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ΝΑΞΑΟΗΓΡΕ 22 ΙΑΤΜΡ 2009 

ΓΛΓΠΑΔΜΙΓΚΜ ΙΑΘΕΙΑ: ΖΟΠΜΞΖΑ ΘΓΩΞΕΠΖΗΕΟ ΗΑΠΓΡΘΡΚΟΕΟ  

 

 

ΜΙΑΔΑ Α΄ 

ΘΓΙΑ Α1 

 

Α.1.1. Κα ακηηζημηπίζεηε ημοξ πμιηηηθμφξ άκδνεξ (Οηήιε Α) με ηεκ πμιηηηθή 

ημοξ ζέζε (Οηήιε Β). Οηε Οηήιε Β πενηζζεφμοκ δφμ ζέζεηξ.  

 

 

Οηήιε Α Οηήιε Β 

1.  Ηςιέηηηεξ  α. Ρπμζηήνηδε έκα θνάημξ θμηκςκηθήξ αιιειεγγφεξ.   

2.  . Πνηθμφπεξ  β. Γπηδεημφζε ηεκ θμηκςκηθμπμίεζε ηςκ μέζςκ 

παναγςγήξ.  

3.  Θ Δειεγηάκκεξ  γ. Έβιεπε ζημ πνυζςπμ ημο βαζηιηά ημ ζφμβμιμ ηεξ 

εζκηθήξ εκυηεηαξ.   

4.  Γ. Βεκηδέιμξ  δ. Γλέθναζε με ηεκ πμιηηηθή ημο δνάζε ηα αηηήμαηα ηεξ 

΄΄κέαξ γεκηάξ΄΄  

5.  Δ. Ξάιιεξ  ε. Γπέβαιε έκα είδμξ θμηκμβμοιεοηηθήξ δηθηαημνίαξ  

 ζη.  Γπηδίςθε ημκ εθζογπνμκηζμυ με θάζε θυζημξ  

 δ. Ηαημπφνςζε ζοκηαγμαηηθά ηε μμκημυηεηα ηςκ 

δηθαζηηθχκ θαη ηςκ δεμμζίςκ οπαιιήιςκ  

Ιμκάδεξ 10 

Α.1.2. Κα δχζεηε ημ πενηεπυμεκμ ηςκ αθυιμοζςκ υνςκ:  

α. Φεκηεναζηυκ  

β. πεδηκμί  

γ. Γζκηθυ Ηυμμα (Η. Ιαονμμηπάιε).  

Ιμκάδεξ 15 

 

ΘΓΙΑ Α2 

 

Α.2.1. Νμηεξ ήηακ μη ακηηδνάζεηξ ηεξ Γιιεκηθήξ Ηοβένκεζεξ θαη ηςκ Ιεγάιςκ 

Δοκάμεςκ ζημ θίκεμα ημο Θενίζμο, πνηκ oνγακςζεί ζημ Θένηζμ ε «Ννμζςνηκή 

Ηοβένκεζηξ ηεξ Ηνήηεξ»;  

Ιμκάδεξ 15 

Α.2.2. Νχξ δημηθήζεθε ε Πναπεδμφκηα θαηά ηεκ πενίμδμ 1916 - 1918;  

Ιμκάδεξ 10 
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ΜΙΑΔΑ Β΄ 

 

ΘΓΙΑ Β1 

 

Οοκδοάδμκηαξ ηηξ ηζημνηθέξ γκχζεηξ ζαξ θαη ηηξ πιενμθμνίεξ ηςκ παναζεμάηςκ 

πμο ζαξ δίκμκηαη, κα ακαθενζείηε ζηα μθέιε ηεξ Γιιάδαξ απυ ημοξ Βαιθακηθμφξ 

πμιέμμοξ, αιιά θαη ζηα πνμβιήμαηα πμο πνμέθορακ απυ ηεκ εκζςμάηςζε ηςκ 

κέςκ πενημπχκ ζημκ εζκηθυ θμνμυ.  

Ιμκάδεξ 25 

Ηείμεκμ Α 

Ιμιμκυηη ε Γιιάδα βγήθε οπενπνεςμέκε απυ ημοξ Βαιθακηθμφξ Νμιέμμοξ, 

ε ειιεκηθή μηθμκμμία έδηκε θάπμηα ζεμεία ακυνζςζεξ, μθεηιυμεκα ίζςξ ζηεκ 

ακαζένμακζε ηεξ εμπηζημζφκεξ ηςκ πμιηηχκ πνμξ ημ θνάημξ μεηά ηε γεκηθή 

εοθμνία πμο δεμημφνγεζακ μη ζανςηηθέξ ζηναηηςηηθέξ επηηοπίεξ, επηηνέπμκηαξ 

ζημκ ειιεκηθυ ιαυ κα αηεκίδεη ημ μέιιμκ με πνςηυγκςνε αηζημδμλία. [ . . .]  

