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ΜΙΑΔΑ Α΄  

 

ΘΓΙΑ Α1 

Α.1.1.  

 α. → 3,  β. → 5,  γ. → 2,  δ. → 1 

 

Α.1.2. 

 Γζκηθέξ γαίεξ : Οη αθίκεηεξ, μη θηεμαηηθέξ ηδημθηεζίεξ ηςκ Οζςμακχκ ζηηξ πενημπέξ πμο 

πενηήιζακ ζημκ έιεγπμ ημο ειιεκηθμφ θνάημοξ, μη μπμίεξ ακήθακ είηε ζημ μζςμακηθυ 

δεμυζημ, είηε ζε μμοζμοιμακηθά ηδνφμαηα, είηε ζε ηδηχηεξ, ςξ ηδημθηεζία ή ςξ δηθαίςμα 

κμμήξ (εθμεηάιιεοζεξ). Οη πενημοζίεξ αοηέξ πενηήιζακ ζηεκ θονηυηεηα ημο ειιεκηθμφ 

θνάημοξ «επακαζηαηηθχ δηθαίς». Τπμιμγίδεηαη υηη ε έθηαζή ημοξ ακενπυηακ πμκδνηθά ζε 

4.000.000 έςξ 5.000.000 ζηνέμμαηα. 

 Φεκηεναζηυκ : Ε μεγάιε πμιοεζκηθή ενγαηηθή μνγάκςζε ηεξ Θεζζαιμκίθεξ με πνςηενγάηεξ 

ζμζηαιηζηέξ απυ ηεκ ακμηπηή ζε κέεξ ηδέεξ εβνασθή θμηκυηεηα ηεξ πυιεξ. Ε μνγάκςζε αοηή 

απμηέιεζε ζεμακηηθυ δίαοιμ γηα ηεκ δηάδμζε ζμζηαιηζηηθήξ θαη ενγαηηθήξ ηδεμιμγίαξ ζηεκ 

Γιιάδα, μεηά ημ ηέιμξ ηςκ Βαιθακηθχκ πμιέμςκ.  

 Ομάδα ηςκ Ζαπχκςκ : βιέπε ζπμιηθυ βηβιίμ ζει. 88 «Σμ μμκαδηθυ κέμ πμιηηηθυ ... 

δηαιφζεθε ημ 1908». 

 

ΘΓΙΑ Α2 

Α.2.1. 

Γηα ηηξ ζοκέπεηεξ ηςκ Βαιθακηθχκ πμιέμςκ ζηεκ εζκηθή μηθμκμμία βιέπε ζπμιηθυ βηβιίμ ζει. 51 : «Σμ 

θυζημξ ηςκ Βαιθακηθχκ πμιέμςκ … μ Α΄ Παγθυζμημξ πυιεμμξ». 

 

Α.2.2. 

Γηα ηηξ επηπηχζεηξ απυ ηεκ άθηλε ηςκ πνμζθφγςκ μεηά ηε Ιηθναζηαηηθή θαηαζηνμθή ζημκ ημμέα ηεξ 

βημμεπακίαξ, βιέπε ζπμιηθυ βηβιίμ ζει. 170 – 171 : «  Ε άθηλε ηςκ πνμζθφγςκ … εημίμςκ 

εκδομάηςκ». 

 

ΘΓΙΑ Β1 

Γηα ηηξ ζοκζήθεξ ακάδεηλεξ ηεξ «κέαξ γεκηάξ» μεηά ηεκ παναθμή ηςκ λεκηθχκ θμμμάηςκ θαη ηα 

αηηήμαηα πμο αοηή πνμέβαιε, βιέπε ζπμιηθυ βηβιίμ ζει. 77 – 78, ηεκ οπμεκυηεηα με ηίηιμ « Ε κέα 

γεκηά ». 

