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ΑΝΜΘΡΠΕΞΖΓΟ ΓΛΓΠΑΟΓΖΟ Δ ’ ΠΑΛΕΟ  

ΓΟΝΓΞΖΚΜΡ ΓΚΖΑΖΜΡ ΘΡΗΓΖΜΡ  

ΝΑΞΑΟΗΓΡΕ 2 ΖΜΡΚΖΜΡ 2006  

ΓΛΓΠΑΔΜΙΓΚΜ ΙΑΘΕΙΑ  

ΘΓΩΞΕΠΖΗΕΟ ΗΑΠΓΡΘΡΚΟΕΟ: ΖΟΠΜΞΖΑ  

ΜΙΑΔΑ Α  

ΘΓΙΑ Α.1  

Α.1.1 Νμημ είκαη ημ πενηεπυμεκμ ηςκ αθυιμοζςκ υνςκ;  

α. Πακδημάη  

β. Φεκηεναζηυκ  

γ. Οηναηηςηηθυξ Οφκδεζμμξ  

Ιμκάδεξ 15  

Α.1.2 Κα γνάρεηε ζημ ηεηνάδηυ ζαξ ημοξ ανηζμμφξ ηεξ 

Οηήιεξ Α θαη δίπια ζε θάζε ανηζμυ έκα απυ ηα γνάμμαηα ηεξ 

Οηήιεξ Β, χζηε κα πνμθφπηεη ε ζςζηή ακηηζημίπηζε (ζηε 

Οηήιε Α πενηζζεφμοκ δφμ μκυμαηα). Οηήιε Α  

Οηήιε Β  

1. Δ. Βμφιγανεξ  α. Ανπεγυξ ημο Γαιιηθμφ Ηυμμαημξ.  

2. Γπ. Δειεγηχνγεξ  β. Θεμειηςηήξ ηεξ Γζκηθήξ Πνάπεδαξ.  

3. Γ. Θεμημθάξ  γ. Εγέηεξ ημο «Γζκηθμφ Ημμηηάημο».  

4. Φ. Ηυκημγιμο  δ. Δςγνάθμξ θαη ζογγναθέαξ.  

5. Ζς. Ηςιέηηεξ  ε. Οηηξ 4 Αογμφζημο 1936 θαηέιοζε ημ 

θμηκμβμοιεοηηθυ πμιίηεομα θαη επέβαιε 

δηθηαημνία.  

6. Ζς. Ιεηαλάξ  

7. Γ. Οηαφνμο  

 
 Ιμκάδεξ 10 

 
 ΘΓΙΑ Α.2  

Α.2.1 Γηα πμημοξ ιυγμοξ μη ειιεκηθέξ θοβενκήζεηξ απυ ηε δεθαεηία ημο 1860 ςξ θαη ηε δεθαεηία ημο 

1880 πνμέβεζακ ζηε ζφκαρε δακείςκ θαη πμηεξ ακάγθεξ θάιορακ ηα εζκηθά αοηά δάκεηα;  

Ιμκάδεξ 12  

Α.2.2 Ιε πμημοξ ηνυπμοξ θαη με πμηα μέζα οιμπμηήζεθε ε αγνμηηθή απμθαηάζηαζε ηςκ Ιηθναζηαηχκ 

πνμζθφγςκ;  

Ιμκάδεξ 13  
ΜΙΑΔΑ Β  

ΘΓΙΑ Β.1  

Ακηιχκηαξ ζημηπεία απυ ημ θείμεκμ πμο αθμιμοζεί θαη αλημπμηχκηαξ ηηξ ηζημνηθέξ ζαξ γκχζεηξ, 

κα ακαθένεηε:  

α. Πη πνμέβιεπε ημ πνυγναμμα ημο ανίιαμο Πνηθμφπε γηα ημκ εθζογπνμκηζμυ ηεξ πχναξ.  

Ιμκάδεξ 12  
β. Πηξ απυρεηξ ημο Θευδςνμο Δειηγηάκκε γηα ηεκ πμιηηηθή δςή, ηεκ θμηκςκία θαη ηεκ μηθμκμμία.  