,ηη ζοκέβαιε ηα μέγηζηα ζημ θιίμα ζηγμονηάξ θαη αηζημδμλίαξ ήηακ μ 

εκζμοζηαζμυξ γηα ηηξ ζηναηηςηηθέξ επηηοπίεξ. [ . . .] Ε παναγςγηθή δοκαη υηεηα 

u972 υζςκ πενημπχκ πνμζανηήζεθακ θαη ε πανεπυμεκε επέθηαζε ηεξ εζςηενηθήξ 

αγμνάξ αζθαιχξ πνμμηςκίδμκηακ ιαμπνυ μέιιμκ. […] Γπηπιέμκ μη ζηναηηςηηθέξ 

επηηοπίεξ οπαγυνεοακ ηε δηανθή πμιεμηθή εημημυηεηα ηςκ ειιεκηθχκ εκυπιςκ 

δοκάμεςκ γηα ηεκ πνμάζπηζε ηςκ κέςκ εδαθχκ, αθμφ ηυζμ ε Πμονθία υζμ θαη ε 

Βμοιγανία δεκ ζα απμδέπμκηακ μάιιμκ ηηξ εδαθηθέξ ημοξ απχιεηεξ. Ε επέθηαζε 

υμςξ ηεξ αμοκηηθήξ ζςνάθηζεξ ηεξ Γιιάδαξ ακαπυθεοθηα θαηαπμκμφζε ηεκ 

μηθμκμμία ηεξ.  

Γεχνγημξ Β. Θεμκηανίηεξ, Ε Γιιάδα ζημκ Ννχημ Ναγθυζμημ  
Νυιεμμ 1917-1918 , ΙΖΓΠ, Αζήκα 2000, ζζ. 238-239 

Ηείμεκμ Β 

[. . .] Πμ 1913 ε φπαηζνμξ ηεξ Επείνμο, ηεξ Ιαθεδμκίαξ θαη ηεξ Θνάθεξ 

έμμηαδε πενηζζυηενμ με ηεκ κμηημειιαδηθή φπαηζνμ ηςκ ανπχκ ημο 19μο , πανά με 

εθείκε ηςκ ανπχκ ημο 20μφ αηχκα. Γθηεηαμέκα έιε θ άιοπηακ ηηξ πεδηκέξ 

πενημπέξ, ε ειμκμζία εκδεμμφζε, ε πιεζοζμηαθή ποθκυηεηα ήηακ παμειή. Ηονίανπε 

μμνθή ηδημθηεζίαξ ήηακ ηα ηζηθιίθηα, πμο ζοκδοάδμκηακ με ηεκ εμηκμμαδηθή 

θηεκμηνμθία. Ε μηθμκμμία ηςκ κέςκ επανπηχκ ακηημεηχπηδε πνυζζεηα πνμβιήμαηα 

θη απ’ ημ  γεγμκυξ υηη έςξ ηυηε ήηακ πνμζακαημιηζμέκε πνμξ ηα μηθμκμμηθά θαη 

πμιηηηθά θέκηνα ηεξ Μζςμακηθήξ Αοημθναημνίαξ, απυ ηα μπμία είπε απμθμπεί .  

Γπηπιέμκ, ζηηξ κέεξ βυνεηεξ επανπίεξ θαημηθμφζε έκα μςζασθυ απυ 

δηαθμνεηηθέξ θοιεηηθέξ θαη ζνεζθεοηηθέξ μμάδεξ. […]  

Αιέλεξ Φναγθηάδεξ, Γιιεκηθή Μηθμκμμία 19μξ –  20υξ αηχκαξ ,  

Κεθέιε, Αζήκα 2007, ζζ. 127-128 

ΘΓΙΑ Β2 

 

Αλημπμηχκηαξ ηηξ ηζημνηθέξ ζαξ γκχζεηξ θαη ακηιχκηαξ ζημηπεία απυ ημ πανάζεμα 

πμο ζαξ δίκεηαη, κα πανμοζηάζεηε ηε δηάζηαζε πνμζθφγςκ θαη γεγεκχκ, υπςξ αοηή 

εθθνάζηεθε ζηεκ μηθμκμμηθή (μμκάδεξ 6), πμιηηηθή (μμκάδεξ 4) θαη θμηκςκηθή δςή 

(μμκάδεξ 15) μέπνη ηε δεθαεηία ημο 1940.  

