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ΑΝΜΘΡΠΕΞΖΓΟ ΓΛΓΠΑΟΓΖΟ Γ΄ ΠΑΛΕΟ ΕΙΓΞΕΟΖΜΡ ΓΓΚΖΗΜΡ ΘΡΗΓΖΜΡ  

ΝΑΞΑΟΗΓΡΕ 21 ΙΑΤΜΡ 2010  

ΓΛΓΠΑΔΜΙΓΚΜ ΙΑΘΕΙΑ: ΖΟΠΜΞΖΑ ΘΓΩΞΕΠΖΗΕΟ ΗΑΠΓΡΘΡΚΟΕΟ  

 

ΜΙΑΔΑ ΝΞΩΠΕ  

 

Α1  

Κα γνάρεηε ζημ ηεηνάδηυ ζαξ ημοξ ανηζμμφξ ηεξ Οηήιεξ Ζ θαη δίπια ζε θάζε ανηζμυ έκα απυ ηα 

γνάμμαηα ηεξ Οηήιεξ ΖΖ, χζηε κα πνμθφπηεη ε ζςζηή ακηηζημίπηζε. Οηε Οηήιε Ζ πενηζζεφμοκ 

ηνία μκυμαηα.  

 

Οηήιε Ζ  Οηήιε ΖΖ  

1. ανίιαμξ Πνηθμφπεξ  α. Δημίθεζε Πναπεδμφκηαξ (1916-1918)  

2. Ιεηνμπμιίηεξ νφζακζμξ  β. άνηεξ ηεξ Δεμμθναηίαξ ημο Νυκημο  

3. Οεβαζηυξ Ηομηκήηεξ  γ. Ανπή ηεξ δεδειςμέκεξ  

4. Γεχνγημξ Θεμηυθεξ  δ. Ίδνοζε ηεξ Νμιηημθοιαθήξ ηεξ Ηνήηεξ  

5. Αιέλακδνμξ Ημομμοκδμφνμξ  ε. Αηηήμαηα ηεξ «Κέαξ Γεκηάξ» 

6. Ζςάκκεξ Οθαθηακάθεξ  

7. Η. Ηςκζηακηηκίδεξ  

8. Αιέλακδνμξ Δαΐμεξ  

Ιμκάδεξ 10  

Α2  

Κα δχζεηε ημ πενηεπυμεκμ ηςκ αθυιμοζςκ υνςκ:  

α. Γζκηθυκ Ημμηηάημκ  

β. Μμάδα ηςκ Ζαπχκςκ  

γ. Φνμκηηζηήνημ ηεξ Πναπεδμφκηαξ  

Ιμκάδεξ 15 

Β1  

Νμημη ζοκαζπίζηεθακ γφνς απυ ημκ Βεκηδέιμ ζηεκ ακηηπανάζεζή ημο με ημκ πνίγθηπα Γεχνγημ 

(μμκάδεξ 5) θαη πμηα ήηακ ε ακηίδναζή ημοξ ζηεκ πνμθήνολε ηςκ εθιμγχκ ζημ ηέιμξ ημο 1904; 

(μμκάδεξ 5)  

Ιμκάδεξ 10  

Β2  

Νμηεξ ζοκηαγμαηηθέξ ηνμπμπμηήζεηξ ρήθηζε ε Γιιεκηθή Βμοιή ημ 1911 (μμκάδεξ 8) θαη πμημοξ 

κυμμοξ ε θοβένκεζε Βεκηδέιμο ζημ ίδημ πνμκηθυ δηάζηεμα; (μμκάδεξ 7)  

Ιμκάδεξ 15  
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ΜΙΑΔΑ ΔΓΡΠΓΞΕ 

Γ1  

Αλημπμηχκηαξ ηηξ ηζημνηθέξ ζαξ γκχζεηξ θαη ακηιχκηαξ ζημηπεία απυ ημ πανάζεμα πμο ζαξ 

δίκεηαη, κα ακαθενζείηε ζηεκ απμδεμίςζε ηςκ Γιιήκςκ ακηαιιάλημςκ γηα ηηξ πενημοζίεξ πμο 

εγθαηέιεηρακ θαη ζηηξ δηαδηθαζίεξ πνμζδημνηζμμφ αοηήξ.  

