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ΝΑΚΓΘΘΑΔΖΗΓΟ ΓΛΓΠΑΟΓΖΟ Γ΄ ΠΑΛΕΟ ΕΙΓΞΕΟΖΜΡ ΘΡΗΓΖΜΡ  

ΝΑΞΑΟΗΓΡΕ 24 ΙΑΤΜΡ 2013 - ΓΛΓΠΑΔΜΙΓΚΜ ΙΑΘΕΙΑ: 

ΖΟΠΜΞΖΑ ΘΓΩΞΕΠΖΗΕΟ ΗΑΠΓΡΘΡΚΟΕΟ 

 

ΜΙΑΔΑ ΝΞΩΠΕ 

 

ΘΓΙΑ Α1 

Κα δχζεηε ημ πενηεπυμεκμ ηςκ αθυιμοζςκ υνςκ:  

α. Νμιηημθοιαθή ηεξ Ηνήηεξ  

β. Ημηκςκημιμγηθή Γηαηνεία  

γ. Οοκζήθε ημο Κεσγφ  

Ιμκάδεξ 15 

ΘΓΙΑ Α2 

Κα ζοκδοάζεηε ηα μκόμαηα ηωκ πνμζωπηθμηήηωκ με ηα αληώμαηα, ηα μπμία 

αοηέξ θαηείπακ, ακηηζημηπίδμκηαξ θάζε θμνά έκα γνάμμα ηεξ πνώηεξ ζηήιεξ με 

έκακ ανηζμό ηεξ δεύηενεξ ζηήιεξ (Νενηζζεύμοκ δύμ μκόμαηα). 

 

ΟΠΕΘΕ Α  ΟΠΕΘΕ Β  

α. Ηςκζηακηίκμξ Φμφμεξ  1. Ανπεγυξ Γαιιηθμφ Ηυμμαημξ  

β. Αιέλακδνμξ 

Ημομμοκδμφνμξ  

2. Ανπεγυξ Μνεηκχκ  

γ. Ζςάκκεξ Ηςιέηηεξ  3. Ανπεγυξ Νεδηκχκ  

δ. Γενμακυξ Ηαναβαγγέιεξ  4. Ρπμονγυξ ηεξ «Ννμζςνηκήξ Ηοβένκεζεξ  ηεξ 

Ηνήηεξ»  

ε. Δεμήηνημξ Βμφιγανεξ  5. Ιεηνμπμιίηεξ Αμάζεηαξ  

ζη. Γπαμεηκχκδαξ 

Δειεγηχνγεξ  

 

δ. Ηςκζηακηίκμξ Ηακάνεξ   

Ιμκάδεξ 10 

ΘΓΙΑ Β1 

Νμηεξ πμιηηηθέξ ελειίλεηξ ζεμεηώζεθακ ζηεκ Γιιάδα από ημ ηέιμξ ημο πμιέμμο 

ημο 1897 μέπνη ηεκ εθδήιωζε ημο θηκήμαημξ ζημ Γμοδί (1909); 

Ιμκάδεξ 12 

ΘΓΙΑ Β2 

Νμηεξ πνωημβμοιίεξ ακέιαβε μ Ηωκζηακηίκμξ Ηωκζηακηηκίδεξ γηα ηεκ ίδνοζε 

Νμκηηαθήξ Δεμμθναηίαξ; 

Ιμκάδεξ 13 

 

ΜΙΑΔΑ ΔΓΡΠΓΞΕ 

ΘΓΙΑ Γ1 

Αλημπμηώκηαξ ηηξ ηζημνηθέξ ζαξ γκώζεηξ θαη ακηιώκηαξ ζημηπεία από ηα 

θείμεκα πμο ζαξ δίκμκηαη, κα πανμοζηάζεηε ηηξ αθόιμοζεξ πηοπέξ ημο 

αγνμηηθμύ δεηήμαημξ ζηε Θεζζαιία:  

α) Πηξ πναθηηθέξ ηςκ ηδημθηεηχκ ηςκ ηζηθιηθηχκ (μμκάδεξ 6)  

β) Πηξ ζέζεηξ ημο Πνηθμφπε θαη ημο Δειηγηάκκε ζημ δήηεμα αοηυ(μμκάδεξ 6)  
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γ) Πα πνμβιήμαηα θαη ηηξ δηεθδηθήζεηξ ηςκ θμιίγςκ (μμκάδεξ 7), θαζχξ θαη ηεκ 

ελέιηλε ημο δεηήμαημξ αοημφ απυ ημ 1907 μέπνη θαη ημ 1910 (μμκάδεξ 6).  