Ιμκάδεξ 12  
«Οηεκ μοζία, μ Πνηθμφπεξ εθπνμζςπμφζε ημκ ελεονςπασζμυ ηεξ πμιηηηθήξ δςήξ, εκχ μ Δειηγηάκκεξ 

ηεκ παναδμζηαθή ιεηημονγία ηεξ. Μ Πνηθμφπεξ πίζηεοε υηη ημ θνάημξ πνεηαδυηακ πμιηηηθή θαη 

μηθμκμμηθή ακυνζςζε, πνηκ γίκεη ιυγμξ γηα εμπιμθή ζε αιοηνςηηθέξ πενηπέηεηεξ. Γη’ αοηυ θαη επεδίςλε 
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κα θαηαζηήζεη ηε πχνα δηεζκχξ αληυπηζηε […], κα βειηηχζεη ηηξ επηθμηκςκίεξ με ηεκ θαηαζθεοή 

ζηδενμδνυμςκ θαη ηε δηάκμηλε ημο Ζζζμμφ ηεξ Ημνίκζμο θαη κα εθζογπνμκίζεη ημ ζηναηυ θαη ημ καοηηθυ. 

Ωζηυζμ, έκα ηέημημ πνυγναμμα ήηακ δαπακενυ […]. Αοηυ πνυζθενε εφθμιμ ζηυπμ ζημ δεμμθηιή θαη 

δεμαγςγυ Δειηγηάκκε, μ μπμίμξ δεκ είπε πνυβιεμα κα δειχκεη υηη ήηακ ακηίζεημξ πνμξ μηηδήπμηε 

οπμζηήνηδε μ Πνηθμφπεξ. Ε επηδεηθηηθή ιασθηζηηθή νεημνεία ημο Δειηγηάκκε […] πςνίξ αμθηβμιία 

ελέθναδε πημ πηζηά ημοξ εκζμοζηαζμμφξ θαη ημοξ μφπημοξ πυζμοξ ημο απιμφ πμιίηε απυ ηα αοζηενά 

μεηαννοζμηζηηθά πνμγνάμμαηα ημο Πνηθμφπε».  
R. Clogg, Οοκμπηηθή Ζζημνία ηεξ Γιιάδαξ, 1770-1990, εθδ .  Ζζημνεηήξ ,  Αζήκα 1995,  ζ ζ .  71-72 .  

ΘΓΙΑ Β.2  
Ακηιχκηαξ ζημηπεία απυ ηα θείμεκα πμο αθμιμοζμφκ θαη αλημπμηχκηαξ ηηξ ηζημνηθέξ ζαξ γκχζεηξ, κα 

απακηήζεηε ζηα παναθάης ενςηήμαηα:  

α. Πη πνμέβιεπε ε ειιεκμημονθηθή Οφμβαζε ηεξ 30
ήξ 

Ζακμοανίμο 1923 γηα ηεκ ακηαιιαγή ηςκ πιεζοζμχκ 

Γιιάδαξ θαη Πμονθίαξ;  

Ιμκάδεξ 8  
β. Πη πνμέβιεπακ μη υνμη ηεξ παναπάκς Οφμβαζεξ ζε υ,ηη αθμνά ημοξ ακηαιιάλημμοξ;  

Ιμκάδεξ 8  
γ. Νχξ ακηέδναζακ μη πνυζθογεξ, υηακ έγηκακ γκςζημί μη υνμη ηεξ Οφμβαζεξ, θαη πμηα επηπεηνήμαηα 

επηθαιέζηεθακ;  

Ιμκάδεξ 10  
Νεγή Α΄  

«ΟΡΙΒΑΟΖΟ  

Αθμνχζα ηεκ ακηαιιαγήκ ηςκ Γιιεκμ-ημονθηθχκ πιεζοζμχκ θαη Ννςηυθμιιμκ, οπμγναθέκηα ηεκ 

30
εκ 

Ζακμοανίμο 1923. Ε Ηοβένκεζηξ ηεξ Ιεγάιεξ Γζκμζοκειεφζεςξ ηεξ Πμονθίαξ θαη ε Γιιεκηθή 

Ηοβένκεζηξ ζοκεθχκεζακ επί ηςκ αθμιμφζςκ υνςκ.  

Άνζνμκ 1.  

Απυ ηεξ 1 Ιαΐμο 1923, ζέιεη δηεκενγεζή ε οπμπνεςηηθή ακηαιιαγή ηςκ Πμφνθςκ οπεθυςκ 

Γιιεκηθμφ Μνζμδυλμο ζνεζθεφμαημξ, εγθαηεζηεμέκςκ επί ηςκ ημονθηθχκ εδαθχκ, θαη ηςκ Γιιήκςκ 

οπεθυςκ Ιμοζμοιμακηθμφ ζνεζθεφμαημξ, εγθαηεζηεμέκςκ επί ηςκ ειιεκηθχκ εδαθχκ.  