Ιμκάδεξ 25 

  

Ε απμδεμίςζε ηςκ ακηαιιάλημςκ  

 

Πα πενημοζηαθά ζημηπεία πμο εζεςνείημ υηη επηδέπμκηακ απμδεμίςζε ήηακ: α) ηα αθίκεηα θάζε 

είδμοξ, αζηηθά θαη αγνμηηθά, β) ηα θηκεηά αγαζά πμο δεκ πμοιήζεθακ επί ηυπμο μφηε 

μεηαθένζεθακ ζηεκ Γιιάδα θαη γ) μη θαιιηενγεμέκμη αγνμί μαδί με ηα πνμσυκηα ημοξ, 

ζομπενηιαμβακμμέκςκ θαη ηςκ εζυδςκ ηα μπμία έπαζε μ ακηαιιάλημμξ. Έκαξ ζεμακηηθυξ ανηζμυξ 

πνμζθφγςκ βνέζεθακ εθπνυζεζμμη, είηε γηαηί ήιζακ ζηεκ Γιιάδα μεηά ηε ιήλε ηεξ πνμζεζμίαξ 

οπμβμιήξ (αηπμάιςημη, πνυζθογεξ απυ ηε Ξςζία, Ηςκζηακηηκμοπμιίηεξ) είηε γηαηί δεκ μπμνμφζακ 

κα οπμβάιμοκ δήιςζε ιυγς αζζέκεηαξ, θοιάθηζεξ ή ακειηθηυηεηαξ (πενίπηςζε μνθακχκ). Ε 

πνμθαηαβμιή ζα δηκυηακ ζε εθείκμοξ πμο δεκ είπακ μέπνη ηυηε απμθαηαζηαζεί, με ηε δηεοθνίκηζε 

υηη ε απιή οπμηοπχδεξ ζηέγαζε ζημοξ μηθηζμμφξ ηεξ ΓΑΝ (Γπηηνμπήξ Απμθαηάζηαζεξ 

Ννμζθφγςκ) ή ημο ειιεκηθμφ θνάημοξ δεκ ζα εζεςνείημ ςξ απμθαηάζηαζε.  

Ννμθεημέκμο κα επηηαποκζεί ε δηαδηθαζία ηεξ απμδεμίςζεξ, πςνίξ κα επηβανοκζεί πμιφ μ 

θναηηθυξ πνμτπμιμγηζμυξ, απμθαζίζηεθε ε έθδμζε μμμιμγηχκ με ηεκ εγγφεζε ημο ειιεκηθμφ 

δεμμζίμο. [...] Πμ 20% ηεξ πνμζςνηκήξ απμδεμίςζεξ δυζεθε ζε μεηνεηά θαη ημ οπυιμηπμ ζε 

μμμιμγίεξ. Νανά ηεκ πνυζθαηνε ακαθμφθηζε, ε πνμζςνηκή αοηή ιφζε δεκ έθιεηζε ημ δήηεμα. Μη 

πνμζθογηθέξ μνγακχζεηξ αλίςκακ ηεκ πιήνε απμδεμίςζε υπςξ ελάιιμο πνμέβιεπε ε ζφμβαζε ηεξ 

Θςδάκεξ, με απμηέιεζμα ημ ζέμα κα ιάβεη δηαζηάζεηξ θαη κα γίκεη ακηηθείμεκμ πμιηηηθήξ 

εθμεηάιιεοζεξ.  

Γηα ηεκ μνηζηηθή εθηίμεζε ηςκ εγθαηαιεηθζεηζχκ πενημοζηχκ ζοζηάζεθακ 1.114 Ννςημβάζμηεξ 

Γπηηνμπέξ Γθηίμεζεξ, μία ή πενηζζυηενεξ γηα θαζεμία απυ ηηξ 934 πνηζηηακηθέξ θμηκυηεηεξ ηεξ 

Πμονθίαξ. Πα πμηθίια πνμβιήμαηα πμο ακέθορακ επέβαιακ ανπηθά ηε δεμημονγία 52 

Δεοηενμβάζμηςκ Γπηηνμπχκ, 31 ζηεκ Αζήκα θαη 21 ζηεκ επανπία, θαη ζηε ζοκέπεηα, ημ Ιάημ ημο 

1927, 20 Δεοηενμβάζμηςκ Γπηηνμπχκ (Γθεηεία ηεξ Ακηαιιαγήξ), 8 ζηεκ Αζήκα θαη 12 ζηεκ 

επανπία.  

Ζζημνία ημο Κέμο Γιιεκηζμμφ, 1770-2000, 7μξ Πυμμξ: Μ Ιεζμπυιεμμξ (1922-1940), Αζήκα: 

Γιιεκηθά Γνάμμαηα, 2003, ζζ. 84-85.  

