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ΜΙΑ∆Α ΝΞΩΠΕ  

ΘΓΙΑ Α1  

Κα δχζεηε ημ πενηεπυμεκμ ηςκ αθυιμοζςκ υνςκ:  

α. Γθιεθηηθμί   

β. Εκςμέκε Ακηηπμιίηεοζηξ (Ηνήηε)  

γ. Ρμπαιμθυνμη  

Ιμκάδεξ 15  

ΘΓΙΑ Α2  

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

δίπια ζημ γνάμμα πμο ακηηζημηπεί ζηεκ θάζε πνυηαζε:  

α. φμθςκα με ημ ζφκηαγμα ημο 1844, μ βαζηιηάξ ζομμεηείπε ηυζμ ζηεκ άζθεζε ηεξ κμμμζεηηθήξ 

ελμοζίαξ υζμ θαη ζηεκ ανπεγία ημο θνάημοξ θαη ημο ζηναημφ.   

β. Σμ ναιιηθυ θυμμα ήηακ οπέν ημο εθζογπνμκηζμμφ.   

γ. ηα μέζα ημο 1910 μη θμηκςκημιυγμη ίδνοζακ ημ Θασθυ θυμμα με ανπεγυ ημκ Αι. Παπακαζηαζίμο.   

δ. Ιία απυ ηηξ ανμμδηυηεηεξ ηεξ Ιηθηήξ Γπηηνμπήξ Ακηαιιαγήξ ήηακ ε εθηίμεζε ηεξ αθίκεηεξ 

πενημοζίαξ ηςκ ακηαιιαλίμςκ.   

ε. Σμ ειιεκμημονθηθυ φμθςκμ θηιίαξ, μοδεηενυηεηαξ θαη δηαηηεζίαξ (30 Οθηςβνίμο 1930) νφζμηδε ημ 

δήηεμα ηςκ Γιιήκςκ Ονζμδυλςκ ηεξ Ηςκζηακηηκμφπμιεξ.   

Ιμκάδεξ 10  

ΘΓΙΑ Β1  

Πμηα πνμβιήμαηα ακηημεηχπηζακ μη πνυζθογεξ θαηά ημ πνχημ δηάζηεμα ηεξ παναμμκήξ ημοξ ζηεκ 

Γιιάδα μεηά ηε Ιηθναζηαηηθή Ηαηαζηνμθή;   

Ιμκάδεξ 12   

ΘΓΙΑ Β2  

Πμηεξ εκένγεηεξ έγηκακ γηα ηεκ μνγάκςζε ηεξ Ηνεηηθήξ Πμιηηείαξ μεηά ηεκ ακαπχνεζε ηςκ λέκςκ 

Καοάνπςκ (10 ∆εθεμβνίμο 1898) θαη μέπνη ηεκ μνθςμμζία ηεξ πνχηεξ θοβένκεζεξ ηεξ Ηνήηεξ;   

Ιμκάδεξ 13  

  

ΜΙΑ∆Α ∆ΓΡΠΓΞΕ  

ΘΓΙΑ Γ1   

Αλημπμηχκηαξ ηηξ ηζημνηθέξ ζαξ γκχζεηξ θαη ακηιχκηαξ ζημηπεία απυ ηα δφμ απμζπάζμαηα ηεξ μμηιίαξ 

ημο Γιεοζενίμο Βεκηδέιμο ζηεκ πιαηεία οκηάγμαημξ (5 επηεμβνίμο 1910), κα ακαθενζείηε ζηηξ 

βαζηθέξ ζέζεηξ ημο πμιηηηθμφ ημο πνμγνάμμαημξ.  

Ιμκάδεξ 25   

Ηείμεκμ Α  

«ομπμιίηαη,  

Γκςνίδεηε πμία οπήνλακ ηα αίηηα, ηα μπμία πνμεθάιεζακ ηεκ ελέγενζηκ ημο Αογμφζημο πανειζυκημξ 

έημοξ, επμμέκςξ δεκ έπς ακάγθεκ κα οπμμκήζς αοηά εηξ ομάξ δηα μαθνχκ... Αζηηθή δηθαημζφκε 

εθανμυδμοζα πνμξ νφζμηζηκ ηςκ ζπέζεςκ ημο ζογπνυκμο βίμο κμμμζεζίακ πνμκμιμγμομέκεκ απυ 15 θαη 

20 αηχκςκ... Γμπμνηθή κμμμζεζία πνμκμιμγμομέκε απυ εκυξ αηχκμξ... Πμηκηθή δηαδηθαζία ήηηξ... θηκείηαη 

