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ΓΛΓΠΑΔΜΙΓΚΜ ΙΑΘΕΙΑ : ΖΟΠΜΞΖΑ ΘΓΩΞΕΠΖΗΕΟ ΗΑΠΓΡΘΡΚΟΕΟ:  

 

 

ΜΙΑΔΑ ΝΞΩΠΕ  

 

Α1  

Κα παναθηενίζεηε ηηξ πνμηάζεηξ πμο αθμιμοζμφκ γνάθμκηαξ ζημ ηεηνάδηυ ζαξ ηε ιέλε Οςζηυ ή 

Θάζμξ δίπια ζημ γνάμμα πμο ακηηζημηπεί ζηεκ θάζε πνυηαζε:  

α. Πμ «άηη μομαγημφκ» (1856) μδήγεζε ζηε ζηαδηαθή οπμπχνεζε ημο δοζμεκμφξ θιίμαημξ γηα 

ημοξ οπυδμοιμοξ Έιιεκεξ ηεξ Μζςμακηθήξ Αοημθναημνίαξ.  

β. Πμκ Απνίιημ ημο 1916 μ ημφνθμξ βαιήξ Ιεπμέη Πδεμάι Αδμή Ιπέε πανέδςζε ηε δημίθεζε ηεξ 

Πναπεδμφκηαξ ζημκ Ιεηνμπμιίηε Γενμακυ Ηαναβαγγέιε.  

γ. Απυ ηα ακηηβεκηδειηθά θυμμαηα πημ δηαιιαθηηθά ήηακ ηα θυμμαηα ημο ∆εμεηνίμο Ξάιιε 

θαη ημο Ηονηαθμφιε Ιαονμμηπάιε. 

δ. Πμ 1μ  ελάμεκμ ημο 1911 ρεθίζηεθακ απυ ηεκ Γιιεκηθή  Βμοιή 53 ηνμπμπμηήζεηξ με 

ζεμειηςδχκ δηαηάλεςκ ημο Οοκηάγμαημξ. 

ε. Ε θηκεηηθυηεηα ηςκ πνμζθφγςκ, ηδηαίηενα θαηά ηα πνχηα πνυκηα μεηά ηεκ άθηλή ημοξ 

ζηεκ Γιιάδα, οπήνλε μεγάιε. 

 

Ιμκάδεξ 10  

Α2  

Κα δχζεηε ημ πενηεπυμεκμ ηςκ αθυιμοζςκ υνςκ:  

α. Πάγμαηα ενγαζίαξ 

β. Ναηνηανπηθή Γπηηνμπή (1918) 

γ. Ιηθηή Γπηηνμπή Ακηαιιαγήξ (1923)  

Ιμκάδεξ 15  

Β1  

α. Νμηα εθζογπνμκηζηηθά αηηήμαηα ηςκ ακηηπμιηηεοηηθχκ μμίιςκ, πμο ζογθνμηήζεθακ πενί ηα 

ηέιε ηεξ δεθαεηίαξ ημο 1850, ελέθναζε με ηεκ πμιηηηθή ημο δνάζε μ Αιέλακδνμξ 

Ημομμοκδμφνμξ; (μμκάδεξ 5)  

β. Νμημη ζομμεηείπακ ζηεκ επακάζηαζε θαηά ημο ζςκα, ημ 1862; (μμκάδεξ 5)  

Ιμκάδεξ 10  

Β2  

Νχξ ελειίπζεθε ημ Ηνεηηθυ Δήηεμα απυ ηεκ έθνελε ηςκ Βαιθακηθχκ Νμιέμςκ μέπνη ημκ 

Φεβνμοάνημ ημο 1913;  

Ιμκάδεξ 15  

 

ΜΙΑΔΑ ΔΓΡΠΓΞΕ  

 

Γ1  

Αλημπμηχκηαξ ηηξ ηζημνηθέξ ζαξ γκχζεηξ θαη ακηιχκηαξ  

ζημηπεία  απυ ημ θείμεκμ πμο ζαξ δίκεηαη:   

α. Κα πνμζδημνίζεηε ημοξ ζηυπμοξ ηεξ αγνμηηθήξ μεηαννφζμηζεξ πμο λεθίκεζε ε 

θοβένκεζε ημο Γι. Βεκηδέιμο ζηε Θεζζαιμκίθε ημ 1917. (μμκάδεξ 8)  
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β. Κα ακαθενζείηε ζηεκ μιμθιήνςζε ηεξ ζογθεθνημέκεξ μεηαννφζμηζεξ θαη ζηα κέα 

πνμβιήμαηα πμο ακαδείπζεθακ ζηεκ πμνεία ηεξ. (μμκάδεξ 17)  

Ιμκάδεξ 25   

 

 

ΗΓΖΙΓΚΜ 

 

