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ΑΝΜΘΡΠΕΞΖΓΟ ΓΛΓΠΑΟΓΖΟ Γ΄ ΠΑΛΕΟ ΕΙΓΞΕΟΖΜΡ ΓΚΖΑΖΜΡ ΘΡΗΓΖΜΡ  

ΠΞΖΠΕ 30 ΙΑΤΜΡ 2006  

ΓΛΓΠΑΔΜΙΓΚΜ ΙΑΘΕΙΑ:  

ΘΓΙΑΠΑ ΚΓΜΓΘΘΕΚΖΗΕΟ ΖΟΠΜΞΖΑΟ  ΘΓΩΞΕΠΖΗΕΟ ΗΑΠΓΡΘΡΚΟΕΟ  

 

ΜΙΑΔΑ 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. Πμ μεγαιφηενμ μένμξ ημο ελςηενηθμφ εμπμνίμο ηεξ Γιιάδαξ ζηε δηάνθεηα ημο πνχημο 

αηχκα ηεξ ακελανηεζίαξ ηεξ αθμνμφζε γεςνγηθά πνμσυκηα.  

2. Ε Γζκηθή Πνάπεδα ηδνφζεθε ημ 1927.  

3. Μ Αιέλακδνμξ Ημομμοκδμφνμξ ήηακ ανπεγυξ ηςκ Νεδηκχκ.  

4. Μ ανίιαμξ Πνηθμφπεξ ζεςνμφζε ημ Ηνάημξ ςξ μμπιυ ηεξ μηθμκμμηθήξ ακάπηολεξ.  

5. Ε Ναηνηανπηθή Γπηηνμπή (1918) απμζθμπμφζε ζηεκ μνγάκςζε ημο επακαπαηνηζμμφ ηςκ 

εθημπηζμέκςκ.  

Ιμκάδεξ 10  

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

α. Γζκηθυκ Ημμηηάημκ.  

β. Θασθυ Ηυμμα (1910).  

γ. Γπηηνμπή Απμθαηαζηάζεςξ Ννμζθφγςκ (Γ.Α.Ν.).  

Ιμκάδεξ 12  

 

ΘΓΙΑ Α2  

 

Α.2.1. Ιε πμημκ ηνυπμ ακηημεηςπίζηεθε μνηζηηθά ημ πνυβιεμα ηεξ δηακμμήξ ηςκ «εζκηθχκ 

γαηχκ» μεηά ημ 1870;  

Ιμκάδεξ 14  

Α.2.2. Νχξ εθδειχζεθε ζηεκ Γιιάδα ε «θνίζε ημο 1932» θαη πμηεξ ήηακ μη επηπηχζεηξ ηεξ 

ζημ μηθμκμμηθυ πεδίμ;  

Ιμκάδεξ 14  

 

ΜΙΑΔΑ Β΄  

ΘΓΙΑ Β1  

 

νεζημμπμηχκηαξ ζπεηηθά πςνία απυ ηα πημ θάης θείμεκα θαη με βάζε ηηξ ηζημνηθέξ ζαξ γκχζεηξ 

κα επηζεμάκεηε ημοξ θμηκςκηθμφξ θαη μηθμκμμηθμφξ πανάγμκηεξ πμο ζοκέβαιακ, μεηά ημ 1893, 

ζηεκ εθδήιςζε ημο θηκήμαημξ ημο Οηναηηςηηθμφ Οοκδέζμμο ζημ Γμοδί.  

