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ΜΙΑ∆Α ΝΞΩΠΕ  

  

Α1  

Κα δχζεηε ημ πενηεπυμεκμ ηςκ αθυιμοζςκ υνςκ:  

α.  «θιήνηγθ»  

β.  Ημηκςκημιμγηθή Γηαηνεία  

γ.  Γπηηνμπή Απμθαηαζηάζεςξ Ννμζθφγςκ (ΓΑΝ)  

Ιξμάδεπ 15  

Α2   

Κα παναθηενίζεηε ηηξ πνμηάζεηξ πμο αθμιμοζμφκ γνάθμκηαξ ζημ ηεηνάδηυ ζαξ ηε ιέλε Οωζηό ή Θάθξπ 

δίπια ζημ γνάμμα πμο ακηηζημηπεί ζηεκ θάζε πνυηαζε:  

α. Ε ζεςνεηηθή ηζμκμμία θαη ε ζνεζθεοηηθή ειεοζενία μαδί με ηεκ ακάπηολε ημο εμπμνίμο θαη ηεξ 

μηθμκμμίαξ μδήγεζακ ζηε δεμμγναθηθή αφλεζε ημο πμκηηαθμφ πιεζοζμμφ.  

β. Πμ θυζημξ ηςκ Βαιθακηθχκ πμιέμςκ ήηακ ζεμακηηθυ, δεκ θιυκηζε υμςξ ηεκ εζκηθή μηθμκμμία, υπςξ 

ζοκέβαηκε με ηηξ ζηναηηςηηθέξ θηκεημπμηήζεηξ ημο 19
μο

 αηχκα.  

γ. Ε εοηοπήξ γηα ηεκ Γιιάδα έθβαζε ηςκ Βαιθακηθχκ πμιέμςκ έδςζε θαη ζημ Ηνεηηθυ Δήηεμα ηεκ 

μνηζηηθή ιφζε ημο.  

δ.  Ιέπνη ημ ηέιμξ ημο 1920 ειάπηζημη πνυζθογεξ είπακ επηζηνέρεη ζηε Ιηθνά Αζία θαη ηεκ Ακαημιηθή 

Θνάθε.  

ε. Πμ πμιηηηθυ γεγμκυξ πμο μδήγεζε ζηε ιφζε ημο πμκηηαθμφ δεηήμαημξ ήηακ ε ζοκζήθε θηιίαξ θαη 

ζοκενγαζίαξ πμο οπμγνάθεθε ημκ Ιάνηημ ημο 1921 ακάμεζα ζημοξ Ιπμιζεβίθμοξ θαη ημκ Ηεμάι.  

Ιξμάδεπ 10  

Β1  

Οε πμηεξ πενημπέξ ηεξ Γιιάδαξ οπήνπε μεγάιε αγνμηηθή ηδημθηεζία («ηζηθιίθηα») θαη πμηα ήηακ ηα 

πνμβιήμαηα πμο αοηή δεμημφνγεζε ζημ ειιεκηθυ θνάημξ μέπνη ημ 1907;  

Ιξμάδεπ 12  

Β2  

Νμηεξ ήηακ μη εκένγεηεξ ηςκ επακαζηαηχκ απυ ηεκ εμένα πμο εθδειχζεθε ημ θίκεμα ζημ Θένηζμ μέπνη ηεκ 

εκεμένςζε ημο ιαμφ θαη ηςκ ακηηπνμζχπςκ ηςκ Ιεγάιςκ ∆οκάμεςκ απυ ημκ Γιεοζένημ Βεκηδέιμ γηα ημοξ 

ιυγμοξ θαη ημοξ ζθμπμφξ ηεξ επακάζηαζεξ;   

Ιξμάδεπ 13  

  

ΜΙΑ∆Α ∆ΓΡΠΓΞΕ  

  

Γ1  

Ιε βάζε ηηξ ηζημνηθέξ ζαξ γκχζεηξ θαη ακηιχκηαξ ζημηπεία απυ ημ θείμεκμ πμο ζαξ δίκεηαη κα ακαθενζείηε:   
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α.  ζηεκ αζάθεηα ημο ζοκηάγμαημξ ημο 1864 πμο αθμνμφζε ημκ ζπεμαηηζμυ θοβένκεζεξ θαη ηεκ 

εθμεηάιιεοζε ηεξ αζάθεηαξ αοηήξ απυ ημκ βαζηιηά Γεχνγημ Α΄ (μμκάδεξ 15)   

β.  ζημκ ηνυπμ ακηημεηχπηζεξ ημο πμιηηηθμφ πνμβιήμαημξ πμο δεμημονγήζεθε (μμκάδεξ 10).  