Ιε βάζε ηεκ εθθχκεζε ημο ζέμαημξ, μ μαζεηήξ έπνεπε κα επηζεμάκεη ζογθεθνημέκα πςνία απυ ηα 

παναζέμαηα, με ηα μπμία ζα ακέιοε ηηξ ζοκζήθεξ ακάδεηλεξ ηεξ «κέαξ γεκηάξ» ηηξ μπμίεξ παναζέηεη 

ημ ζπμιηθυ βηβιίμ. Γηδηθυηενα: 
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 Ε κέα γεκηά βίςκε ναγδαίεξ αιιαγέξ ιυγς ηςκ ζοπκχκ πμιηηηθχκ μεηαβμιχκ θαη ηεξ 

μηθμκμμηθήξ θαη ηεπκηθήξ ακάπηολεξ, πμο αθμιμοζμφζακ πνςηυγκςνμοξ νοζμμφξ. φμθςκα 

με ημ Ηείμεκμ Α΄, ε πιεζοζμηαθή ζφκζεζε ηεξ Γιιάδαξ είπε οπμζηεί ζεμακηηθή ελέιηλε 

θαζχξ είπακ δεμημονγεζεί, πιέμκ, κέα θμηκςκηθά, μηθμκμμηθά θαη πμιηηηθά δεδμμέκα. 

 Αολήζεθε μ αζηηθυξ πιεζοζμυξ, μ μπμίμξ βνηζθυηακ πημ θμκηά ζηα θέκηνα ιήρεξ 

απμθάζεςκ θαη είπε μεγαιφηενε δοκαηυηεηα εκεμένςζεξ γηα ηηξ ελειίλεηξ. Αοηυ, άιιςζηε, 

ακαθένεηαη θαη ζημ Ηείμεκμ Α΄ ζημ μπμίμ επηζεμαίκεηαη υηη ε ακαιμγία μεηαλφ ημο 

πιεζοζμμφ ηεξ οπαίζνμο θαη ηςκ αζηηθχκ θέκηνςκ είπε μεηαβιεζεί ζεμακηηθά ζε βάνμξ 

ημο πνχημο. 

 Ε κέα γεκηά δεκ είπε ηηξ εμπεηνίεξ ηεξ πνμεγμφμεκεξ (ημονθμθναηία, επακάζηαζε, 

ακηηβαζηιεία, βμήζεηα ηςκ Δοκάμεςκ ζε θνίζημεξ ζηηγμέξ) θαη απμζηαζημπμηήζεθε απυ ηηξ 

ακηηπαναζέζεηξ πμο θονηανπμφζακ ζηεκ πνμεγμφμεκε γεκηά θαη απυ ηα θυμμαηα πμο ηηξ 

ελέθναδακ. Ε μεηεπακαζηαηηθή αοηή γεκηά, υπςξ ακαθένεηαη ζημ Ηείμεκμ Α΄, ήηακ 

εμπμηηζμέκε με ηηξ κέεξ θηιειεφζενεξ ηδέεξ ηεξ Γονχπεξ. 

 Ε κέα γεκηά αζθμφζε έκημκε θνηηηθή ζημοξ παιαηυηενμοξ θαη θνμκμφζε υηη ημ ζοκηαγμαηηθυ 

πμιίηεομα δεκ μπμνμφζε κα ακαπηοπζεί, θαζχξ ημ εμπυδηδακ ε Αοιή θαη μ ίδημξ μ βαζηιηάξ, 

ημκ μπμίμ ζεςνμφζε πμιηηηθά αηάιακημ. Γπμμέκςξ, μ ειιεκηθυξ ιαυξ, οπυ ηεκ εγεζία ηεξ 

μεηαπειεοζενςηηθήξ γεκηάξ, έπνεπε κα δηεθδηθήζεη απμθαζηζηηθά, με βάζε ημ Ηείμεκμ Α΄, 

ηεκ πιήνε ακελανηεζία ημο απυ ηε βαοανμθναηία ημο ζςκα θαη κα επηηφπεη ηεκ 

μιμθιήνςζε ηεξ Δεμμθναηίαξ. 

