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ΓΝΑΚΑΘΕΝΠΖΗΓΟ ΑΝΜΘΡΠΕΞΖΓΟ ΓΛΓΠΑΟΓΖΟ 

Γ΄ ΠΑΛΕΟ ΕΙΓΞΕΟΖΜΡ ΓΚΖΑΖΜΡ ΘΡΗΓΖΜΡ 

ΝΓΙΝΠΕ 1 ΖΜΡΘΖΜΡ 2004 

ΓΛΓΠΑΔΜΙΓΚΜ ΙΑΘΕΙΑ: 

ΘΓΙΑΠΑ ΚΓΜΓΘΘΕΚΖΗΕΟ ΖΟΠΜΞΖΑΟ 

ΘΓΩΞΕΠΖΗΕΟ ΗΑΠΓΡΘΡΚΟΕΟ 

ΜΙΑΔΑ Α΄ 

ΘΓΙΑ Α1 

Α.1.1. Κα δχζεηε ημ πενηεπυμεκμ ηςκ αθυιμοζςκ υνςκ: 

• Πεδηκμί 

• Ημηκςκημιμγηθή Γηαηνεία 

• «φμθςκμ πενί αμμηβαίαξ μεηακαζηεφζεςξ μεηαλφ Γιιάδαξ θαη Βμοιγανίαξ» (1919). 

Ιμκάδεξ 12 

Α.1.2. Κα πνμζδημνίζεηε ακ ημ πενηεπόμεκμ ηωκ αθόιμοζωκ πνμηάζεωκ είκαη ζωζηό ή όπη, γνάθμκηαξ ζημ 

ηεηνάδηό ζαξ ηε ιέλε «Οωζηό» ή «Θάζμξ» δίπια ζημκ ανηζμό πμο ακηηζημηπεί ζηεκ θάζε πνόηαζε. 
1. Ε Γαιιηθή Γπακάζηαζε θαη μη Καπμιευκηεημη πυιεμμη εοκυεζακ ηδηαίηενα ηεκ ειιεκηθή καοηηιία. 

2. Ε Γιιάδα ημο 19μ ο αηχκα είπε μηθνή πμηθηιία μεηαιιεοηηθχκ θμηηαζμάηςκ, ζε μεγάιεξ υμςξ 

πμζυηεηεξ. 

3. Ε ίδνοζε ηναπεδηθμφ ηδνφμαημξ ζημ κεμζφζηαημ ειιεκηθυ θνάημξ απέβιεπε μυκμ ζηεκ ελάιεηρε ηεξ 

ημθμγιοθίαξ. 

4. Βαζηθυ παναθηενηζηηθυ ηςκ επεκδφζεςκ ηςκ θεθαιαημφπςκ μμμγεκχκ θαηά ηηξ ηειεοηαίεξ 

δεθαεηίεξ ημο 19μ ο αηχκα ήηακ μ εοθαηνηαθυξ παναθηήναξ θαη ε νεοζηυηεηά ημοξ. 

5. Ιε ηε δηπμηυμεζε ηεξ δναπμήξ ημ 1922, ημ ειιεκηθυ θνάημξ ελμηθμκυμεζε 1.200.000.000 δναπμέξ. 

Ιμκάδεξ 10 

ΘΓΙΑ Α2 

Α.2.1. Πμηεξ θμηκςκηθέξ ηάλεηξ θαη μμάδεξ απμγμήηεοζε ε απμηοπία ημο πνμγνάμμαημξ Σνηθμφπε γηα 

έκα ζφγπνμκμ θνάημξ θαη γηα πμημοξ ιυγμοξ; 

Ιμκάδεξ 14 

Α.2.2. Πμημη ιυγμη μδήγεζακ ζηεκ θαζοζηένεζε ηεξ εμθάκηζεξ θαη ακάπηολεξ ημο ενγαηηθμφ θηκήμαημξ 

ζηεκ Γιιάδα θαηά ημκ 19μ αηχκα ζε ζπέζε με άιιεξ πχνεξ; 

Ιμκάδεξ 14 

ΜΙΑΔΑ Β΄ 

ΘΓΙΑ Β1 

Ακηιχκηαξ ζημηπεία απυ ηεκ παναθάης πεγή θαη αλημπμηχκηαξ ηηξ ηζημνηθέξ ζαξ γκχζεηξ: 

α) κα πενηγνάρεηε θαη κα αηηημιμγήζεηε ηε δμμή ημο Βεκηδειηθμφ θυμμαημξ. 

Ιμκάδεξ 12 

β) κα εκημπίζεηε ηηξ μμμηυηεηεξ θαη ηηξ δηαθμνέξ ημο θυμμαημξ ηςκ Φηιειεοζένςκ με ηα ακηηβεκηδειηθά 

θυμμαηα ζημ ζφκμιυ ημοξ. 