Ιξμάδεπ 25  

  

ΗΓΖΙΓΚΜ  

 [...] Πὸ κέμ ζφκηαγμα, ... δεμημφνγεζε θαζεζηὼξ «βαζηιεομμέκεξ δεμμθναηίαξ». [...]  βαζηιηὰξ [...] εἶπε 

ηὸ δηθαίςμα κὰ δημνίδεη θαὶ κὰ ἀπμιφεη ημὺξ ὑπμονγμὺξ θαὶ κὰ δηαιφεη ηὴ Βμοιὴ  - δηθαίςμα πμὺ ἔμειιε κὰ 

ηὸ ἀζθήζεη ζοπκὰ ἐλαηηίαξ ηῆξ ἀζηάζεηαξ πμὺ πανμοζίαδακ μἱ ζοκαζπηζμμὶ ηῶκ θμμμάηςκ. Ἂκ θαὶ ηὸ 

ζφκηαγμα εἶπε ζεςνεηηθὰ ζεμέιηυ ημο ηὴκ ἀνπὴ ὅηη θονίανπε ἐλμοζία ἦηακ ὁ ιαυξ, δὲκ ἦηακ πάκηα θακενὸ 

πμηὰ ἀπὸ ηὶξ θμηκμβμοιεοηηθὲξ θαηνίεξ ἀκηηπνμζχπεοε πναγμαηηθὰ ηὴ βμὺιεζε ημῦ Ἔζκμοξ. Πὸ 

ἀπμηέιεζμα ἦηακ ὅηη ὁ βαζηιηάξ, ἂκ θαὶ δὲκ εἶπε ἐθηεηαμέκεξ ζοκηαγμαηηθὲξ ἐλμοζίεξ, ἀζθμῦζε ζεμακηηθὴ 

ἐπηννμή, πμὺ μἱ Ἕιιεκεξ πμιηηηθμὶ ηὴ πνεζημμπμημῦζακ ὅηακ θαὶ ὅπςξ ημὺξ βυιεοε θαὶ ηὴκ θαηάγγεικακ 

ὅηακ ἦηακ ἀκηίζεηε ζηὰ ζομθένμκηά ημοξ. Γηὰ κὰ πεηφπεη κὰ δηεθπεναηςζμῦκ μἱ δηάθμνεξ ὑπμζέζεηξ ἢ γηὰ 

κὰ πνμζανμυζεη ηὴκ ἐλςηενηθὴ πμιηηηθὴ ζηὸ πιαίζημ πμὺ πάναδακ μἱ εὐνςπασθὲξ ∆οκάμεηξ, ὁ βαζηιηὰξ 

βνέζεθε ζοπκὰ ζηὴκ ἀκάγθε κὰ δεπηεῖ θοβένκεζε μεημρεθίαξ ἢ θαὶ ἐλςθμηκμβμοιεοηηθὰ πνυζςπα ὣξ 

πνςζοπμονγμφξ [...]  

Douglas Dakin, Ἡ Ἑκμπμίεζε ηῆξ Ἑιιάδαξ 1770 -1923,   

μηθ. Α. Λακζυπμοιμξ, Ιμνθςηηθὸ Ἵδνομα ζκηθῆξ Πναπέδεξ, Αζήκα 1989, ζζ. 157 -158.  

  

∆1  

Αλημπμηχκηαξ ηηξ ηζημνηθέξ ζαξ γκχζεηξ θαη ακηιχκηαξ ζημηπεία απυ ηα θείμεκα πμο ζαξ δίκμκηαη, κα 

πανμοζηάζεηε ηεκ πνμζπάζεηα πνμζέγγηζεξ μεηαλφ Γιιάδαξ θαη Πμονθίαξ ακαθένμκηαξ:  

α. Πηξ ειιεκμημονθηθέξ ζομθςκίεξ πμο οπμγνάθεθακ ημ 1930 (μμκάδεξ 8) θαη   

β. Πμ πενηεπυμεκμ αοηχκ ηςκ ζομθςκηχκ (μμκάδεξ 17).  

Ιξμάδεπ 25  

  

ΗΓΖΙΓΚΜ Α  

  

[...] Ἡ ζομθςκία βαζηδυηακ ζηὴκ ἀνπὴ ημῦ ζομρεθηζμμῦ ηῶκ πενημοζηῶκ ηυζμ ηῶκ ἀκηαιιαλίμςκ ὅζμ θαὶ 
ηῶκ μὴ ἀκηαιιαλίμςκ πμὺ εἶπακ ἀπμδμζεῖ ζημὺξ πνυζθογεξ, ἐκῶ πανάιιεια ἡ ἑιιεκηθή πιεονὰ 

ἐπηβανοκυηακ μὲ ηὴκ θαηαβμιὴ πνεςζηηθμῦ  ὑπυιμηπμο, πμὺ ὑπενέβαηκε ηὶξ 400.000 ιίνεξ Ἀγγιίαξ, ζὲ 
ἀκηηζηάζμηζμα ηῆξ ὑπμπνεχζεςξ ηῆξ ημονθηθῆξ θοβενκήζεςξ κὰ ἀπμδχζεη ζημὺξ Ἕιιεκεξ δηθαημφπμοξ 

