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ΜΙΑΔΑ Α΄  

 

ΘΓΙΑ Α1  

 

Α1.1. Κα γνάρεηε ζημ ηεηνάδηυ ζαξ ημοξ ανηζμμφξ ηεξ Οηήιεξ Α (γεγμκυηα) ακηηζημηπίδμκηάξ 

ημοξ με ηηξ πνμκμιμγίεξ ηεξ Οηήιεξ Β (πενηζζεφμοκ δφμ πνμκμιμγίεξ).  

 

Οηήιε Α:  

ΓΓΓΜΚΜΠΑ  

Οηήιε Β:  

ΞΜΚΜΘΜΓΖΓΟ 

1. Απυβαζε ειιεκηθμφ ζηναημφ ζηε Ομφνκε  

2. Γμθάκηζε ηεξ θμηκμβμοιεοηηθήξ μμάδαξ ηςκ Ζαπχκςκ  

3. Ίδνοζε ηεξ Πνάπεδαξ ηεξ Γιιάδμξ  

4. Οομθςκία ηεξ Άγθοναξ  

5. Οφμβαζε ηεξ Θμδάκεξ  

1927 

1923 

1920 

1919 

1906 

1908 

1930 

 

 

Α1.2. Κα αηηημιμγήζεηε γηαηί:  

α. ΄Εηακ ζεηηθή ε ζομβμιή ηεξ οπενπυκηηαξ μεηα-κάζηεοζεξ ζηεκ ειιεκηθή μηθμκμμία πνηκ απυ 

ημοξ Βαιθακηθμφξ πμιέμμοξ.  

β. Οηεκ Γιιάδα θαηά ημ ηειεοηαίμ ηέηανημ ημο 19μο αηχκα δεκ πνμέθορακ ηαληθά θυμμαηα.  

γ. Ε ζοκενγαζία Ηεμάι − Ιπμιζεβίθςκ ιεηημφνγεζε ςξ ηαθυπεηνα ημο Νμκηηαθμφ δεηήμαημξ.  

Ιμκάδεξ 15  

 

ΘΓΙΑ Α2  

 

Α2.1. Ιε πμημοξ ηνυπμοξ οπμθηκήζεθε θαη μεζμδεφηεθε μ πνχημξ δηςγμυξ ημο 1914 εκακηίμκ 

ηςκ Γιιήκςκ ηεξ Μζςμακηθήξ Αοημθναημνίαξ;  

Ιμκάδεξ 15  

Α2.2. Νμηα ήηακ ε ζηάζε ηεξ Γιιεκηθήξ Ηοβένκεζεξ (μμκάδεξ 5) θαη πμηα ήηακ ε ακηίδναζε ηςκ 

Ιεγάιςκ Δοκάμεςκ (μμκάδεξ 5) αμέζςξ μεηά ηεκ επίζεμε έθδμζε ημο πνχημο εκςηηθμφ 

Σεθίζμαημξ ηςκ Ηνεηχκ (24 Οεπηεμβνίμο 1908) θαη μέπνη ημ 1910;  

Ιμκάδεξ 10  

 

ΜΙΑΔΑ Β΄  

ΘΓΙΑ Β1  

 

α. Νμηα επίπηςζε είπε γηα ηεκ ειιεκηθή μηθμκμμία ε ήηηα ημο Βεκηδέιμο ζηηξ εθιμγέξ ημο 

Κμεμβνίμο ημο 1920;  
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Ιμκάδεξ 10  

β. Νχξ ε κέα θοβένκεζε ακηημεηχπηζε ημ μηθμκμμηθυ αδηέλμδμ, πμο δεμημονγήζεθε απυ ηεκ 

ακάθιεζε ημο ηδηυμμνθμο ελςηενηθμφ δακείμο, ημ μπμίμ είπε εγθνηζεί απυ ημοξ Οομμάπμοξ, γηα 

κα πνεμαημδμηεζεί ε ζομμεημπή ηεξ Γιιάδαξ ζημκ Α΄ Ναγθυζμημ πυιεμμ;  

Ιμκάδεξ 15  

Οηεκ απάκηεζή ζαξ κα ζοκδοάζεηε ηηξ ηζημνηθέξ ζαξ γκχζεηξ με ηηξ ζπεηηθέξ πιενμθμνίεξ πμο 

πανέπεη ημ αθυιμοζμ θείμεκμ.  