 

Δ1  

Αλημπμηχκηαξ ηηξ ηζημνηθέξ ζαξ γκχζεηξ θαη ακηιχκηαξ ζημηπεία απυ ημ πανάζεμα πμο ζαξ 

δίκεηαη, κα ακαθενζείηε ζημοξ ζθμπμφξ (μμκάδεξ 5), ηεκ μνγάκςζε (μμκάδεξ 5) θαη ημ ένγμ 

(μμκάδεξ 15) ηεξ Πνάπεδαξ ηεξ Γιιάδμξ μέπνη ηηξ ανπέξ ημο 1932.  

Ιμκάδεξ 25  

 

Ηείμεκμ 

 

Πμ θαηαζηαηηθυ ηεξ Πνάπεδαξ ηεξ Γιιάδμξ θαημπφνςκε ηεκ ακελανηεζία ηεξ απυ ηεκ πμιηηηθή 

ελμοζία με δηαηάλεηξ πμο ήηακ απυ ηηξ πημ πνμςζεμέκεξ ηεξ επμπήξ.[...]  
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Ε θφνηα απμζημιή πμο ακαηέζεθε ζηε κέα ηνάπεδα ήηακ κα εγγοάηαη ηε μεηαηνερημυηεηα ημο 

κμμίζμαημξ. Γηα κα ηεκ εθπιενχζεη ε ηνάπεδα δηέζεηε ημ απμθιεηζηηθυ πνμκυμημ έθδμζεξ 

ηναπεδμγναμμαηίςκ θαη δηθαημφκηακ, ζφμθςκα με ημ θαηαζηαηηθυ ηεξ, κα ειέγπεη ηε κμμηζμαηηθή 

θοθιμθμνία θαη ηεκ πίζηε. Πμ θαηαζηαηηθυ πνμέβιεπε υηη ημ εθδμηηθυ πνμκυμημ μπμνμφζε κα 

ακαθιεζεί ακά πάζα ζηηγμή, ακ ε ηνάπεδα απμηφγπακε κα ελαζθαιίζεη ηε ζηαζενυηεηα ηεξ αλίαξ 

ηςκ ηναπεδμγναμμαηίςκ ηεξ ζε πνοζυ. [...]  

[...] Πμ θαηαζηαηηθυ υνηδε ημ ειάπηζημ ημο θαιφμμαημξ ηςκ θοθιμθμνμφκηςκ 

ηναπεδμγναμμαηίςκ ζημ 40%. Πμ θάιομμα πενηιάμβακε πνοζυ θαη λέκμ ζοκάιιαγμα ειεφζενα 

μεηαηνέρημμ ζε πνοζυ. [...]  

Ε δημίθεζε ηεξ ηνάπεδαξ ακεηίζεημ ζημ δημηθεηηθυ ζομβμφιημ. Αοηυ απμηειείημ απυ ημκ 

δημηθεηή, ημκ οπμδημηθεηή θαη εκκέα μέιε. Πμοιάπηζημκ ηνία απυ ηα μέιε ημο εθπνμζςπμφζακ ημκ 

εμπμνηθυ θαη βημμεπακηθυ θυζμμ θαη άιια ηνία ημκ αγνμηηθυ θυζμμ ηεξ πχναξ. […]  

Ε θοβένκεζε δηαηενμφζε επίζεξ ημ δηθαίςμα κα δημνίδεη έκακ επίηνμπμ ζηεκ ηνάπεδα. Ννχημη 

δημηθεηήξ θαη οπμδημηθεηήξ δημνίζζεθακ μη Αιέλακδνμξ Δημμήδεξ θαη Γμμακμοήι Πζμοδενυξ 

ακηηζημίπςξ, μη μπμίμη θαηείπακ ςξ ηυηε αοηέξ ηηξ ζέζεηξ ζηεκ Γζκηθή Πνάπεδα. […]  

Πμ Ννςηυθμιιμ ηεξ Γεκεφεξ νεηχξ πνμυνηδε ηε κέα ηνάπεδα κα ιεηημονγήζεη ςξ ηναπεδίηεξ 

ηεξ θοβένκεζεξ. Ε θοβένκεζε ακέιαβε ηεκ οπμπνέςζε κα ζογθεκηνχζεη ζηεκ Πνάπεδα ηεξ 

Γιιάδμξ υιεξ ηηξ εηζπνάλεηξ θαη ηηξ πιενςμέξ ημο θνάημοξ θαη ηςκ κμμηθχκ πνμζχπςκ δεμμζίμο 

δηθαίμο.  

ν. αηδεσςζήθ (επημ.), Ζζημνία ηεξ Γιιάδαξ ημο 20μφ αηχκα, Πυμμξ Β΄, Ιένμξ 1
μ

: Μ 
Ιεζμπυιεμμξ, 1922-1940, Αζήκα: Βηβιηυναμα, 2002, ζζ. 262-263.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


