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ΓΝΑΚΑΘΕΝΠΖΗΓΟ ΑΝΜΘΡΠΕΞΖΓΟ ΓΛΓΠΑΟΓΖΟ  

Δ’  ΠΑΛΕΟ ΓΟΝΓΞΖΚΜΡ ΓΚΖΑΖΜΡ ΘΡΗΓΖΜΡ  

ΠΞΖΠΕ 4 ΖΜΡΘΖΜΡ 2006  

ΓΛΓΠΑΔΜΙΓΚΜ ΙΑΘΕΙΑ  

ΘΓΩΞΕΠΖΗΕΟ ΗΑΠΓΡΘΡΚΟΕΟ: ΖΟΠΜΞΖΑ  

ΟΡΚΜΘΜ ΟΓΘΖΔΩΚ: ΠΓΟΟΓΞΖΟ (4)  

ΜΙΑΔΑ Α  

ΘΓΙΑ Α.1  

Α.1.1 Πμημ είκαη ημ πενηεπυμεκμ ηςκ αθυιμοζςκ υνςκ;  

α. Γθιεθηηθμί.  

β. Θασθυ Ηυμμα.  

γ. Ιηθηή Γπηηνμπή Ακηαιιαγήξ.  

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. ΄Ζςκ Δναγμφμεξ  α. Ηεθαιαημφπμξ, θφνημξ μέημπμξ ηεξ 

Γζκηθήξ Σνάπεδαξ.  

2. Ε. Βεκέδεξ  β. Θεςνμφζε ημ θνάημξ μμπιυ ηεξ 

μηθμκμμηθήξ ακάπηολεξ θαη επηδίςθε ημκ 

εθζογπνμκηζμυ με θάζε θυζημξ.  

3. Γτκάνδμξ  γ. Ανπεγυξ θυμμαημξ, ημ μπμίμ ήηακ απυ ηα 

πημ αδηάιιαθηα μεηαλφ ηςκ 

ακηηβεκηδειηθχκ θμμμάηςκ.  

4. Υ. Σνηθμφπεξ  δ. Ο εζκηθυξ δηπαζμυξ έθηαζε ζημ 

απμθμνφθςμά ημο με ηε δμιμθμκία ημο, 

ημ 1920.  

5. Ι. Ηαιμμμίνεξ  ε. Θμγμηέπκεξ, Ιηθναζηάηεξ πνυ-ζθογαξ.  

6. Ηονηαθμφιεξ Ιαονμμηπάιεξ  

7. Γι. Βεκηδέιμξ  

ΘΓΙΑ Α.2  

Α.2.1 Πμηεξ μεγάιεξ επεκδφζεηξ έγηκακ ζηεκ Γιιάδα θαηά ηεκ πενίμδμ ημο Ιεζμπμιέμμο;  

Ιμκάδεξ 13  

Α.2.2 Πμηα ήηακ ε ζεμαζία ηεξ ρήθηζεξ ηεξ «ανπήξ ηεξ δεδειςμέκεξ» γηα ηεκ πμιηηηθή δςή ηεξ 

Γιιάδαξ;  

Ιμκάδεξ 12  

ΜΙΑΔΑ Β  

ΘΓΙΑ Β.1  

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

κα ακαθένεηε ημ ζηυπμ θαη ηα απμηειέζμαηα ηεξ αγνμηηθήξ μεηαννφζμηζεξ ηεξ θοβένκεζεξ ημο 

Γιεοζενίμο Βεκηδέιμο ημ 1917.  

Ιμκάδεξ 25  

«Ε αγνμηηθή μεηαννφζμηζε ημο Βεκηδέιμο ήηακ ημ πημ νηδμζπαζηηθυ μέηνμ πμο είπε εθανμμζηεί ςξ ηυηε 

ζηεκ Γιιάδα ... Ιμιμκυηη υμςξ άιιαλε νηδηθά ηηξ ζπέζεηξ ηεξ ηδημθηεζίαξ ηεξ γεξ, γεκηθεφμκηαξ ημ 

ζφζηεμα ηεξ μηθνήξ μηθμγεκεηαθήξ ηδημθηεζίαξ πμο επηθναημφζε ζηεκ Πειμπυκκεζμ, δε μεηέβαιε 

πμημηηθά ημκ ηνυπμ παναγςγήξ, πανυιμ πμο άιιαλε ζε θάπμημ βαζμυ ηηξ ζπέζεηξ παναγςγήξ -
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ημοιάπηζημκ ζηηξ πενημπέξ πμο εθανμυζηεθε-ζφμθςκα με ηηξ ακάγθεξ ηεξ ακαπηοζζυμεκεξ 

θαπηηαιηζηηθήξ δμμήξ...  