Πὰ μέηνα ἀπαιιμηνηχζεςξ ζεζπίζζεθακ ζηὶξ 20 Ιαΐμο 1917, θαὶ ηὸ θζηκυπςνμ ημῦ 

ἴδημο ἔημοξ ἐπεθηάζεθακ μὲ μενηθὲξ ἀιιαγὲξ γηὰ κὰ πενηιάβμοκ ὅιε ηὴκ ιιάδα. Ἡ 

μεηαννφζμηζε ἀπμζθμπμῦζε ζηὴκ ἀκαγθαζηηθὴ ἀπαιιμηνίςζε ηῶκ θηεμάηςκ πμὺ 

λεπενκμῦζακ ηὰ 1.000 ζηνέμμαηα. Μἱ θμιιῆγμη θαὶ μἱ ἀγνμηηθμὶ ἐνγάηεξ, ηυζμ μἱ κηυπημη 

ὅζμ θαὶ μἱ πνυζθογεξ, ζὰ ἔπαηνκακ ἀγνμηηθμὺξ θιήνμοξ, εἴηε ἀπὸ ηὶξ ἀπαιιμηνηςμέκεξ 

γαῖεξ ηῶκ ηζηθιηθηῶκ, εἴηε ἀπὸ γαῖεξ ημῦ δεμμζίμο. Ηακέκα ἀπὸ ηὰ μέηνα αὐηά, ὅμςξ, 

δὲκ ἐθανμυζζεθε ἀμέζςξ. πίζεξ, θακέκα ἀπὸ ηὰ μεγάια ηζηθιίθηα δὲκ ἀπαιιμηνηχζεθε 

ηὸ 1917, θαὶ μυκμ ἕκα ηὸ 1918. Ηαὶ πάιη ἐλςηενηθὲξ ἐπείγμοζεξ ἀκάγθεξ,ὁ πυιεμμξ θαί, 

ἀνγυηενα, ἡ Ιηθναζηαηηθὴ ἐθζηναηεία ἀπμννυθεζακ ὅιε ηὴκ πνμζμπὴ θαὶ ηὴ 

δναζηενηυηεηα ηῆξ θοβενκήζεςξ˙  μεηὰ ηὸ 1922, μὲ ηὴ μεγάιε εἰζνμὴ πνμζθφγςκ,  

ἀκαγθάζηεθακ πηὰ μἱ θοβενκήζεηξ ηῆξ πχναξ κα δχζμοκ ὁνηζηηθὴ ιφζε ζηὸ ἀγνμηηθὸ 

πνυβιεμα. [...] 

Πὰ πνμβιήμαηα πμὺ εἶπακ ζπέζε μὲ ηὴ δηαθίκεζε πνμσυκηςκ, ηὴκ παναδμζηαθὴ 

ἐθμεηάιιεοζε ημῦ μηθνμῦ παναγςγμῦ ἀπὸ ημὺξ μεζάδμκηεξ, ηὴκ ἔιιεηρε θεθαιαίςκ θαὶ 
ημὺξ ημθμγιοθηθμὺξ ὅνμοξ δακεημδμηήζεςξ πμὺ ἐπηθναημῦζακ ζηὴκ ἐιεφζενε ἀγμνά, 

ἔθακακ ἀθυμε πηὸ αἰζζεηὴ ηὴκ ἀκάγθε ζοιιμγηθῆξ  ἀζθάιεηαξ πμὺ πνυζθενακ μἱ 
ζοκεηαηνηζμμί [...].  

[...] Ἡ ἵδνοζε ημῦ Ὑπμονγείμο Γεςνγίαξ, ηὸκ Ἰμφκημ ημῦ 1917, ἀμέζςξ μεηὰ ηὴκ 

ἐπάκμδμ ημῦ Βεκηδέιμο ζηὴκ Ἀζήκα, 

ζηάζεθε ἡ ἀπανπὴ ηῆξ ἄμεζεξ θναηηθῆξ πανεμβάζεςξ ζηὴκ ὀνγάκςζε θαὶ θαζμδήγεζε ηῆξ 

γεςνγηθῆξ παναγςγῆξ, ἔζης θαὶ ἂκ ἡ πανέμβαζε ἦηακ ζηὴκ ἀνπὴ ὑπμηοπχδεξ. 

 
Ἱζημνία ημῦ Ἑιιεκηθμῦ Ἔζκμοξ, η. ΖΓ΄: Κεχηενμξ Ἑιιεκηζμὸξ  

ἀπὸ 1913 ὡξ 1941, Ἀζήκα: θδμηηθή Ἀζεκῶκ, 

 

Δ1 

Αλημπμηχκηαξ ηηξ ηζημνηθέξ ζαξ γκχζεηξ θαη ακηιχκηαξ ζημηπεία απυ ημ θείμεκμ πμο ζαξ 

δίκεηαη, κα ακαθενζείηε ζηηξ επηπηχζεηξ απυ ηεκ άθηλε ηςκ Ιηθναζηαηχκ  πνμζθφγςκ 

ζημκ ημμέα ηεξ ειιεκηθήξ βημμεπακίαξ. 

