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 EΝΑΚΑΘΕΝΠΖΗΓΟ ΑΝΜΘΡΠΕΞΖΓΟ ΓΛΓΠΑΟΓΖΟ  

Δ΄ ΠΑΛΕΟ ΓΟΝΓΞΖΚΜΡ ΓΓΚΖΗΜΡ ΘΡΗΓΖΜΡ  

ΝΓΙΝΠΕ 5 ΖΜΡΘΖΜΡ 2007  

ΓΛΓΠΑΔΜΙΓΚΜ ΙΑΘΕΙΑ ΘΓΩΞΕΠΖΗΕΟ ΗΑΠΓΡΘΡΚΟΕΟ:  

ΖΟΠΜΞΖΑ 

ΜΙΑΔΑ Α
  

ΘΓΙΑ Α1  

Α.1.1. Κα παναθηενίζεηε θαζεμηά απυ ηηξ πνμηάζεηξ πμο αθμιμοζμφκ γνάθμκηαξ ζημ ηεηνάδηυ ζαξ 

δίπια απυ ημκ ανηζμυ θάζε πνυηαζεξ ημ γνάμμα Ο, ακ αοηή είκαη Οωζηή, ή ημ γνάμμα Θ, ακ 

αοηή είκαη Θακζαζμέκε.  

α. Σμ φκηαγμα ημο 1864 θαημπφνςκε ηεκ ειεοζενία ημο ζοκένπεζζαη θαη ζοκεηαηνίδεζζαη.  
β. Βαζηθή ανπή ημο δειηγηακκηθμφ θυμμαημξ ήηακ ε δηάθνηζε ηςκ ελμοζηχκ.  

γ. Ε άθηλε ηςκ πνμζθφγςκ επέδναζε θαη ζηεκ έκηαλε ηςκ γοκαηθχκ ζημκ εκενγυ πιεζοζμυ.  

δ. Ιε ηε ζομθςκία ηςκ Ιμονκηχκ Ηοδςκίαξ (2 Κμεμβνίμο 1905) μη Ιεγάιεξ Δοκάμεηξ 

επέηνερακ ηεκ έκςζε ηεξ Ηνήηεξ με ηεκ Γιιάδα.  

ε. Ο 20
μξ 

αηχκαξ βνήθε ημκ ειιεκηζμυ ημο Πυκημο κα έπεη ζεαμαηηθυ πνμβάδηζμα ζογθνηηηθά 

με ηηξ άιιεξ εζκυηεηεξ ηεξ εονφηενεξ πενημπήξ ζημκ μηθμκμμηθυ θαη πκεομαηηθυ ημμέα.  

Ιμκάδεξ 10 
Α.1.2. Κα δχζεηε ημ πενηεπυμεκμ ηςκ αθυιμοζςκ υνςκ:  

α. Γζκηθυκ Ηυμμα (Η. Ιαονμμηπάιε).  
β. Γ.Α.Π. (Γπηηνμπή Απμθαηαζηάζεςξ Πνμζθφγςκ).  
γ. Πμιηημθοιαθή ηεξ Ηνήηεξ (1907).  

Ιμκάδεξ 15  
ΘΓΙΑ Α2  

Α.2.1. Πμηεξ ήηακ μη βαζηθέξ ζέζεηξ ημο πνμγνάμμαημξ ημο Γιεοζενίμο Βεκηδέιμο, υπςξ ηηξ 

δηαηφπςζε ζηεκ μμηιία ημο ηεξ 5
εξ 

επηεμβνίμο 1910;  

Ιμκάδεξ 12  
Α.2.2. Πχξ εθθνάζηεθε ε δηάζηαζε πνμζθφγςκ θαη γεγεκχκ ζηεκ θμηκςκηθή δςή;  

Ιμκάδεξ 13  
ΜΙΑΔΑ Β

  

ΘΓΙΑ Β1  

Ακηιχκηαξ ζημηπεία απυ ηα θείμεκα πμο αθμιμοζμφκ θαη αλημπμηχκηαξ ηηξ ηζημνηθέξ ζαξ γκχζεηξ, κα 

ακαθένεηε:  

α. Ση επεδίςθε μ Γιεοζένημξ Βεκηδέιμξ με ηεκ οπμγναθή ηεξ ομθςκίαξ ηεξ Άγθοναξ (10 Ζμοκίμο 
1930).  

Ιμκάδεξ 12  
β. Σηξ ακηηδνάζεηξ ηςκ πνμζθφγςκ ηεξ Ιηθνάξ Αζίαξ ζηεκ παναπάκς ζομθςκία.  

Ιμκάδεξ 13 

ηεκ ζοκεδνίαζηκ ηαφηεκ (ηεξ Βμοιήξ ηεξ 25
εξ 

Ζμοκίμο 1930) οπεζηήνηλεκ υηη ε Γιιάξ ακέιαβε δηά 

ηεξ ζοκζήθεξ πενί ακηαιιαγήξ ηεκ οπμπνέςζηκ κα πνεζημμπμηήζε ηεκ εηξ ημ έδαθυξ ηεξ ακηαιιάλημμκ 

πενημοζίακ δηά ηεκ απμδεμίςζηκ ηςκ πνμζθφγςκ θαη υηη ηεκ οπμπνέςζίκ ηεξ ηαφηεκ ηεκ ελεπιήνςζεκ.  

