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ΜΙΑ∆Α ΝΞΩΠΕ  

  

ΘΓΙΑ Α1  

Κα δχζεηε ημ πενηεπυμεκμ ηςκ αθυιμοζςκ υνςκ:  

α. ηναηηςηηθυξ φκδεζμμξ   

β. Θασθυ Ηυμμα (1910)  

γ. φμθςκμ πενί αμμηβαίαξ μεηακαζηεφζεςξ μεηαλφ Γιιήκςκ θαη Βμοιγάνςκ.  

Ιμκάδεξ 15  

ΘΓΙΑ Α2  

Κα παναθηενίζεηε ηηξ πνμηάζεηξ πμο αθμιμοζμφκ γνάθμκηαξ ζημ ηεηνάδηυ ζαξ ηε ιέλε Οωζηό ή Θάζμξ 

δίπια ζημ γνάμμα πμο ακηηζημηπεί ζηεκ θάζε πνυηαζε:  

α. ημκ ηδεμιμγηθυ ημμέα ε επηθνάηεζε ηεξ Ιεγάιεξ Ζδέαξ εοκυεζε ηεκ ακάπηολε θαη ηε δηάδμζε 

ηδεμιμγηχκ με θμηκςκηθυ θαη ηαληθυ πενηεπυμεκμ.  

β. Ε μεηακάζηεοζε ζηηξ ΕΠΑ ζηα ηέιε ημο 19
μο

 θαη ζηηξ ανπέξ ημο 20
μο

 αη. εθηυκςζε ηηξ θμηκςκηθέξ 

εκηάζεηξ πμο δεμημφνγεζε ζηεκ Γιιάδα ε ζηαθηδηθή θνίζε.   

γ. Σμ εγπείνεμα ηεξ δηπμηυμεζεξ ημο πανημκμμίζμαημξ ημκ Ιάνηημ ημο 1922 απέθενε ζηεκ ειιεκηθή 

μηθμκμμία 1,2 δηζεθαημμμφνηα δναπμέξ.   

δ. Ε μιμθιήνςζε ηεξ αγνμηηθήξ μεηαννφζμηζεξ οπυ ηεκ πίεζε ημο πνμζθογηθμφ πνμβιήμαημξ μδήγεζε 

ηεκ αγνμηηθή μηθμκμμία ηεξ Γιιάδαξ ζε θαζεζηχξ μηθνμσδημθηεζίαξ.  

ε. Ε αμενηθακηθή εηαηνεία ΟΤΘΓΚ ημ 1925 ακέιαβε ηεκ εγθαηάζηαζε μμκάδςκ παναγςγήξ ειεθηνηθμφ 

νεφμαημξ ζηεκ Αζήκα.   

Ιμκάδεξ 10  

ΘΓΙΑ Β1  

Πμημη ιυγμη ζοκηέιεζακ ζηεκ παναθμή ημο νςζηθμφ θυμμαημξ θαηά ηεκ πενίμδμ ηεξ ζοκηαγμαηηθήξ 

μμκανπίαξ (1844-1864);   

Ιμκάδεξ 12   

  

ΘΓΙΑ Β2  

Πχξ οιμπμηήζεθε ε παιηκκυζηεζε ηςκ πνμζθφγςκ ζηε Ιηθνά Αζία (1918-1920) θαη πμηεξ ζοκζήθεξ 

ακηημεηχπηζακ μη πνυζθογεξ θαηά ηεκ άθηλή ημοξ εθεί;   

Ιμκάδεξ 13  

  

ΜΙΑ∆Α ∆ΓΡΠΓΞΕ  

ΘΓΙΑ Γ1   

Αλημπμηχκηαξ ηηξ ηζημνηθέξ ζαξ γκχζεηξ θαη ακηιχκηαξ ζημηπεία απυ ημ θείμεκμ πμο ζαξ δίκεηαη, κα 

ακαθενζείηε ζηε δηαδηθαζία με ηεκ μπμία μ Αιέλακδνμξ Δαΐμεξ ακέιαβε ημ αλίςμα ημο Όπαημο Ανμμζηή 

ηεξ Ηνήηεξ (μμκάδεξ 10) θαη ζημ ένγμ πμο επηηέιεζε ζημκ ημμέα ηεξ εζςηενηθήξ πμιηηηθήξ (μμκάδεξ 
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15).  

