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ΙΣΟΡΙΑ ΚΑΣΓΤΘΤΝΗ 2015 

 

Α.1. 

α. ζπμιηθό βηβιίμ, ζει. 77: «Οη μνεηκμί απανηίζηεθακ…….ηςκ 

πιμημθηεηώκ.» 

β. ζπμιηθό βηβιίμ, ζει. 46: « Η εκζςμάηςζε ηεξ 

Θεζζαιμκίθεξ………ηδεμιμγίαξ ζηε πώνα.» 

γ. ζπμιηθό βηβιίμ, ζει. 142-143 : « Η επηζηνμθή ηςκ 

πνμζθύγςκ….. θαη ηεξ ειιεκηθήξ θοβένκεζεξ.» 

 

Α.2. 

α : Λάζμξ 

β : Λάζμξ 

γ : ςζηό 

δ : Λάζμξ 

ε : ςζηό 

 

Β.1.  

α. ζπμιηθό βηβιίμ, ζει. 137 : «Μεηά ηεκ οπμγναθή ηεξ 

ζοκζήθεξ………..ηεξ ειιεκηθήξ θοβένκεζεξ.» 
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β. ζπμιηθό βηβιίμ, ζει. 140 : « Σεκ πενίμδμ 1919-

1921………Ανμέκημη θαη Ρώζμη.» 

Β.2.  

ζπμιηθό βηβιίμ, ζει. 46 : « Οη δηαθμνέξ ημο αγνμηηθμύ 

πνμβιήμαημξ……….ηςκ Βαιθακηθώκ πμιέμςκ.» 

 

Γ.1.  

α. ζπμιηθό βηβιίμ, ζει. 149-150 : « ηηξ 24 Ιμοιίμο 1923 

…….Μηθηή επηηνμπή ακηαιιαγήξ.» 

 1ο Παράθεμα 

 Η μανηονία επηβεβαηώκεη ηεκ ακηαιιαγή θαζώξ θαη ημκ όνμ 

όηη μη ακηαιιάλημμη έπμοκ ημ δηθαίςμα κα μεηαθένμοκ ηεκ 

θηκεηή ημοξ πενημοζία.  

 

β. ζπμιηθό βηβιίμ, ζει.151-152 : « Όηακ έγηκε γκςζηή ε οπμγναθή 

ηεξ ύμβαζεξ…….ημο ειιεκηθμύ θνάημοξ.» 

2ο και 3ο Παράθεμα 

 Η ακηαιιαγή ήηακ ζηηξ άμεζεξ επηδηώλεηξ ηεξ ειιεκηθήξ 

πιεονάξ. Η ειιεκηθή δηαπναγμαηεοηηθή μμάδα με επηθεθαιήξ 

ημκ Βεκηδέιμ ζεςνμύζε όηη ε εθδίςλε ηςκ ειιεκηθώκ 

πιεζοζμώκ από ηεκ Μηθνά Αζία ήηακ ακαπόθεοθηε. 

Κνηκόηακ , ιμηπόκ , απαναίηεημ αοηή  κα απμηειέζεη 

ακηηθείμεκμ δηαπναγμάηεοζεξ ώζηε κα οπάνλεη αμμηβαηόηεηα 
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ζηε μεηαθίκεζε, δειαδή κα θύγμοκ θαη μη μμοζμοιμάκμη ηεξ 

Γιιάδαξ ώζηε κα επηηεοπζεί μμμημγέκεηα ζημ πιεζοζμό. 

 Η ειάηηςζε ηςκ μεημκμηήηςκ απμηέιεζε μέιεμα ηεξ 

πμιηηηθήξ ημο Βεκηδέιμο ήδε από ημ 1914, θαηά ηε δηάνθεηα 

ημο πνώημο δηςγμμύ, ζηα πιαίζηα ημο μπμίμο είπε ζοζηαζεί 

ε Μηθηή Γπηηνμπή, πμο όμςξ δεκ ιεηημύνγεζε πμηέ. 

 Ο Βεκηδέιμξ ακέιαβε ελ μιμθιήνμο ηεκ εοζύκε ηεξ 

ακηαιιαγήξ, πανά ημκ ακηίθηοπμ πμο αοηή είπε ζημ 

πιεζοζμό ηςκ πνμζθύγςκ , δηαπεηνηδόμεκμξ αοηήκ με πιήνε 

μνζμιμγηθά θαη νεαιηζηηθά θνηηήνηα. 

 

Δ.1.  