 Πενί ηα ηέιε ηεξ δεθαεηίαξ ημο 1850 έγηκε θακενή μηα ζοκμιηθή δοζανέζθεηα μεγάιςκ 

ημεμάηςκ ημο πιεζοζμμφ, υπςξ πνμθφπηεη θαη απυ ημ Ηείμεκμ Β΄, ιυγς ηεξ μηθμκμμηθήξ 

δοζπναγίαξ θαη ηεξ δοζιεηημονγίαξ ημο πμιηηηθμφ ζοζηήμαημξ θαη ζογθνμηήζεθακ 

ακηηπμιηηεοηηθμί υμηιμη με εθζογπνμκηζηηθά θαηά θφνημ ιυγμ αηηήμαηα. Πημ ζογθεθνημέκα, 

ζημ Ηείμεκμ Β΄, ακαθένεηαη υηη ημ ακηηδοκαζηηθυ νεφμα δοκάμςζε, γηα κα θμνοθςζεί θαηά 

ηεκ ηνηεηία 1859 – 1862 θαη ζεμεηχζεθακ δηχλεηξ αθυμα θαη θηιειεφζενςκ δηακμμφμεκςκ 

υπςξ μ Αιέλακδνμξ μφηζμξ, γεγμκυξ πμο πνμθάιεζε ηεκ εκενγυ ζομμεημπή ηεξ 

θμηηεηηθήξ κεμιαίαξ ηεξ επμπήξ. Ε ακηηπμιίηεοζε θαηά ημο ζςκα γεκηθεφζεθε 

παναζένκμκηαξ μηα πιεηάδα εηενμγεκχκ πμιηηηθχκ θαη ζηναηηςηηθχκ ζημηπείςκ πμο, γηα 

δηαθμνεηηθμφξ ιυγμοξ, επηδεημφζακ ηεκ απμμάθνοκζε ηεξ δοκαζηείαξ. 

 Σμ Φεβνμοάνημ ημο 1862 ε δοζανέζθεηα θαηέιελε ζε επακάζηαζε, με αίηεμα ηεκ 

απμμάθνοκζε ημο βαζηιηά. ηεκ επακάζηαζε μεηείπακ θαηά θφνημ ιυγμ αληςμαηηθμί, άκενγμη 

απυθμηημη πακεπηζηεμίμο πμο δεκ ήζειακ κα ενγαζημφκ ζημοξ θιάδμοξ ηεξ αγνμηηθήξ θαη 

βημηεπκηθήξ παναγςγήξ θαη αηζζάκμκηακ θμηκςκηθά αδηθεμέκμη . Γεκηθυηενα, υπςξ 

ακαθένεηαη ζημ Ηείμεκμ Α΄, πνυθεηηαη γηα κέμοξ ακζνχπμοξ πμο ήηακ βαζφηαηα 

επενεαζμέκμη απυ ηηξ θηιειεφζενεξ ηδέεξ. 

 ομμεηείπακ αθυμε θαη πμιιά άημμα ακχηενςκ θμηκςκηθχκ ζηνςμάηςκ ηα μπμία δεημφζακ 

εοθαηνίεξ γηα εκενγυηενε ζομμεημπή ζηα πμιηηηθά πνάγμαηα. Άνπηζε δειαδή, ζφμθςκα με ημ 

Ηείμεκμ Α΄, κα δηαμμνθχκεηαη μηα κέα εγεηηθή ηάλε εκηειχξ δηαθμνεηηθή απυ αοηήκ πμο 

είπε πνμέιζεη απυ ημκ αγχκα ηεξ Ακελανηεζίαξ. 

