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ΓΟΝΓΞΖΚΜΡ ΓΓΚΖΗΜΡ ΘΡΗΓΖΜΡ  

ΝΑΞΑΟΗΓΡΕ 1 ΖΜΡΚΖΜΡ 2007  

ΓΛΓΠΑΔΜΙΓΚΜ ΙΑΘΕΙΑ   

ΘΓΩΞΕΠΖΗΕΟ ΗΑΠΓΡΘΡΚΟΕΟ: ΖΟΠΜΞΖΑ  

  

ΜΙΑ∆Α Α   

ΘΓΙΑ Α.1  

Α.1.1 Κα παναθηενίζεηε ηηξ παναθάης πνμηάζεηξ, γνάθμκηαξ ζημ ηεηνάδηυ ζαξ ηε ιέλε Οωζηό ή 

Θάζμξ δίπια ζημ γνάμμα πμο ακηηζημηπεί ζε θάζε πνυηαζε.  

α.  Οηα εδάθε ηεξ Θεζζαιίαξ, ζηα μπμία θονηανπμφζε ε μεγάιε ηδημθηεζία, μ Θ. ∆ειηγηάκκεξ 

οπμζηήνηλε ημοξ μεγαιμ-γαημθηήμμκεξ.  

β.  Ιε ηεκ ακαζεχνεζε ημο Οοκηάγμαημξ ημ 1911 ζεζπίδεηαη ε μμκημυηεηα ηςκ δηθαζηηθχκ 

θαη ηςκ δεμμζίςκ οπαιιήιςκ.  

γ.  Οφμθςκα με ηε Οφμβαζε ηεξ Θμδάκεξ (30 Ζακμοανίμο 1923) μη ακηαιιάλημμη πνυζθογεξ 

δεκ είπακ δηθαίςμα κα μεηαθένμοκ ηεκ θηκεηή πενημοζία ημοξ.  

δ.  Πμ Φνμκηηζηήνημ ηεξ Πναπεδμύκηαξ έπαηλε ζεμακηηθυ νυιμ ζηεκ πκεομαηηθή θαη εζηθή 

ακάπιαζε ηςκ Γιιεκμπμκηίςκ θαη ζηεκ ακάπηολε ηεξ εζκηθήξ ημοξ ζοκείδεζεξ.  

ε.  Οημ ζοκέδνημ Γηνήκεξ ζημ Νανίζη, ημ ∆εθέμβνημ ημο 1918, μ Γι. Βεκηδέιμξ ζομπενηέιαβε 

ημκ Νυκημ ζημ θάθειμ ηςκ ειιεκηθχκ δηεθδηθήζεςκ.  

Ιμκάδεξ 10  

  

  

Α.1.2 Κα δχζεηε ημ πενηεπυμεκμ ηςκ αθυιμοζςκ υνςκ:  

α. Μνεηκμί.  

β. Γεκηθή ∆ηεφζοκζε Ακηαιιαγήξ Νιεζοζμχκ.  

γ. «Ννμζςνηκή Ηοβένκεζηξ ηεξ Ηνήηεξ».  

Ιμκάδεξ 12  

  

ΘΓΙΑ Α.2  

Α.2.1 Νμηεξ ήηακ μη ζέζεηξ ημο ναιιηθμφ θυμμαημξ;  

Ιμκάδεξ 14  

Α.2.2 Νμηα είκαη ε ζομβμιή ηςκ πνμζθφγςκ απυ ηε Ιηθνά Αζία ζημ κεμειιεκηθυ πμιηηηζμυ;   

Ιμκάδεξ 14  

ΜΙΑ∆Α Β  

ΘΓΙΑ Β.1  

α.  νεζημμπμηχκηαξ ζημηπεία πμο πενηέπμκηαη ζημ παναθάης θείμεκμ θαη αλημπμηχκηαξ ηηξ ηζημνηθέξ 

ζαξ γκχζεηξ, κα ακαθένεηε:  