Ιμκάδεξ 25 

 

ΗΓΖΙΓΚΜ Α 

[Ε ΓΦΕΙΓΞΖΔΑ «ΑΖΩΚ» ΟΜΘΖΑΔΓΖ ΠΕ ΟΡΙΝΓΞΖΦΜΞΑ ΠΩΚ  

ΠΟΖΦΘΖΗΑΔΩΚ ΠΕΟ ΘΓΟΟΑΘΖΑΟ]  

Ηαὶ  ὅμςξ ηίξ ζὰ πίζηεοε ὅηη μἱ  κέμη θφνημη ηῶκ πςνίςκ, μἱ  ἀπὸ ηῆξ  

[Ὑρειῆξ] Νφιεξ ἀγμνάζακηεξ ηαῦηα, εἰζίκ ἀπαηηεηηθχηενμη ηῶκ Πμφνθςκ  

πνὸξ ημὺξ […] Ἕιιεκαξ γεςνγμφξ; Νανὰ  ημῖξ Πμφνθμηξ ἀκεγκςνίδεημ ημ ῖξ  

πςνηθμῖξ ἡ θονηυηεξ ηῆξ μἰθίαξ θαὶ  ηῆξ πενημπῆξ αὐηῆξ […] Ἀιιὰ μἱ  κέμη  

θφνημη […] ἐθβηάδμοζηκ ημὺξ δοζηοπεῖξ κὰ  ημὺξ πιενχκμοζη ἐκμίθημκ δηὰ ηὰξ  

μἰθίαξ, εἰξ ἃξ θαημηθμῦζηκ θαὶ  ἃξ μἱ  πςνηθμί ζεςνμῦζη πνὸ ἀμκεμμκεφηςκ  

πνυκςκ ὡξ ἰδίαξ. Ἀιιὰ αἱ  ἐκζηάζεηξ ηῶκ πςνηθῶκ εἰξ μάηεκ. πηδείθκοηαη  

αὐημῖξ ηὸ ηῆξ ἀγμναπςιεζίαξ ἔγγναθμκ, ἐκ ᾧ1 θαὶ  αἱ  μἰθίαη ἐπςιήζεζακ ηῷ  

κέῳ θονίῳ .  

 

Δ. Δ. Ναπαδεμεηνίμο, «Πμ αγνμηηθυ δήηεμα θαη ε δνάζε ημο Ιανίκμο  

Ακηφπα ζηε Θεζζαιία», ζημ: Ν. Νεηνάημξ (επημ.), Ιανίκμξ Ακηφπαξ (1872 - 

1907) , Γπηζηεμμκηθυ Οοκέδνημ, Αγία Γοθεμία, 16 -19 Ιανηίμο 2006,  

Νναθηηθά, ηυμ. Α΄, Αγία Γοθεμία: Δήμμξ Νοιανέςκ, 2009, ζζ. 157-158. 

 

ΗΓΖΙΓΚΜ Β 

[ΜΖ ΑΝΜΣΓΖΟ ΠΜΡ ΠΞΖΗΜΡΝΕ ΗΑΖ ΠΜΡ ΔΕΘΖΓΖΑΚΚΕ ΓΖΑ ΠΜ ΑΓΞΜΠΖΗΜ  

ΔΕΠΕΙΑ ΠΕΟ ΘΓΟΟΑΘΖΑΟ] 

Ὁ ἴδημξ ὁ Πνηθμφπεξ δηεοθνίκηδε μὲ ζαθήκεηα ηὴ ζηάζε ημο ζηὴ βμοιή:  

«… ἐὰκ ἐπηβάιςμεκ ηὴκ δηακμμὴκ ηῶκ θηεμάηςκ ε ἰξ ημὺξ θαιιηενγεηάξ, ὅπςξ  

μμῦ ηὸ δεηεῖηε, ζὰ ἐθδηχλςμεκ ἐλ ιιάδμξ ηὸ πνῆμα ηῶκ ιιήκςκ ημῦ  

ἐλςηενηθμῦ . Ἀκηηζέηςξ, ὀθείιμμεκ κὰ πνμζειθφζςμεκ ηὰ θεθάιαηα αὐηῶκ  

ηῶκ ιιήκςκ θα ὶ  ὄπη κὰ ημὺξ ἐθθμβίζςμεκ… Ἡ θαηάζηαζηξ ε ἰξ ηὴκ Θεζζαιίακ  

πνέπεη κὰ παναμείκῃ  ὡξ ἔπεη, δηυηη ημῦημ ἀπαηημῦκ ηὰ γεκηθχηενα  

ζομθένμκηα ηῆξ πχναξ μαξ…»[…]  

