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ΑΝΜΘΡΠΕΞΖΓΟ ΓΛΓΠΑΟΓΖΟ Γ΄ ΠΑΛΕΟ ΓΚΖΑΖΜΡ ΘΡΗΓΖΜΡ  

ΔΓΡΠΓΞΑ 12 ΖΜΡΚΖΜΡ 2000 

ΓΛΓΠΑΔΜΙΓΚΜ ΙΑΘΕΙΑ ΘΓΩΞΕΠΖΗΕΟ ΗΑΠΓΡΘΡΚΟΕΟ:  

ΘΓΙΑΠΑ ΚΓΜΓΘΘΕΚΖΗΕΟ ΖΟΠΜΞΖΑΟ  

 

ΜΙΑΔΑ Α΄ 

 

ΘΓΙΑ Α1  

 

Α.1.1 .Κα απμδχζεηε με ζοκημμία ημ πενηεπυμεκμ ηςκ πημ θάης ηζημνηθχκ υνςκ:  

 

α. “θιήνηγθ”  

β . Γπηηνμπή Απμθαηαζηάζεςξ Ννμζθφγςκ (ΓΑΝ)  

γ.“Ημηκςκημιμγηθή Γηαηνεία”.  

Ιμκάδεξ 12 

 

Α.1.2.Γηα πμημοξ ιυγμοξ δυζεθε πνμηεναηυηεηα ζηεκ εγθαηάζηαζε ηςκ 

πνμζθφγςκ ηεξ Ιηθναζηαηηθήξ θαηαζηνμθήξ ζηε Ιαθεδμκία θαη ηε Δοηηθή 

Θνάθε;  

Ιμκάδεξ 6 

 

Α.1.3.Κα πνμζδημνίζεηε , ακ ημ πενηεπυμεκμ ηςκ αθυιμοζςκ πνμηάζεςκ είκαη 

ζςζηυ ή υπη , γνάθμκηαξ ζημ ηεηνάδηυ ζαξ ηεκ έκδεηλε Οςζηυ ή Θάζμξ δίπια 

ζημ γνάμμα πμο ακηηζημηπεί ζηεκ θάζε πνυηαζε .  

 

Ε οιμπμίεζε πνμγναμμάηςκ θαηαζθεοήξ ζηδενμδνμμηθμφ δηθηφμο ζοκάκηεζε 

δοζθμιίεξ, επεηδή :  

 

α .    δεκ οπήνλε θοβενκεηηθυ εκδηαθένμκ  

β. δεκ οπήνπακ δηεζκείξ ζηδενμδνμμηθμί άλμκεξ, χζηε ε πχνα κα ζοκδεζεί 

με αοημφξ  

γ. ημ ειιεκηθυ θνάημξ δεκ μπμνμφζε κα ελμηθμκμμήζεη ηα απαναίηεηα 

θεθάιαηα  

δ.  μη ζαιάζζηεξ μεηαθμνέξ πενηυνηδακ ηεκ απμδμηηθυηεηα ημο 

ζηδενμδνμμηθμφ δηθηφμο  

ε. ημ εκδηαθένμκ ηςκ λέκςκ επεκδοηχκ ήηακ πμιφ μηθνυ  

ζη.  μη ακάγθεξ ημο εμπμνίμο δεκ απαηημφζακ ηε δεμημονγία ζηδενμδνμμηθμφ 

δηθηφμο  

δ.  οπήνπε ήδε ζηε πχνα αληυπηζημ πενζαίμ ζογθμηκςκηαθυ δίθηομ.  

Ιμκάδεξ 7 
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ΘΓΙΑ Α2  

 

Α.2.1  Νμηα ήηακ ηα θονηυηενα ζεμεία ηεξ Οομθςκίαξ ηεξ  ΄Αγθοναξ (10 Ζμοκίμο 

1930);  

Ιμκάδεξ 9 

 

Α.2.2.  Μ Ζςάκκεξ Ιεηαλάξ ζηηξ εθιμγέξ ηεξ 26 εξ Ζακμοανίμο ημο 1936 πήνε 

μυιηξ ημ 4% ηςκ ρήθςκ. Οηηξ 4 Αογμφζημο 1936 επηβιήζεθε δηθηαημνία.  

 Νμημη ιυγμη μδήγεζακ ζηεκ πμι ηηηθή αοηή εθηνμπή;  

Ιμκάδεξ 8 

 

Α.2.3.  Κα γνάρεηε ζημ ηεηνάδηυ ζαξ ηα γνάμμαηα ηεξ Οηήιεξ Α θαη δίπια ημκ 

ανηζμυ ηεξ πνυηαζεξ απυ ηε Οηήιε Β πμο ακηηζημηπμφκ ζηε ζςζηή απάκηεζε.  

 

Οηήιε Α  Οηήιε Β  

α. “καπαίμη”  

 

 

 

 

β. Πακδημάη  

 

 

 

γ. ΔΜΓ  

 

 

 

 

 

δ. ΜΡΘΓΚ  

1.  Γπηηνμπή  απυ εθπνμζχπμοξ έλη Δοκάμεςκ πμο 

ακέιαβακ ηε δηαπείνηζε ηςκ βαζηθχκ θναηηθχκ 

εζυδςκ (1898)  

 

2.  Γηαηνεία πμο ακέιαβε ηεκ θαηαζθεοή θνάγμαημξ 

ηεπκεηήξ ιίμκεξ ημο Ιαναζχκα  

 

3. Γηαηνεία πμο ακέιαβε ηεκ εθμεηάιιεοζε ηςκ 

μεηαιιεομάηςκ ημο Θαονίμο  

 

4. ΄Αιιε μκμμαζία ημο νςζηθμφ θυμμαημξ  

 

5. Νενίμδμξ ζοκηαγμαηηθχκ μεηαννοζμίζεςκ πμο έδηκακ 

δηεονομέκα δηθαηχμαηα ζημοξ πνηζηηακμφξ ηεξ 

Μζςμακηθήξ αοημθναημνίαξ.  