Οε πμηα γεςγναθηθά δηαμενίζμαηα δυζεθε πνμηεναηυηεηα ζηεκ εγθαηάζηαζε ηςκ πνμζθφγςκ; 

Νμημη ήηακ μη ιυγμη πμο μδήγεζακ ζ’ αοηήκ ηεκ επηιμγή;   

Ιμκάδεξ 10  

  

 «Ιε ηεκ ηζημνηθή ακηαιιαγή ηςκ ειιεκμημονθηθχκ πιεζοζμχκ εκάμηζο πενίπμο εθαημμμφνημ 

Γιιήκςκ πνμζθφγςκ θαηαθιφδεη ηεκ Γιιάδα.(...). Μη πενηζζυηενμη Έιιεκεξ πνυζθογεξ απυ ηε 

Βμοιγανία, μη μπμίμη ςξ ηυηε θαημηθμφζακ ηηξ αθηέξ ημο Γολείκμο Νυκημο, ζηηξ ανπαίεξ παηνίδεξ 

ημοξ, ζηε Οςδυπμιε, ζημκ Νφνγμ, ζηεκ Αγπίαιμ, Ιεζεμβνία θιπ., ή ζημ εζςηενηθυ ηεξ πχναξ, 
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ζηε Φηιηππμφπμιε, Οηεκίμαπμ θιπ., θαζχξ θαη μη πενηζζυηενμη απυ ημοξ πνυζθογεξ ηεξ Πμονθίαξ 

(Ακαημιηθήξ Θνάθεξ θαη Ιηθνάξ Αζίαξ) εγθαηαζηάζεθακ ζημοξ μηθηζμμφξ ηςκ Βμοιγάνςκ θαη ηςκ 

Πμφνθςκ ηεξ ειιεκηθήξ Ιαθεδμκίαξ, εκχ αοημί ζηηξ ειιεκηθέξ πενημπέξ ηεξ Βμοιγανίαξ θαη ηεξ 

Πμονθίαξ».  

  

Απ. Βαθαιυπμοιμξ, Κέα Γιιεκηθή Ζζημνία, 1204-1985, Θεζζαιμκίθε 1991: εθδ. Βάκηαξ, ζ. 381.  

  

β.  νεζημμπμηχκηαξ ζημηπεία πμο πενηέπμκηαη ζημ παναθάης θείμεκμ θαη αλημπμηχκηαξ ηηξ ηζημνηθέξ 

ζαξ γκχζεηξ, κα ακαθένεηε:  

Γηα πμημοξ ιυγμοξ ε ΓΑΝ επηδίςλε, χζηε μη πνυζθογεξ, πμο πνμένπμκηαη απυ ημκ ίδημ μηθηζμυ ή 

έζης ηεκ εονφηενε πενημπή ημο, κα εγθαηαζηαζμφκ μαδί ζημ ειιεκηθυ έδαθμξ;  

Ιμκάδεξ 15  

  

 «Πμ ένγμ ηεξ απμθαηάζηαζεξ ηςκ πνμζθφγςκ, πμο ανπηθά είπε ακαιάβεη ημ Παμείμ Νενηζάιρεςξ 

Ννμζθφγςκ, ζοκέπηζε ε δηεζκήξ Γπηηνμπή Απμθαηαζηάζεςξ Ννμζθφγςκ, ε γκςζηή ςξ ΓΑΝ, πμο, 

ζφμθςκα με ημ Ννςηυθμιιμ ηεξ Γεκεφεξ, ένγμ ηεξ ήηακ ε έκηαλε ηςκ πνμζθφγςκ ζημ θμηκςκηθυ 

ζφκμιμ, αθμφ ελαζθαιηδυηακ, εθηυξ απυ ηε ζηέγε, δοκαηυηεηα επαγγειμαηηθήξ απμθαηάζηαζεξ. Ε ΓΑΝ 

ελανπήξ βνήθε ηε ιφζε ηεξ ηαπεημονγίαξ ςξ «πακάθεηα» θαη ζε θάζε πνμζθογηθυ ζοκμηθηζμυ 

πνεμαημδμημφζε ηεκ ακέγενζε εκυξ ή πενηζζμηένςκ μεγάιςκ μηθμδμμεμάηςκ, χζηε ε μηθηαθή 

εκαζπυιεζε ηςκ πνμζθφγςκ κα μεηαηναπεί ζε ζφγπνμκε βημμεπακηθή δηαδηθαζία».  

