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ΓΛΓΠΑΔΜΙΓΚΜ ΙΑΘΕΙΑ: ΘΓΙΑΠΑ ΚΓΜΓΘΘΕΚΖΗΕΟ ΖΟΠΜΞΖΑΟ ΘΓΩΞΕΠΖΗΕΟ 

ΗΑΠΓΡΘΡΚΟΕΟ   

 

ΜΙΑ∆Α Α΄  

ΘΓΙΑ Α1  

Α.1.1. Κα πνμζδημνίζεηε ακ ημ πενηεπυμεκμ ηςκ αθυιμοζςκ πνμηάζεςκ είκαη ζςζηυ ή υπη, γνάθμκηαξ 

ζημ ηεηνάδηυ ζαξ ηε ιέλε «Οωζηό» ή «Θάζμξ» δίπια ζημκ ανηζμυ πμο ακηηζημηπεί ζηεκ θάζε 

πνυηαζε:  

1. Σα ζεηηθά απμηειέζμαηα ημο ∆ηεζκμφξ Οηθμκμμηθμφ Γιέγπμο (∆.Ο.Γ.) επέηνερακ ηεκ 

πναγμαημπμίεζε ηςκ μεηαννοζμίζεςκ ημο Υανηιάμο Σνηθμφπε.   

2.  Ε Θέζπε Φηιειεοζένςκ ηδνφζεθε ημ 1912.  

3. Οη μοιηχηεξ πνυζθογεξ εγθαηαζηάζεθακ ζημ ζοκμηθηζμυ «Κέα Πέιια».  

4. Ε ζοκζήθε ηςκ εβνχκ πνμέβιεπε ηεκ οπμπνεςηηθή ακηαιιαγή μεηαλφ ηςκ Γιιήκςκ 

μνζμδυλςκ θαημίθςκ ηεξ Σμονθίαξ θαη ηςκ Ιμοζμοιμάκςκ θαημίθςκ ηεξ Γιιάδαξ.  

5. ε ζφγθνηζε με ηεκ αζηηθή, ε αγνμηηθή απμθαηάζηαζε ηςκ πνμζθφγςκ ήηακ ηαπφηενε θαη 

απαηημφζε μηθνυηενεξ δαπάκεξ.  

Ιμκάδεξ 10  

Α.1.2. Κα δχζεηε ημ πενηεπυμεκμ ηςκ υνςκ πμο αθμιμοζμφκ:  

α.  ΟΤΘΓΚ.   

β.  Ομάδα Ζαπχκςκ.  

γ.  μζηαιηζηηθυ Γνγαηηθυ Ηυμμα Γιιάδμξ (.Γ.Η.Γ.).  

Ιμκάδεξ 12  

ΘΓΙΑ Α2  

Α.2.1. Πχξ ελειίπζεθε ε εθμεηάιιεοζε ημο μνοθημφ πιμφημο ζηεκ Γιιάδα απυ ηηξ ανπέξ ηεξ 

δεθαεηίαξ ημο 1860 έςξ ημ ηέιμξ ημο 19
μο

 αηχκα;  

 Ιμκάδεξ 14  

Α.2.2. Ιε πμημοξ ηνυπμοξ πναγμαημπμηήζεθε ε παιηκκυζηεζε ηςκ πνμζθφγςκ ζηε Ιηθνά Αζία θαη ηεκ 

Ακαημιηθή Θνάθε θαηά ηα έηε 1918-1920; Πμηεξ ζοκζήθεξ βνήθακ μη πνυζθογεξ ζηεκ 

παηνίδα ημοξ;  

Ιμκάδεξ 14  

ΜΙΑ∆Α Β΄  

ΘΓΙΑ Β1  

Υνεζημμπμηχκηαξ ηα ζπεηηθά πςνία ημο πημ θάης θεημέκμο θαη αλημπμηχκηαξ ηηξ ηζημνηθέξ ζαξ γκχζεηξ 

κα απμηημήζεηε ηε ιεηημονγία ηεξ ζοκηαγμαηηθήξ μμκανπίαξ θαηά ηεκ πενίμδμ ηεξ δηαθοβένκεζεξ ημο 

Ζςάκκε Ηςιέηηε.  

Ιμκάδεξ 20  
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Ηείμεκμ  

Ὑπμζηενίπηεθε [...] ὅηη  μὴ ἀκάπηολε ημῦ θμηκμβμοιεοηηζμμῦ, ζηὴκ πενίμδμ ηῆξ ζοκηαγμαηηθῆξ 

μμκανπίαξ, δὲκ ὀθεηιυηακ ζηὸ «πιεμμειὲξ» ηῶκ δηαηάλεςκ ημῦ οκηάγμαημξ μὔηε ζηὴκ ἔιιεηρε θακυκςκ 

πμὺ δηεοθυιοκακ ηὴκ θαζηένςζε ζηαζενῶκ θμηκμβμοιεοηηθῶκ ἀνπῶκ, ἀιιὰ ζηὴκ μὴ ἐθανμμγή ημο ἀπὸ 

ηὸκ Ὄζςκα θαὶ ζηὶξ ἐζθεμμέκεξ παναβηάζεηξ ημο.  

