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ΑΝΜΘΡΠΕΞΖΓΟ ΓΛΓΠΑΟΓΖΟ Γ΄ ΠΑΛΕΟ ΓΚΖΑΖΜΡ ΘΡΗΓΖΜΡ  

ΠΞΖΠΕ 5 ΖΜΡΚΖΜΡ 2001 

ΓΛΓΠΑΔΜΙΓΚΜ ΙΑΘΕΙΑ ΘΓΩΞΕΠΖΗΕΟ ΗΑΠΓΡΘΡΚΟΕΟ:  

ΘΓΙΑΠΑ ΚΓΜΓΘΘΕΚΖΗΕΟ ΖΟΠΜΞΖΑΟ  
 

ΜΙΑΔΑ Α΄ 

 

ΘΓΙΑ Α1  

α. Κα δχζεηε με ζοκημμία ημ πενηεπυμεκμ ηςκ αθυιμοζςκ ηζημνηθχκ εκκμηχκ:  

  Πακδημάη  

  Γζκηθυκ Ημμηηάημκ  

  Μμάδα ηςκ Ζαπχκςκ.  

Ιμκάδεξ 15  

 

β. Κα πνμζδημνίζεηε, ακ ημ πενηεπυμεκμ ηςκ αθυιμοζςκ πνμηάζεςκ είκαη ζςζηυ 

ή υπη, γνάθμκηαξ ζημ ηεηνάδηυ ζαξ ηεκ έκδεηλε Οωζηό ή Θάζμξ  δίπια ζημκ 

ανηζμυ πμο ακηηζημηπεί ζηεκ θάζε πνυηαζε.  

1.  Ε ειιεκηθή βημμεπακία θαηά ηε δηάνθεηα ημο 19μο αηχκα οπέθενε απυ 

ηεκ έιιεηρε θεθαιαίςκ.  

2.  Έκα απυ ηα αηηήμαηα ηςκ “ακηηπμιηηεοηηθχκ μμίιςκ” ζηα ηέιε ηεξ 

δεθαεηίαξ ημο 1850 ήηακ ε ίδνοζε αγνμηηθχκ ηναπεδχκ.  

3.  Ιεηά ηεκ επηβμιή ημο Δηεζκμφξ Μηθμκμμηθμφ Γιέγπμο, ε εγγφεζε ηςκ 

Δοκάμεςκ αφλεζε ηεκ πηζημιεπηηθή ηθακυηεηα ημο θνάημοξ.  

4.  Ε “Ναηνηανπηθή Γπηηνμπή” μενίμκεζε γηα ηεκ εγθαηάζηαζε ηςκ 

πνμζθφγςκ ζηε Ιαθεδμκία θαη ηε Θνάθε.  

5.  Οηηξ εθιμγέξ ημο 1933 επηθνάηεζε ημ Ηυμμα ηςκ Φηιειεοζένςκ.  

Ιμκάδεξ 10  

ΘΓΙΑ Α2  

 

α. Οε πμηα θαηάζηαζε βνηζθυηακ ημ πηζηςηηθυ ζφζηεμα ηεξ πχναξ μέπνη ημ 

1841;   

Ιμκάδεξ 12  

 

β. Νμηα ήηακ ε πνμζθμνά ηςκ Ιηθναζηαηχκ πνμζθφγςκ ημο 1922 ζημκ ημμέα 

ημο πμιηηηζμμφ;  

Ιμκάδεξ 13  

 

 

ΜΙΑΔΑ Β΄ 

ΘΓΙΑ Β1  

α. Ιε βάζε ημ παναθάης θείμεκμ ημο ανίιαμο Πνηθμφπε θαη ηηξ ηζημνηθέξ ζαξ 

γκχζεηξ κα ακαιφζεηε ηηξ βαζηθέξ γναμμέξ ημο εθζογπνμκηζηηθμφ 

πνμγνάμμαηυξ ημο θαη κα ακαθένεηε ηηξ πνμζπάζεηεξ πμο έγηκακ γηα κα 

οιμπμηεζεί .  