 

Ηείμεκμ  

Πειηθά, ημ 1922 ε θοβένκεζε επέβαιε έκακ ηδηυηοπμ ζοκδοαζμυ οπμηίμεζεξ θαη εζςηενηθμφ 

δακείμο. ζμη θαηείπακ ηναπεδμγναμμάηηα1
 

(δειαδή πενίπμο μη πάκηεξ, υια ηα θοζηθά θαη κμμηθά 

πνυζςπα ζηεκ Γιιάδα) οπμπνεχζεθακ κα ηα δηπμημμήζμοκ, κα ακηαιιάλμοκ ημ μηζυ 

ηναπεδμγναμμάηημ με θναηηθά μμυιμγα θαη κα θναηήζμοκ ημ άιιμ μηζυ, ημ μπμίμ δηαηήνεζε ηεκ 

μκμμαζηηθή αλία ημφ μιμθιήνμο. Αιιά θαη ηα κέα πνεμαηηθά μέζα πμο απέθηεζε έηζη ημ Δεμυζημ 

δεκ έζςζακ ηεκ θαηάζηαζε: απμννμθήζεθακ πμιφ γνήγμνα απυ ηηξ ζοκεπχξ αολακυμεκεξ δεμυζηεξ 

δαπάκεξ θαη ημκ πιεζςνηζμυ.  
1ηναπεδμγναμμάηημ: πανημκυμηζμα  

Γ.Β. Δενηηιήξ, Ζζημνία ημο Γιιεκηθμφ Ηνάημοξ 1830-1920, η. Β΄,  

Βηβιημπςιείμκ ηεξ ΓΟΠΖΑΟ, Αζήκα 2005, ζ.886  

ΘΓΙΑ Β2  

 

Αθμφ αλημπμηήζεηε ηηξ πιενμθμνίεξ απυ ημ αθυιμοζμ θείμεκμ θαη ηηξ ζοκδοάζεηε με ηηξ ηζημνηθέξ 

ζαξ γκχζεηξ, κα ακαθένεηε:  

α. Γηαηί δυζεθε πνμηεναηυηεηα ζηεκ εγθαηάζηαζε ηςκ πνμζθφγςκ ζηε Ιαθεδμκία θαη ηε 

Δοηηθή Θνάθε;  

Ιμκάδεξ 10  

β. Νμηα μέηνα πήνε ε ΓΑΝ γηα ηεκ αγνμηηθή απμθαηάζηαζε ηςκ πνμζθφγςκ;  

Ιμκάδεξ 15  

Ηείμεκμ  

Μη ειιεκηθέξ θοβενκήζεηξ εγθαζηζημφκ ημοξ πνυζθογεξ θονίςξ ζηηξ πημ εφθμνεξ ειιεκηθέξ 

πχνεξ, ζηε Ιαθεδμκία θαη ηε Δοηηθή Θνάθε, είηε αγνμηηθά είηε αζηηθά. Γπηδηχπζεθε πνχηα κ’ 

απμθαηαζηαζμφκ ζηηξ πενημοζίεξ πμο είπακ εγθαηαιείρεη μη Πμφνθμη, αιιά, επεηδή μη μηθηζμμί ήηακ 

ζογθνηηηθά ιίγμη θηίζηεθακ εθαημκηάδεξ κέμη ζοκμηθηζμμί, μνηζμέκμη απυ ημοξ μπμίμοξ ανγυηενα 

ελειίπζεθακ ζε αληυιμγα μηθμκμμηθά θέκηνα. Μη θοβενκήζεηξ ημφξ δίκμοκ γαίεξ θαη ηα πνχηα μέζα 

θαη δχα γηα ηεκ θαιιηένγεηα ηεξ γεξ. Οηηξ πχνεξ αοηέξ ηδίςξ πνμβαίκμοκ αθυμε ζηεκ εθηέιεζε 

μεγάιςκ ένγςκ πμιηηηζμμφ, ακμίγμοκ δνυμμοξ, θαηαζθεοάδμοκ γέθονεξ, εθηειμφκ μεγάια ιημεκηθά 

ένγα· επίζεξ εθηειμφκ μεγάια εγγεημβειηηςηηθά θαη ανδεοηηθά ένγα, θονίςξ ζε ηνεηξ πενημπέξ, 

ζηηξ πεδηάδεξ ηςκ Οεννχκ, ηεξ Δνάμαξ θαη ηεξ Θεζζαιμκίθεξ: δηεοζεημφκ πνμξ υθειμξ ηεξ 

γεςνγίαξ θμίηεξ πεημάννςκ θαη μεγάιςκ πμηαμχκ, υπςξ ημο Αλημφ, ημο Οηνομυκα θιπ., πμο με 

ηηξ πιεμμφνεξ ημοξ κέθνςκακ ηηξ πανυπζηεξ γαίεξ ζε μεγάιμ βάζμξ, απμλεναίκμοκ ιίμκεξ [...] θαη 

ηηξ γαίεξ ηηξ παναδίδμοκ ζε αθηήμμκεξ πνυζθογεξ θαη γεγεκείξ. Έπνεπε αθυμε κα γίκμοκ 

ελογηακηηθά ένγα, γηα κα θαηαπμιεμεζμφκ μη ειχδεηξ πονεημί, μ ηφθμξ, ε θομαηίςζε, κα ηδνοζμφκ 

ηαηνηθμί ζηαζμμί, θανμαθεία θιπ. Πα μεγάια ανδεοηηθά ένγα μεηαβάιιμοκ ηεκ ακάγιοθε υρε ηεξ 

Ιαθεδμκίαξ θαη πνμθαιμφκ ημ ζαομαζμυ ηςκ πμιηηηζμέκςκ ιαχκ.  

Απ. Βαθαιυπμοιμξ, Κέα Γιιεκηθή Ζζημνία, ζζ. 383-385  

 

 