Αιι’ μζμκδήπμηε θαη ακ ήημ επαπζήξ δηά ηεκ Γιιάδα ε ζφμβαζηξ ηεξ 10
εξ 

Ζμοκίμο, ηίπμηε ημ 

θαιφηενμ δεκ εμπμνμφζε κα πναγμαημπμηεζή. Ε Σμονθία εδήηεη, εοζφξ ελ ανπήξ, ημκ πιήνε 

ζομρεθηζμυκ. Ε Γιιάξ ακηεπνυηεηκεκ υπςξ ηα μοδέηενα μέιε ηεξ Ιηθηήξ Γπηηνμπήξ Ακηαιιαγήξ 

ακαιάβμοκ ηεκ εθανμμγήκ ζοκμπηηθμφ θαη ζοκμιηθμφ ζοζηήμαημξ εθηημήζεςξ. Ε ημονθηθή θοβένκεζηξ 

απεδέπζε, ηειηθχξ, ηεκ ειιεκηθήκ πνυηαζηκ, ηα μοδέηενα δε μέιε οπέδεηλακ ημκ γεκηθυ ζομρεθηζμυκ. 
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Κα ενκείημ ε Γιιάξ ηεκ οπυδεηληκ ηαφηεκ; Ε ημονθηθή θοβένκεζηξ δεκ είπε θακέκα ιυγμ κα βηάδεηαη. 

Ακηηζέηςξ, ε εθθνεμυηεξ ηεξ έδηδε ηεκ εοθαηνίακ κα δοζπεναίκε αθυμε πενηζζυηενμκ ηεκ ζέζηκ ηςκ 

110.000 Γιιήκςκ ηεξ Ηςκζηακηηκμοπυιεςξ, μη μπμίμη ζα ελεκαγθάδμκημ κα θαηαθφγμοκ εηξ ηεκ Γιιάδα. 

Θα εμπμνμφζαμεκ κα οπμζηχμεκ ημ κέμκ αοηυ πνμζθογηθυκ θφμα; Ηαη ήημ ζομθένμκ κα θεκςζή ε 

Ηςκζηακηηκμφπμιηξ απυ ημοξ Έιιεκαξ, έκακηη ηεξ αβεβαίαξ πνμμπηηθήξ πμο πανείπε ε πανάηαζηξ ηεξ 

εθθνεμυηεημξ επί ημο δεηήμαημξ ηςκ εθηημήζεςκ;  

Γν. Δαθκήξ, Ε Γιιάξ μεηαλφ δφμ πμιέμςκ (1923 -1940),  
ηυμ. Β΄, Αζήκα 1997: εθδ. Ηάθημξ, ζζ. 66-68.  

ΗΓΖΙΓΚΜ Β΄  

Σμ μηθμκμμηθυ ζφμθςκμ με ηεκ Σμονθία ζα θονςζεί. Ο πνμζθογηθυξ υμςξ θυζμμξ ζα παναμείκεη 

δηπαζμέκμξ. Όζα ζςμαηεία, ηυζεξ ακηηδνάζεηξ, ηυζα ακαθμηκςζέκηα θαη ρεθίζμαηα –πμιιά απυ ηα μπμία 

πενκμφκ θαη ζημκ ηφπμ –μεπενηεπυμεκμ δηαμεηνηθά ακηίζεημ. Οη ελεγένζεηξ θαη ημ πνμζθογηθυ νεφμα 

δηαμανηονίαξ ζα μγθςζεί επηθίκδοκα πνμξ ηα ηέιε Οθηςβνίμο ημο 1930, ηηξ παναμμκέξ ηεξ 

ακαπχνεζεξ ημο Βεκηδέιμο ζηεκ Άγθονα. Οη πνμζθογηθέξ μνγακχζεηξ ζα θαιέζμοκ ηα μέιε ημοξ ζε 

γεκηθέξ ζογθεκηνχζεηξ θαη ζα ζοκηάλμοκ ρεθίζμαηα πμο ζα ηα ζηείιμοκ υπη μυκμ ζημκ Βεκηδέιμ αιιά 

θαη ζημκ Ζκμκμφ
1

. Ι’ αοηά ζα δεημφκ ηεκ αθφνςζε ηςκ «απακζνχπςκ [...] ζομβάζεςκ θαη ηεκ 
δηαννφζμηζηκ ημο πνμζθογηθμφ πνμβιήμαημξ επί ηε βάζεη ηςκ ζημηπεηςδχκ θακυκςκ ηεξ εζηθήξ θαη ημο 
δηθαίμο [...] άιιςξ ε ειιεκμημονθηθή θηιία [...] απμβαίκεη θεκή εκκμίαξ θαη υιςξ δηυιμο αζηαζήξ».  