 

ΘΓΙΑ Β2 

Ιε αθμνμή ημκ Α΄ Παγθυζμημ πυιεμμ εθθνάζηεθακ δηαθμνεηηθέξ απυρεηξ ςξ πνμξ ηε ζθμπημυηεηα 

ή με ηεξ ζομμεημπήξ ηεξ Γιιάδαξ ζημκ πυιεμμ. Ο Βεκηδέιμξ θαη μη Φηιειεφζενμη ηάζζμκηακ οπέν ηεξ 

ζομμεημπήξ ζημκ πυιεμμ, ζημ πιεονυ ηεξ Ακηάκη, επεηδή πνμζδμθμφζακ υηη με αοηυκ ημκ ηνυπμ ε 

Γιιάδα ζα είπε εδαθηθά μθέιε. Ο βαζηιηάξ θαη ημ Γεκηθυ Γπηηειείμ είπακ δηαθμνεηηθή εθηίμεζε αθμφ 
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ζεςνμφζακ υηη ε έθβαζε ημο πμιέμμο  ήηακ αβέβαηε θαη μπμνμφζακ κα κηθήζμοκ μη Ηεκηνηθέξ 

Δοκάμεηξ. Δεδμμέκεξ ηεξ θονηανπίαξ ηεξ Αγγιίαξ ζηεκ ακαημιηθή Ιεζυγεημ, θαη πανά ημοξ δεζμμφξ 

ημο με ηε Γενμακία, μ Ηςκζηακηίκμξ δεκ μπμνμφζε κα δεηήζεη ζομμεημπή ζημκ πυιεμμ ζημ πιεονυ ηςκ 

Ηεκηνηθχκ Δοκάμεςκ, γη’ αοηυ έιαβε ζέζε οπέν ηεξ μοδεηενυηεηαξ ηεξ Γιιάδαξ.  

Απυ ηε ζογθεθνημέκε μμηιία ημο Γιεοζένημο Βεκηδέιμο ζημκ αζεκασθυ ιαυ δεκ πνμθφπηεη ε δηθή ημο 

επηπεηνεμαημιμγία γηα ηε ζέζε ηεξ Γιιάδαξ ζημκ Α΄ Παγθυζμημ Πυιεμμ, αιιά αζθείηαη έκημκε θνηηηθή 

ζηεκ πμιηηηθή ζέζε ημο βαζηιηά Ηςκζηακηίκμο. Ε πνμηνμπή ημο πνμξ ημκ αζεκασθυ ιαυ κα ζογθνμηήζεη 

μιηγμμειή ακηηπνμζςπεία εκηάζζεηαη ζηα πιαίζηα ημο θιίμαημξ ημο εζκηθμφ δηπαζμμφ, αθμφ απυ ηα 

μέζα ημο 1916 ημ Ημηκμβμφιημ είπε μοζηαζηηθά παζεί απυ ημ πνμζθήκημ. 

Ο Γιεοζένημξ Βεκηδέιμξ παναθηενίδεη ημ βαζηιηά ζφμα ηνηχκ ανκεηηθχκ επηννμχκ πμο 

οπαγυνεοζακ ηε ζογθεθνημέκε πμιηηηθή ημο ζέζε. Θεςνεί υηη επενεάζηεθε απυ ημοξ επζνμφξ ηεξ 

θμηκμβμοιεοηηθήξ δεμμθναηίαξ, μη μπμίμη δε δίζηαζακ κα θαπειεοζμφκ ηα γενά ενείζμαηα ημο ζεζμμφ 

ηεξ βαζηιείαξ γηα κα πνμςζήζμοκ ηηξ πνμζςπηθέξ ημοξ πμιηηηθέξ θηιμδμλίεξ. Γίπακ, άιιςζηε, 

εκηζποζεί θαη απυ ηα θυμμαηα ηεξ ακηηπμιίηεοζεξ, ηα μπμία ακαγκχνηδακ ζημ βαζηιηά ημ δηθαίςμα κα 

επηβάιιεη ηε δηθή ημο άπμρε γηα ηεκ ελςηενηθή πμιηηηθή, παναβιέπμκηαξ υηη θάηη ηέημημ ήηακ 