  

Ννμγναμμαηηθέξ δειώζεηξ ημο . Πνηθμύπε ζηε Βμοιή, Ιάνηημξ 1882:  
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«Πμ πνυγναμμα εμχκ δεηεί ηεκ ακυνζςζηκ ημο ηυπμο.  Ε θμηκςκία δεηεί 

θναγμμφξ θαηά ηςκ οπενβαζηχκ ηεξ θοβενκήζεςξ, θαηά ηςκ οπενβαζηχκ 

πακηυξ ηζπφμκημξ, θαηά ηςκ οπενβαζηχκ ηεξ Βμοιήξ . Δίδμκηεξ χζεζηκ . . . εηξ 

πάκηα ηα αθμνχκηα εηξ ηεκ οιηθήκ πνυμδμκ, ήηηξ απμηειεί ηα κεφνα ηεξ 

εζκηθήξ εκενγείαξ, μθείιμμεκ ηδίςξ κα δχζςμεκ πάζακ εμχκ ηεκ πνμζμπήκ 

εηξ ηεκ μηθμκμμηθήκ θαηάζηαζηκ.»  

 

Ιμκάδεξ 15  

 

β. Κα ελεγήζεηε ηεκ ακηίδναζε ηεξ θμηκήξ γκχμεξ απέκακηη ζηεκ πμιηηηθή ημο 

. Πνηθμφπε.  

 

Ιμκάδεξ 10  

 

ΘΓΙΑ Β2  

Ιε βάζε ηηξ δφμ πεγέξ πμο ζαξ δίκμκηαη θαη ηηξ ηζημνηθέξ ζαξ γκχζεηξ γηα ηεκ 

ηνμπμπμίεζε ημο Οοκηάγμαημξ θαη ημ κμμμζεηηθυ ένγμ ηεξ θοβένκεζεξ Γιεοζενίμο 

Βεκηδέιμο ημ 1911, κα απμηημήζεηε θαηά πυζμ μη αιιαγέξ πμο επέθενε ηυηε μ Γ. 

Βεκηδέιμξ ακηαπμθνίκμκηακ ζηα αηηήμαηα ημο θηκήμαημξ ζημ Γμοδί (1909).  

 

α. Ννμθήνολε ημο Οηναηηωηηθμύ Οοκδέζμμο ηεκ εμένα ημο θηκήμαημξ, 15 

Αογμύζημο 1909: 

  «Ννμξ ηεκ Α.Ι. ημκ Βαζηιέα, ηεκ Ηοβένκεζηκ θαη ημκ Γιιεκηθ υκ Θαυκ.  

 . . . Μ Οφκδεζμμξ ηςκ αληςμαηηθχκ ημο Γζκηθμφ Οηναημφ ηεξ Λενάξ θαη ημο 

Καοηηθμφ . . . πνμβαίκεη εηξ ηεκ οπμβμιήκ ηενάξ παναθιήζεςξ πνμξ ημκ 

Βαζηιέα . . .  θαη πνμξ ηεκ Ηοβένκεζίκ ημο, υπςξ μιμρφπςξ επηδμζχζηκ εηξ ηεκ 

άμεζμκ θαη ηαπείακ ακυνζςζηκ ηςκ θαθχξ εκ γέκεη επυκηςκ, ηδία δε ηςκ ημο 

Οηναημφ θαη ημο Καοηηθμφ . . .  

 . . . Μ Οηναηηςηηθυξ Οφκδεζμμξ πμζεί . . . υπςξ ε Δημίθεζηξ ηεξ χναξ θαηαζηή 

πνεζηή θαη έκηημμξ, υπςξ ε Δηθαημζφκε απμκέμεηαη ηαπέςξ μεη’ αμενμιερίαξ 

θαη ηζυηεημξ πνμξ άπακηαξ εκ γέκεη ημοξ πμιίηαξ αδηαθνίηςξ ηάλεςξ, υπςξ ε 

Γθπαίδεοζηξ ημο Θαμφ θαηαζηή ιοζηηειήξ δηα ημκ πναθηηθυκ βίμκ θαη ηαξ 

ζηναηηςηηθάξ ακάγθαξ ηεξ χναξ, υπςξ ε δςή, ε ηημή θαη ε πενημοζία ηςκ 

πμιηηχκ ελαζθαιηζζχζηκ, θαη ηέιμξ υπςξ ηα μηθμκμμηθά ακμνζςζχζη».  

