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ΓΛΓΠΑΔΜΙΓΚΜ ΙΑΘΕΙΑ: 

ΘΓΙΑΠΑ ΚΓΜΓΘΘΕΚΖΗΕΟ ΖΟΠΜΞΖΑΟ ΘΓΩΞΕΠΖΗΕΟ ΗΑΠΓΡΘΡΚΟΕΟ  

 

ΜΙΑΔΑ Α΄ 

ΘΓΙΑ Α1  

Α.1.1. Κα γνάρεηε ζημ ηεηνάδηυ ζαξ ηα γνάμμαηα ηεξ Οηήιεξ Α θαη δίπια ζημ 
θαζέκα απυ αοηά ημκ ανηζμυ ηεξ πνυηαζεξ απυ ηε Οηήιε Β πμο 
ακηηζημηπεί ζςζηά.  

 
Οηήιε Α Οηήιε Β 

α. Γπηηνμπή Απμθαηαζηάζεςξ 

Ννμζθφγςκ  

(ΓΑΝ, 1923)  

 

β. Ναηνηανπηθή Γπηηνμπή (1918)  

 

γ.  Παμείμ Νενηζάιρεςξ 

Ννμζθφγςκ (1922)  

 

δ. Ιηθηή Γπηηνμπή Ακηαιιαγήξ 

(1923) 

1.  Ζδνφζεθε με βάζε ημ άνζνμ 11 ηεξ 

Οφμβαζεξ ηεξ Θμδάκεξ.  

2.  Ακήγεηνε λφιηκα παναπήγμαηα γηα ηεκ 

πνμζςνηκή ζηέγαζε ηςκ πνμζθφγςκ.  

3.  Ζδνφζεθε με πνςημβμοιία ηεξ ΗΠΓ.  

4.  Ζδνφζεθε με βάζε ηε Οομθςκία ηεξ 

Άγθοναξ.  

5.  Γίπε ζθμπυ κα μνγακχζεη ημκ 

επακαπαηνηζμυ ηςκ εθημπηζμέκςκ.  

Ιμκάδεξ 8 

 

Α.1.2. Κα δχζεηε ημ πενηεπυμεκμ ηςκ αθμιμφζςκ ηζημνηθχκ υνςκ:  

  Γζκηθέξ γαίεξ  

  Φεκηεναζηυκ  

  Μμάδα ηςκ Ζαπχκςκ  

Ιμκάδεξ 12 

 

ΘΓΙΑ Α2  

Α.2.1. Νμηεξ ήηακ μη ζοκέπεηεξ ηςκ Βαιθακηθχκ Νμιέμςκ γηα ηεκ εζκηθή 

μηθμκμμία;  

Ιμκάδεξ 15 

 

 

Α.2.2. Νμηεξ ήηακ μη επηπηχζεηξ απυ ηεκ άθηλε ηςκ πνμζθφγςκ μεηά ηε 

Ιηθναζηαηηθή θαηαζηνμθή ζημκ ημμέα ηεξ βημμεπακίαξ;  

Ιμκάδεξ 15 
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ΜΙΑΔΑ Β΄ 

ΘΓΙΑ Β1  

 

Γπηζεμαίκμκηαξ πςνία ηςκ παναθάης θεημέκςκ θαη αλημπμηχκηαξ ηηξ ηζημνηθέξ 

γκχζεηξ ζαξ, κα ελεγήζεηε ηηξ ζοκζήθεξ ακάδεηλεξ ηεξ «κέαξ γεκηάξ» μεηά ηεκ 

παναθμή ηςκ λεκηθχκ θμμμάηςκ θαη ηα αηηήμαηα πμο αοηή πνμέβαιε.  

Ιμκάδεξ 25 

 

Ηείμεκμ Α΄ 

 

Νενί ημ ηέιμξ ηεξ βαζηιείαξ ημο ζςκμξ ζα εμθακηζζμφκ αη κέαη 

πμιηηηθαί δοκάμεηξ, πνμενπυμεκαη εθ ηεξ  μεηεπακαζηαηηθήξ γεκεάξ, ε μπμία, 

εμπμηηζμέκε με ηαξ ελειηζζμμέκαξ εηξ ηεκ Γονχπεκ θηιειεοζέναξ ηδέαξ, ζα 

ακαιάβε ημ ένγμκ ηεξ μιμθιενχζεςξ ηεξ Δεμμθναηίαξ. Αη δοκάμεηξ αοηαί ζα 

επηηφπμοκ θαη ηεκ έλςζηκ ημο ζςκμξ ( . . .) .  

 ………………………………………………………………………………………………………  

Μ ειιεκηθυξ ιαυξ, οπυ ηεκ εγεζίακ ηεξ μεηαπειεοζενςηηθήξ γεκεάξ, 

δηελεδίθεη απμθαζηζηηθχξ ηεκ πιήνε ακελανηεζίακ ημο. Μη επί θεθαιήξ ηεξ 

Γπακαζηάζεςξ ημο 1862 ήζακ κέμη επενεαζμέκμη βαζφηαηα απυ ηαξ 

θηιειεοζέναξ ηδέαξ. Γλ άιιμο θαηά ηεκ δηαννεφζαζακ  ηνηαθμκηαεηίακ, ε 

πιεζοζμηθή ζφκζεζηξ ηεξ Γιιάδμξ είπεκ οπμζηή ημηαφηεκ ελέιηληκ (. . .) χζηε 

οθίζηακημ, πιέμκ, κέα θμηκςκηθά, μηθμκμμηθά θαη πμιηηηθά δεδμμέκα. Αθυμε 

θαη ε ακαιμγία μεηαλφ πιεζοζμμφ ηεξ οπαίζνμο θαη αζηηθχκ θέκηνςκ είπεκ 

μοζηςδχξ μεηαβιεζή εηξ βάνμξ ημο πνχημο. Πέιμξ, είπεκ ανπίζεη κα 

δηαμμνθμφηαη εγεηηθή ηάληξ, ηειείςξ δηάθμνμξ ηεξ πνμειζμφζεξ εθ ημο 

αγχκμξ ηεξ ακελανηεζίαξ.  