Πα πνυζςπα ηαφηα δεκ ζα δφκακηαη κα έιζςζηκ ίκα εγθαηαζηαζχζηκ εθ κέμο εκ Πμονθία ή ακηηζημίπςξ 

εκ Γιιάδη, άκεο ηεξ αδείαξ ηεξ Πμονθηθήξ Ηοβενκήζεςξ ή ακηηζημίπςξ ηεξ Γιιεκηθήξ Ηοβενκήζεςξ». 

Νεγή Β΄  
«Μη πνυζθογεξ ηεξ Ιηθνάξ Αζίαξ, ηεξ Ακαημιηθήξ Θνάθεξ θαη ημο Γφλεηκμο Νυκημο … ζεςνμφκ υηη ε 

Ακηαιιαγή ηςκ ειιεκηθχκ πιεζοζμχκ ηεξ Πμονθίαξ πμο ακένπμκηαη ζε έκα εθαημμμφνημ δηαθυζηεξ πηιηάδεξ 

απέκακηη ζε ηνηαθυζηεξ πηιηάδεξ μμοζμοιμάκμοξ ηεξ Γιιάδαξ … πιήηηεη θαίνηα ηεκ παγθυζμηα ζοκείδεζε θαη ηεκ 

παγθυζμηα εζηθή … υηη είκαη ακηίζεηε πνμξ ηα ηενυηενα δηθαηχμαηα ημο ακζνχπμο, ηεξ ειεοζενίαξ θαη ηδημθηεζίαξ· 

υηη ημ ζφζηεμα ηεξ Ακηαιιαγήξ απμηειεί κέα θαη θεθαιομμέκε μμνθή ακαγθαζηηθμφ εθπαηνηζμμφ θαη ακαγθαζηηθήξ 

απαιιμηνίςζεξ πμο θακέκα θνάημξ δεκ έπεη ημ δηθαίςμα κα ζέζεη ζε εθανμμγή πανά ηε ζέιεζε ηςκ πιεζοζμχκ. 

ηη μη ειιεκηθμί πιεζοζμμί ηεξ Ιηθναζίαξ, αοηυπζμκεξ απυ πακάνπαημοξ πνυκμοξ ζηε γε πμο θαημηθμφζακ θαη 

πάκς ζηεκ μπμία ηα δηθαηχμαηά ημοξ είκαη ακαπαιιμηνίςηα θαη απανάγναπηα, δεκ μεηακάζηεοζακ με ηε ζέιεζή 

ημοξ αιιά εθδηχπζεθακ απυ ηηξ εζηίεξ ημοξ ακηημεηςπίδμκηαξ ημ θάζμα ηεξ ζθαγήξ … Μη αιφηνςημη Έιιεκεξ 

ζοκαγμέκμη εδχ θαη ζε άιιεξ πυιεηξ θαη κεζηά ηεξ Γιιάδαξ απμθαζίδμοκ θαη ρεθίδμοκ μμυθςκα κα αληχζμοκ ηε 

δοκαηυηεηα κα παιηκκμζηήζμοκ ζηηξ παηνίδεξ ημοξ θάης απυ μοζηαζηηθέξ ζοκζήθεξ εγγφεζεξ πμο ζα θαηαζηήζμοκ 

αοηήκ ηεκ παιηκκυζηεζε πναγμαημπμηήζημε … Οε ακηίζεηε πενίπηςζε θαηαγγέιιμοκ ηεκ αδηθία πμο ημοξ γίκεηαη, 

ζακ μηα πνμζβμιή δίπςξ πνμεγμφμεκμ θαηά ηεξ ακζνςπυηεηαξ θαη ημο πμιηηηζμμφ».  

Σήθηζμα πμο εγθνίζεθε απυ ημοξ πνυζθογεξ ηεξ Αζήκαξ ζηεκ Μμυκμηα ζημ πάκδεμμ ζοιιαιεηήνημ πμο 
μνγακχζεθε γηα κα εθθναζηεί ε ακηίζεζή ημοξ ζηεκ οπμπνεςηηθή ακηαιιαγή. 

 

 