ηὰ θαηαπαηεμέκα θηήμαηά ημοξ ζηὴκ πενημπὴ ηῆξ Ηςκζηακηηκμοπυιεςξ. Ἡ ζφμβαζε ηῆξ 10
εξ

 Ἰμοκίμο 1930 

βάνοκε ἐμθακῶξ πνὸξ ὄθειμξ ηῆξ Πμονθίαξ, ἀιιὰ ἀπμηέιεζε ηὴκ πνμτπυζεζε γηὰ ηὴκ ὁνηζηηθὴ ἐθθαζάνηζε 

ηῶκ μἰθμκμμηθῶκ δηαμθηζβεηήζεςκ θαὶ ηὴκ ἀπμθαζηζηηθὴ πνμχζεζε ηῆξ πμιηηηθῆξ ζοκεκκμήζεςξ. Ἔηζη ὁ 

Ἕιιεκαξ πνςζοπμονγὸξ ἐπηζθέθζεθε ηὴκ Ἄγθονα θαὶ ὑπέγναρε, ζηὶξ 30 θηςβνίμο 1930, ηὸ δημενὲξ 

ζφμθςκμ θηιίαξ, μὐδεηενυηεηαξ θαὶ δηαηηεζίαξ, ηὰ ὅνηα ημῦ ὁπμίμο ἔθζακακ ὣξ ηὴκ ἀπαγυνεοζε ηῆξ 

ζομμεημπῆξ ζὲ θάζε πμιηηηθὸ ἢ μἰθμκμμηθὸ ζοκαζπηζμὸ πμὺ ζὰ ζηνεθυηακ ἐκακηίμκ ημῦ ἑκὸξ ἀπὸ ηὰ 

ζομβαιιυμεκα μένε. Πὴ ζφκαρε ημῦ ζομθχκμο ζοκυδεοε ἡ ζοκμμμιυγεζε ἐμπμνηθῆξ  ζομβάζεςξ, θαζὼξ θαὶ 
εἰδηθῆξ ζομθςκίαξ γφνς ἀπὸ ημὺξ καοηηθμὺξ ἐλμπιηζμμφξ, ἡ ὁπμία θαὶ πνμέβιεπε ηὴκ ἔγθαηνε ἐκεμένςζε 

ηῶκ δφμ θοβενκήζεςκ γηὰ θάζε πνμβιεπυμεκε παναγγειία καοηηθῆξ μμκάδαξ, πνμθεημέκμο κὰ πνμιεθζεῖ ὁ 
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ἀκηαγςκηζμὸξ «δηὰ θηιηθῆξ ἀκηαιιαγῆξ ἀπυρεςκ». [...]  

  

Ἱζημνία ημῦ Ἑιιεκηθμῦ  Ἔζκμοξ, η. Ζ∆, Γθδμηηθή Αζεκχκ, 1978, ζ. 354.  

  

  

  

  

ΗΓΖΙΓΚΜ Β  

  

[...] Ἡ κέα ἐμπμνηθή ζφμβαζε πμφ ὑπμγνάθηεθε ζηήκ Ἄγθονα ζά μπμνμφζε κά ζεςνεζεῖ μᾶιιμκ εὐκμσθή... 

Ἡ ζφμβαζε αὐηή πενηεῖπε δφμ βαζηθέξ δηαηάλεηξ πμφ νφζμηδακ, εὐκμσθά γηά ηήκ ιιάδα, ηίξ εἰζαγςγέξ 

θμκηάθ θαη ζαπμοκημῦ [...] Οηίξ εὐκμσθέξ ἐπίζεξ γηά ηήκ ιιάδα δηαηάλεηξ ζά μπμνμφζαμε κά ἀκαθένμομε 

ηήκ ἐθανμμγή ηῆξ ἀκαπνμζανμμγῆξ ημῦ δαζμμιμγίμο... Ιέ ηή ζφμβαζε ἀκαγκςνίζηεθε ἐπίζεξ ἡ ἰζυηεηα 

ἀκάμεζα ζημφξ ιιεκεξ θαί Πμφνθμοξ ὑπεθυμοξ ηυζμ ζηήκ Πμονθία ὅζμ θαί ζηήκ ιιάδα. [... ]  

Ζθηγέκεηαξ Ακαζηαζηάδμο, « Βεκηδέιμξ θαί ηυ ιιεκμημονθηθυ Οφμθςκμ Φηιίαξ ημο 1930»,  Θάκμξ 

Βενέμεξ θαη Μδοζζέαξ ∆εμεηναθυπμοιμξ (επμπηεία),  Ιειεηήμαηα γφνς ἀπυ ηυκ Βεκηδέιμ θαί ηήκ Ἐπμπή 
ημο, Γθδυζεηξ Φηιηππυηε, Αζήκα 1980, ζζ.362, 363.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