Ιμκάδεξ 8  

ΜΙΑΔΑ Β΄ 

ΘΓΙΑ Β1  

 

Πμ ελςηενηθυ εμπυνημ ηεξ Γιιάδαξ  

Ι.Μ. δεθαεηηχκ 1860-1870 θαη 1900-1910 

 

 1860-1870 1900-1910 

ΓΖΔΜΟ  Γηζαγςγέξ  Γλαγςγέξ  Γηζαγςγέξ  Γλαγςγέξ  

Αγνμηηθά 

πνμσυκηα  

31% 63% 36% 75% 

Βημμεπακηθά 

πνμσυκηα  

24% 7% 30% 2% 

Ννχηεξ φιεξ  12% 17% 18% 22% 
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α. Αθμφ μειεηήζεηε ηα ζημηπεία ημο παναπάκς πίκαθα θαη με βάζε ηηξ 

ηζημνηθέξ ζαξ γκχζεηξ, κα πνμζδημνίζεηε ηηξ παναγςγηθέξ δοκαηυηεηεξ 

ηεξ Γιιάδαξ θαηά ηηξ δεθαεηίεξ ζηηξ μπμίεξ ακαθένεηαη μ πίκαθαξ θαη 

κα ζπμιηάζεηε ηηξ δηαθομάκζεηξ ηςκ ελαγςγχκ θαη εηζαγςγχκ.  

Ιμκάδεξ 15  

 

β. Νμηα ήηακ ε ζεμαζία ημο ελςηενηθμφ εμπμνίμο γηα ηεκ μηθμκμμία ηεξ 

πχναξ ηεκ ίδηα πενίμδμ ;  

Ιμκάδεξ 10  

 

ΘΓΙΑ Β2   

 

Κα δηαβάζεηε πνμζεθηηθά ημ θείμεκμ πμο αθμιμοζεί:  

 

 Μ Ζςάκκεξ Ιαθνογηάκκεξ (πιενελμφζημξ Αζεκχκ, αοημπζμκηζηήξ) 

οπμζηήνηλε ημκ απμθιεηζμυ ηςκ εηενυπζμκςκ απυ ηηξ δεμυζηεξ ζέζεηξ: “Αοημί [μη 

εηενυπζμκεξ] εθάζεζακ ηυζα πνυκηα θαη έηνςγακ ρςμί θαη έθενακ ηεκ παηνίδα 

μαξ άκς-θάης. Αξ θαζίζςμεκ ηχνα θαη εμείξ κα θάγςμεκ ρςμί”.  

 Μ Γοζηάζημξ Οίμμξ (πιενελμφζημξ Επεηνςηχκ, εηενμπζμκηζηήξ): “Γκ 

μυκμκ ήημ ημ βέβαημκ, υηη μιίγμκ ή πμιφ, μηθνυκ ή μέγα μένμξ η ήξ απυ αίμαηα 

πιεμμονμφζεξ [ειιεκηθήξ] γεξ ήζειεκ μείκεη ειεφζενμκ . αοηυ ημ μένμξ έπνεπε κα 

είκαη ε θμηκή παηνίξ υιςκ ηςκ επακαζηεζάκηςκ Γιιήκςκ, υιςκ ηςκ θαημίθςκ ηςκ 

επανπηχκ εθείκςκ υζμη εηξ ημκ πυιεμμκ εγςκίζζεζακ, εζοζηάζζεζακ, έπαζμκ, 

θαηεζηνάθεζακ. Ζδμφ ε μεγάιε ζοκζήθε, ε ζοκδέζαζα ηαξ επακαζηαηεζάζαξ 

ειιεκηθάξ επανπίαξ, ηδμφ ημ μέγα πνμξ αιιήιμοξ ζοκάιιαγμα ηςκ Γιιήκςκ γναθέκ 

υπη με μειάκεκ, αιιά με αίμα. ΄Εημ έκςζηξ εηιηθνηκήξ, ήημ έκςζηξ αδειθηθή”.  

 
Απυ ημ βηβιίμ :Ζ. Δεμάθεξ, Ε Νμιηηεηαθή Ιεηαβμιή ημο 1843 θαη ημ Δή ηεμα ηςκ 

Αοηυπζμκςκ θαη Γηενυπζμκςκ.  

 

α. Ιε βάζε ηηξ ηζημνηθέξ ζαξ γκχζεηξ, πχξ θνίκεηε ηηξ ακηηηηζέμεκεξ 

απυρεηξ πμο εθθνάδμοκ μ Ζςάκκεξ Ιαθνογηάκκεξ θαη μ Γοζηάζημξ Οίμμξ 

ζημ θείμεκμ;  

Ιμκάδεξ 12  

 

β. Νανυμμημ πνυβιεμα, υπςξ αοηυ ηςκ αοημπζυκςκεηενμπζυκςκ ,  

δεμημονγήζεθε μεηά ηε Ιηθναζηαηηθή θαηαζηνμθή. Νχξ εθθνάζηεθε ε 

δηάζηαζε γεγεκχκπνμζθφγςκ ζηεκ θμηκςκηθή δςή;  

Ιμκάδεξ 13  

 

 

 

 

 

 

 

 