Ιμκάδεξ 25   

Ηείμεκμ  

Ὁ βαζηιηὰξ Γεχνγημξ, ζὲ ἀπάκηεζε ηῆξ εὐνςπασθῆξ δηαθμηκχζεςξ, ἔζπεοζε αὐζεμενὸκ κὰ ὑπμδείλεη, 

ὡξ ἀκηηθαηάζηαζε ημῦ πνίγθηπα Γεςνγίμο, ηὸκ Ἀιέλακδνμ Δαΐμε, πμιηηηθὸ γέηε ἔμπεηνμ θαὶ 
μεηνημπαζή. Ἡ ἀπμπχνεζε ημῦ πνχημο θαὶ  μεηαβίβαζε ημῦ ὕπαημο ἀληχμαημξ ηῆξ Ηνεηηθῆξ 

Πμιηηείαξ ζηὸ κέμ ἁνμμζηὴ πναγμαημπμηήζεθε ηυκ επηέμβνημ ημῦ 1906. Ἡ ζζεκανή ζηάζε ηῆξ 

ἑιιεκηθῆξ θοβενκήζεςξ θαὶ  πνμζανμμγὴ ημῦ πνίγθηπα Γεςνγίμο ζηὶξ ὁδεγίεξ ηεξ θαηέζηεζακ δοκαηὴ 

ηὴκ ἔγθαηνε ἀπμμυκςζε ηῶκ ἀδηάιιαθηςκ θηιμπνηγθηπηθῶκ ζημηπείςκ, ηὰ ὁπμῖα ἐπηδίςλακ κὰ 

μαηαηχζμοκ ηὴκ ἀκαπχνεζή ημο.[...]  

Ἡ πνμθήνολε ημῦ κέμο ὕπαημο ἁνμμζηῆ πνὸξ ηὸκ    θνεηηθὸ ιαυ, εὐζὺξ μεηὰ ηὴκ ἄθηλή ημο ζηὴ 

Ιεγαιυκεζμ, πνμήγγειιε ηὴκ ἐθανμμγὴ ημῦ θμηκμβμοιεοηηθμῦ ζοζηήμαημξ. [...] Ἡ πανμπὴ ἀμκεζηίαξ 

πνὸξ ημὺξ ὑπεφζοκμοξ ηῶκ αἱμαηενῶκ γεγμκυηςκ, πμὺ ζοκυδεοζακ ηὴκ ἀπμπχνεζε ημῦ πνίγθηπα 

Γεςνγίμο, ὑπμγνάμμηδε ηὴκ ἐπηζομία ημῦ κέμο θοβενκήηε κὰ ζομβάιεη ζηὴκ ἀπμθαηάζηαζε ηῆξ 

ἐζςηενηθῆξ ὁμυκμηαξ. Ἡ ὁιμθιήνςζε ἐλάιιμο ηῶκ ἐνγαζηῶκ ηῆξ κέαξ οκηαθηηθῆξ ζκμζοκειεφζεςξ 

ζὲ δηάζηεμα ηεζζάνςκ μυκμ μεκῶκ ἐπηβεβαίςκε ηὴκ ὁνηζηηθὴ θαηίζποζε ηῆξ κμμημυηεηαξ θαὶ ηὴκ 

ἐμπέδςζε ηῶκ θηιειεφζενςκ θμηκμβμοιεοηηθῶκ ἀνπῶκ. εηνὰ κέςκ κμμμζεηεμάηςκ ζοκέηεηκε ζηὴ 

βειηίςζε ηῆξ ιεηημονγίαξ ηῶκ δημηθεηηθῶκ μεπακηζμῶκ ἀιιὰ θαὶ ζηὴκ πιενέζηενε ζεζμμπμίεζε ηῆξ 

αὐημκμμίαξ. Ἡ ὀνγάκςζε ἰδηαίηενα ηῆξ θνεηηθῆξ πμιηημθοιαθῆξ, θάης ἀπὸ ηὴκ ἐπμπηεία ιιήκςκ 

ἀληςμαηηθῶκ, πανεῖπε ηὶξ πνμτπμζέζεηξ γηὰ ηὴ ζφκημμε ἀκηηθαηάζηαζε ηῶκ δηεζκῶκ ἀγεμάηςκ...    

  

Ἱζημνία ημῦ ιιεκηθμῦ Ἔζκμοξ, Συμμξ Ζ∆΄: Κεχηενμξ ιιεκηζμυξ ἀπυ ηυ 1881 ὡξ ηυ 1913,  Ἀζήκα: 

«θδμηηθή Ἀζεκῶκ» Α.Γ., 1977, ζζ. 213-214.   