Ζθηγέκεηα Ακαζηαζηάδμο: Ο Βεκηδέιμξ θαη ημ Γιιεκμημονθηθυ φμθςκμ Φηιίαξ ημο 1930. ημ ζοιιμγηθυ 

ηυμμ: Ιειεηήμαηα γφνς απυ ημκ Βεκηδέιμ θαη ηεκ επμπή ημο, Αζήκα 1980: εθδ. Φηιηππυηεξ, ζ. 329.  
1 

Ζκμκμφ: Πνςζοπμονγυξ ηεξ Σμονθίαξ.  

ΘΓΙΑ Β2  

Ακηιχκηαξ ζημηπεία απυ ηα θείμεκα πμο αθμιμοζμφκ θαη αλημπμηχκηαξ ηηξ ηζημνηθέξ ζαξ γκχζεηξ, κα 

επηζεμάκεηε ημοξ ιυγμοξ πμο πνμθάιεζακ ηε νήλε ημο Γιεοζενίμο Βεκηδέιμο με ημκ πνίγθηπα Γεχνγημ.  

Ιμκάδεξ 25  
ΗΓΖΙΓΚΜ Α΄  

Νακεγονηθόξ ιόγμξ ημο Γ. Βεκηδέιμο  

«...Γοζφξ ελ ανπήξ ςκυμαζακ ημκ Πνίγθηπα ακηηπνυζςπμκ ηεξ Γζκηθήξ Ζδέαξ εκ Ηνήηε. Ηαηά ημο 

ηίηιμο ημφημο δηεμανηονήζεκ θαη δηαμανηφνμμαη. Ε Ηνήηε δεκ έπεη ακάγθεκ ακηηπνμζχπςκ ηεξ Γζκηθήξ 

Ζδέαξ. Σίηιμη αοηήξ είκαη μη αγχκεξ ηεξ. Γδέπζεμεκ ημκ ΄Τπαημκ Ανμμζηήκ μυκμκ ςξ θμμίδμκηα ημκ 

ανναβχκα ηεξ εκχζεςξ ηεξ Ηνήηεξ μεηά ηεξ Γιιάδμξ. [...] Τπυ ημ απεπζέξ
1 

ημφημ θαζεζηχξ 

πανεκεβιήζεζακ πανελεγήζεηξ, αίηηκεξ ημ θαηέζηεζακαπεπζέζηενμκ. Ηαζ’ έθαζημκ ηαλίδημκ ημο 

Πνίγθηπμξ επηζηεφεημ υηη ζα γίκε ε έκςζηξ. Πανήιζμκ ήδε ελ έηε. ΄Εημ θοζηθυκ μ Ηνεηηθυξ Θαυξ κα 

πνμζθφγε άπαλ έηη εηξ ηα υπια, υπςξ θαηαζηήζε εκανγεζηένακ
2 

ηεκ ακάγθεκ ηεξ εζκηθήξ ημο 

απμθαηαζηάζεςξ.  

Πανάζεμα ζπμιηθμφ βηβιίμο, ζ. 214  
1 
απεπζέξ: αοηυ πμο πνμθαιεί έκημκε ακηηπάζεηα, απμζηνμθή.  

2 
εκανγεζηένακ: πημ θακενή.  

ΗΓΖΙΓΚΜ Β΄  

[...] Ε δεμημονγία κέςκ πνμτπμζέζεςκ ζημ επίπεδμ ηυζμ ηεξ θναηηθήξ μνγακχζεςξ υζμ θαη ηεξ 

μηθμκμμηθήξ δναζηενηυηεηαξ ζοκέβαιε απμθαζηζηηθά ζηεκ ανηζμεηηθή δηεφνοκζε θαη ηεκ θμηκςκηθή 

ακάδεηλε ηςκ μεζμαζηηθχκ ηδίςξ θαη ηςκ μηθνμαζηηθχκ ζηνςμάηςκ. [...] Φμνείξ κέςκ δοκαμηθχκ 

ακηηιήρεςκ ζηα πιαίζηα ηεξ δεμυζηαξ δςήξ, μη εθπνυζςπμη ηεξ ακενπυμεκεξ ηάλεςξ, ήηακ εφιμγμ κα 

δηεθδηθμφκ ημ δηθαίςμα ηεξ εκενγυηενεξ ζομμεημπήξ ζηα θμηκά θαη κα θαηαηείκμοκ ζηεκ αλημπμίεζε ηςκ 

παναγςγηθχκ δοκάμεςκ ημο ηυπμο, εκχ ε ζογθεκηνςηηθή δηαθοβένκεζε ηεξ ανμμζηείαξ ζημ επίπεδμ ηεξ 
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δημηθήζεςξ θαη ε ζηαηηθή ακηίιερε ζημκ ημμέα ηεξ μηθμκμμίαξ ήηακ θοζηθυ κα πνμθαιέζμοκ ηε δςενή 

ακηίδναζή ημοξ.  

Η. βμιυπμοιμξ, «Ε δηάζηαζε ακάμεζα ζημκ πνίγθηπα Γεχνγημ θαη ημκ Γιεοζένημ Βεκηδέιμ», Ζζημνία 
ημο Γιιεκηθμφ ΄Γζκμοξ,  

η. ΖΔ΄, Αζήκα 1977: Γθδμηηθή Αζεκχκ, ζ. 207. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


