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ΜΙΑΔΑ Α΄ 

 

ΘΓΙΑ Α1  

α. Κα δχζεηε ημ πενηεπυμεκμ ηςκ αθμιμφζςκ ηζημνηθχκ υνςκ:  

  Φεκηεναζηυκ  

  Ηιήνηγθ  

  Ονεηκμί  

  Παηνηανπηθή Γπηηνμπή (1918).  

Ιμκάδεξ 12 

 

β. Κα πνμζδημνίζεηε ακ ημ πενηεπυμεκμ ηςκ αθoιμφζςκ πνμηάζεςκ είκαη ζςζηυ ή 
υπη, γνάθμκηαξ ζημ ηεηνάδηυ ζαξ ηεκ έκδεηλε Οωζηό ή Θάζμξ δίπια ζημκ ανηζμυ 
πμο ακηηζημηπεί ζηεκ θάζε πνυηαζε.  
1.  Σμ 1893  ε Γιιάδα δήηεζε επακαδηαπναγμάηεοζε ημο δεμμζίμο πνέμοξ ηεξ.  

2.  Ε Γζκηθή Σνάπεδα ηδνφζεθε ημ 1927.  

3.  Ο Υανίιαμξ Σνηθμφπεξ πνμέβαιιε ημ αίηεμα ηεξ θμηκςκηθήξ δηθαημζφκεξ.  

4.  Ιία απυ ηηξ ανμμδηυηεηεξ ηεξ Ιηθηήξ Γπηηνμπήξ Ακηαιιαγήξ ήηακ ε εθηίμεζε 

ηεξ αθίκεηεξ πενημοζίαξ ηςκ ακηαιιαλίμςκ.  

5.  Σε ιφζε ημο οδνεοηηθμφ πνμβιήμαημξ ηεξ Αζήκαξ ακέιαβε ημ 1925 ε 

βνεηακηθή εηαηνεία ΠΑΟΤΓΡ.  

Ιμκάδεξ 10 

 

 

ΘΓΙΑ Α2  

α. Πμηα ήηακ ηα πιεμκεθηήμαηα πμο επέηνεπακ ηε ζεηηθή μηθμκμμηθή πμνεία ηεξ 

Γιιάδαξ θαηά ηεκ πενίμδμ ημο μεζμπμιέμμο (1919 -1939);  

Ιμκάδεξ 15 

 

β. Πχξ οιμπμηήζεθε ε αγνμηηθή απμθαηάζηαζε ηςκ πνμζθφγςκ μεηά ημ 1923;  

Ιμκάδεξ 13 

ΜΙΑΔΑ Β΄ 

ΘΓΙΑ Β1  

Ακηιχκηαξ ζημηπεία απυ ημ παναθάης πανάζεμα θαη αλημπμηχκηαξ ηηξ ηζημνηθέξ ζαξ 

γκχζεηξ,  

α. κα ζογθνίκεηε ηεκ πμιηηηθή πναθηηθή ημο Ημομμοκδμφνμο θαη ημο Ηςιέηηε.  

Ιμκάδεξ 12 

 

β. κα ελεγήζεηε ηε ζηάζε ημο Ημομμοκδμφνμο απέκακηη ζημκ Δειεγηχνγε θαη ημκ 

Βμφιγανε.  

Ιμκάδεξ 13 
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KEIMENO 

 