Πνάγμαηη, ἔπμκηαξ ἀπμδεπζεῖ θαηακαγθαζηηθὰ ηὴκ ἐγθαζίδνοζε ζοκηαγμαηηθμῦ πμιηηεφμαημξ ὁ 

λεκυθενημξ μμκάνπεξ δὲκ δηαθαηεπυηακ ἀπὸ ηὴκ παναμηθνὴ δηάζεζε κὰ ηὸ ἐθανμυζεη. Ἀκαμίπζεθε ζὲ 
ἔνγα δημηθεηηθὰ, πανεκέβαηκε ζηὶξ βμοιεοηηθὲξ ἐθιμγὲξ θαὶ θαηέβαιε θάζε πνμζπάζεηα κὰ ζογθεκηνχζεη 

ὅιμ θαὶ πενηζζυηενε ἐλμοζία. Πανάιιεια πενηθνυκεζε ηὸκ ἐθιμγηθὸ κυμμ ημῦ 1844 θαὶ δὲκ ἐπέηνερε ηὴ 

δηεκένγεηα ἐιεφζενςκ ἐθιμγῶκ κμζεφμκηαξ ηεξ ζοζηεμαηηθὰ ζὲ ὅιεξ ηὶξ θάζεηξ ηῆξ ζπεηηθῆξ 

δηαδηθαζίαξ.  

Υαναθηενηζηηθὲξ ὑπῆνλακ μἱ θαηαγγειίεξ ημῦ Ιηπ. πηκᾶ ζηὴ Βμοιὴ ζὲ βάνμξ ηῆξ γαιιυθηιεξ (θαὶ 
ὑπμζηενηδυμεκεξ ἀπὸ ηὸκ Ὄζςκα) θοβένκεζεξ Ηςιέηηε, ηὴκ ἑπμμέκε ηῆξ δηελαγςγῆξ  ηῶκ ἐθιμγῶκ ηὸ 

1847: «Ιέζα δηπιᾶ, ηνηπιᾶ, ηεηναπιᾶ, παναπείζεςκ, ἀπεηιῶκ, ὑπμζπέζεςκ ἐηίζεκημ ἐκ πνήζεη ἵκα 

ζοιιέλςζη ηὴκ δηεζπανμέκεκ θαὶ ἀπμιςιῶζακ πιεημρεθίακ […]».  

Παφιμξ Πεηνίδεξ, Πμιηηηθέξ δοκάμεηξ θαη ζοκηαγμαηηθμί ζεζμμί ζηε κεχηενε Γιιάδα, 1844-1936,  

(Θεζζαιμκίθε, 1984), ζζ. 24-25.  

 ΘΓΙΑ Β2  

Υνεζημμπμηχκηαξ ηα ζπεηηθά πςνία ημο πημ θάης θεημέκμο θαη αλημπμηχκηαξ ηηξ ηζημνηθέξ ζαξ γκχζεηξ 

κα πενηγνάρεηε ηε δναζηενηυηεηα ημο ελςειιαδηθμφ ειιεκηθμφ θεθαιαίμο ζημ ειιεκηθυ θνάημξ απυ ημ 

1870 έςξ ημ ηέιμξ ημο 19
μο

 αηχκα.  

Ιμκάδεξ 30  

  

Ηείμεκμ  

 Φαίκεηαη πναγμαηηθὰ ὅηη γηὰ ημὺξ ὁμμγεκεῖξ  «ἐπηπείνεζηξ ιιὰξ» δὲ ζήμαηκε ἁπιῶξ ηὴκ ἐγθαηάζηαζή 

ημοξ ζηὸκ ἑιιαδηθὸ πῶνμ θαὶ ηὴκ ἐπηπεηνεμαηηθή ημοξ ἀκάπηολε ἐθεῖ, ἀιιά, ἀθυμα πενηζζυηενμ, ζήμαηκε 

ηὴκ ἐπηδίςλε ἐλαηνεηηθῶκ  εἰζμδεμάηςκ θαὶ ὑπεν-θενδῶκ, ἀκχηενςκ ἀπὸ ηὰ ζεςνμφμεκα δηεζκῶξ ὡξ 

ζοκήζε. Ἔηζη, μἱ ἄκζνςπμη αὐημὶ θηκήζεθακ μυκημα ζὲ ἕκα θιίμα πνμζςπηθῶκ πηέζεςκ, πνμζπαζχκηαξ 

κὰ ἀπμζπάζμοκ ἀπὸ ηὴκ ἑιιεκηθή θοβένκεζε ὄπη ἁπιῶξ δηθαηχμαηα, ἀιιὰ ἀπμθιεηζηηθυηεηεξ θαὶ 
πνμκυμηα. Ἔηζη, ηὰ ὑπενθένδε,  θενδμζθμπία, μἱ πνυζμδμη, ηὰ πνμκυμηα πανμοζηάζζεθακ μὲ ηὴκ ἀκμπὴ 

ημῦ θνάημοξ ζὲ ὅιμοξ ημὺξ ημμεῖξ, ὅπμο μἱ ὁμμγεκεῖξ ἀκαμίπζεθακ: ζηὰ ηζηθιίθηα ηῆξ Θεζζαιίαξ–

Ἄνηαξ, ζηὶξ παναγγειίεξ ηῶκ δεμμζίςκ ἔνγςκ, ζηὰ ἐζκηθὰ δάκεηα, ζηὴκ ἐπελενγαζία ημῦ 

πνμζηαηεοηηθμῦ δαζμμιμγίμο, ζηὴ δηαηφπςζε ηῆξ θμνμιμγηθῆξ πμιηηηθῆξ θιπ.   

Ζζημνία ημο Γιιεκηθμφ ΄Γζκμοξ, ηυμμξ Ζ∆΄ (Αζήκα, 1977), ζ. 58.  

  

  

 

 

 


