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ΑΝΜΘΡΠΕΞΖΓΟ ΓΛΓΠΑΟΓΖΟ Γ΄ ΠΑΛΕΟ ΓΚΖΑΖΜΡ ΘΡΗΓΖΜΡ  

ΟΑΒΒΑΠΜ 1 ΖΜΡΚΖΜΡ 2002 

ΓΛΓΠΑΔΜΙΓΚΜ ΙΑΘΕΙΑ ΘΓΩΞΕΠΖΗΕΟ ΗΑΠΓΡΘΡΚΟΕΟ:  

ΘΓΙΑΠΑ ΚΓΜΓΘΘΕΚΖΗΕΟ ΖΟΠΜΞΖΑΟ  
 

 

ΜΙΑΔΑ Α΄ 

 

ΘΓΙΑ Α1  

α. Κα πενηγνάρεηε ημ πνυγναμμα ημο θαζεκυξ απυ ηα παναθάης πμιηηηθά 

θυμμαηα:  

  Ξαιιηθυ Ηυμμα  

  Θασθυ Ηυμμα (1910)  

  Ομζηαιηζηηθυ Γνγαηηθυ Ηυμμα Γιιάδαξ (Ο.Γ.Η.Γ.) .  

Ιμκάδεξ 12 

 

β. Κα πνμζδημνίζεηε ακ ημ πενηεπόμεκμ ηωκ αθμιμύζωκ πνμηάζεωκ είκαη 

ζωζηό ή υπη, γνάθμκηαξ ζημ ηεηνάδηυ ζαξ ηε ιέλε "Οωζηό" ή "Θάζμξ"  δίπια 
ζημκ ανηζμυ πμο ακηηζημηπεί ζηεκ θάζε πνυηαζε.  

 

6.  Ε μνηζηηθή ακηημεηχπηζε ημο πνμβιήμαημξ ηεξ δηακμμήξ ηςκ εζκηθχκ 

θηεμάηςκ έγηκε με κμμμζεηηθέξ νοζμίζεηξ θαηά ηεκ πενίμδμ 1870 -1871. 

7.  Ε δηάκμηλε ηεξ δηχνογαξ ηεξ Ημνίκζμο λεθίκεζε ημ 1893.  

8.  Ιε ημ Οφκηαγμα ημο 1844 θαημπονχζεθε ζοκηαγμαηηθά ημ δηθαίςμα ημο 

ζοκένπεζζαη θαη ζοκεηαηνίδεζζαη.  

9.  Μ Θ. Δειηγηάκκεξ οπμζηήνηδε έκα θνάημξ θμηκςκηθήξ αιιειεγγφεξ.  

10.  Μ Η. Ιαονμμηπάιεξ ήηακ ανπεγυξ ηςκ Γθιεθηηθχκ.  

Ιμκάδεξ 10 

 

 

ΘΓΙΑ Α2  

α. Νμημη ήηακ μη ιυγμη ηεξ ίδνοζεξ θαη πμηα ηα απμηειέζμαηα ηεξ 

δναζηενηυηεηαξ ηεξ Πναπέδεξ ηεξ Γιιάδμξ έςξ ημ 1932;  

Ιμκάδεξ 14 

 

β. Νμηεξ ήηακ μη επηπηχζεηξ ζημκ πιεζοζμυ ηεξ Γιιάδαξ θαη ζηεκ εζκμιμγηθή 

ημο ζφζηαζε, απυ ηεκ άθηλε ηςκ πνμζθφγςκ μεηά ηε Ιηθναζηαηηθή 

Ηαηαζηνμθή;  

Ιμκάδεξ 14 

 

ΜΙΑΔΑ Β΄ 

ΘΓΙΑ Β1  

Αλημπμηχκηαξ ηηξ ηζημνηθέξ ζαξ γκχζεηξ θαη επηζεμαίκμκηαξ ηαοηυπνμκα ηα 

ζπεηηθά πςνία ημο παναθάης θεημέκμο:  

α.   Κα ελεγήζεηε ημοξ ζηυπμοξ θαη ηα απμηειέζμαηα ηεξ αγνμηηθήξ 

μεηαννφζμηζεξ ηεξ θοβένκεζεξ Γιεοζενίμο Βεκηδέιμο ημ 1917.  

Ιμκάδεξ 13 
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β.  Κα απμηημήζεηε εηδηθυηενα ηε ζεμαζία ηεξ ίδνοζεξ ζοκεηαηνηζμχκ γηα ηεκ 

επηηοπία ηεξ αγνμηηθήξ μεηαννφζμηζεξ ημο 1917.  

Ιμκάδεξ 12 

«Ε αγνμηηθή μεηαννφζμηζε ημο Βεκηδέιμο ήηακ ημ πημ νηδμζπαζηηθυ 

μέηνμ πμο είπε εθανμμζηεί ςξ ηυηε ζηεκ Γιιάδα . . . Άιιαλε νηδηθά ηηξ ζπέζεηξ 

ηεξ ηδημθηεζίαξ ηεξ γεξ, γεκηθεφμκηαξ ημ ζφζηεμα ηεξ μηθνήξ μηθμγεκεηαθήξ 

ηδημθηεζίαξ . . .  