 «Ο Ημομμοκδμφνμξ μπμνεί κα ζεςνεζεί ςξ μ πνχημξ Έιιεκαξ πμιηηηθυξ με 

ζοκείδεζε θμηκμβμοιεοηηθή. Ήζειε ε θοβένκεζή  ημο κα ζηενίδεηαη ζηεκ 

πιεημρεθία ηςκ βμοιεοηχκ θαη γη' αοηυ, μηιχκηαξ ζηε βμοιή, πνμζπαζμφζε κα 

πείζεη θαη υπη κα δειεάζεη υπςξ επηδίςθε μ Δειεγηχνγεξ. Γθηημμφζε ηεκ αγπίκμηα 

ημο Βμφιγανε θαη ζεβυηακ ηεκ παηνηανπηθή κμμηνμπία ημο, αιιά ανκηυηακ κα 

οπμηαπζεί ζημκ αοηανπηζμυ ημο. ομπαζμφζε ημκ Δειεγηχνγε, αιιά δεκ ημκ 

εμπηζηεουηακ, γη' αοηυ θαη δε ζοκενγάζηεθε μαδί ημο. Γθηημμφζε ημκ Σνηθμφπε, 

αιιά θαη ημκ ακηηπαζμφζε βαζφηαηα, γη' αοηυ θαη ημκ πνεζημμπμίεζε μηα θαη μυκε 

θμνά. Ο Ημομμοκδμφνμξ είπε υιεξ ηηξ  ανεηέξ πμο πνέπεη κα ζημιίδμοκ έκα 

θμηκμβμοιεοηηθυ άκδνα. Φοπναημία, ακεληθαθία, ειαζηηθυηεηα, πνμζανμμζηηθυηεηα, 

θαιή δηάζεζε, εογέκεηα ζημοξ ηνυπμοξ, επημέιεηα, ενγαηηθυηεηα, επημμκή, υζμ θαη 

οπμμμκή, πναυηεηα. Δεκ ζφμςκε θαη δε ιφπεζε ζπεδυκ θακέκα, γη ' αοηυ θαη ημκ 

παναθηήνηδακ "γιοθφηαημ". Ιε απυιοηε εοιάβεηα ηενμφζε υιμοξ ημοξ θακυκεξ ζημ 

θμηκμβμοιεοηηθυ παηπκίδη θαη δεκ πνμζπάζεζε πμηέ κα βγεη έλς απυ ηα 

ζοκηαγμαηηθά πιαίζηα. Αοηυ πμο δεκ ημο πήγαηκε ήηακ κα βνεζεί ζηεκ ίδηα 

θοβένκεζε με ημκ Βμφιγανε.. .»  

 

Ζ.Γ.Γ., ηυμμξ ΖΓ΄, ζ. 248  

 

 

ΘΓΙΑ Β2  

Αθμφ ακηιήζεηε ζημηπεία απυ ηεκ επηζημιή ημο Γιεοζενίμο Βεκηδέιμο, ανπεγμφ ηεξ 

ειιεκηθήξ ακηηπνμζςπίαξ ζηε οκδηάζθερε ηεξ Θμδάκεξ, θαη απυ ημ ρήθηζμα ημο 

πνμζθογηθμφ ζοιιαιεηενίμο ηεξ Αζήκαξ,  

κα ζογθνίκεηε ημκ ιυγμ ημο δηθαίμο πμο πνμβάιιμοκ μη πνυζθογεξ με ημκ ιυγμ ημο 

εθηθημφ πμο ανζνχκεη μ Βεκηδέιμξ ζπεηηθά με ηεκ ειιεκμημονθηθή φμβαζε 

ακηαιιαγήξ ηςκ πιεζοζμχκ.  

Ιμκάδεξ 25 

 

ΗΓΖΙΓΚΑ 

 

α. «(.. .) Σμ κα δηαμανηφνεζζε θαηά ηεξ ανκήζεςξ ηεξ Σμονθίαξ, υπςξ επηηνέρε ηε κ 

επάκμδμκ ηςκ πνμζθφγςκ, είκαη απμιφηςξ θοζηθυκ. Ε δηαμανηονία ζαξ επί ημο ζεμείμο 

ημφημο εονίζθεη πιήνε απήπεζηκ εηξ ηαξ θανδίαξ πακηυξ πεπμιηηηζμέκμο ακζνχπμο 

είηε εκ Γονχπε είηε εκ Αμενηθή. Ηαη εκχπημκ ηεξ ζοκδηαζθέρεςξ μη ακηηπνυζςπμη 

ηδίςξ ηεξ Ι. Βνεηακκίαξ, ηεξ Γαιιίαξ θαη ηεξ Αμενηθήξ δηεμανηονήζεζακ εκημκυηαηα 

θαηά ηεξ ημονθηθήξ ηαφηεξ απμθάζεςξ. Αηοπχξ, αη δηαμανηονίαη αφηαη δεκ έθαμρακ 

ημοξ Σμφνθμοξ, αη δε δοκάμεηξ είκαη ακίθακμη κα επηβιεζμφκ επί ημο ζεμείμο ημφημο 

εηξ Σμφνθμοξ, αθμφ εκ μοδεμηά πενηπηχζεη είκαη δηαηεζεημέκμη κα επακαιάβμοκ ηαξ 

επζνμπναλίαξ.  

