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ΜΙΑ∆Α Α΄  

ΘΓΙΑ Α1  

Α.1.1. Κα πνμζδημνίζεηε ακ ημ πενηεπυμεκμ ηςκ αθυιμοζςκ πνμηάζεςκ είκαη ζςζηυ ή υπη, γνάθμκηαξ 

ζημ ηεηνάδηυ ζαξ ηε ιέλε «Οωζηό» ή «Θάζμξ» δίπια ζημκ ανηζμυ πμο ακηηζημηπεί ζηεκ θάζε 

πνυηαζε:  

1. Σμ θφνημ πνυβιεμα πμο δεμημονγήζεθε μεηά ηε ιήλε ηςκ Βαιθακηθχκ πμιέμςκ ήηακ ε 

πανμοζία ηζπονχκ μεημκμηηθχκ μμάδςκ ζηηξ κεμαπμθηεζείζεξ πενημπέξ.  

2.  Ο ζάκαημξ ημο Ηςιέηηε ημ 1847 εοκυεζε ημ γαιιηθυ θυμμα.  

3. ηηξ 10 Ζμοκίμο 1930 οπμγνάθεθε ε οκζήθε ηςκ εβνχκ πμο απμηειμφζε ημ μηθμκμμηθυ 

ζφμθςκμ μεηαλφ Γιιάδαξ θαη Σμονθίαξ.  

4. Ε δίπνμκε πνμεδνία ημο μεηνμπμιίηε Υνφζακζμο ζηεκ Σναπεδμφκηα ήηακ έκα αιεζηκυ 

δηάιεημμα δεμμθναηίαξ.  

5. Ο πνςζοπμονγυξ ∆ειηγηάκκεξ ζηηξ 12 Ιανηίμο 1905 πνμέβε ζε ζθιενέξ δειχζεηξ θαηά 

ημο πνίγθηπα Γεςνγίμο θαη ηςκ ζοκενγαηχκ ημο.  

Ιμκάδεξ 10  

Α.1.2. Κα δχζεηε ημ πενηεπυμεκμ ηςκ υνςκ πμο αθμιμοζμφκ:  

α.  Ημηκςκημιμγηθή Γηαηνεία.   

β.  Ονγακηζμυξ (Θεζζαιμκίθε 1914).  

γ.  Παηνηανπηθή Γπηηνμπή.  

Ιμκάδεξ 15  

ΘΓΙΑ Α2  

Α.2.1. Πμηα ήηακ ε εμπμνηθή δναζηενηυηεηα ημο Πανεολείκημο ειιεκηζμμφ θαηά ημκ 19
μ

 αηχκα;  

 Ιμκάδεξ 13  

Α.2.2. Πμηα ήηακ ηα πιεμκεθηήμαηα, πμο είπε απμθηήζεη ε Γιιάδα ημο μεζμπμιέμμο (1919-1939), ηα 

μπμία επέηνερακ ηε ζεηηθή μηθμκμμηθή ηεξ πμνεία;  

Ιμκάδεξ 12  

ΜΙΑ∆Α Β΄  

ΘΓΙΑ Β1  

Ακηιχκηαξ ζημηπεία απυ ημ πημ θάης θείμεκμ θαη αλημπμηχκηαξ ηηξ ηζημνηθέξ ζαξ γκχζεηξ κα 

πανμοζηάζεηε ηεκ πμιηηηθή ζηάζε ημο Γιεοζενίμο Βεκηδέιμο απέκακηη ζημ Ηνεηηθυ Δήηεμα ςξ 

πνςζοπμονγμφ ηεξ Γιιάδαξ μέπνη ημ 1912.  

Ιμκάδεξ 25  
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Ηείμεκμ   

ηηξ 27 Αογμφζημο
1

, μ Γιεοζένημξ Βεκηδέιμξ οπέβαιε ηεκ παναίηεζή ημο απυ ημ αλίςμα ημο 

πνμέδνμο ηεξ Γθηειεζηηθήξ Γπηηνμπήξ ηεξ αοηυκμμεξ Ηνεηηθήξ Πμιηηείαξ θαη ιίγεξ μένεξ ανγυηενα 

εγθαηέιεηρε ηα Υακηά γηα κα ακαιάβεη εκενγή πμιηηηθή δνάζε ζηεκ Αζήκα. […] Ο Ηνεηηθυξ εγέηεξ είπε 

θαηαιήλεη κςνίηενα ζηε γεκηθή δηαπίζηςζε υηη ε δηθαίςζε ηςκ εζκηθχκ πνμζδμθηχκ ηεξ ηδηαίηενεξ 

