
 

 

 

ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ 

Γ΄ ΣΑΞΖ ΖΜΔΡΖΗΟΤ ΚΑΗ Γ΄ ΣΑΞΖ ΔΠΔΡΗΝΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ 

ΛΤΚΔΗΟΤ 

ΚΑΗ ΔΠΑΛ (ΟΜΑΓΑ Β΄) 

ΣΔΣΑΡΣΖ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 

ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΗΣΟΡΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΠΑΗΓΔΗΑ 

 

ΘΔΜΑ Α 

Α1. 

Α) πκβνύιην Αζθαιείαο ΟΖΔ : ζρ. βηβιίν ζει. 141 «Σα βαζηθά... δηθαίωκα βέην» 

Β) Υάηη Υνπκαγηνύλ: ζρ. βηβιίν ζει. 40 «Ο ζνπιηάλνο.... κεηαξξπζκίζεωλ.» (Θα 

κπνξνύζε λα αμηνπνηεζεί θαη ν νξηζκόο από ην Γιωζζάξην Δηδηθώλ Όξωλ ζηε ζει. 

246). 

Γ) Αλαηνιηθό Εήηεκα: ζρ. βηβιίν ζει 38 «Αλαηνιηθό Εήηεκα...νη Ρώζνη.» 

 

Α2. 

α)  

β)  

γ) Λ 

δ) Λ 

ε)  

ΘΔΜΑ Β 

Β1. 

 ζρ. βηβιίν ζει. 26-27 : «Σελ επαλάζηαζε... Ηνύλην 1822.» 

 

Β2. 

 

α) ζρ. βηβιίν ζει. 73: «Ζ Οκώλπκε πλζήθε Δηξήλεο.... ζρέζεηο.» 

β) ζρ. βηβιίν ζει. 81: «Ζ πλζήθε.... θπξηαξρία.» 

 



 

 

ΘΔΜΑ Γ 

Γ1 

α.  

Από ζρνι. βηβιίν ζει. 34: Οη πξώηεο πξνζπάζεηεο ζπγθξόηεζεο ηνπ θξάηνπο: «Ζ 

Διιάδα ηνπ 1830....πνιιέο γέθπξεο». 

Από ην θείκελν Α αληινύληαη νη πιεξνθνξίεο: 

 Υώξα ζε πιήξε αλαξρία. 

 Άζιηα νηθνλνκηθή θαη ηακεηαθή θαηάζηαζε. 

 Απιήξωηνη κηζζνί ππαιιήιωλ. 

 Έπξεπε λα δνζνύλ απνδεκηώζεηο ζηα λαπηηθά λεζηά (Ύδξα, πέηζεο, Φαξά), 

ζηνπο αγωληζηέο ηεο Δπαλάζηαζεο θαη ηελ Σνπξθία. 

 Δμόθιεζε κηθξνπηζηώζεωλ ηνπ θξάηνπο. 

 Σαθηηθέο δαπάλεο θξαηηθήο κεραλήο. 

 Πιεξωκή ηόθωλ δαλείνπ. 

 Τπεξεζίεο ρξεωιπζίνπ. 

 

β. Από ην ζρνι. βηβιίν ζει. 34 «Ο Όζωλ έθεξε.....αλαπηπρζεί». 

     Από ην θείκελν Β αμηνπνηνύληαη ηα εμήο: 

 Δζωηεξηθή νξγάλωζε θξάηνπο θαηά ην πξόηππν  ηνπ δηνηθεηηθνύ κεραληζκνύ 

ηεο Βαπαξίαο «δηαηήξεζε ηα 7 ππνπξγεία... πξνβιεκάηωλ ηεο ρώξαο.» 

 Οξγάλωζε δηθαηνζύλεο θαη ζύληαμε θωδηθώλ (Αλώηαην Λνγηζηήξην, Δζληθό 

Ννκηζκαηνθνπείν). 

 Οξγάλωζε νηθνλνκηθώλ (Διεγθηηθό πλέδξην). 

ΘΔΜΑ Γ 

Γ1 

α. 

Από ην ζρνιηθό βηβιίν αμηνπνηνύκε: Ζ ζηάζε ηεο Διιάδαο θαηά ηελ θήξπμε ηνπ 

πνιέκνπ θαη ε δηαθωλία Κωλζηαληίλνπ- Βεληδέινπ: «ηνλ απζηξνζεξβηθό…ηνλ 

Κωλζηαληίλν.» ζει. 82 

Από ηηο πεγέο αμηνπνηνύκε: 

Κείκελν Α: 

 Σε ζηελή ζρέζε ηνπ Βεληδέινπ κε ηελ Αληάλη θαη ηελ πίζηε ζηε λίθε ηνπο: 

«Ο Βεληδέινο…Αληάλη.» / «ζεωξνύζε όηη ζα είλαη νη ληθήηξηεο Γπλάκεηο». 

 Ο Βεληδέινο ζεωξνύζε όηη νη ζηόρνη ηεο Διιάδαο ζα επλννύληαλ από ηελ 

ζπκκαρία Αληάλη-Διιάδαο: «…ζα επλννύζαλ...ηεο ρώξαο». 



 

 

 Αληίζεηε γλώκε ηνπ Κωλζηαληίλνπ, δηαηήξεζε θηιηθώλ-νηθνγελεηαθώλ 

δεζκώλ κε Γεξκαλία: «Ο Κωλζηαληίλνο…Απζηξννπγγαξίαο». 

 

 

Κείκελν Β: 

 Πξνζπάζεηα ηνπ Βεληδέινπ λα πείζεη ηνλ Κωλζηαληίλν/ Γεληθό Δπηηειείν: «Ο 

Βεληδέινο…ζην πιεπξό ηεο». 

 Πίζηε ηνπ Βεληδέινπ όηη ε Αληάλη ζα ληθήζεη: «Πηζηεύεη…εζληθέο 

δηεθδηθήζεηο». 

 Αληίζεηε γλώκε Κωλζηαληίλνπ: «…νη ζηξαηηωηηθέο λίθεο…παξαηηεζεί». 

 

β. 

Από ην ζρνιηθό βηβιίν αμηνπνηνύκε: «Ζ νπδεηεξόηεηα…παξαηηεζεί.» ζει. 82 

Κείκελν Α: 

Πξόηαζε Γθξέη πξνο ηελ Διιάδα: «Σνλ Ηαλνπάξην…αληάιιαγκα…«ζεκαληηθώλ 

εδαθηθώλ παξαρωξήζεωλ»…θηινδνμηώλ». 

Κείκελν Γ: 

Ζ αθνξκή ηεο εθζηξαηείαο ζηα Γαξδαλέιιηα: «…ηνλ Φεβξνπάξην…Γαξδαλειιίωλ.» 

Δπηζπκία ζπκκεηνρήο Βεληδέινπ: «Ο Βεληδέινο…ζπκκεηάζρεη». 

Αιιαγή ζηάζεο Βαζηιηά: «Ο Βαζηιηάο… γλώκε»/«…θνβόηαλ…αλάκεημε» 

(αλαθέξεηαη ζηνλ Η. Μεηαμά- ζπληαγκαηάξρε). 

 

Δπηκέιεηα:   

Βαζηιεηάδνπ Μ. - Δζθηηδή Ρ. - Δπζπκηάδνπ Ν. – Μπάζηνπ Α. - Παξαζράθε Δ. - 

εβξήο Κ. -  Υαηδεληθνιάνπ Ν., Δπαγγειίδνπ Π. 

 