Ιυκμ ὁ Δειηγηάκκεξ, ιυγς ηῆξ μυκημεξ ἐπζνυηεηάξ ημο ἔκακηη ηῶκ  

«πιμοημθναηῶκ ηῆξ δηαζπμνᾶξ», ἐπηπείνεζε ηὸ 1896 κὰ πενάζεη ἀπὸ ηὴ  

βμοιὴ ἕκα κυμμ γηὰ ηὴκ ἀπαιιμηνίςζε ἑκὸξ μένμοξ ηῶκ ηζηθιηθηῶκ ὑπὲν ηῶκ  

θαιιηενγεηῶκ ημοξ. […] Ἡ θαηάζεζε θα ὶ  μυκμ ημῦ κμμμζπεδίμο αὐημῦ ημῦ  

Δειηγηάκκε ηὸ 1896 ζηὴ βμοιή ἦηακ ζηὴκ πναγμαηηθυηεηα ἡ πνχηε ἐπίζεμε  

ἀκαγκχνηζε, ἀπὸ ηὴκ πιεονὰ ημῦ ἑιιεκηθμῦ θνάημοξ, ὅηη ὑπῆνπε πνυβιεμα  

μεγάιεξ γαημθηεζίαξ ζηὴ βυνεηα ιιάδα, ηὸ «ζεζζαιηθὸ πνυβιεμα».  

1 κ ᾧ:  Ιε η μ μπ μί μ .  

Ἱζημνία ημῦ ιιεκηθμῦ ζκμοξ , ημμ. ΖΔ΄: Κεχηενμξ ιιεκηζμὸξ ἀπὸ ηὸ 1881 

ὣξ ηὸ 1913 , Αζήκα: θδμηηθὴ Ἀζεκῶκ, 22000, ζζ. 70, 72.  

 

ΗΓΖΙΓΚΜ Γ 

ΠΜ ΡΝΜΙΚΕΙΑ ΠΕΟ ΝΑΚΘΓΟΟΑΘΖΗΕΟ ΓΝΖΠΞΜΝΕΟ ΑΓΩΚΑ  

Πμ Φεβνμοάνημ ημο 1910 ηα μέιε ηεξ Νακζεζζαιηθήξ Γπηηνμπήξ  

Αγχκα οπέβαιακ οπυμκεμα ζημ βαζηιηά Γεχνγημ Α΄, επηδηχθμκηαξ ηεκ  
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πανέμβαζή ημο: «… Δεκ είμεζα θφνημη ηεξ γεξ, εκ θαιιηενγμφμεκ, μφηε ηεξ  

θαιφβεξ, έκζα δηαμέκμμεκ […] θαη μφηε μαξ επηηνέπμοζηκ ειεοζένακ  

ηδημθηεζίακ. […] Ιαξ ελςζμφζηκ2, υηακ ζέιςζη θαη με ηα θηκεηά πνάγμαηα  

εμχκ θαη με ηα μέιε ηεξ μηθμγεκείαξ, πενηθενυμεζα απυ πςνίμο εηξ πςνίμκ,  

χζπεν Αζίγγακμη . Μ γεςνγηθυξ πιεζοζμυξ ειαηημφηαη, ε δε γεςνγία  

μιμηαπχξ μπηζζμδνμμεί . Ε ημθμγιοθία αθμάδεη θαη ε ειμκμζία μαξ ζενίδεη .  

Ηαη υμςξ εονηζθυμεζα πιεζίμκ ηςκ ζοκυνςκ. Γίμεζα μη Αθνίηαη. ηακ υμςξ  

ε αγνμηηθή ηάληξ είκαη εοπανηζηεμέκε εθ ηεξ ζέζεχξ ηεξ, ηυηε ημ θαζεζηχξ  

είκαη πενηζζυηενμκ ελεζθαιηζμέκμκ. Ηαιιίηενμξ δε βαζηιεφξ είκαη εθείκμξ,  

υζηηξ θαζηζηά ηεκ φπαηζνμκ γυκημμκ πχνακ. Γκ Δακία ε δμοιμπανμηθία  

θαηενγήζε απυ ημο 1788 έημοξ θαη ζηήιε ειεοζενίαξ οπεκζομίδεη ημ γεγμκυξ  

ημφημ. Δηαηί κα με ζηεζή [ζηήιε ειεοζενίαξ] θαη εκ Γιιάδη;»  

Ζζημνία ημο Κέμο Γιιεκηζμμφ, 1770-2000, 6μ ξ ηυμμξ: Ε εζκηθή μιμθιήνςζε  
(1909-1922). Απυ ημ θίκεμα ζημ Γμοδί ςξ ηεκ Ιηθναζηαηηθή Ηαηαζηνμθή ,  

Αζήκα: Γιιεκηθά Γνάμμαηα, 2004, ζ. 273.  