Ε αγνμηηθή μεηαννφζμηζε θαη μ ζοκαθυιμοζμξ ηεμαπηζμυξ ηεξ γεξ 

ζοκμδεφηεθακ απυ αφλεζε επεκδφζεςκ ζηεκ αγνμηηθή παναγςγή, με ηε μμνθή 

πηζηχζεςκ, θαη απυ ηεκ ηαπεία ελέιηλε ημο ζοκεηαη νηζηηθμφ θηκήμαημξ, πμο 

απμζθμπμφζε αθεκυξ ζηεκ πνμζηαζία ηςκ μηθνχκ παναγςγχκ θαη αθεηένμο 

ζηε μεγαιφηενε αζθάιεηα ηςκ επεκδφζεςκ ζηεκ αγνμηηθή μηθμκμμία. Πμ 

βαζηθυ ζεζμηθυ πιαίζημ γηα ηεκ μνγάκςζε ηςκ ζοκεηαηνηζμχκ δεμημονγήζεθε 

ημ 1914. Μη ζοκζήθεξ πμο δεμημφνγεζε μ πυιεμμξ έδςζακ ζημ ζοκεηαηνηζηηθυ 

θίκεμα μεγάιε χζεζε. Πα πνμβιήμαηα πμο είπακ ζπέζε με ηε δηαθίκεζε 

πνμσυκηςκ, ηεκ παναδμζηαθή εθμεηάιιεοζε ημο μηθνμφ παναγςγμφ απυ ημοξ 

μεζάδμκηεξ, ηεκ έιιεηρε θεθαιαίςκ θαη ημοξ ημθμγιοθηθμφξ υνμοξ 

δακεημδμηήζεςξ πμο επηθναημφζακ ζηεκ ειεφζενε αγμνά, έθακακ αθυμε πημ 

αηζζεηή ηεκ ακάγθε ζοιιμγηθήξ αζθάιεηαξ πμο πνυζθενακ μη ζοκεηαηνηζμμί . . .»  

  Ζζημνία ημο Γιιεκηθμφ Έζκμοξ , ηυμμξ ΖΓ΄ , ζ. 76.  

 

ΘΓΙΑ Β2  

Ακηιχκηαξ ζημηπεία απυ ημκ πίκαθα θαη ημ θείμεκμ πμο ζαξ δ ίκμκηαη θαη 

αλημπμηχκηαξ ηηξ ηζημνηθέξ ζαξ γκχζεηξ, κα ακαιφζεηε ημ γεγμκυξ ηεξ μεηάβαζεξ 

ηεξ ειιεκηθήξ καοηηιίαξ απυ ηεκ επμπή ημο ηζηημθυνμο ζηεκ επμπή ημο 

αημυπιμημο.  

 

ΝΖΚΑΗΑΟ 

Ε ελέιηλε ηεξ ειιεκηθήξ καοηηιίαξ θαηά ηεκ πενίμδμ 1840-1910 

 

 ΖΟΠΖΜΦΜΞΑ ΑΠΙΜΝΘΜΖΑ 

ΓΠΜΟ  ανηζμυξ 

πιμίςκ  

πςνεηηθυηεηα 

(ηυκμη)  

ανηζμυξ 

πιμίςκ  

πςνεηηθυηεηα 

(ηυκμη)  

1840 837 94.000 - - 

1850 1.482 248.000 - - 

1860 1.212 234.000 1 150 

1875 1.107 210.000 27 8.200 

1892 1.292 213.000 103 60.400 

1903 1.030 145.000 209 202.000 

1911 760 102.000 347 384.000 
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ΗΓΖΙΓΚΜ 

«Πα ηζηημθυνα πμο άιιμηε, ζηεκ πενίμδμ 1700 -1820, πιμφηηδακ ημοξ 

κεζηχηεξ, είπακ απμδεθαηηζηεί απυ ημκ πυιεμμ (μη απχιεηεξ ζθαθχκ 

θομαίκμκηακ απυ 50 ςξ 60%). Οηγά ζηγά βέβαηα, επηζθεοάζηεθακ  ή ακηηθαηα -

ζηάζεθακ, αιιά ε ακαπυθεοθηε βαζμηαία εθηυπηζή ημοξ απυ ηα αημμθίκεηα 

πιμία, έδςζε γενυ θηφπεμα ζημοξ παναδμζηαθμφξ θαναβμθφνεδεξ. Απυ ημ 

1850, μεηχκμκηαη πνμμδεοηηθά μη καοπεγηθέξ ενγαζίεξ ηςκ κεζηχκ, θαζχξ 

θαη ημ ζφκμιμ ηςκ δναζηενημηήηςκ πμο είπακ ακαπηοπζεί γφνς απυ ηε 

καοηηιία.  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Ννάγμαηη, απυ ηε ζηηγμή πμο γεκηθεφηεθε ε πνήζε ηςκ αημμθίκεηςκ 

ζθαθχκ, ε καοηηιία μεηαηνάπεθε βαζμηαία ζε μηθμκμμηθή επηπείνεζε μεγάιεξ 

εμβέιεηαξ. Ακαπυθεοθηα, ημ μνγακςηηθυ θέκηνμ ηεξ μεηαημπίζηεθε πνμξ ηεκ 

πνςηεφμοζα, θαη απυ θεη , με ιημάκη ημκ Νεηναηά, θονηάνπεζε ζηγά ζηγά ζ' υιμ 

ημ εζςηενηθυ ζαιάζζημ εμπυνημ θαη (θονίςξ) ζημ ελςηενηθυ εμπυνημ (. . .)».  

   Η. Πζμοθαιά, Γλάνηεζε θαη ακαπαναγςγή, ζζ. 174-176 

Ιμκάδεξ 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