  

  

ΘΓΙΑ ∆1   

  

Ιε βάζε ηηξ ηζημνηθέξ ζαξ γκχζεηξ θαη ακηιχκηαξ ζημηπεία απυ ηα θείμεκα πμο ζαξ δίκμκηαη, κα 

ακαθενζείηε ζηε δηπιςμαηηθή δναζηενηυηεηα πμο ακέπηολε ημ 1919 μ μεηνμπμιίηεξ Υνφζακζμξ, υζμκ 

αθμνά ημ Πμκηηαθυ Δήηεμα, ζηε οκδηάζθερε ηεξ Γηνήκεξ ζημ Πανίζη (μμκάδεξ 15) θαη ζηηξ 

δηαπναγμαηεφζεηξ ημο με ημοξ Ανμέκημοξ μέπνη ηεκ οπμγναθή ηεξ ζοκζήθεξ θηιίαξ θαη ζοκενγαζίαξ 

ακάμεζα ζημοξ Ιπμιζεβίθμοξ θαη ημκ Ηεμάι ημκ Ιάνηημ ημο 1921 (μμκάδεξ 10).  

Ιμκάδεξ 25  

  

Ηείμεκμ Α  

Σήκ μὐζηαζηηθή εὐζφκε γηά ηήκ πνμβμιή ηῶκ πμκηηαθῶκ ζέζεςκ ζηή οκδηάζθερε ηῆξ Γἰνήκεξ ἀκέιαβε 

μ μεηνμπμιίηεξ Υνφζακζμξ. Ἀπυ ηυ 1919 ὥξ ηυ 1922 ὁ ζνεζθεοηηθυξ αὐηυξ γέηεξ ὑπῆνλε ὁ δοκαμηθυξ 

ἐθθναζηήξ ημῦ θηκήμαημξ γηά ηήκ ἵδνοζε πμκηηαθμῦ θνάημοξ. έ ηειεοηαία ἀκάιοζε ὁ Υνφζακζμξ, 

θαζχξ θαί ὅιεξ μἱ πμκηηαθέξ ὀνγακχζεηξ, ἐπηζομμῦζε ηήκ ἕκςζε ημῦ  Πυκημο μέ ηυ ἐιεφζενμ ἑιιεκηθυ 

θνάημξ. [...] Ἔηζη, μαδί μέ ηυκ  Σμπμηενεηή ημῦ Παηνηανπηθμῦ Θνυκμο, Ιεηνμπμιίηε Πνμφζεξ 

∆ςνυζεμ, θαί ηυκ Παηνηανπηθυ ζφμβμοιμ γηαηνυ Ἀιέλακδνμ Παππᾶ, ὁ Υνφζακζμξ πῆγε ζηυ Πανίζη γηά 

κά ἀκηηπνμζςπεφζεη ἐθεῖ ζηήκ ∆ηάζθερε ηά δίθαηα ημῦ ἀιφηνςημο πμκηηαθμῦ ἑιιεκηζμμῦ. Υςνίξ 

πνμκμηνηβή ὁ Υνφζακζμξ, μέ ηήκ βμήζεηα ημῦ Παππᾶ, πνμεημίμαζε ἕκα ἐθηεκέξ ὑπυμκεμα [...] (με ημ 

μπμίμ)  δεημῦζε ηήκ ἀπαιιαγή ημῦ ἑιιεκηθμῦ ζημηπείμο ἀπὸ ηυ ημονθηθυ θαί ηήκ ἵδνοζε ἑκυξ 

«Αὐημκυμμο ιιεκηθμῦ Ηνάημοξ». [...] Ὁ Γάιιμξ δηπιςμάηεξ (Δφι Ηαμπυκ) ὑπέδεηλε ζηυκ Ιεηνμπμιίηε 

κά πνμεημημάζεη ηυ ἔδαθμξ πανμοζηάδμκηαξ ηίξ ἀληχζεηξ ημο ζημφξ Βνεηακμφξ θαί Ἀμενηθακμφξ 
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ἀκηηπνμζχπμοξ. Σήκ ὑπυδεηλε αὐηή ὁ Υνφζακζμξ ἀθμιμφζεζε πςνίξ θαζοζηένεζε. Ὑπυ ηυ πκεῦμα 

ἐθείκμο ημῦ ὑπμμκήμαημξ μίιεζε ὁ Ιεηνμπμιίηεξ ζηυ Γάιιμ πνςζοπμονγυ Πμοακθανέ θαζχξ θαί ζηά 

μέιε ηῆξ ἀγγιηθῆξ ἀπμζημιῆξ. ηυκ Ηιεμακζχ  εἰδηθά ἔδςζε θαί πνυζζεημ ζεμείςμα πενί ημῦ 

πμκηηαθμῦ δεηήμαημξ...    

