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                Οι θέζειρ ηηρ Πανελλήνιαρ Ένωζηρ Φιλολόγων για ηα θέμαηα ηηρ  

                                       Ιζηοπίαρ Θεωπηηικήρ Καηεύθςνζηρ 

                         ηων Πανελληνίων Δξεηάζεων Γ΄ Τάξηρ Ημεπηζίος  

                                 και Γ΄ Τάξηρ Δζπεπινού Γενικού Λςκείος   

 

 Τα ζέκαηα ησλ εμεηάζεσλ ζην κάζεκα ηεο Ιζηνξίαο ζεσξεηηθήο θαηεύζπλζεο 

είλαη ζαθή, θαηαλνεηά θαη θαιύπηνπλ κεγάιν κέξνο ηεο εμεηαζηέαο ύιεο.  

 Σηελ Πξώηε Οκάδα, θαη εηδηθά γηα ην ζέκα Α1, νη απαληήζεηο βξίζθνληαη ζηηο 

αληίζηνηρεο ζειίδεο ηνπ ζρνιηθνύ εγρεηξηδίνπ: α. Φεληεξαζηόλ, ζει 46, β. Πεδηλνί, 

ζει 77 θαη γ. Δζληθό Κόκκα (Κ. Μαπξνκηράιε), ζει. 92, όπνπ πξέπεη λα 

ζπκπεξηιεθζνύλ θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ξαιιηθνύ θόκκαηνο.  

 Σην ζέκα Α2 νη πξνηάζεηο β, γ, δ είλαη ζσζηέο θαη νη α, ε είλαη ιαλζαζκέλεο. 

 Σην ζέκα Β1 ε απάληεζε πεξηέρεηαη ζηηο ζει. 215-216.  

 Σην ζέκα Β2 ε απάληεζε βξίζθεηαη ζηε ζει. 52, ελόηεηα 6.  

 Από ηα ζέκαηα ηεο Γεύηεξεο Οκάδαο, ην Γ1 βαζίδεηαη ζε πιεξνθνξίεο πνπ 

βξίζθνληαη ζηηο ζει. 71 θαη 72 ηνπ ζρ. βηβιίνπ. Οη πεγέο επηβεβαηώλνπλ θαη 

ζπκπιεξώλνπλ ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ βηβιίνπ. Οη καζεηέο όκσο θαινύληαη λα δώζνπλ 

ηξεηο δηαθξηηέο απαληήζεηο θαη όρη λα πξνρσξήζνπλ ζε κηα ζπλζεηηθή δηαδηθαζία.  

 Τν ζέκα Γ1 βαζίδεηαη ζε ηζηνξηθέο πιεξνθνξίεο πνπ βξίζθνληαη ζηε ζει. 154. 

Τν παξάζεκα θαη ν πίλαθαο παξέρνπλ ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία, ηα νπνία 

ελαξκνλίδνληαη κε απηά ηνπ βηβιίνπ θαη δίλνπλ ηε δπλαηόηεηα ζηνπο καζεηέο λα 

ιεηηνπξγήζνπλ ζπλδπαζηηθά θαη ζε έλα βαζκό ζπλζεηηθά.   

 Ίδηεο είλαη νη επηζεκάλζεηο θαη γηα ηα ζέκαηα ησλ Δζπεξηλώλ Σρνιείσλ, ηα 

νπνία δηαθνξνπνηνύληαη κόλν ζηα εμήο:1) ζην ζέκα Α1 αληί γηα ηε «Φεληεξαζηόλ» 

δίλεηαη ην «Α΄ Παλειιήλην Σπλέδξην [Πνληίσλ] (1917)» θαη ε απάληεζε βξίζθεηαη 

ζηε ζει. 249. 2) ζην ζέκα Α2 ππάξρεη δηαθνξνπνίεζε κόλν ζηελ πξόηαζε α, ε νπνία 

είλαη ιαλζαζκέλε. 3) ην ζέκα Β2 αλαθέξεηαη ζηελ ειιελνηνπξθηθή Σύκβαζε 

αληαιιαγήο πιεζπζκώλ ηεο 30
εο

 Ιαλνπαξίνπ 1923 θαη ε απάληεζε βξίζθεηαη ζηηο 

ζει. 149-150. 

 Δπηζεκαίλνπκε όηη ηα ζέκαηα νδεγνύλ ηνπο καζεηέο ζε κηα απνκλεκνλεπηηθή 

θαη αλαπαξαγσγηθή δηαδηθαζία, αθήλνληαο κηθξά πεξηζώξηα γηα θξηηηθή, ζπλζεηηθή 

θαη δεκηνπξγηθή ζθέςε.  

 Παξαηεξνύκε, ηέινο, όηη ηα ζέκαηα πιένλ επαλαιακβάλνληαη  ζε πεξηνξηζκέλν 

γλσζηηθό πεδίν θαη είλαη αλάγθε λα ζπληαρηεί λέν αλαιπηηθό πξόγξακκα θαη λα 

γξαθηεί θαηλνύξην βηβιίν, ώζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο ζύγρξνλεο 

πξαγκαηηθόηεηαο.    

 

                                                                  Από ηελ Παλειιήληα Έλσζε Φηινιόγσλ        
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