Ιμκάδεξ 13 

Ηείμεκμ 

Ο Βεκηδέιμξ, μμιμκυηη πίζηεοε ζημκ θμηκμβμοιεοηηζμυ, ακηηιαμβακυηακ πςξ ε πνςημθακήξ ημο επηηοπία 

μθεηιυηακ ζημ πνμζςπηθυ ημο πάνηζμα μάιιμκ, πανά ζηεκ θμμμαηηθή μνγάκςζε. Ε πεπμίζεζή ημο πςξ 

ήιζε ζηεκ ελμοζία ημ 1910 γηα κα απαιιάλεη ηεκ Γιιάδα απυ ημκ «παιαημθμμμαηηζμυ» δεκ λεπχνηδε 

πάκημηε απυ ηεκ επζνυηεηα πνμξ ηα θυμμαηα εκ γέκεη. Γηδηθυηενα μεηά ημ 1928, υηακ άνπηζε κα 

παιανχκεη ε επηβμιή ημο πάκς ζημοξ ηέςξ οπανπεγμφξ ημο, έηεηκε κα αγκμεί ηεκ «θμμμαηηθή θμοδίκα» 

υπςξ ηα μκυμαδε πενηθνμκεηηθά. ε μηα ζοκέκηεολε πμο έδςζε ημκ επυμεκμ πνυκμ, απμθάιορε 
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ηεκ πεπμίζεζή ημο πςξ, ακ ημ θμηκμβμοιεοηηθυ ζφζηεμα ήζειε κα επηβηχζεη, πνεηαδυηακ πενηζζυηενμ 

πανά πμηέ μεγάιεξ πνμζςπηθυηεηεξ, ηθακέξ κα δηενμεκεφζμοκ πηζηά θαη άμεζα ηε ιασθή ζέιεζε, πςνίξ 

κα οπυθεηκηαη ακά πάζα ζηηγμή ζε θμμμαηηθέξ πηέζεηξ. Οφηε μ παηενκαιηζμυξ ημο Βεκηδέιμο μφηε μη 

πειαηεηαθέξ θαηνίεξ ηςκ Θασθχκ πανήγαγακ μηα θμμμαηηθή μνγάκςζε ηθακή κα ανζνχζεη ηα αηηήμαηα 

ηςκ μαδχκ. Οφηε μη μεκ μφηε μη δε γέκκεζακ ημ «θυμμα ηδεχκ», ηεκ απμοζία ημο μπμίμο ζνεκμφζακ μη 

ζεςνεηηθμί εθείκεξ ηεξ επμπήξ ζηεκ Γιιάδα. Οφηε θαη θαηυνζςζακ κα δεμημονγήζμοκ ζηαζενέξ 

κεακηθέξ μνγακχζεηξ. Σμ «ζπίζμα» ημ μπμίμ ημοξ πχνηδε, θαζχξζηενηδυηακ ζε πενηθενεηαθέξ μάιιμκ 

πανά ζε ηαληθέξ 

ακηηζέζεηξ –μεηαλφ ηεξ Παιαηάξ Γιιάδαξ θαη ηςκ βεκηδειηθχκ Κέςκ Υςνχκ- αθμνμφζε μιμέκα θαη 

ιηγυηενμ ηηξ ακάγθεξ μηαξ πχναξ υπμο ακαπηφζζμκηακ ηαπφηαηα μη πυιεηξ θαη ε βημμεπακία. Σα δφμ 

μεγάια θυμμαηα πνμζθμιιήζεθακ ζηεκ άπμρε πςξ ε ιεηημονγία εκυξ θυμμαημξ εζκηθμφ επηπέδμο ήηακ 

κα οπενβαίκεη μάιιμκ πανά κα εθπνμζςπεί ηα ηαληθά ζομθένμκηα. 
Ιark Mazower, Ε Γιιάδα θαη ε μηθμκμμηθή 

θνίζε ημο Ιεζμπμιέμμο, ζζ.52-53. 

παηενκαιηζμυξ: άζθεζε ελμοζίαξ με θεδεμμκεοηηθυ παναθηήνα 

Θασθυ Ηυμμα: ακηηβεκηδειηθυ θυμμα ημο Ιεζμπμιέμμο 

ΘΓΙΑ Β2 

Ακηιχκηαξ ζημηπεία απυ ηεκ παναθάης πεγή θαη αλημπμηχκηαξ ηηξ ηζημνηθέξ ζαξ γκχζεηξ κα 

απμηημήζεηε ηε ζομβμιή ηςκ Ιηθναζηαηχκ πνμζθφγςκ ζηεκ ακάπηολε ημο ημμέα ηεξ βημμεπακίαξ. 

