλικοιμῶπ καί 
ἀμεπιτσλάκςχπ. ∆έμ δύμαμαι λξιπόμ μά ἀμτιβάλλχ ὅςι ἡ ούθμιριπ ςῶμ ρυέρεώμ μαπ, 
ὡπ ςήμ ἀμςιλαμβάμξμαι, ἀμςαπξκοίμεςαι ἐπίρηπ εἰπ ςήμ ἐπιθσμίαμ ςῆπ νξυόςηςόπ Σαπ. 
∆ιά ςήμ ποαγμαςξπξίηριμ ςῆπ κξιμῆπ αὐςῆπ ἐπιθσμίαπ ξὐδέμ ἐμπόδιξμ ὑτίρςαςαι ἐκςόπ 
ςῶμ ἐκκοεμῶμ ζηςημάςχμ μεςανύ ςῶμ δύξ υχοῶμ, ςά ὁπξῖα ποξέκσφαμ ἀπό ςήμ 
ρύμβαριμ πεοί ἀμςαλλαγῆπ ςῶμ πληθσρμῶμ καί ςάπ παοακξλξύθξσπ ρσμτχμίαπ».  
  Ιρςξοία ςξσ Δλλημικξύ Έθμξσπ, ςόμξπ ΙΔ΄ (Αθήμα  1978), ρελ. 354.  
ΘΓΙΑ Β2  

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

ηα ζημηπεία πμο οπμδειχκμοκ ημκ ζοκηενεηηθυ παναθηήνα ημο ζοκηάγμαημξ ημο 1899 ηεξ Ηνεηηθήξ 

Νμιηηείαξ θαη κα ελεγήζεηε πχξ μ παναθηήναξ αοηυξ ζοκεηέιεζε ζηεκ απανπή ηεξ εμθάκηζεξ ηςκ πνχηςκ 

κεθχκ ζηηξ ζπέζεηξ Όπαημο Ανμμζηή θαη Γιεοζενίμο Βεκηδέιμο.  

Ιξμάδεπ 25  

 ΗΓΖΙΓΚΜ  

«Σύμτχμα μέ μιά θεχοία, ςό ρύμςαγμα εἶυε ρσμςηοηςικό υαοακςήοα ἐπειδή ὁ 
λαόπ ςῆπ Κοήςηπ ― καί ςά δεκαένι μέλη ςῆπ ρσμςακςικῆπ ἐπιςοξπῆπ ― πίρςεσε ὅςι μιά 
ἐκςελερςική ἐνξσρία μέ ἐμιρυσμέμεπ ἁομξδιόςηςεπ καί ἀπαλλαγμέμη ἀπό 
κξιμξβξσλεσςικξύπ πεοιξοιρμξύπ καί ἐπεμβάρειπ βοαυσποόθερμα θά ρσμέβαλλε πιό 
ἀπξςελερμαςικά ρςήμ ἐπίλσρη ςῶμ πξλιςικῶμ ποξβλημάςχμ ςξῦ μηριξῦ ... Οἱ 
ρσμςάκςεπ ςῆπ ςελικῆπ μξοτῆπ ςξῦ ρυεδίξσ ςξῦ ρσμςάγμαςξπ δέμ θεχοξῦραμ ὁοιρςικό 
ςό καθερςώπ ςῆπ αὐςξμξμίαπ, ἀτξῦ  δέμ ἱκαμξπξιξῦρε ςίπ ἐθμικέπ ποξρδξκίεπ ςῶμ 
Κοηςῶμ. Ἡ ἁομξρςεία ἀμςιποξρώπεσε γι’ αὐςξύπ ἕμα ρύμςξμξ μεςαβαςικό ρςάδιξ, ςό 
ποξξίμιξ ςῆπ ἕμχρηπ ςῆπ Κοήςηπ μέ ςήμ λλάδα. Μέ ςήμ ἀμςίληφη αὐςή ὡπ 
ποξϋπόθερη ςῶμ ρσμςαγμαςικῶμ ςξσπ ἐπιλξγῶμ, ςά μέλη ςῆπ ἐπιςοξπῆπ ἐμίρυσραμ ςίπ 
ρυεδόμ μξμαουικέπ ἐνξσρίεπ ςξῦ ποξρχοιμξῦ ἡγέςη ςῆπ Κοήςηπ, γιά μά διεσκξλύμξσμ 



ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 
 

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

ςή γοήγξοη ἐπίλσρη ςῶμ ἐρχςεοικῶμ ποξβλημάςχμ ςξῦ ςόπξσ ςξσπ καί μά 
ἀπξκλείρξσμ ςίπ πιθαμέπ ςοαγικέπ ρσμέπειεπ (ὅπχπ ἡ ἥςςα ςῆπ λλάδαπ ρςόμ πόλεμξ 
ςξῦ 1897) πξύ μπξοξῦραμ μά ἔυξσμ ξἱ ςσυόμ ἐκςοξπέπ ςῶμ ἐκλεγμέμχμ ἐθμικῶμ 
ἀμςιποξρώπχμ ἀπό ςά πλαίρια ςῆπ κξιμξβξσλεσςικῆπ δεξμςξλξγίαπ».   
  
      Θ. Ιαθνάθε, Γιεοζένημξ Βεκηδέιμξ, 1864-1910. Ε δηάπιαζε εκυξ εζκηθμφ εγέηε, (Αζήκα 1992), ζζ. 

382-383.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


