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ΓΛΓΠΑΔΜΙΓΚΜ ΙΑΘΕΙΑ: 

ΘΓΙΑΠΑ ΚΓΜΓΘΘΕΚΖΗΕΟ ΖΟΠΜΞΖΑΟ ΘΓΩΞΕΠΖΗΕΟ ΗΑΠΓΡΘΡΚΟΕΟ  

 

 

ΜΙΑΔΑ Α' 

 

ΘΓΙΑ Α1 

 

Α.1.1. Κα γνάρεηε ζημ ηεηνάδημ ζαξ ημοξ ανηζμμφξ ηεξ Οηήιεξ Α θα η  δίπια ζημκ 

θαζέκακ απυ αοημφξ ηα γνάμμαηα ηεξ Οηήιεξ Β, ηα μπμία πνμζδημνίδμοκ 

ηηξ πνμκμιμγίεξ πμο ακηηζημηπμφκ ζηα γεγμκυηα ηεξ Οηήιεξ Α (πενηζζεφεη 

μία πνμκμιμγία).  

 

Οηήιε Α: 

ΓΓΓΜΚΜΠΑ 

Οηήιε Β: 

ΞΜΚΜΘΜΓΖΓΟ 

 

Ηαηάιοζε ημο θμηκμβμοιεοηηθμφ θαζεζηχημξ θαη επηβμιή 

δηθηαημνίαξ απυ ημκ Ζςάκκε Ιεηαλά. 

Οφζηαζε ηεξ Γεκηθήξ Δηεφζοκζεξ Ακηαιιαγήξ Νιεζοζμχκ. 

Ε ίδνοζε ηεξ Γζκηθήξ Πνάπεδαξ. 

Ε ίδνοζε ημο Ομζηαιηζηηθμφ Γνγαηηθμφ Ηυμμαημξ Γιιάδμξ 

(Ο.Γ.Η.Γ.). 

Ε ρήθηζε ηεξ «ανπήξ ηεξ δεδειςμέκεξ». 

Μ ζςκαξ εγθαηαιείπεη ηεκ Γιιάδα δηα πακηυξ. 

 

α. 1841 

β. 1881 

γ. 1918 

δ, 1875 

ε, 1862 

ζη.  1924 

λ. 1936 

 

Ιμκάδεξ 12 

 

Α.1.2. Κα δχζεηε ημ πενηεπυμεκμ ηςκ παναθάης υνςκ: 

α. Γθιεθηηθμί.  

β. Δηεζκήξ Μηθμκμμηθυξ Έιεγπμξ (Δ.Μ.Γ.) 

γ. Ρπενεζία Ναιηκκμζηήζεςξ θαη Νενηζάιρεςξ.  

δ. Φεκηεναζηυκ. 

Ιμκάδεξ 16 

 

ΘΓΙΑ Α2 

 

Α.2.1.  Νμηα μέζα δηέζεζε ζηεκ Γ.Α.Ν. (Γπηηνμπή Απμθαηάζηαζεξ Ννμζθογχκ) ε ειιεκηθή 

θοβένκεζε γηα ηεκ απμθαηάζηαζε ηςκ πνμζθογχκ; 

Ιμκάδεξ 12 

 

Α.2.2. Νμηα ήηακ ηα θονηυηενα ζεμεία ηεξ ζομθςκίαξ ηεξ Άγθοναξ (10 Ζμοκίμο 

1930); 

Ιμκάδεξ 10 
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ΜΙΑΔΑ Β' 

 

ΘΓΙΑ Β1 

 

Ακηιχκηαξ ζημηπεία απυ ηα παναθάης θείμεκα θαη αλημπμηχκηαξ ηηξ  ηζημνηθέξ ζαξ 

γκχζεηξ: 1) κα επηζεμάκεηε ημ νυιμ ηεξ «Ιεγάιεξ Ζδέαξ» ζηεκ πμιηηηθή  θαη ηεκ 

μηθμκμμία  θαηά ηα πνχηα πνυκηα ηεξ ακελανηεζίαξ ηεξ Γιιάδαξ (Ιμκάδεξ 10) θαη 2) 

κα πανμοζηάζεηε ηηξ επηιμγέξ ημο «βεκηδειηζμμφ» ακαθμνηθά με η ηξ  εζκηθέξ  

επηδηχλεηξ  θαη ημκ εθζογπνμκηζμυ ημο θνάημοξ (Ιμκάδεξ 15).  

