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ΟΠΜ ΓΛΩΠΓΞΖΗΜ 2012 

 

ΜΙΑΔΑ ΝΞΩΠΕ 

 

Α1. 

 

α. ει. 77 : «Τμ εζκηθόκ ... αοημθναημνία.» 

β. ει. 251-252 : « Τμ πμιηηηθό γεγμκόξ... ζύμμαπμη με ημοξ Έιιεκεξ.» γ. ει. 160 : 

« Γηα κα βμεζήζεη... Γναθεία Ακηαιιαγήξ Πιεζοζμώκ.» 

 

Α2. 

α. Θάζμξ β. 

ςζηυ γ. ςζηυ 

δ. Θάζμξ ε. Θάζμξ 

 

Β1. 

 

ει. 93 : «Τα ανηζηενά θόμμαηα ... Φηιειεοζένμοξ.» [υιε ε εκυηεηα «3. Πα ανηζηενά θόμμαηα»] 

 

Β2. 

 

ει. 141-142 : «Η μένημκα γηα ημοξ πνόζθογεξ πενηειάμβακε: ... πνμεγμύμεκεξ 

εγθαηάζηαζεξ.» 

 

ΜΙΑΔΑ ΔΓΡΠΓΞΕ 

Γ1. 

 

Απυ ηεκ δηδαθηέα φιε: 

ει. 46 : «Οη δηαθμνέξ ... πενηεπόμεκμ.» 

ημηπεία πμο μπμνμφκ κα αλημπμηεζμφκ ζημ ζπμιηαζμυ. 

 

Ηείμεκμ Α 

 

1) Πανά ηεκ πνμζπάζεηα πνμζέιθοζεξ ενγαηηθήξ δφκαμεξ ζηηξ ακαπηοζζυμεκεξ βημμεπακηθά πενημπέξ 

ηεξ Γιιεκηθήξ επηθνάηεηαξ, μ αγνμηηθυξ ημμέαξ παναμέκεη ημ πνςηεφμκ πεδίμ μηθμκμμηθχκ 

δναζηενημηήηςκ ηςκ πμιηηχκ ηεξ πχναξ θαη μ μμκυξ , πμο θαηά ηεκ αθήγεζε δείπκεη κα εμπκέεη 

αζθάιεηα ιυγς ηεξ μηθμκμμηθήξ αοηάνθεηαξ θαη ακελανηεζίαξ πμο εκδεπμμέκςξ εγγοάηαη . Αοηυ εκ 

μένεη ελεγεί θαη ηεκ πνεζημμπμίεζε ζπεδυκ απμθιεηζηηθά λέκμο ενγαηηθμφ δοκαμηθμφ ζηα μεγάια 

δεμυζηα ένγα ηεξ επμπήξ. 



 

 

Ηείμεκμ Β 

1) Άζιηεξ - ακζογηεηκέξ ζοκζήθεξ ενγαζίαξ. Ε ενγαζία είκαη πεηνςκαθηηθή ςξ επί ημ πιείζημκ. 

2) Σα ςνάνηα ενγαζίαξ είκαη ελμκηςηηθά, μη οπενςνίεξ δεκ πιενχκμκηαη, ηα ενγαηηθά αηοπήμαηα δεκ 

απμδεμηχκμκηαη. Γίκαη πνμθακήξ ε απμοζία θαηάιιειμο κμμηθμφ πιαηζίμο (π.π θακυκεξ Γνγαηηθμφ 

Δηθαίμο) πμο ζα πνμζηαηεφζεη ηα ακηίζημηπα ενγαηηθά δηθαηχμαηα. 

3) Γίκαη παναθηενηζηηθή ε ζπεηηθά θαζοζηενεμέκε θαη άημκε θηκεημπμίεζε ηςκ Γιιήκςκ ενγαηχκ(μη 

πνχηεξ θαη ζπεδυκ μη μυκεξ απενγίεξ πμο ζεμεηχκμκηαη είκαη εθείκεξ ημο Θαονίμο ημ 1896. Ιέπνη θαη ημ 

1909 ειάπηζηεξ απενγηαθέξ θηκεημπμηήζεηξ ζα γίκμοκ αηζζεηέξ.) Αοηυ ζε ζοκδοαζμυ με ημ θαζεζηχξ, 

πμο επηθναηεί ςξ πνμξ ηεκ ενγαζία ζηεκ Γιιάδα θαη ακαιφεηαη παναπάκς, επηβεβαηχκεη εμμέζςξ , υηη 

πανά ηεκ ζαθή παναβίαζε ζεμειηςδχκ θμηκςκηθχκ θαη ενγαηηθχκ δηθαηςμάηςκ, ηα ενγαηηθά θηκήμαηα 

παναμέκμοκ ζπεηηθά αδνακή θαζ' υιε ηε δηάνθεηα ημο 19μο αη. θαη μέπνη ηα πνχηα πνυκηα ημο 20μο, 

επαιεζεφμκηαξ έηζη ηα ηζημνηθά δεδμμέκα. 