   Γηάκκεξ Ημνδάημξ: Ζζημνία ηεξ κεχηενεξ Γιιάδαξ , Γ΄, ζ. 114-117. 

 

β. Από ημ ιόγμ ημο Γιεοζενίμο Βεκηδέιμο ζηηξ 5.9.1910 ζηεκ πιαηεία 

Οοκηάγμαημξ: 

 «Οομπμιίηαη ,  

 Γκςνίδεηε πμία οπήνλακ ηα αίηηα, ηα μπμία πνμεθάιεζακ ηεκ ελέγενζηκ ημο 

Αογμφζημο πανειζυκημξ έημοξ, επμμέκςξ δεκ έπς ακάγθεκ κα οπμμκήζς 

αοηά εηξ ομάξ δηα μαθνχκ .. . Αζηηθή δηθαημζφκε εθανμυδμοζα πνμξ νφζμηζηκ 

ηςκ ζπέζεςκ ημο ζογπνυκμο βίμο κμμμζεζίακ πνμκμιμγμομέκεκ απυ 15 θαη 20 

αηχκςκ .. . Γμπμνηθή κμμμζεζία πνμκμιμγμομέκε απυ εκυξ αηχκμξ . . . Νμηκηθή 

δηαδηθαζία ήηηξ . . .  θηκείηαη βναδφηαηα . . .  Δεμμζία εθπαίδεοζηξ, ήηηξ . . .  

εθηνέθεη δη ’  ακεπανθμφξ άιιςξ ηε μμνθχζεςξ ηνμθίμμοξ ημο 

πνμτπμιμγηζμμφ ακηθάκμοξ δηα θάζε άιιμ πιμοημπαναγςγυκ επάγγειμα.. .  
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 . . . Ε Δημίθεζηξ θαηνηάδμοζα . . .  

 . . . Έιιεηρηξ αγνμηηθήξ αζθαιείαξ . . . Αδηαθμνία εκηειήξ πνμξ ηαξ ενγαηηθάξ 

θαη αγνμηηθάξ ηάλεηξ . . . Ακηθακυηεξ πνμξ παναζθεοήκ ακαιυγμο πνμξ ημοξ 

πυνμοξ ηεξ πχναξ αιιά θενεγγφμο θαη εημημμπμιέμμο πάκημηε ζηναηηςηηθήξ 

δοκάμεςξ .. .  Ε εθ ηςκ εθιμγχκ ηεξ 8εξ Αογμφζημο πνμειζμφζα ιασθή 

ακηηπνμζςπεία απμζημιήκ έπεη υπςξ ακαζεςνήζε ςνηζμέκαξ δηαηάλεηξ ημο 

Οοκηάγμαημξ. Αιιά ζα πανεγκχνηδέ ηηξ πνμθακή αιήζεηακ, εάκ δεκ 

ακεγκχνηδεκ, υηη εφνοκζηξ ημο θφθιμο ηςκ ενγαζηχκ αοηήξ, υπςξ 

ακαζεςνεζχζη θαη άιιαη δηαηάλεηξ ημο Οοκηάγμαημξ, με ζίγμοζαη μφηε η εκ 

μμνθήκ ηεξ Νμιηηείαξ, μφηε ηεκ ελμοζίακ ή ημ πνυζςπμκ ημο Βαζηιέςξ, μφηε 

ηεκ ηάληκ ηεξ δηαδμπήξ, ακηαπμθνίκεηαη πνμξ ηζπονάκ αλίςζηκ ηεξ Ημηκήξ 

Γκχμεξ».  

   Γηάκκεξ Ημνδάημξ: Ζζημνία ηεξ κεχηενεξ Γιιάδαξ , Γ΄ ζ. 210-215. 

Ιμκάδεξ 25  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