Ιμκάδεξ 25 

 

Ηείμεκα 

α. Γηα ημοξ Γιιεκεξ  ε θαζμιηθυηεηα ηεξ Ιεγάιεξ Ζδέαξ ήηακ ζομπιενςμαηηθή 

ηεξ αμνηζηίαξ ηεξ: έκα άιιμζη ,  μηα  ζαομαημονγή γέθονα ηςκ 

ακηηζέζεςκ, μία μεηάζεζε ζημ άδειμ μέιιμκ ηεξ ιφζεξ υπη μυκμ ημο αιοηνςηηθμφ 

δεηήμαημξ -πμο άιιςζηε ε Ιεγάιε Ζδέα δεκ  ημ αθμνμφζε νεηά θαη απμθιεηζηηθά-, 

αιιά ημο ζοκυιμο ηςκ ειιεκηθχκ πνμβιεμάηςκ. 

Έιιεξ Οθμπεηέα, «"Πμ πνόηοπμ Βαζίιεημ" θαη. ε Ιεγάιε Ζδέα», ζει. 268, 

εθδόζεηξ Νμιύηοπμ, Αζήκα 1988. 

 

β.Μ βεκηδειηζμυξ απμδεηθκφεηαη μ πημ  ζοκεπήξ, δ ημναηηθυξ θαη πναγμαηηζηηθυξ 

θμνέαξ ηεξ εζκηθήξ μιμθιήνςζεξ. [...] Αοημθαζμνίδεηαη θαη κμμημμπμηε ίηα η  με ακαθμνά 

ζημ Έζκμξ ςξ εκηαίμ  ζφκμιμ, πμο αγθαιηάδεη Ναιαηά Γιιάδα, Κέεξ χνεξ θ α η  

αιφηνςημοξ. 

Γηχνγμο Ιαονμγμνδάημο, «Ιειέηεξ θαη Ηείμεκα γηα ηήκ πενίμδμ 1909-1940», ζει. 

43-44, Γθδυζεηξ Ακη. Οάθθμοια, Αζήκα 1982. 

 

γ. «Ιε ηεκ θοζηθήκ επάκμδμκ εηξ  ηα υνηα  εκηυξ ηςκ μπμίςκ μ 

ειιεκηζμυξ έδναζεκ απυ ηεξ πνμσζημνηθήξ επμπήξ, κα δεμημονγήζςμεκ, ιέγς, 

μηακ  μεγάιεκ Γιιάδα ηζπονάκ θ α η  πιμοζίακ, ηθακήκ κα ακάπηολε εκηυξ ηςκ 

μνίςκ  ηεκ  δςηηθήκ βημμεπακίακ, η θ α κή κ  ςξ εθ ηςκ ζομθενυκηςκ ηα 

μπμία ζα ελεπνμζχπεη, κα ζφκαρε ζομβάζεηξ μεη' άιιςκ θναηχκ οπυ 

ημοξ ανίζημοξ δοκαημφξ υνμοξ».  

(Αγυνεοζε ημο Βεκηδέιμο  ζηε Βμοιή  ημκ  Οεπηέμβνημ  ημο 1915).  

_ _ _ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _ 

Δεκ μηζηνειαημφζε πιέμκ  ημοξ αζημφξ ε μμνθή ημο μανμανςμέκμο βαζηι ηά ,  ημοξ 

ελεζήθςκεκ ε ζθέρηξ υηη πνέπεη  ε Γιιάξ κα παφζε κα είκαη ρςνμθχζηαηκα...  

(Ηνίζε ημο ζ. Βαΐδε ζημ ένγμ ημο «Γι. Βεκηδέιμξ»  γ ηα  ημοξ μ ηθμκμμ ηθμφξ ζηυπμοξ  

ηεξ εζκηθήξ  ελυνμεζεξ). 

ζ. Δηαμακηυπμοιμο, «Μη πμιηηηθέξ δοκάμεηξ ηεξ βεκηδειηθήξ πενηυδμο. Μ 
βεκηδειηζμυξ», ηυμμξ 1μξ , ηεφπμξ α', ζει. 152, εθδυζεηξ Ακη. Οάθθμοια, Αζήκα 
1985. 
 