παηνίδαξ ημο ήηακ ακαπυζπαζηα ζοκοθαζμέκε με ηε δοκαηυηεηα ημο ειεφζενμο βαζηιείμο κα ηε 

ζοκδνάμεη απμηειεζμαηηθά, με δηπιςμαηηθά ή ζηναηηςηηθά μέζα. Ιε αοηή ηε ζθέρε, ζα ζοκδοάζεη ηεκ 

επίζπεοζε ηςκ πμιεμηθχκ ελμπιηζμχκ με ηεκ απμθογή ηεξ άμεζεξ εμπιμθήξ ζε έκμπιε ζφνναλε. Ε 

δηηηή αοηή επηδίςλε ελεγεί ηε γεκηθυηενε δηπιςμαηηθή ηαθηηθή ημο, ζηα πιαίζηα ηεξ μπμίαξ εκηαζζυηακ 

θαη ε εηδηθυηενε ακηημεηχπηζε ημο Ηνεηηθμφ Δεηήμαημξ.  

Ιε ηεκ παναθίκεζε, πνάγμαηη, ηεξ Αζήκαξ, ζα επηθναηήζεη ζηε μεγαιυκεζμ θιίμα φθεζεξ θαη 

ακαμμκήξ, ημ μπμίμ υμςξ ζα δηαηαναπηεί ζηηξ ανπέξ ημο 1912. Αθμνμή γηα ηεκ πανεμβμιή δοζπενεηχκ 

ζηεκ εθανμμγή ηεξ πμιηηηθήξ αοηήξ ημο Γιεοζενίμο Βεκηδέιμο ζηάζεθε ε άθαμπηε απυθαζε μενίδαξ 

μειχκ ηεξ Ηνεηηθήξ Βμοιήξ κα μεηάζπμοκ ζηηξ ενγαζίεξ ημο ειιεκηθμφ θμηκμβμοιίμο με ηεκ πεπμίζεζε 

υηη, μεηά ηε μμκμμενή ακαθήνολε ηεξ έκςζεξ, ημ 1908, ζα ζοκέβαιιακ με ημκ ηνυπμ αοηυ θαη ζηεκ 

ηοπηθή επηθφνςζή ηεξ θαη ζα εθβίαδακ, ηειηθά, ηε δηεζκή ακαγκχνηζε.  

Ε ακηίδναζε ημο Έιιεκα πνςζοπμονγμφ ήηακ άμεζε θαη θαηεγμνεμαηηθή. ε επείγμκ μήκομά ημο 

πνμξ ημ Ραγθαβή, θοβενκεηηθυ ακηηπνυζςπμ ζηα Υακηά, οπμγνάμμηδε: «∆εκ επηηνέπεηαη κα ζοζηαζζμφκ 

ηα θεθηεμέκα δηα ηεξ ζπμοδήξ. ∆εκ είκαη εκηνμπή δηα ηεκ μηθνάκ Ηνήηεκ κα μημεζή μέγηζηα έζκε θαη κα 

οπμμείκε. [...] Οη Ηνήηεξ ιεζμμκμφκ υηη ηίζεκηαη ακηημέηςπμη υπη μυκμκ ηεξ Σμονθίαξ θαη ηςκ Ιεγάιςκ 

∆οκάμεςκ, αιιά θαη αοημφ ημφημο ημο Γιεοζένμο Βαζηιείμο, ημο μπμίμο ε θοβένκεζηξ δεκ εοκμεί κα 

απμδεπζή ημ θνεηηθυκ πναληθυπεμα θαη κα έιζε εηξ άθαηνμκ νήληκ με ηεκ Σμονθίακ. οκηυκςξ θαη άκεο 

απςιείαξ μηαξ εμέναξ αζπμιμομέκε με ηεκ ζηναηηςηηθήκ ζογθνυηεζηκ ηεξ πχναξ, ε θοβένκεζηξ αλημί 

υπςξ εηξ ηεκ γκχμεκ ηεξ πνμζανμμζζή ε γκχμε ηςκ πμιηηηθχκ ανπεγχκ ηεξ Ηνήηεξ».  

      

1. ημο 1910  

ΗΡΕΣΕ: Ζζημνία θαη Πμιηηηζμυξ, η. Β΄, Ηνήηε 1983, ζει. 483-484.  

  

ΘΓΙΑ Β2  

Αθμφ μειεηήζεηε ηα παναηηζέμεκα άνζνα ηςκ οκηαγμάηςκ ημο 1844 θαη ημο 1864 θαη αλημπμηήζεηε 

ηηξ ηζημνηθέξ ζαξ γκχζεηξ, κα εκημπίζεηε ηηξ μμμηυηεηεξ θαη ηηξ δηαθμνέξ μεηαλφ ηςκ δφμ οκηαγμάηςκ.  