  Γνεγυνημξ Δαθκήξ, Πα ειιεκηθά πμιηηηθά θυμμαηα, 1821-1961, ζζ. 54 
θαη 59 .  

 

Ηείμεκμ Β΄ 

 

 Ιεηά ημ ηέιμξ ημο Ηνημασθμφ  Νμιέμμο (…), ημ ακηηδοκαζηηθυ νεφμα 

δοκάμςζε, γηα κα θμνοθςζεί θαηά ηεκ ηνηεηία 1859 -1862. Ιε αθμνμή δηχλεηξ 

εκακηίμκ θηιειεφζενςκ δηακμμομέκςκ, υπςξ μ Αιελ. Ομφηζμξ (Φεβνμοάνημξ 

1859), θαη με εκενγυ ζομμεημπή ηεξ «πνοζήξ» θμηηεηηθήξ κεμιαίαξ ηεξ επμπήξ 

(…) ε ακηηπμιίηεοζε θαηά ημο ζςκα γεκηθεφηεθε, παναζένκμκηαξ μηα πιεηάδα 

εηενμγεκχκ πμιηηηθχκ θαη ζηναηηςηηθχκ ζημηπείςκ πμο, γηα δηαθμνεηηθμφξ 

ιυγμοξ, επηδεημφζακ ηεκ απμμάθνοκζε ηεξ δοκαζηείαξ.  

Κίθμξ Η. Αιηβηδάημξ, Γηζαγςγή ζηεκ ειιεκηθή ζοκηαγμαηηθή ηζημνία, ζ. 71.  
 

ΘΓΙΑ Β2  

Γπηζεμαίκμκηαξ πςνία ημο παναθάης θεημέκμο θαη αλημπμηχκηαξ ηηξ ηζημνηθέξ 

γκχζεηξ ζαξ, κα ελεγήζεηε ηηξ απυρεηξ ημο Γ. Βεκηδέιμο ζπεηηθά με ηεκ πμιηηηθή 

ημο βαζηιηά Ηςκζηακηίκμο ημ 1915-1916. 

Ιμκάδεξ 25 
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Ηείμεκμ 

Μμηιία ημο Γιεοζενίμο Βεκηδέιμο  

πνμξ ημκ αζεκαϊθό ιαό, 14 Αογμύζημο 1916:  

 

Οοκηζηχ  πνμξ  ομάξ κα ζογθνμηήζεηε μιηγμμειή ακηηπνμζςπείακ (…) ε 

μπμία, πανμοζηαδμμέκε πνμξ ηεκ Α. Ιεγαιεηυηεηα, κα είπε πνμξ Αοηυκ ηαφηα 

πενίπμο:  

Βαζηιεφ!  

Έγηκεξ ζφμα ακζνχπςκ, μη μπμίμη (…) δεκ εδ ίζηαζακ κα θαπειεοζμφκ 

ηεκ πνμξ ημ Οηέμμα εοιάβεηακ θαη ηεκ πνμξ ημ πνυζςπυκ Ομο αγάπεκ ημο 

Θαμφ (…).  

Έγηκεξ ζφμα ηςκ ζηναηηςηηθχκ ζομβμφιςκ Ομο, μη μπμίμη με ηεκ 

ζηεκυηεηα ηεξ ζηναηηςηηθήξ ηςκ ακηηιήρεςξ θαη με ημκ πυζμκ ηεξ 

εγθαζηδνφζεςξ μηαξ απμιοηανπίαξ, ε μπμία ζα θαζίζηα αοημφξ μοζηαζηηθχξ 

θονίμοξ ηεξ θαηαζηάζεςξ, ζ’ έπεηζακ υηη ε Γενμακία ζα ελέιζε κηθήηνηα εθ 

ημο Γονςπασθμφ πμιέμμο.  

Έγηκεξ ηέιμξ ζφμα ηεξ ηδηθήξ Ομο θοζηθήξ άιιςξ ηε θαη ακζνςπίκεξ 

αδοκαμίαξ. Οοκεηζηζμέκμξ κα ζαομάδεξ πακ υ,ηη Γενμακηθυκ, εθπεπιεγμέκμξ 

εκχπημκ ηεξ απαναμίιιμο ζηναηηςηηθήξ θαη άιιεξ πακημδαπήξ Γενμακηθήξ 

μνγακχζεςξ, δεκ επίζηεοζεξ μυκμκ εηξ ηεκ Γενμακηθήκ κίθεκ, αιιά θαη 

εοπήζεξ αοηήκ, ειπίδςκ κα δοκεζήξ μεη’  αοηήκ κα ζογθεκηνχζεξ εηξ πείναξ 

Ομο υιεκ ηεκ θοβενκεηηθήκ ελμοζίακ θαη κα ζέζεξ μοζηαζηηθχξ θαηά μένμξ 

ημ ειεφζενμκ πμιίηεομά μαξ.  

Οη. Οηεθάκμο (επημ.), Πα θείμεκα ημο Γιεοζενίμο Βεκηδέιμο ,  

ηυμμξ Β΄, ζ. 227  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


