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ΜΙΑΔΑ Α΄ 

ΘΓΙΑ Α1  

Α.1.1. Κα δχζεηε ημ πενηεπυμεκμ ηςκ αθμιμφζςκ ηζημνηθχκ υνςκ :  

  Γζκηθυκ Ημμηηάημκ  

  Ηιήνηγθ  

  Ιηθηή  Γπηηνμπή Ακηαιιαγήξ (1923)  

 

 
Ιμκάδεξ 12 

 

Α.1.2. Κα πνμζδημνίζεηε ακ ημ πενηεπυμεκμ ηςκ αθμιμφζςκ πνμηάζεςκ είκαη ζςζηυ ή 
υπη, γνάθμκηαξ ζημ ηεηνάδηυ ζαξ ηε ιέλε «Οωζηό» ή «Θάζμξ» δίπια ζημκ 
ανηζμυ πμο ακηηζημηπεί ζηεκ θάζε πνυηαζε.  
1.  Ε Σνάπεδα ηεξ Γιιάδμξ ηδνφζεθε ημ 1841.  

2.  Ιε ηε Γαιιηθή Γπακάζηαζε εοκμήζεθε ηδηαίηενα ε ειιεκηθή καοηηιία.  

3.  Ο Θ. Δειηγηάκκεξ οπμζηήνηδε ημ πςνηζμυ ηςκ ελμοζηχκ.  

4.  Ο ηναηηςηηθυξ φκδεζμμξ (1909) εγθαζίδνοζε δηθηαημνία.  

5.  Απμζημιή ηεξ Γ.Α.Π. ήηακ κα ελαζθαιίζεη παναγςγηθή απαζπυιεζε ζημοξ 

πνυζθογεξ. 

Ιμκάδεξ 10 

ΘΓΙΑ Α2  

Α.2.1. Πμηεξ ήηακ μη μεγάιεξ επεκδφζεηξ πμο πναγμαημπμηήζεθακ ζηεκ Γιιάδα μεηά 

ηε Ιηθναζηαηηθή Ηαηαζηνμθή;  

Ιμκάδεξ 14 

 

Α.2.2. Πμηεξ μμνθέξ πήνε θαη πμηεξ ζοκέπεηεξ είπε ε θαηαπίεζε ημο μηθναζηαηηθμφ 

ειιεκηζμμφ ημ 1914-1918; 

Ιμκάδεξ 14  

 

ΜΙΑΔΑ Β΄ 

ΘΓΙΑ Β1  

Ακηιχκηαξ ζημηπεία απυ ημκ παναθάης πίκαθα θαη αλημπμηχκηαξ ηηξ ηζημνηθέξ ζαξ 

γκχζεηξ :  

α)  Κα πανμοζηάζεηε ηεκ πμνεία ηεξ ειιεκηθήξ βημμεπακίαξ απυ ημ 1870 έςξ ημ 1917.  

Ιμκάδεξ 10 

 

β) Κα αηηημιμγήζεηε ηεκ άπμρή ζαξ, ιαμβάκμκηαξ οπυρε θαη ηηξ δναζηενηυηεηεξ ημο 

ελςειιαδηθμφ ειιεκηθμφ θεθαιαίμο.  

Ιμκάδεξ 15 
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ΝΖΚΑΗΑΟ 

Ακάπηολε ηεξ βημμεπακίαξ 

 Ανηζμόξ 

βημμεπακηώκ 

Ανηζμόξ 

ενγαηώκ 

Ζππμδύκαμε 

(ζε αημόϊππμοξ) 

1867 22 7.300 300 

1873 95 7.342 1967 

1875 95 - - 

1878 108 - 2.884 

1889 (145) - 8.568 

1892 - - 10.000 

1917 2.213 35.500 70.000 

 

Απυ ημ ένγμ ημο Η. Σζμοθαιά,  

Γλάνηεζε θαη Ακαπαναγςγή, Αζήκα 1977 ζει. 260  

 

ΘΓΙΑ Β2  

Αλημπμηχκηαξ ηηξ ηζημνηθέξ ζαξ γκχζεηξ θαη με βάζε ηα ζημηπεία ημο παναθάης 

θεημέκμο :  

α)  Κα εθζέζεηε ηηξ πνμγναμμαηηθέξ ανπέξ ηεξ Ημηκςκημιμγηθήξ Γηαηνείαξ θαη ημο 

Θασθμφ Ηυμμαημξ.  

Ιμκάδεξ 12 

 

β) Κα απμηημήζεηε θαηά πυζμ ημ ακαζεςνεηηθυ θαη κμμμζεηηθυ ένγμ ημο Γ. Βεκηδέιμο 

ημ 1911-12 οιμπμίεζε ηηξ πνμγναμμαηηθέξ ελαγγειίεξ ηεξ Ημηκςκημιμγηθήξ 

Γηαηνείαξ.  

Ιμκάδεξ 13 

 

Αι. Ναπακαζηαζίμο, «Πη πνέπεη κα γίκε», θείμεκμ πμο επηδόζεθε από ηεκ 

Ημηκωκημιμγηθή Γηαηνεία ζημ Οηναηηωηηθό Ούκδεζμμ, 1909.  

Ε δηόνζςζηξ ηςκ θαθώκ (. . .) είκαη βεβαίςξ δοκαηή δηα θαηαιιήιμο δηδαζθαι ίαξ 

ημο ιαμύ , δηα ζοκεηαηνηζηηθήξ μνγακώζεώξ ημο, δη' εηζαγςγήξ  ανμόδμκημξ εηξ ηα 

ήζε θαη ηεκ ηζημν ίακ μαξ ζοζηήμαημξ ημπηθήξ αοημδημηθήζεςξ θαη ηέιμξ δηα ημο 

ζπεμαηηζμμύ ιασθμύ θόμμαημξ με ζηενηδμμέκμο εηξ ημοξ πνμζςπηθμύξ δεζμμύξ θαη 

εηξ ηεκ ηθακμπμ ίεζηκ αημμηθώκ ζομθενόκηςκ, ημ μπμ ίμκ ζα ήημ εηξ ζέζηκ ςξ εθ  

ηεξ θαηανηίζεώξ ημο, κα εκαζθή αοζηενόκ έιεγπμκ επ ί  ηεξ δημηθήζεςξ θαη κα 

μενημκά δηανθώξ  πενί  ηεξ θαιιηηενεύζεςξ ηεξ μηθμκμμηθήξ ζέζεςξ ημο ιαμύ ,  -

αιιά ημύημ ζ' απαηηήζε μαθνόκ πνόκμκ, ημζμύης μάιιμκ θαζόζμκ ηα οπάνπμκηα 

πνμζςπηθά θόμμαηα θαη ζομθένμκ έπμοκ θαη ε ίκαη εηξ ζέζηκ δηα ηεξ επηννμήξ, εκ 

(. . .) αζθμύκ, κα δοζπενάκμοκ ηεκ ημηαύηεκ   ενγαζ ίακ. 

 

 

 

 

 

 

 