βναδφηαηα... ∆εμμζία εθπαίδεοζηξ, ήηηξ... εθηνέθεη δη’ ακεπανθμφξ άιιςξ ηε μμνθχζεςξ ηνμθίμμοξ ημο 
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πνμτπμιμγηζμμφ ακηθάκμοξ δηά θάζε άιιμ πιμοημ-παναγςγυκ επάγγειμα. Γθθιεζία... πενημνηδμμέκε εηξ 

λενμφξ ηφπμοξ... Έιιεηρηξ αγνμηηθήξ αζθαιείαξ... Αδηαθμνία εκηειήξ πνμξ ηαξ ενγαηηθάξ θαη αγνμηηθάξ 

ηάλεηξ... Ακηθακυηεξ πνμξ παναζθεοήκ ακαιυγμο πνμξ ημοξ πυνμοξ ηεξ πχναξ αιιά θενεγγφμο θαη 

εημημμπμιέμμο πάκημηε ζηναηηςηηθήξ δοκάμεςξ...».    
  

Γηάκκεξ Ημνδάημξ, Ζζημνία ηεξ κεχηενεξ Γιιάδαξ, η. Γ΄, ζζ. 210 θ. ε., ζημ: Θέμαηα Κεμειιεκηθήξ Ζζημνίαξ, Γ΄ Σάλε Γεκηθμφ 

Θοθείμο (Θεςνεηηθή Ηαηεφζοκζε), Αζήκα: ΟΓ∆Β, 2010, ζ. 90.  

    

Ηείμεκμ Β  

[...] ∆έκ ἔνπμμαη ἐκηαῦζα ὡξ ἀνπεγυξ κέμο θαί ἐζπεμαηηζμέκμο θυμμαημξ. Ἔνπμμαη ἁπιῶξ ζεμαημθυνμξ 

κέςκ πμιηηηθῶκ ἰδεῶκ θαί ὑπυ ηήκ ζεμαίακ ηαφηεκ θαιῶ πάκηαξ ἐθείκμοξ, μἵηηκεξ ζομμενίδμκηαη ηάξ 

ἰδέαξ ηαφηαξ, ἐμπκέμκηαη ἀπυ ηυκ ἱενυκ πυζμκ κ’ ἀθηενχζςζη πάζαξ ηάξ δοκάμεηξ ηῆξ ροπῆξ θαί ημῦ 

ζχμαημξ, κά ζοκηειέζςζηκ εἰξ ηήκ ἐπηηοπίακ ηῶκ ἰδεῶκ ημφηςκ.   

 […] ∆εκ παναγκςνίδς, ζομπμιῖηαη, ηάξ δοζπενείαξ θαηά ηῶκ ὁπμίςκ ἔπεη κά παιαίζῃ ὁ ἀκμνζςηηθυξ 

ἀγχκ δηά κά ζηεθζῇ ὑπυ πιήνμοξ ἐπηηοπίαξ. Ἀιιά πηζηεφς ἀθναδάκηςξ ὅηη πανά ηεκ θζμνάκ ηῶκ 

ἐζκηθῶκ δοκάμεςκ, ἥκ ἀπεηνγάζζε ηυζμκ μαθνά θαθμδημίθεζηξ, μἱ ὑιηθμί θαί ζηθμί πυνμη ημῦ Ἔζκμοξ 

εἶκαη ἀθυμε ημζμῦημη, ὥζηε εἰξ πεῖναξ ἐμπκεοζμέκςκ ἐνγαηῶκ ηῆξ ἀκμνζχζεςξ κα ἀνθέζςζηκ εἰξ 

ἀκαδεμημονγίακ ιιάδμξ ἀκηαπμθνηκμμέκεξ πνυξ ηάξ ἀληχζεηξ ημῦ ζεμενηκμῦ πμιηηηζμμῦ, ἱθακῆξ κά 

ἐπηζπάζῃ ηήκ ἐθηίμεζηκ ημῦ πεπμιηηηζμέκμο θυζμμο θαί κά θαηαιάβῃ ἐκηημμηάηεκ ζέζηκ ἐκ ηῇ Οἰθμγεκείᾳ 

ηῶκ πεπμιηηηζμέκςκ ιαῶκ, δοκαμέκεξ δέ ηέιμξ, ὅηακ γίκῃ θαί ζηθῶξ θαί ὑιηθῶξ ἰζπονά, κά ζοκηειέζῃ 

πνυξ ἐλαζθάιηζηκ ηῆξ Ἀκαημιηθῆξ Γἰνήκεξ ὑπυ ὅνμοξ ἀζθαιίδμκηαξ εἰξ πάκηαξ ημφξ θαημηθμῦκηαξ ηήκ 

Ἀκαημιήκ ιαμφξ ηήκ πνυμδμκ θαί ηεκ εὐεμενίακ.    

  
Γηῶνγμξ Θ. Ιαονμγμνδάημξ, Ιειέηεξ θαί Ηείμεκα γηά ηήκ πενίμδμ 1909 - 1940,  Ἀζήκα - Ημμμηεκή: θδυζεηξ Ακη. Κ. 