Ιμκάδεξ 25  

Ηείμεκμ Α  

«... Ακαμθίβμιμ είκαη πςξ ημ Γμοδί βνήθε ιασθή ακηαπυθνηζε, πςξ απάκηεζε πνάγμαηη ζε 

θάπμηεξ θμηκςκηθέξ ακαδεηήζεηξ. Ε μεγάιε δε ιασθή ζογθέκηνςζε ζομπανάζηαζεξ ηεξ 14.09.1909 

πμο μνγακχζεθε απυ βημμήπακμοξ, έμπμνμοξ, βημηέπκεξ, ειεφζενμοξ επαγγειμαηίεξ θ.ιπ. (…) 
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πνυβαιε θαη θαζανά αζηηθέξ δηεθδηθήζεηξ, υπςξ πνμζηαζία ηεξ παναγςγήξ, δίςλε ηεξ 

ημθμγιοθίαξ, πνμμδεοηηθυηεηα ηςκ θυνςκ, πάηαλε ηεξ μενμιερίαξ θαη ηεξ πμιηηηθήξ θαοιυηεηαξ, 

ζε ζπέζε, ηδηαίηενα, με ημοξ δημνηζμμφξ ζημ δεμυζημ μπαδχκ ημο θοβενκχκημξ θυμμαημξ, θ.ιπ.»  

Θ. Δηαμακηυπμοιμξ, Ε ειιεκηθή πμιηηηθή δςή:  
εηθμζηυξ αηχκαξ, Αζήκα, 1997 ζ. 65  

Ηείμεκμ Β  

«Μ Θαυξ ηςκ Αζεκχκ θαη ημο Νεηναηχξ εηξ πάκδεμμκ ζοκειζχκ ζοιιαιεηήνημκ, ίκα ζθεθζή 

πενί ηςκ Ημηκχκ, ήημη πενί γεκηθήξ ηςκ θαθχξ επυκηςκ ακμνζχζεςξ, πμιηηηθήξ ηε θαη 

ζηναηηςηηθήξ, εκ απυ μαθνμφ ήδε πνυκμο επυζεζε θαη εδήηεζε θαη ηεκ μπμίακ ημ θίκεμα ηεξ 15 

Αογμφζημο ακέιαβε κα πναγμαημπμηήζε απμβιέπςκ εηξ ημ υηη ηα έκκμμα ζομθένμκηα θαη 

δηθαηχμαηά ημο μοζηςδχξ εζοζηάζζεζακ οπυ ημ εοπνυζςπμκ θάιομμα ειεοζένμο πμιηηεφμαημξ, 

ηςκ ακηηπνμζχπςκ αοημφ μεηαβιεζέκηςκ εηξ ηδημηειή μιηγανπίακ, ακηηθαηαζηήζαζακ ημκ Κυμμκ 

δηα ηεξ ζειήζεχξ ηεξ, ζοκεηαηνηζζείζακ δε μεη’ αθμνμιμγήημο πιμοημθναηίαξ, εκχ αοηυξ ζηεκάδεη 

οπυ ημ βάνμξ ηςκ αδηθμηάηςκ θυνςκ (...) πςνίξ κ’ απμιαμβάκε ςξ ακηάιιαγμα ηεκ αζθάιεηακ ηεξ 

δςήξ, ηημήξ θαη ηδημθηεζίαξ ημο (…) Αλημί κα ίδε ηεκ Ηοβένκεζηκ οπμβάιιμοζακ ημ ηαπφηενμκ εηξ 

ηεκ Βμοιήκ θαη ηαφηεκ ρεθίδμοζακ άνηημκ ζφζηεμα κμμμζεζίαξ, οπυ ημ πκεφμα πμιέμμο θαηά ηεξ 

ζοκαιιαγήξ, ακμνζχζεςξ υιςκ ηςκ θιάδςκ ηεξ δημηθήζεςξ θαη πνμζηαζίαξ ηεξ παναγςγήξ, ηδία 

δε (…) Κα ιεθζή πνυκμηα πενί βειηηχζεςξ ηεξ ηφπεξ ημο ενγάημο, δμοιεφμκημξ ήδε ηεκ πεηνίζηεκ 

ηςκ δμοιεηχκ πνμξ ημ θεθάιαημκ δη’ έιιεηρηκ πακηυξ πνμζηαηεοηηθμφ αοημφ κυμμο»  

Γηάκκεξ Ημνδάημξ, Ζζημνία ηεξ κεχηενεξ  
Γιιάδαξ, Γ΄, ζ. 132-134.  