  
A.’Αιελακδνῆξ Ἡ ἀκάπηολε ημῦ ἐζκηθμῦ πκεφμαημξ ηῶκ ιιήκςκ ημῦ Πυκημο, 1918-1922: ιιεκηθή ἐλςηενηθή πμιηηηθή θαί 

ημονθηθή ἀκηίδναζε, ζηυ: Ιειεηήμαηα γφνς ἀπυ ηυκ Βεκηδέιμ θαί ηήκ ἐπμπή ημο, μέ ηήκ ἐπμπηεία Θ. Βενέμε θαί Ο. 

∆εμεηναθυπμοιμο (∆μθίμημ-Ἱζημνία, 1), Ἀζήκα: Φηιηππυηεξ, 1980, ζζ. 436-437.  

  

  

Ηείμεκμ Β  

  

Ὁ Υνφζακζμξ ἀθμιμοζχκηαξ ηίξ ὁδεγίεξ ημῦ Βεκηδέιμο, ζοκμμίιεζε ἀκεπίζεμα μέ ημφξ Ἀνμεκίμοξ 

ἀκηηπνμζχπμοξ ζηή ∆ηάζθερε ηῆξ Γἰνήκεξ ηυκ Ιάσμ ημῦ 1919 ζηυ Πανίζη. Ἔηζη, πανυιμ πμφ πανέμεηκε 

ἕκαξ ἀθμζηςμέκμξ ζηαζχηεξ ημῦ πμκηηαθμῦ θηκήμαημξ ἀκελανηεζίαξ, μεηά ηίξ ζοκακηήζεηξ ημο μέ ηυκ 

Βεκηδέιμ δέπζεθε κά δηενεοκήζεη ηίξ πηζακυηεηεξ ἀνμεκμ-πμκηηαθῆξ ζοκενγαζίαξ. Ιηά ηέημηα πνυηαζε 

ἔγηκε πενηζζυηενμ ἑιθοζηηθή μεηά ηήκ ἀπμηοπία ημῦ Ιεηνμπμιίηε κά ἐλαζθαιίζεη ζογθεθνημέκε βμήζεηα 

γηά ηήκ ἵδνοζε πςνηζημῦ θνάημοξ Πυκημο θαηά ηή δηάνθεηα ηῶκ δηπιςμαηηθῶκ ημο ἐκενγεηῶκ ζηήκ 

Γὐνχπε ηυ θαιμθαίνη ημῦ 1919. [...] οκεπίδμκηαξ ηή δηπιςμαηηθή ημο πνμζπάζεηα, ὁ Υνφζακζμξ 

ἔθζαζε ζηήκ ἀνμεκηθή πνςηεφμοζα νηβάκ. Ἔθεῖ ἔιαβε μένμξ ζέ παναηεηαμέκεξ ζοκδηαζθέρεηξ μέ ηήκ 

ἀνμεκηθή θοβένκεζε ἀπυ ηίξ 10 ὥξ ηίξ 16 Ἰακμοανίμο 1920. [...] Σειηθά, αὐηέξ μἱ παναηεηαμέκεξ 

δηαπναγμαηεφζεηξ ηενμαηίζζεθακ ὅηακ μἱ ἕιιεκεξ Πυκηημη θαί  ἀνμεκηθή θοβένκεζε ημῦ νηβάκ 

ζομθχκεζακ κά δεμημονγεζεῖ μηά «πμκηημ-ἀνμεκηθή ζοκμμμζπμκδία», ἔμεηκε ὅμςξ κα θαζμνηζζεῖ 
ἐπαθνηβῶξ ὁ βαζμυξ ὁμμζπμκδμπμίεζήξ ηεξ. Ἡ ζομθςκία ὑπμγνάθηεθε ἀπυ ηυκ Ἀνμέκημ 

Πνςζοπμονγυ Α. Υαηηζηάκ θαί ηυκ Ιεηνμπμιίηε Υνφζακζμ...   

  
A.’Αιελακδνῆξ Ἡ ἀκάπηολε ημῦ ἐζκηθμῦ πκεφμαημξ ηῶκ ιιήκςκ ημῦ Πυκημο, 1918-1922: ιιεκηθή ἐλςηενηθή πμιηηηθή θαί 

ημονθηθή ἀκηίδναζε, ζηυ: Ιειεηήμαηα γφνς ἀπυ ηυκ Βεκηδέιμ θαί ηήκ ἐπμπή ημο, μέ ηήκ ἐπμπηεία Θ. Βενέμε θαί Ο. 

∆εμεηναθυπμοιμο (∆μθίμημ-Ἱζημνία, 1), Ἀζήκα: Φηιηππυηεξ, 1980, ζζ. 446-448.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