Ε αγνμηηθή μεηαννφζμηζε θαη μ ζοκαθυιμοζμξ ηεμαπηζμυξ ηεξ γεξ ζοκμδεφηεθακ απυ αφλεζε 

επεκδφζεςκ ζηεκ αγνμηηθή παναγςγή, με ηε μμνθή πηζηχζεςκ, θαη απυ ηεκ ηαπεία ελέιηλε ημο 

ζοκεηαηνηζηηθμφ θηκήμαημξ, πμο απμζθμπμφζε αθεκυξ ζηεκ πνμζηαζία ηςκ μηθνχκ παναγςγχκ θαη 

αθεηένμο ζηε μεγαιφηενε αζθάιεηα ηςκ επεκδφζεςκ ζηεκ αγνμηηθή μηθμκμμία. Σμ βαζηθυ ζεζμηθυ 

πιαίζημ γηα ηεκ μνγάκςζε ηςκ ζοκεηαηνηζμχκ δεμημονγήζεθε ημ 1914...».  

Ζζημνία ημο Γιιεκηθμφ Έζκμοξ, ηυμ. ΖΓ΄, ζ. 76. 

ΘΓΙΑ Β.2  

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

γκχζεηξ, κα ακαθένεηε ηα εμπυδηα πμο ζοκάκηεζε ε αζηηθή ζηέγαζε ηςκ Ιηθναζηαηχκ πνμζθφγςκ.  

Ιμκάδεξ 25  

Νεγή Α΄  

[...] «ηε Υίμ έμεηκα έκα πνυκμ. Ιεηά πήγα Πάηνα, Ηυνηκζμ θαη ηειηθά ζημ Βέιμ. Γθεί έθακα μενηθά 

πνυκηα, έπς θαη ζπίηη. Απυ ημ Βέιμ ήνζα ζηεκ Αζήκα θαη μεηά πήγα ζηεκ Αιελακδνμφπμιε, ζηεκ αδειθή 

μμο, θη άκμηλα εζηηαηυνημ. ε ιίγμ μμο θάεθε ημ μαγαδί θη άκμηλα άιιμ ελμπηθυ. Γκηςμεηαλφ αννχζηεζα 

θαη λακαγφνηζα ζημ Βέιμ. Γθεί θαιιηενγμφζα πενηβυιηα. Έθογα υμςξ πάιη θη ήνζα ζηεκ Αζήκα γηα 

θαιφηενα».  

(Ιανηονία Κηθμιάμο Παπακηθμιάμο απυ ημ πςνηυ αδάθη πμο βνίζθεηαη ζηε πενζυκεζμ ηεξ Γνοζναίαξ, 
απέκακηη απυ ηε Υίμ).  
Ε Έλμδμξ (έθδμζε ημο Ηέκηνμο Ιηθναζηαηηθχκ πμοδχκ), ηυμ. Α΄, ζζ. 76-77.  

Νεγή Β΄  

«Σεκ άιιε μένα ημο Φςηυξ, Ζακμοάνημ ημο 1923, πνςημβγήθαμε ζηεκ Γιιάδα. Ιυιηξ βγήθαμε, 

πενημέκακε θονίεξ θαη μαξ μμηνάζακε ρςμηά θαη ηονηά. Σεκ ίδηα μένα μαξ βάιακε ζημ ηναίκμ θαη μαξ 

πήγακε ζηεκ Σνίπμιε. Σηξ δφμ πνχηεξ βναδηέξ μείκαμε μέζα ζηεκ Σνίπμιε. ...  

Ηη εγχ ένεμε ήμμοκα θαη είπα θαη ηνία παηδηά μαδί μμο. ...  

Ο γηυξ μμο ήνζε ζηεκ Σνίπμιε γηα κα μαξ πάνεη κα μείκμομε υιμη ζηεκ Αζήκα. ... Άμα βγήθαμε ζημκ 

Πεηναηά, δεκ είπαμε πμφ κα μείκμομε. Δφμ κφπηεξ θμημεζήθαμε ζημ ζηαζμυ, ζημ φπαηζνμ. Σνέλαμε, 

πήγαμε ζηα Τπμονγεία θαη ηυηε μαξ πήνακε θαη μαξ βάιακε ζημ ενγμζηάζημ ημο 

ηνίγγμο, ζε θάηη απμζήθεξ μέζα, ζημκ Πεηναηά. Γθεί ήηακε θαη άιιμη πνυζθογεξ, απυ ηεξ μφνκεξ ηα 

μένε υιμη...».  

(Ιανηονία Ιανηάκζεξ Ηαναμμοζά απυ ημ πςνηυ Ιπαγάναζη θμκηά ζηα χθηα).  
Ε Έλμδμξ (έθδμζε ημο Ηέκηνμο Ιηθναζηαηηθχκ πμοδχκ), ηυμ. Α΄, ζζ. 193-195. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