4) 

Δ1. α. 

Απυ ηεκ δηδαθηέα φιε: 

ει. 216-217 : «Δύμ μεγάια ελςηενηθά γεγμκόηα... Πνμζςνηκή Κοβένκεζε ηεξ Κνήηεξ» [υιε ε εκυηεηα 

«6. Ε θαηάιοζε ηεξ Ανμμζηείαξ ζηεκ Ηνήηε. Πμ πνώημ εκωηηθό Ψήθηζμα ηωκ Ηνεηώκ.»] 

β. Απυ ηεκ δηδαθηέα φιε: 

ει. 218 : «Πανά ηηξ έκημκεξ ... ηζηυ ηεξ.» 

 

ημηπεία πμο μπμνμφκ κα αλημπμηεζμφκ ζημ ζπμιηαζμυ. 

Ηείμεκμ Α 

1) Ο Γεχνγημξ Α' , Βαζηιηάξ ηςκ Γιιήκςκ, πνμζθαιείηαη κα ακαιάβεη ηεκ δηαθοβένκεζε ημο κεζημφ. 

Πνμθακχξ πνυθεηηαη γηα μηα επίζεμε πνάλε, πμο θαηαδεηθκφεη ηεκ έκανλε ηςκ δηαδηθαζηχκ γηα ηεκ 

είζμδμ ημο Ηνεηηθμφ Δεηήμαημξ ζηε θάζε ηεξ μνηζηηθήξ ημο επίιοζεξ. Δεδμμέκμο υηη απμηειεί 

έμμεζε θαηάιοζε ημο Ανμμζηεηαθμφ Ηαζεζηχημξ, πμο επεβιήζε θαηά ηεκ αοημκυμεζε ημο κεζημφ ημ 

1898, αθήκεη πιέμκ ζε εθθνεμυηεηα μυκμ ηεκ μοζηαζηηθή έκςζε ηεξ κήζμο με ηεκ Γιιάδα, γηα ηεκ 

μπμία ζα πνεηαζηεί θαη ε ζοκαίκεζε ηεξ Οζςμακηθήξ Πφιεξ. 

Ηείμεκμ Β 

1) Σμ Ηνεηηθυ πιέμκ δήηεμα , μέζς ημο επίζεμμο δηαγγέιμαημξ ,εκηάζζεηαη ζοκμιηθά ζημ ιεγυμεκμ 

«Ακαημιηθυ Δήηεμα» , ημ μπμίμ δηαμμνθχκεηαη μέζς δηεζκχκ δηπιςμαηηθχκ πνάλεςκ θαη εκενγεηχκ , 

πμο γηα ηεκ ζογθεθνημέκε ηζημνηθή πενίμδμ ζοκδέμκηαη ζεμακηηθά με ηεκ επίιοζε ηςκ ειιεκμημονθηθχκ 

ζπέζεςκ ή ηεκ ακαγθαηυηεηα δηαηήνεζεξ ζοκμπήξ ηεξ Οζςμακηθήξ Αοημθναημνίαξ. Ηείμεκμ Γ 

1) Ε ζηάζε ηςκ Ιεγάιςκ Δοκάμεςκ ακ θαη ακεθηηθή ανπηθά οπέν ηςκ Γιιεκηθχκ-Ηνεηηθχκ πνάλεςκ , 

πνμζακαημιίδεηαη ζε μηα δηπιςμαηηθή ιφζε , ε μπμία ζα εθημκχζεη θαη δεκ ζα θιημαθχζεη ηεκ έκηαζε 

ηςκ ειιεκμημονθηθχκ ζπέζεςκ. Πανά ηηξ ακηηδνάζεηξ ηηξ ημονθηθήξ πιεονάξ ε ζηςπενή ανπηθά ημοξ 

ζοκαίκεζε ζημ εκςηηθυ ρήθηζμα θαη ζηεκ θαηάιοζε ηεξ Ανμμζηείαξ ζηε Ηνήηε, δείπκεη ηηξ πνμζέζεηξ 

ημοξ γηα μοζηαζηηθή επίιοζε. ηακ υμςξ ε μμαιή πμνεία πνμξ ηεκ επίιοζε απεηιείηαη(μη Ηνήηεξ 

αμθηζβεηχκηαξ απνμθάιοπηα ημ ανμμζηεηαθυ θαζεζηχξ , ορχκμοκ ζεμαία ζημ Φνμφνημ ημο Φηνθά), 

ζπεφδμοκ κα ελμμαιφκμοκ ηεκ θαηάζηαζε με εκένγεηεξ, πμο ζα ιεηημονγήζμοκ θαηεοκαζηηθά πνμξ ηηξ 

εθημλεουμεκεξ απεηιέξ ηεξ Σμονθηθήξ πιεονάξ.  

 

 

 