Ιμκάδεξ 25 

 

ΗΓΖΙΓΚΜ 

 

Αλημζεμείςηεξ ήηακ μη επηπηχζεηξ απυ ηεκ εγθαηάζηαζε ηςκ  Γιιήκςκ ηεξ Ιηθνάξ Αζίαξ 

θαη ηεξ ακαημιηθήξ Θνάθεξ θαη ζημκ επηπεηνεμαηηθυ ημμέα. Ε εζςηενηθή αγμνά 

δηεονφκζεθε με ηεκ πνμζζήθε μεγάιμο ανηζμμφ θαηακαιςηχκ εκχ,  ηαοηυπνμκα, απυ ημκ 

αζηηθυ πνμζθογηθυ πιεζοζμυ ακηιήζεθε θζεκυ ενγαηηθυ δοκαμηθυ αιιά θαη εηδηθεομέκμη  

ηεπκίηεξ. Ε πχνα πιμοηίζηεθε με ακζνχπμοξ  δεδμμέκεξ  επηπεηνεμαηηθήξ ηθακυηεηαξ θαη 

πείναξ, πμο πνςηαγςκηζημφζακ ζηηξ μεγάιεξ αγμνέξ ηεξ Μζςμακηθήξ  Αοημθναημνίαξ. 

Γίκαη παναθηενηζηηθυ υηη, υπςξ ακαθένεηαη ζηεκ έθδμζε ηεξ ΗΠΓ ημο 1926, ζημοξ 7.000  
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εμπυνμοξ θαη βημμεπάκμοξ γναμμέκμοξ ζημ Γπημειεηήνημ ηεξ  Αζήκαξ, μη πίιημη ήηακ 

πνυζθογεξ, εκχ ζημκ Νεηναηά ε ακαιμγία ήηακ μεγαιφηενε. Απυ ηεκ ανπή ε πμιηηηθή ηεξ 

ΓΑΝ εκζάννοκε ηεκ εγθαηάζηαζε βημμεπακηχκ ζημοξ ζοκμηθηζμμφξ, με ζθμπυ ηεκ 

εθηυκςζε ηεξ ακενγίαξ. Γπνυθεηημ υμςξ, θαηά ημ μεγαιφηενμ μένμξ, γηα μηθνέξ 

βημηεπκηθέξ μμκάδεξ, μη μπμίεξ εκηζπφζεθακ  απυ ημ θνάημξ,  ηεκ ΓΑΝ ή ηεκ Γζκηθή 

Πνάπεδα ηεξ Γιιάδμξ, με θμηκςκηθά θαη υπη ακαπηοληαθά θνηηήνηα. Ηαηκμφνημη 

βημμεπακηθμί β η μ η ε π κ η θ μ ί  θ ι ά δ μ η  α κ α π η φ π ζ ε θ α κ  ( η α π ε η μ ο ν γ ί α ,  

μεηαλμονγία, πιαζηηθά, βονζμδερία) θαη δυζεθε κέα χζεζε ζηεκ  θιςζημτθακημονγία θαη ηε 

βημηεπκία εηδχκ δηαηνμθήξ. Άκζηζε γκχνηζε θαη ε βημμεπακία μηθμδμμηθχκ οιηθχκ, μ μυκμξ 

θιάδμξ πμο οπμθαηέζηεζε μαδηθά ηηξ εηζαγςγέξ ζημ  Ιεζμπυιεμμ. Οηε δεθαεηία 1922-

1932 δηπιαζηάζηεθε μ ανηζμυξ ηςκ βημμεπακηθχκ μμκάδςκ θαη αολήζεθε μ υγθμξ  θαη ε 

αλία ηεξ παναγςγήξ, πςνίξ υμςξ κα επέιζεη θάπμηα  δμμηθή αιιαγή. Ε βημμεπακία ζα 

ανπίζεη κα θηκείηαη με ηαπφηενμοξ νοζμμφξ ημ 1931, πάνε θονίςξ ζηεκ πμιηηηθή  

οπμθαηάζηαζεξ ηςκ ελαγςγχκ πμο αθμιμοζεί ημ ειιεκηθυ  θνάημξ μεηά  ηεκ θαηάννεοζε 

ημο δηεζκμφξ κμμηζμαηηθμφ ζοζηήμαημξ. 

 

Γ. Γηακκαθυπμο ιμξ, «Ε Γιιάδα με ημοξ πνυζθογεξ. Ε δφζθμιε  πνμζανμμγή ζηηξ κέεξ 

ζοκζήθεξ», ζημ: Β. Νακαγηςηυπμοιμξ (επημ.),  Ζ ζ η μ ν ί α  η μ ο  Κ έ μ ο  Γ ι ι ε κ η ζ μ μ φ ,  
1 7 7 0 - 2 0 0 0 ,  7  Ιεζμπυιεμμξ, 1922-1940: Απυ ηεκ Αβαζίιεοηε ∆εμμθναηία ζηε 
∆ηθηαημνία ηεξ 4  Αογμφζημο, Αζήκα: Γιιεκηθά Γνάμμαηα, 2003,  ζζ. 97-98. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