ζπμιηθό βηβιίμ, ζει. 208- 209 : « Σμ πημ ζεμακηηθό ήηακ  ε 

δηαπείνηζε ……………………..βανύ θιίμα δηπαζμμύ.» 

1ο παραθεμα 

 Ο Βεκηδέιμξ εηζεγείηαη ζημκ πνίγθηπα ηε δηπιςμαηηθή 

μεζόδεοζε πνμξ ηεκ εκςηηθή ιύζε ημο θνεηηθμύ δεηήμαημξ. 

 Ήηακ βέβαημξ όηη ε πανάηαζε ημο ανμμζηεηαθμύ 

θαζεζηώημξ δεκ επέηνεπε ηεκ ιήρε μέηνςκ ώζηε κα 

πενημνηζηεί μ έιεγπμξ θαη ε ελάνηεζε από ηηξ Μεγάιεξ 

Δοκάμεηξ . 

 Η Κνήηε ιμηπόκ έμεκε ένμαημ ζηε βμύιεζε ηςκ Πνμζηάηηδςκ 

Δοκάμεςκ  , θαζοζηενώκηαξ έηζη ηεκ αοημκμμία ηόζμ ζημ 

εζςηενηθό, με ηεκ έιιεηρε  μνγάκςζεξ ειιεκηθήξ 

πμιηημθοιαθήξ,  όζμ θαη ζημ ελςηενηθό. 
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 ηεκ εηζήγεζε ημο Βεκηδέιμο μ Γεώνγημξ ακηέδναζε 

ανκεηηθά, θαη ιεηημονγώκηαξ οπό ηεκ επηννμή ημο Βαζηιηά 

Γεςνγίμο ημο Α’ θαη ηεξ ειιεκηθήξ  θοβένκεζεξ, ζεςνμύζε 

όηη ε ιύζε ζημ θνεηηθό δήηεμα ζα ένζεη με ηε ζοκεπή πίεζε 

ζημ εζςηενηθό. Η πίεζε αοηή μοζηαζηηθά ζα εθβίαδε ηεκ 

εκςηηθή  ιύζε  από ηηξ πνμζηάηηδεξ δοκάμεηξ.  

2ο παράθεμα 

 Ο Γεώνγημξ έπμκηαξ ηεκ αίζζεζε όηη ε επίιοζε ημο 

Κνεηηθμύ δεηήμαημξ απμηειεί θαη’ ελμπήκ οπόζεζε ηεξ 

μμκανπίαξ, ακαιαμβάκεη κα εκεμενώζεη ημοξ επηθεθαιήξ 

ηςκ Δοκάμεςκ ζπεηηθά με ημ ζέμα.  

 Ο Βεκηδέιμξ ακηηδνά θαζώξ ζεςνεί ηηξ θηκήζεηξ ημο 

πνίγθηπα  πνόςνεξ , εκώ ημκίδεη όηη πνηκ ηεκ έκςζε με 

ηεκ Γιιάδα ε Κνήηε πνέπεη κα ακαθενοπζεί ακελάνηεημ 

πνηγθηπάημ.  

 Ο πνίγθηπαξ αδοκαηεί κα θαηαιάβεη ηηξ έκκμηεξ ηεξ 

πιήνμοξ αοημκμμίαξ αθ’ εκόξ θαη ηεξ θεδεμμκίαξ ηςκ 

δοκάμεςκ αθ’ εηένμο. 

 Γηα ημκ Βεκηδέιμ είκαη ζεμακηηθό μ θοβενκήηεξ ημο κεζημύ 

κα είκαη δημνηζμέκμξ από ηεκ ειιεκηθή θοβένκεζε. Αοηό 

ζα επηθένεη ηαπύηενα ηε ιύζε ζημ δήηεμα ηεξ έκςζεξ. 

 Ο Γεώνγημξ από ηεκ άιιε ζεςνμύζε όηη ιύζε ζα επέιζεη 

μόκμ ακ ημ απμθαζίζμοκ μη Δοκάμεηξ, γη’ αοηό θαη δεκ 

έπνεπε μη πμιηηηθμί πανάγμκηεξ ημο κεζημύ κα εμπιαθμύκ 

ζημ δήηεμα, αγκμώκηαξ ηεκ πίεζε πμο ζα αζθμύζε 

ζ΄αοηέξ ε θηκεημπμίεζε ηςκ ίδηςκ ηςκ Κνεηώκ, πμο 
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επηζομμύζακ ηεκ αοημκμμία θαη ημκ έιεγπμ ηεξ ηύπεξ 

ημοξ.  