Ιμκάδεξ 25  

ΗΓΖΙΓΚΑ  

Ηείμεκμ Α: από ημ Ούκηαγμα ημο 1844  

Νενί δεμμζίμο δηθαίμο ηωκ Γιιήκωκ  

Άνζνμκ 10  

Παξ ηηξ δφκαηαη κα δεμμζηεφε πνμθμνηθχξ ηε, εγγνάθςξ θαη δηα ημο ηφπμο ημοξ ζημπαζμμφξ ημο, ηενχκ 

ημοξ κυμμοξ ημο Ηνάημοξ.  

Ο ηφπμξ είκαη ειεφζενμξ θαη ιμγμθνηζία δεκ επηηνέπεηαη.  

Οη οπεφζοκμη ζοκηάθηαη, εθδυηαη θαη ηοπμγνάθμη εθεμενίδςκ δεκ οπμπνεμφκηαη εηξ μοδεμίακ 

πνεμαηηθήκ πνμθαηαβμιήκ  ιυγς εγγοήζεςξ.  

Οη εθδυηαη εθεμενίδςκ ζέιμοκ είζζαη πμιίηαη Έιιεκεξ.  
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Νενί ζοκηάλεωξ ηεξ Νμιηηείαξ  

Άνζνμκ 15  

Ε κμμμζεηηθή ελμοζία εκενγείηαη ζοκάμα οπυ ημο Βαζηιέςξ, ηεξ Βμοιήξ θαη ηεξ Γενμοζίαξ.  

Άνζνμκ 20  

Ε εθηειεζηηθή ελμοζία ακήθεη εηξ ημκ Βαζηιέα, εκενγείηαη δε δηα ηςκ παν’ αοημφ δημνηδμμέκςκ 

οπεοζφκςκ Τπμονγχκ.  

Άνζνμκ 21  

Ε δηθαζηηθή ελμοζία εκενγείηαη δηα ηςκ δηθαζηενίςκ, αη δε δηθαζηηθαί απμθάζεηξ εθηειμφκηαη εκ μκυμαηη 

ημο Βαζηιέςξ.  

  

Ηείμεκμ Β: από ημ Ούκηαγμα ημο 1864  

Άνζνμκ 10  

Οη Έιιεκεξ έπμοζη ημ δηθαίςμα ημο ζοκένπεζζαη εζφπςξ θαη αυπιςξ· μυκμκ εηξ ηαξ δεμμζίαξ 

ζοκαζνμίζεηξ δφκαηαη κα πανίζηαηαη ε Αζηοκμμία. Αη εκ οπαίζνς ζοκαζνμίζεηξ δφκακηαη κα 

απαγμνεοζχζηκ, ακ ςξ εθ ημφηςκ επίθεηαη θίκδοκμξ εηξ ηεκ δεμμζίακ αζθάιεηακ.  

Άνζνμκ 14  

Έθαζημξ δφκαηαη κα δεμμζηεφε πνμθμνηθχξ, εγγνάθςξ θαη δηα ημο ηφπμο ημοξ ζημπαζμμφξ ημο, ηενχκ 

ημοξ κυμμοξ ημο Ηνάημοξ. Ο ηφπμξ είκαη ειεφζενμξ. Ε ιμγμθνηζία ςξ θαη πακ άιιμ πνμιεπηηθυκ μέηνμκ 

απαγμνεφμκηαη ...  

Άνζνμκ 21  

Άπαζαη αη ελμοζίαη πεγάδμοζηκ εθ ημο Έζκμοξ, εκενγμφκηαη δε θαζ’ μκ ηνυπμκ μνίδεη ημ φκηαγμα.  

Άνζνμκ 22  

Ε κμμμζεηηθή ελμοζία εκενγείηαη οπυ ημο Βαζηιέςξ θαη ηεξ Βμοιήξ.  

Άνζνμκ 27  

Ε εθηειεζηηθή ελμοζία ακήθεη εηξ ημκ Βαζηιέα, εκενγείηαη δε δηα ηςκ παν’ αοημφ δημνηδμμέκςκ 

οπεοζφκςκ οπμονγχκ.  

Άνζνμκ 28  

Ε δηθαζηηθή ελμοζία εκενγείηαη δηα ηςκ δηθαζηενίςκ, αη δε δηθαζηηθαί απμθάζεηξ εθηειμφκηαη εκ μκυμαηη 

ημο Βαζηιέςξ.  

  

Αιέλακδνμξ βχιμξ, Σα ειιεκηθά οκηάγμαηα 1822-1952, Αζήκα  1972, ζει. 129-131 θαη 155.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