Ιμκάδεξ 25 
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Ηείμεκμ 

Ε απμμυκςζε ημο πνμζθογηθμφ ζοκυιμο απέκακηη ζηεκ ειιεκηθή θμηκςκία 

αίνεηαη ζηγά ζηγά. [ . . .]  

Μιυθιενμξ μ κηυπημξ πιεζοζμυξ πμο είπε πηα ελμηθεηςζεί με ημ ζέαμα ηςκ 

εθθιεζηχκ θαη ηςκ ζεάηνςκ θαηεηιεμμέκςκ απυ ηηξ πνμζθογηθέξ μμάδεξ, πμο είδε 

ηα ζπίηηα ημο κα επηηάζζμκηαη, πμο απυθηεζε ηε ζοκήζεηα κα εκεμενχκεηαη 

θαζεμενηκά απυ ημκ ηφπμ γηα ηεκ οπυζεζε ηςκ πνμζθφγςκ, μαζαίκεη ηχνα κα δεη 

θαη κα ζοκενγάδεηαη μαδί ημοξ ζηε γεηημκηά, ζημ ζπμιείμ, ζημοξ ηυπμοξ δμοιεηάξ ή 

ζημ θμηκμβμφιημ. [ . . .]  

Ιέζα ζηηξ επενπυμεκεξ δεθαεηίεξ […] πνυζθογεξ ζα θαηαθηήζμοκ υιμ ημ 

θάζμα ηςκ ειεφζενςκ επαγγειμάηςκ. Ννυζθογεξ ζα πιεμμονίζμοκ ηα πκ εομαηηθά 

θέκηνα. Ννυζθογεξ ζα γεμίζμοκ ηα ενγμζηάζηα −είηε ςξ ενγάηεξ είηε ςξ 

ενγμδυηεξ.  

Ε έκηαλε, υπςξ είκαη θοζηθυ, δεκ πναγμαημπμηείηαη μέζα ζηεκ ηέιεηα 

ανμμκία μφηε πςνίξ ακηίδναζε απυ ηεκ πιεονά ηςκ αοημπζυκςκ. Γίκαη επίζεξ 

θοζημιμγηθυ, πανάιιεια με η ηξ «δηαπναγμαηεφζεηξ» με ημοξ κηυπημοξ, κα αολάκμοκ 

μη δηαθμνέξ απυρεςκ. Μ ανπηθυξ θυβμξ γηα μηα θμηκςκηθή ακαζηάηςζε πμο ζα 

μθεηιυηακ ζηεκ πανμοζία ηςκ πηιηάδςκ πενηζςνηαθχκ αηυμςκ αθήκεη ηε ζέζε ημο 

ζε ακεζοπίεξ ζπεηηθέξ με ημκ ακηαγςκηζμυ ζημκ μηθμκμμηθ υ θαη επαγγειμαηηθυ 

ημμέα, ακεζοπίεξ πμο αγγίδμοκ υια ηα ειιεκηθά θμηκςκηθά ζηνχμαηα. Ε κηυπηα 

αζηηθή ηάλε απυ ηε μηα μενηά ζοκζεθμιμγεί θη απυ ηεκ άιιε ακηηζηέθεηαη θαη ε 

δοζανέζθεηα παναμέκεη άιιμηε ζηςπενή θη άιιμηε έθδειε.  

Ε αγνμηηθή θαη ε ενγαηηθή ηάλε βιέπμοκ κα εμπιμοηίδεηαη ημ δοκαμηθυ ημοξ 

με ηθακμπμίεζε αιιά ηαοηυπνμκα θαη με ζθεπηηθηζμυ. Αιιά είκαη βέβαημ υηη μη 

ακηηπαναζέζεηξ θαη μη ζογθνμφζεηξ, πμο οπμβυζθμοκ ή εθδειχκμκηαη, δεκ θάκμοκ 

άιιμ πανά κα επηβεβαηχκμοκ ημ πνχημ αιεζηκυ βήμα ηεξ θμηκςκ ηθήξ ακάμηλεξ.  

Βίθα Δ. Γθηδειή, Ημηκςκηθμί μεηαζπεμαηηζμμί θαη πνμέιεοζε  
ηεξ θμηκςκηθήξ θαημηθίαξ ζηεκ Γιιάδα (1920 -1930), 

Γπηθαηνυηεηα, Αζήκα 1984, ζζ. 260-263 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