(. . .) Ηαη μοδείξ ήημ δηαηεζεημέκμξ κα μαξ βμεζήζε, εκ ακάγθε θζάκςκ μέπνη 

νήλεςξ πνμξ ηεκ Σμονθίακ δηα κα επηβάιςμεκ ηαξ ακηηιήρεηξ μαξ ςξ πνμξ ηα δεηήμαηα 

ηαφηα.  
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(. . .)  Ο εν Αδάμ Ιπιμθ, μέιμξ  ηεξ Βνεηακκηθήξ Απμζημιήξ μμο είπεκ: Αθήζαηε 

ημοξ Σμφνθμοξ μυκμοξ κα οπμζημφκ ημ αίζπμξ ηεξ απακζνχπμο ηαφηεξ πμιηηηθήξ, θαη 

με μεηάζπεηε αοημφ, απμμαθνφκμκηεξ θαη ζεηξ ημοξ εκ Γιιάδη Σμφνθμοξ. Απήκηεζα υηη 

αίζπμξ δεκ βανφκεη εμάξ, μίηηκεξ οπμθφπημμεκ εηξ  ηεκ ζθιενάκ ακάγθεκ - εηξ εκ θαη 

Θεμί πείζμκηαη - κα δηεοθμιφκςμεκ ηεκ εγθαηάζηαζηκ ηςκ μονηάδςκ ηςκ πνμζθφγςκ, 

αιιά ημκ ζεμενηκυκ πμιηηηζμυκ, υζηηξ είκαη ακίθακμξ κα πνμιάβε ημ αίζπμξ ημφημ.  

(. . .) Γκςνίδς υηη μ πνμζθογηθυξ θυζμμξ ζα με ακαζεμαηίζε δη' αο ηυ πμο θάμκς. 

Αιι' έπς ηεκ ζοκείδεζηκ ήζοπμκ υηη ενγάδμμαη πνμξ ημ ζομθένμκ αοημφ».  

 

Γ. Βεκηδέιμξ πνμξ Α. Ηονηαθίδε, Θμδάκε 26.1.1923,  

ζημ  η. ηεθάκμο (επημ.) Γιεοζενίμο Βεκηδέιμο, ηα Ηείμεκα, ηυμμξ Γ΄, ζζ. 285-286 

 

β. « Οη πνυζθογεξ ηεξ Ιηθνάξ Αζίαξ, ηεξ Ακαημιηθήξ Θνάθεξ θαη ημο Γφλεηκμο 

Πυκημο . . . ζεςνμφκ υηη ε Ακηαιιαγή ηςκ ειιεκηθχκ πιεζοζμχκ ηεξ Σμονθίαξ πμο 

ακένπμκηαη ζε έκα εθαημμμφνημ δηαθυζηεξ πηιηάδεξ απέκακηη ζε ηνηαθυζηεξ πηιηάδεξ 

μμοζμοιμάκμοξ ηεξ Γιιάδαξ . . . πιήηηεη θαίνηα ηεκ παγθυζμηα ζοκ είδεζε θαη ηεκ 

παγθυζμηα εζηθή . . . υηη είκαη ακηίζεηε πνμξ ηα ηενυηενα δηθαηχμαηα ημο ακζνχπμο, ηεξ 

ειεοζενίαξ θαη ηδημθηεζίαξ  υηη ημ ζφζηεμα ηεξ Ακηαιιαγήξ απμηειεί κέα θαη 

θεθαιομμέκε μμνθή ακαγθαζηηθμφ εθπαηνηζμμφ θαη ακαγθαζηηθήξ απαιιμηνίςζεξ πμο 

θακέκα θνάημξ δεκ έπεη ημ δηθαίςμα κα ζέζεη ζε εθανμμγή πανά ηε ζέιεζε ηςκ 

πιεζοζμχκ. ηη μη ειιεκηθμί πιεζοζμμί ηεξ Ιηθναζίαξ, αοηυπζμκεξ απυ πακάνπαημοξ 

πνυκμοξ ζηε γε πμο θαημηθμφζακ θαη πάκς ζηεκ μπμία ηα δηθαηχμαηά ημοξ είκαη 

ακαπαιιμηνίςηα θαη απανάγναπηα, δεκ μεηακάζηεοζακ με ηε ζέιεζή ημοξ αιιά 

εθδηχπζεθακ απυ ηηξ εζηίεξ ημοξ ακηημεηςπίδμκηαξ ημ θάζμα ηεξ ζθαγήξ».  

 

Φήθηζμα πμο εγθνίζεθε απυ ημοξ πνυζθογεξ ηεξ Αζήκαξ ζημ ζοιιαιεηήνημ ζηεκ 

Ομυκμηα, 21.1.1923.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