  

ιγα Βμγηαηδυγιμο, «Ε βημμεπακηθή εγθαηάζηαζε ηςκ πνμζθφγςκ ζηε Κέα Ζςκία - Νανάμεηνμξ ηεξ 

αζηηθήξ εγθαηά- ζηαζεξ», ζημ ζοιιμγηθυ ηυμμ «Μ Λενηδςμυξ θαη ε άιιε Ναηνίδα», Αζήκα 1999, ζ. 149.  

  

 

ΘΓΙΑ Β.2  

Ακηιχκηαξ ζημηπεία απυ ηα θείμεκα πμο αθμιμοζμφκ θαη αλημπμηχκηαξ ηηξ ηζημνηθέξ ζαξ 

γκχζεηξ:  

α.  Κα ακαθένεηε ηηξ ζοκζήθεξ, θάης απυ ηηξ μπμίεξ ε Ηνεηηθή Ηοβένκεζε ελέδςζε ημ εκςηηθυ 

Σήθηζμα ηεξ 24
εξ

 Οεπηεμβνίμο 1908.  

Ιμκάδεξ 15  

  

β.  Κα πανμοζηάζεηε θαη κα αηηημιμγήζεηε ηεκ ακηίδναζε ηεξ ειιεκηθήξ θοβένκεζεξ ζηεκ έθδμζε ημο 

Σεθίζμαημξ.  

Ιμκάδεξ 10  

  

Νεγή Α΄  

Πμ Ψήθηζμα ηεξ 24
εξ

 Οεπηεμβνίμο 1908  

«Ε Ηοβένκεζηξ ηεξ Ηνήηεξ δηενμεκεφμοζα ημ ακαιιμίςημκ θνυκεμα ημο Ηνεηηθμφ Θαμφ, θενφζζεη 

ηεκ ακελανηεζίακ ηεξ Ηνήηεξ θαη ηεκ έκςζηκ αοηήξ μεηά ηεξ Γιιάδμξ, υπςξ μεη’ αοηήξ απμηειέζε 

αδηαίνεημκ θαη αδηάζπαζημκ Οοκηαγμαηηθυκ Βαζίιεημκ. Ναναθαιεί ηεκ Α.Ι. ημκ Βαζηιέα κ’ ακαιάβε ηεκ 

δηαθοβένκεζηκ ηεξ κήζμο. ∆ειμί υηη μέπνη ημφημο ζέιεη ζοκεπίζεη κα θοβενκά ηεκ κήζμκ εκ μκυμαηη ηεξ 

Α.Ι. ημο Βαζηιέςξ ηςκ Γιιήκςκ, θαηά ημοξ κυμμοξ ημο Γιιεκηθμφ Βαζηιείμο. Γκηέιιεηαη εηξ ηαξ Ανπάξ 

ηεξ κήζμο, υπςξ, ζομθχκςξ ης Σεθίζμαηη ημφης, ελαθμιμοζήζςζη κ’ αζθχζη ηα θαζήθμκηα ηεξ 

οπενεζίαξ ηςκ».  



Ι  Σ Ο Ρ ΙΑ  Κ Α Σ Ε Τ Θ Τ Ν  Η     
 

Θ Ε Μ Α Σ Α  Π Α Ν ΕΛ Λ Α ΔΙΚ Ω Ν  Ε ΞΕ Σ Α  Ε Ω Ν   Επιμέλεια :Καραμέτου Βάσω 

17  

Νανάζεμα ημο ζπμιηθμφ βηβιίμο «Θέμαηα Κεμειιεκηθήξ Ζζημνίαξ, Γ΄ Πάλε Γκηαίμο Θοθείμο 

(Θεςνεηηθή Ηαηεφζοκζε)» ζ. 217.  