(Σήθηζμα ηςκ επαγγειμαηηθχκ ζςμαηείςκ  

Αζεκχκ-Νεηναηχξ ηεκ εμένα ημο ζοιιαιεηενίμο)  

ΘΓΙΑ Β2 

 νεζημμπμηχκηαξ ζπεηηθά πςνία απυ ημ πημ θάης θείμεκμ θαη με βάζε ηηξ ηζημνηθέξ ζαξ γκχζεηξ 

κα ελεγήζεηε ημοξ ζηυπμοξ ημο Γιεοζενίμο Βεκηδέιμο ακαθμνηθά με ηεκ ειιεκμημονθηθή 

πνμζέγγηζε θαηά ηα έηε 1928-30 (Ιμκάδεξ 12) θαη κα απμηημήζεηε θαηά πυζμ μη ζηυπμη αοημί 

επηηεφπζεθακ με ηηξ ειιεκμημονθηθέξ ζομθςκίεξ ημο 1930. (Ιμκάδεξ 13).  

Ιμκάδεξ 25  

Ηείμεκμ 

 «Ηαζ’ ήκ ζηηγμήκ μ ειιεκηθυξ ιαυξ μμφ ακαζέηεη με μεγάιεκ πιεημρεθίακ ηεκ δηαθοβένκεζίκ ημο 

δηα μίακ πενίμδμκ ηεζζάνςκ εηχκ, μθείις κα ζαξ δηαβεβαηχζς πενί ηεξ δςενάξ επηζομίαξ μμο κα 

ζοκηειέζς εηξ ηεκ νφζμηζηκ ηςκ ζπέζεςκ μεηαλφ ηςκ δφμ πςνχκ μαξ, ε μπμία ζα ημοξ 

ελεζθάιηδε ζηεκήκ θηιίακ, επηβεβαημομέκεκ δη’ εκυξ ζομθχκμο θηιίαξ, με επηζέζεςξ θαη 

δηαηηεζίαξ, πενηεπμμέκμο υζμκ ημ δοκαηυκ εονοηένμο. Έπς πιήνε ζοκείδεζηκ ημο γεγμκυημξ υηη ε 

Πμονθία δεκ έπεη βιέρεηξ επί ηςκ εδαθχκ μαξ θαη μμη εδυζε πηιίαξ θμνάξ θαηά ηεκ δηάνθεηακ ηεξ 

πνμεθιμγηθήξ πενηυδμο ε εοθαηνία κα δειχζς δεμμζία υηη ε Γιιάξ μοδεμίακ έπεη βιέρηκ επί ηςκ 

ημονθηθχκ εδαθχκ, απμδεπμμέκε ηαξ Οοκζήθαξ ηεξ Γηνήκεξ εηιηθνηκχξ θαη ακεπηθοιάθηςξ. Δεκ 

δφκαμαη ιμηπυκ κα αμθηβάιις υηη ε νφζμηζηξ ηςκ ζπέζεχκ μαξ, ςξ ηεκ ακηηιαμβάκμμαη, 

ακηαπμθνίκεηαη επίζεξ εηξ ηεκ επηζομίακ ηεξ Γλμπυηεηυξ Οαξ. Δηα ηεκ πναγμαημπμίεζηκ ηεξ 

θμηκήξ αοηήξ επηζομίαξ μοδέκ εμπυδημκ οθίζηαηαη εθηυξ ηςκ εθθνεμχκ δεηεμάηςκ μεηαλφ ηςκ 

δφμ πςνχκ, ηα μπμία πνμέθορακ απυ ηεκ ζφμβαζηκ πενί ακηαιιαγήξ ηςκ πιεζοζμχκ θαη ηαξ 

παναθμιμφζμοξ ζομθςκίαξ».  

Γπηζημιή ημο Γ. Βεκηδέιμο πνμξ ημκ Πμφνθμ  

πνςζοπμονγυ Ζζμέη Ζκμκμφ, 30.08.1928:  

Ζζημνία ημο ειιεκηθμφ έζκμοξ, ΖΓ΄, ζ. 354.  

 