ακηηζοκηαγμαηηθυ. Ηαηά ημκ ίδημ ηνυπμ μ Γιεοζένημξ Βεκηδέιμξ επηθνίκεη θαη ηε ζηάζε ηςκ 

ζηναηηςηηθχκ ζομβμφιςκ ημο Ηςκζηακηίκμο, δειαδή ημο Γεκηθμφ Γπηηειείμο, απμθαιχκηαξ ημκ γηα 

δεφηενε θμνά ζφμα εκυξ θφθιμο ακηηδεμμθναηηθχκ αληςμαηηθχκ, μη μπμίμη, ζηεκ πνμζπάζεηά ημοξ κα 

ειέγλμοκ ηεκ πμιηηηθή θαηάζηαζε εγθαζηδνφμκηαξ απμιοηανπία, έπεηζακ ημ βαζηιηά, δεδμμέκςκ θαη 

ηςκ θηιμγενμακηθχκ ημο ζοκαηζζεμάηςκ, γηα ηε «βέβαηε» κίθε ηεξ Γενμακίαξ ζημκ Α΄ Παγθυζμημ 

Πυιεμμ. Γθηυξ, υμςξ, απυ ηεκ ανκεηηθή επίδναζε ημο πενηβάιιμκηυξ ημο, μ Βεκηδέιμξ θαηεγμνεί ημ 

βαζηιηά θαη γηα ηηξ δηθέξ ημο πνμζςπηθέξ θηιμδμλίεξ ηηξ μπμίεξ πνμζπάζεζε κα οιμπμηήζεη ζε βάνμξ 

θαη αοηυξ ημο δεμμθναηηθμφ πμιηηεφμαημξ ηεξ πχναξ. Ο βαζηιηάξ δεκ ήηακ απιά επενεαζμέκμξ απυ ημ 

γενμακηθυ ζηναημθναηηθυ πκεφμα, αιιά εοπυηακ ηεκ επηβμιή ημο με ηεκ μνηζηηθή κίθε ηεξ Γενμακίαξ 

ζημκ Α΄ Παγθυζμημ Πυιεμμ, ζεςνχκηαξ υηη έηζη ζα πνμςζήζεη θαιφηενα ηα δηθά ημο ζπέδηα.  

Ε εμμμκή ημο Ηςκζηακηίκμο ζηε ζέζε αοηή, ημκ μδήγεζε κα δνάζεη με ηνυπμ πμο οπέζθαπηε ηα 

ζεμέιηα ημο πμιηηηθμφ ζοζηήμαημξ. Ο βαζηιηάξ, πςνίξ κα ζηενείηαη παηνηςηηθχκ θηκήηνςκ, ακέπηολε 

μοζηηθή δηπιςμαηία εκ αγκμία ηεξ θοβένκεζεξ, θαηαθεφγμκηαξ αθυμε θαη ζε πανάκμμα μέζα (π.π. 

πανάδμζε απυννεηςκ δηπιςμαηηθχκ εγγνάθςκ ζημοξ Γενμακμφξ). Άιιςζηε, ημ 1915 πνμθάιεζε δφμ 

θμνέξ ηεκ παναίηεζε ηεξ θοβένκεζεξ. 

ομπεναζμαηηθά, ε μμηιία ημο Βεκηδέιμο εκηάζζεηαη ζηε γεκηθυηενε πμιηηηθή πναθηηθή θαη 

πνμπαγάκδα ηεξ επμπήξ ημο εζκηθμφ δηπαζμμφ, απμηοπχκμκηαξ ημ έκημκμ θιίμα ημο δηπμιηζμμφ πμο 

είπε πνμθιεζεί θαη απυ ηηξ δφμ παναηάλεηξ θαη έηεηκε κα ιάβεη δηαζηάζεηξ εμθοιίμο πμιέμμο. 