  

Νεγή Β΄  

Ε ακηίδναζε ηωκ μεγάιωκ ∆οκάμεωκ απέκακηη ζηεκ επακαζηαηηθή πνωημβμοιία ημο θνεηηθμύ ιαμύ  

«Ε ακηίδναζε ηςκ μεγάιςκ ∆οκάμεςκ απέκακηη ζηεκ επακαζηαηηθή πνςημβμοιία ημο θνεηηθμφ 

ιαμφ δεκ ήηακ απυιοηα ανκεηηθή. Μη ηέζζενηξ θοβενκήζεηξ, μεηά απυ μιηγμήμενεξ δηαβμοιεφζεηξ, 

έζπεοδακ κα ημκίζμοκ υηη «δεκ ζα απείπμκ ημο κα απμβιέρμοκ μεη’ εομεκείαξ πνμξ ηεκ ζοδήηεζηκ ημο 

δεηήμαημξ ημφημο μεηά ηεξ Πμονθίαξ, εάκ ε ηάληξ δηαηενεζή εκ ηε κήζς θαη ελαζθαιηζζή ε πνμζηαζία 

ημο μμοζμοιμακηθμφ πιεζοζμμφ». Ήδε ε έθνελε ημο εζκηθμφ εκζμοζηαζμμφ πμο είπε θαη πάιη θαηαιάβεη 

ημοξ Ηνήηεξ ζομβάδηδε με ηεκ αοζηενή ηήνεζε ηεξ ηάλεςξ, εκχ ε θοβένκεζε ηςκ Αζεκχκ ήιπηδε κα 

εκηάλεη ηεκ επίιοζε ημο ζέμαημξ ζημ πιαίζημ μηαξ γεκηθυηενεξ ειιεκμημονθηθήξ πνμζεγγίζεςξ. Πυζμ 

υμςξ μη ημιμενέξ ειιεκηθέξ πνμζδμθίεξ υζμ θαη μη θαιέξ εονςπασθέξ πνμζέζεηξ, δεκ ήηακ δοκαηυ κα 

μδεγήζμοκ ζε άμεζα ζεηηθά απμηειέζμαηα, ελαηηίαξ ηεξ βίαηεξ εθδειχζεςξ ηεξ ημονθηθήξ ακηηδνάζεςξ. 

Μη Κευημονθμη εζκηθηζηέξ, μεηά ηεκ ακαγθαζηηθή οπμπχνεζε απέκακηη ζηε Βμοιγανία          (: 

ακαθήνολή ηεξ ζε ακελάνηεημ βαζίιεημ) θαη ζηεκ Αοζηνμμογγανία (: πνμζάνηεζε ηεξ Βμζκίαξ-

Γνδεγμβίκεξ), ακαδεημφζακ ζηε μαηαίςζε ηεξ εκςηηθήξ ιφζεςξ ημ ένεηζμα μηαξ πνχηεξ δηπιςμαηηθήξ 

επηηοπίαξ. Μη δςενέξ ιασθέξ ακηηδνάζεηξ ηςκ δνυμςκ, ζηεκ πνςηεφμοζα θαη ζηηξ επανπίεξ, 

ζοκδοάδμκηακ με ηε ζηαζενή επίζεμε επίθιεζε ηεξ ακάγθεξ γηα ηε δηαηήνεζε ηεξ οθηζηάμεκεξ 

ηζμννμπίαξ ζημ πχνμ ημο Αηγαίμο θαη ηεξ ακαημιηθήξ Ιεζμγείμο».  

  

Ζζημνία ημο Γιιεκηθμφ Έζκμοξ, η. Ζ∆΄, Αζήκα 1977: Γθδμηηθή Αζεκχκ, ζ. 214.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