άθθμοια, π.π., ζζ. 81-83.  

    

ΘΓΙΑ ∆1   

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

ακαθενζείηε ζηε ζομβμιή ημο δηαμεηαθμμηζηηθμφ εμπμνίμο ζηεκ μηθμκμμηθή ακάπηολε ημο Πμκηηαθμφ 

Γιιεκηζμμφ θαηά ημκ 19μ θαη ηηξ ανπέξ  ημο 20μο αηχκα.  

Ιμκάδεξ 25  

  

Ηείμεκμ Α  

 ηήκ Σναπεδμφκηα ηυ 1869  ἀλία ηῶκ εἰζαγςγῶκ εἶπε θζάζεη ζηά 62.787.464 θνάγθα, μὲ πῶνεξ 

πνμειεφζεςξ θαηά ζεηνά: Ἀγγιία, Πενζία, Γαιιία, Ρςζία, ιβεηία θαὶ πνμηειεοηαία ηὴκ ιιάδα μὲ 
131.150 θνάγθα, θαὶ ηῶκ ἐλαγςγῶκ ζηὰ 37.901.438 θνάγθα, μὲ πνμμνηζμὸ θαηὰ ζεηνά: Πενζία, 

Ηςκζηακηηκμφπμιε, Ρςζία, Γαιιία, Ηαφθαζμ θ.ἄ. Σὸκ ἴδημ πνυκμ εἶπακ ἔνζεη ζηὸ ιημάκη ηεξ 

Σναπεδμφκηαξ 297 ἀημυπιμηα θαὶ 704 ἱζηημθυνα. Ιὲ ηὶξ πενζαῖεξ ζογθμηκςκίεξ θαὶ ἰδηαίηενα ἀπὸ ηὸ 

δνυμμ Σναπεδμφκηαξ - νδενμὺμ – Σαονίδαξ πμιιά θαναβάκηα μεηέθενακ ἐμπμνεφμαηα πνὸξ θαὶ ἀπὸ ηὸ 

ἐζςηενηθυ ηῆξ Ιηθνᾶξ Ἀζίαξ, πνὸξ ηὴκ Πενζία θαὶ ἄιιεξ πῶνεξ.   

  
Ἱζημνία ημῦ Ἑιιεκηθμῦ Ἔζκμοξ, η. ΖΓ΄: Κεχηενμξ Ἑιιεκηζμὸξ ἀπὸ ηὸ 1833 ὡξ ηὸ 1881, Ἀζήκα: θδμηηθὴ Ἀζεκῶκ, 1977, 

ζ.435.  

  

Ηείμεκμ Β  

 ηυκ Πυκημ  μἰθμκμμηθὴ δναζηενηυηεηα πενημνηδυηακ ζηὴκ παναιηαθὴ δχκε θαὶ ζ’ αὐηὴ πάιη ἤθμαδε ηὸ 

ἑιιεκηθὸ ζημηπεῖμ. Σὸ ζπμοδαηυηενμ θέκηνμ ἦηακ  Σναπεδμφκηα, πμὺ βνηζθυηακ ζηὸ ηένμα ημῦ 

πενζαίμο δνυμμο θαὶ ζηὸ ἐπίθεκηνμ ηῆξ ἐπηθμηκςκίαξ ηῆξ Πενζίαξ θαὶ ηῆξ Ηαζπίαξ μὲ ὅιε ηὴ Ιηθνὰ 
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Ἀζία θαὶ μὲ ηὴ ∆φζε. Σὸ ἐμπυνημ ηῆξ Σναπεδμφκηαξ ἀκαπηφπζεθε ἰδηαίηενα ἀπὸ ημ 1883, ὅηακ   Ρςζία 

ἀπέθιεηζε ηὴκ ὁδὸ μέζς Ηαοθάζμο ζηὸ πενζηθὸ ἐμπυνημ, μέπνη ημ 1906, ὁπυηε ἀπμθαηαζηάζεθε πάιη  

ἐπηθμηκςκία μέζς Ρςζίαξ. ηὸ δηαμεηαθμμηζηηθὸ ἐμπυνημ ηῆξ Σναπεδμφκηαξ  ἑιιεκηθή καοηηιία ἔπαηδε 

ζεμακηηθὸ νυιμ - ἐνπυηακ ηνίηε ζηὶξ εἰζαγςγὲξ θαὶ ἐλαγςγὲξ ζηὸ ιημάκη ηῆξ πυιεςξ. Ὑπῆνπε 

ὑπμθαηάζηεμα ηῆξ Σνάπεδαξ Ἀζεκῶκ, ἐκῶ μἱ κηυπημη μεγάιμη ηναπεδηθμὶ θαὶ ἐμπμνηθμὶ μἶθμη ηῶκ Γ. 