                          

 οιζηρηλαηώ:μεηαδίδω ενθοσζιαζμό 
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ΘΓΙΑ Β2 

 

Ακηιχκηαξ ζημηπεία απυ ηα παναθάης θείμεκα θ α η  αλημπμηχκηαξ ηηξ  ηζημνηθέξ ζαξ 

γκχζεηξ, κα ακαθένεηε ηα πνμγνάμμαηα θαη ηηξ ακηηιήρεηξ  ημο ανίιαμο 

Πνηθμφπε θαη  ημο Θευδςνμο Δειηγηάκκε γηα ηεκ μνγάκςζε θαη ηε ιεηημονγία ημο 

θνάημοξ.  

Ιμκάδεξ 25 

Ηείμεκα  

 

α. Ε ακηίζεζε ακάμεζα ζ' αοημφξ ημοξ δομ πμιηηηθμφξ δεκ μπμνμφζε κα γίκεη 

μεγαιφηενε. Μ Πνηθμφπεξ ήηακ έκαξ δοηηθυθηιμξ μεηαννοζμηζηήξ, ακοπυμμκμξ κα ζηενεχζεη 

θαη κα ακαπηφλεη ηεκ Γιιάδα μηθμκμμηθά θαη πμιηηηθά, πνηκ  εμπιαθεί ζε 

ηννεδεκηηζηηθέξ πενηπέηεηεξ. Μ Δειηγηάκκεξ υμςξ, απυγμκμξ μηαξ ελέπμοζαξ μηθμγέκεηαξ 

ηεξ Νειμπμκκήζμο ήηακ έκαξ απμθαζηζμέκμξ οπμζηενηθηήξ ηεξ «Ιεγάιεξ 

Ζδέαξ». 

Richard Clogg, «Οφκημμε Ζζημνία ηεξ Κευηενεξ Γιιάδαξ», ζει. 136, εθδυζεηξ 

Ηανδαμίηζα, Αζήκα 1999.  

 

β.Πμ πνυγναμμα ημο θ. Δειηγηάκκε,  ςξ ελεγγέιζε εηξ ηεκ Βμοιήκ, δφκαηαη κα 

ζοκμρηζζή εηξ μιίγαξ ιέλεηξ, ζα πνμζπαζήζε, εηνςκεφμκημ μη ακηίπαιμί ημο, μ 

άκζνςπμξ κα θαηαζηνέρε εκ δηαζηήμαηη μιίγςκ μεκχκ υ,ηη ακηδνφζε δηα ηυζςκ θυπςκ 

εκ δηαζηήμαηη μηαξ ηνηεηίαξ, θα η  κα δηαγνάρε εθ ημο βίμο ηεξ Γιιάδμξ μίακ υιεκ 

κμμμζεηηθήκ πενίμδμκ, ηεκ γμκημςηάηεκ. [...] Γίκαη γεγμκυξ υηη  μ Δειηγηάκκεξ, αζπμιμφμεκμξ 

με θαζανχξ μηθνμθμμμαηηθά δεηήμαηα, ήημ πάκημηε ηθακυξ κα δεμηχζε ημ γεκηθχηενμκ 

ζομθένμκ. [...] Μ ζ. Δειηγ ηάκκεξ απέβιεπεκ εηξ ηεκ πμι ηη η θήκ  πενηζοιιμγήξ. 

Φαίκεηαη δε υη η  μεηαλφ ηςκ μ ηθμκμμηχκ  ηαξ μπμίαξ απεθάζηζεκ ήημ θαη μ 

πενημνηζμυξ  θμκδοιίςκ ελοπενεημφκηςκ θαη' ελμπήκ εζκηθμφξ ζθμπμφξ.  

Οπ. Β, Ιανθεδίκε, «Νμιηηηθή Ζζημνία ηεξ Κεςηέναξ Γιιάδμξ», ηεφπμξ 5, 
ζει. 102, «Νάπονμξ Ννεξξ Γ.Ν.Γ.»> Αζήκα 1966. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          
 ιρρεδενηιζμός  = αλσηρωηιζμός 
 