Ιμκάδεξ 25 

ημ πχνμ ηςκ ενγμζηαζίςκ θονηάνπεζε ε ηαπεημονγία με δεφηενε ηε βαμβαθμονγία, ηεκ μπμία μη 

πνυζθογεξ εμπιμφηηζακ με κέα είδε: αιαηδάδεξ, θμοβένηεξ θαη άιια.Σμ ζφκμιμ ηςκ βημμεπακηθχκ 

μηθμπέδςκ πμο παναπχνεζε ε Γ.Α.Π. ζε εκδηαθενυμεκμοξ ζε υιμοξ ημοξ πνμζθογηθμφξ ζοκμηθηζμμφξ 

ήηακ 40. Απυ αοηά, ηα εηθμζηηέζζενα βνίζθμκηακ ζηε Κέα Ζςκία θαη, απυ ηα οπυιμηπα, δφμ ζηεκ 

Ηαηζανηακή, επηά ζηε Κίθαηα, επηά ζημκ Τμεηηυ, έκα ζημ Βφνςκα, έκα ζηα Σαμπμφνηα ημο Πεηναηά, έκα 

ζηε Δναπεηζχκα θαη έκα ζημκ Πεηναηά. Γθηυξ απυ ηα ηαπεημονγεία θαη ηα οθακημονγεία, ζηε Κέα Ζςκία 

έκα μηθυπεδμ πνεζημμπμηήζεθε γηα ενγμζηάζημ ειαζηηθχκ, έκα γηα ζμθμιαημπμηία θαη δαπανμπιαζηηθή, 

έκα γηα βημμεπακία πνςμάηςκ θαη έκα γηα αγγεημπιαζηηθή. [...] Ο κέμξ θαη πμιιά οπμζπυμεκμξ θιάδμξ 

ηεξ ηαπεημονγίαξ πνμζήιθοζε ημ εκδηαθένμκ πμιιχκ γκςζηχκ γεγεκχκ επηπεηνεμαηηχκ, μηθμκμμηθχκ 

παναγυκηςκ θαη ηναπεδχκ, πμο εθμεηαιιεουμεκμη ηεκ ηεπκμγκςζία ηςκ πνμζθφγςκ ζοκεηαηνίζηεθακ μαδί 

ημοξ ζηε δεμημονγία μεγάιςκ εηαηνεηχκ. [...] Ο Κ. Ηονθίκεξ, μέζα ζηα 1919, άνπηζε ηηξ ενγαζίεξ γηα ηεκ 

ίδνοζε ενγμζηαζίμο μεηαλμονγίαξ, με ζοκενγάηε ημ μεηαλμβημμήπακμ απυ ηεκ Ηαιαμάηα Α. Καζακαήι θαη 

ημκ γημ ημο Ηςκζηακηίκμ. Οη πνχηεξ ενγαζίεξ ζηέθζεθακ με επηηοπία. [...] Σμκ Ζακμοάνημ ημο 1923, υηακ 

ηα θφμαηα ηςκ πνμζθφγςκ θαηαθιφδμοκ ημκ πχνμ, ε Ιεηαλμονγία ημο Ηονθίκε με ηε ζομμεημπή ηςκ 

ηδίςκ μεηυπςκ ηεξ Γιιεκηθήξ Γνημονγίαξ γίκεηαη Ακχκομε Γηαηνεία με ηεκ επςκομία «Γιιεκηθή 

Ιεηαλμονγία Α.Γ.», με γεκηθυ δηεοζοκηή ημκ Κ.Ηονθίκε θαη εηαηνηθυ θεθάιαημ 5.000.000 δναπμέξ. Ηφνημξ 

πανάγμκηαξ ηεξ ακάπηολεξ ηεξ μεηαλμονγίαξ ζηεκ Γιιάδα ήηακ ε ζοκεηζθμνά ηςκ πνμζθφγςκ πμο με ηεκ 

ηεπκμγκςζία ημοξ αιιά, θονίςξ, με ηα θηεκά ενγαηηθά πένηα πμο πνυζθενακ έδςζακ μεγάιε χζεζε ζηεκ 

Γιιεκηθή Βημμεπακία Ιεηαλημφ. ημ ενγμζηάζημ ημο Ηονθίκε «ηα πμιοπιεζή ζφμαηα ημο Ηεμαιηζμμφ, ηα 

εθ Κηθμμεδείαξ θαη Πνμφζεξ θαηαγυμεκα εφνμκ ηεκ γκςζηήκ ηεξ παηνίδμξ ηςκ εκαζπυιεζηκ δηά 

ηειεημηάηςκ μεπακεμάηςκ... γίκεηαη μάιηζηα πνμζπάζεηα εκ ης Τπμονγείς Πενηζάιρεςξ, χζηε κα 

απαζπμιεζχζη άπαζαη αη ενγάηηδεξ» γνάθεη ε Υνοζή Βίβιμξ. 
ιγα Βμγηαηδυγιμο, «Ε βημμεπακηθή εγθαηάζηαζε 

ζηε Κέα Ζςκία – Πανάμεηνμξ εγθαηάζηαζεξ», 

ζημ ζοιιμγηθυ ηυμμ Ο λενηδςμυξ θαη ε άιιε παηνίδα, 

ζζ. 150 – 155. 

 