Ηαπαγηακκίδε, ἀδειθῶκ Φςζηενμπμφιμο θαὶ ηῶκ Θεμθφιαθημο θαὶ Θεμκηίδε ἤιεγπακ ηὴκ μἰθμκμμηθὴ 

δςὴ ημῦ ηυπμο. ∆εφηενε ζὲ ζεμαζία ἐνπυηακ  Ἀμηζὸξ (Samsun) πμὺ ἤθμαδε ὡξ θέκηνμ ἐλαγςγῆξ 

θαπκμῦ θαὶ δηέζεηε θαὶ αὐηὴ ὑπμθαηάζηεμα ηῆξ Σνάπεδαξ Ἀζεκῶκ. Ἡ Ηεναζμφκηα θαὶ ηὰ Ημηφςνα 

ἤθμαδακ ἐπίζεξ· θαὶ ἐθεῖ ηὸ ἐμπυνημ ἦηακ ζηὰ πένηα ηῶκ ιιήκςκ.  

  
Ἱζημνία ημῦ Ἑιιεκηθμῦ Ἔζκμοξ, η. Ζ∆΄: Κεχηενμξ Ἑιιεκηζμὸξ ἀπὸ ηὸ 1881 ὡξ ηὸ 1913, Ἀζήκα: θδμηηθὴ Ἀζεκῶκ, 1977, 

ζ.372.  

  

Ηείμεκμ Γ  

 [...] Ἡ μἰθμκμμηθή ἀκάπηολε, ηῶκ ἑιιήκςκ ἐμπυνςκ ημῦ Πυκημο ἀπυ ηά μέζα ημῦ 19
μο

 αἰχκα ὀθείιεηαη 

θαηά ἕκα μένμξ ζηήκ εὐκμσθή μεηαπείνεζε πμφ ἀπμιάμβακακ ἀπὸ ηήκ ηζανηθή Ρςζία θαί ζέ μηθνυηενμ 

βαζμυ ἀπυ ἄιιεξ μεγάιεξ ∆οκάμεηξ. Οἱ πμιφγιςζζμη ἕιιεκεξ ἔμπμνμη ὑπῆνλακ πμιφηημμη ζοκέηαηνμη, 

ἐπεηδή γκχνηδακ θαιά ηίξ ημπηθέξ ἐμπμνηθέξ ζοκζῆθεξ θαί εἶπακ ἐθηεηαμέκεξ ἐπαθέξ μέ ἑιιεκηθέξ 

πανμηθίεξ ζηήκ Γὐνχπε θαί ζ’ ὁιυθιενε ηήκ ὀζςμακηθή Αὐημθναημνία. Ἀιιά μἱ ἕιιεκεξ πνηζηηακμί ἦηακ 

ἐλίζμο πμιφηημμη γηα ηεκ πνμχζεζε εὐνςπασθῶκ θαί ἰδηαίηενα νςζηθῶκ πμιηηηθῶκ θηιμδμληῶκ ζέ βάνμξ 

ὀζςμακηθῶκ ἐδαθῶκ. Πμιιμί ἀπ’ αὐημφξ δηέζεηακ ζοπκά δηπιςμαηηθά δηαβαηήνηα ἤ ἀπήιαοακ πνμζηαζία 

εὐνςπασθῶκ ∆οκάμεςκ θαη ὀθειήμαηα ἀπυ ηυ ζφζηεμα ηςκ δημμμιμγήζεςκ. Ι’ αὐηέξ ηίξ ζοκζῆθεξ ὁ 

ἀνηζμυξ ηῶκ μμοζμοιμάκςκ ἐμπυνςκ ζηή Ιαφνε Θάιαζζα μεηχζεθε ζεμακηηθά ζέ ἀνηζμυ θαὶ δφκαμε 

γφνς ζηὰ ηέιε ημῦ πεναζμέκμο θαί ζηίξ ἀνπέξ ημῦ εἰθμζημῦ αἰχκα.    

  
Aι.’Αιελακδνῆξ, Ἡ ἀκάπηολε ημῦ ἐζκηθμῦ πκεφμαημξ ηῶκ ιιήκςκ ημῦ Πυκημο, 1918-1922: ιιεκηθή ἐλςηενηθή πμιηηηθή θαί 

ημονθηθή ἀκηίδναζε, ζηυ: Ιειεηήμαηα γφνς ἀπυ ηυκ Βεκηδέιμ θαί ηήκ ἐπμπή ημο, μέ ηήκ ἐπμπηεία Θάκμο Βενέμε θαί Οδοζζέα 

∆εμεηναθυπμοιμο, Ἀζήκα: Φηιηππυηεξ, 1980, ζζ. 427-428.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