 

ΘΓΙΑ Δ1 

Αλημπμηώκηαξ ηηξ ηζημνηθέξ ζαξ γκώζεηξ θαη ακηιώκηαξ ζημηπεία από ηα 

θείμεκα πμο ζαξ δίκμκηαη, κα πανμοζηάζεηε:  

α) Πεκ αζηηθή ζηέγαζε ηςκ πνμζθφγςκ, υπςξ αοηή λεθίκεζε, με  πνςημβμοιία ημο 

θνάημοξ θαη ηεξ ΓΑΝ, απυ ηεκ Αζήκα θαη ημκ Νεηναηά, με ηε δεμημονγία κέςκ 

ζοκμηθηζμχκ (μμκάδεξ 13) θαη  

β) ημκ ηνυπμ ζηέγαζεξ ηςκ εοπυνςκ πνμζθφγςκ, θαζχξ θαη ηςκ απυνςκ πμο δεκ 

είπακ αθυμε απμθαηαζηαζεί (μμκάδεξ 12).  

Ιμκάδεξ 25 

 

ΗΓΖΙΓΚΜ Α 

[Ε ΝΓΞΖΝΠΩΟΕ ΠΕΟ ΗΑΖΟΑΞΖΑΚΕΟ] 

Ε εγθαηάζηαζε ηςκ πνμζθφγςκ ζηεκ Ηαηζανηακή ακηακαθιά ηε γεκηθή  

θαηάζηαζε ζηεκ Γιιάδα, ηεξ αδηαθμνίαξ θαη ηεξ εγθαηάιεηρεξ. Ε μμκαδηθή  

πανεγμνηά ηςκ θαημίθςκ ήηακ μ θαζανυξ αέναξ. Ίζςξ ακ δεκ οπήνπε ημ  

θοζηθυ αοηυ δχνμ κα είπε  κεθνςζεί μ ζοκμηθηζμυξ, θαζχξ μη ζοκζήθεξ  

δηαβίςζεξ παναθηενίδμκηαη απυ άζιηεξ έςξ αβίςηεξ.  

Ανπηθά μη πνυζθογεξ εγθαηαζηάζεθακ ζε ζθεκέξ, υπμο πανέμεηκακ γηα  

ανθεηυ πνμκηθυ δηάζηεμα. Ηαηυπηκ θαηαζθεοάζηεθακ απυ ημ θνάημξ 500  

λφιηκα παναπήγμαηα θαη 1000 πι ηκζυθηηζηα δςμάηηα. Ε επηηνμπή  

2 Ιαξ ε λ ς ζμφ ζ η κ : Ιαξ θ ά κ μ ο κ έ λςζ ε .  

απμθαηαζηάζεςξ ακέιαβε κα βειηηχζεη ηε ζέζε ηςκ πνμζθφγςκ θαη  

θαηαζθεφαζε 350 ζπίηηα με ηνεηξ ή ηέζζενηξ θαημηθίεξ δηαθυνςκ ηφπςκ. […]  

Ε θαηάζηαζε ηςκ ακζνχπςκ πμο έμεκακ ζηα παναπήγμαηα ήηακ  

απειπηζηηθή, ανθεί κα ζεμεηςζεί υηη ζε θάζε λφιηκμ ζπηηάθη θαημηθμφζακ δφμ  

μηθμγέκεηεξ. […]  

Ε φδνεοζε ημο πνμζθογηθμφ αοημφ πιεζοζμμφ γηκυηακ με βοηία ημο  

δήμμο θαη ηηξ ειιείρεηξ ηηξ ακαπιήνςκακ μη οδνμπχιεξ, μη μπμίμη  

εμπμνεφμκηακ ημ κενυ . […] 

Οημ μεγάιμ νεφμα3 μη αθαζανζίεξ, ηα ζθμοπίδηα, ηα νάθε ηεξ  

ηαπεημονγίαξ πανμοζίαδακ θνηθηυ ζέαμα.  
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Οπ. Πδυθαξ, «Ε έκηαλε ηςκ πνμζθφγςκ ζηεκ ειιεκηθή θμηκςκία θαη ε  

εγθαηάζηαζε ζηεκ Ηαηζανηακή», ζημ: Μ λενηδςμυξ θαη ε άιιε παηνίδα . Μη  
πνμζθογμοπυιεηξ ζηεκ Γιιάδα. Γπηζηεμμκηθυ Οομπυζημ (11 θαη 12 Απνηιίμο  

1997), Αζήκα: Γηαηνεία Οπμοδχκ Κεμειιεκηθμφ Νμιηηηζμμφ θαη Γεκηθήξ  

Ναηδείαξ, π. π., ζ. 123.  

 

ΗΓΖΙΓΚΜ Β 

[Ε ΟΠΓΓΑΟΕ ΠΩΚ ΓΡΝΜΞΩΚ] 

Νμιφ ιίγμη [πνυζθογεξ] είκαη ζε ζέζε κα λεθφγμοκ απυ ηε ιφζε ηεξ  

πνυπεηνεξ θαηαζθεοήξ κμηθηάδμκηαξ ή αθυμε θαιφηενα ακαιαμβάκμκηαξ μη  

ίδημη ηεκ μηθμδυμεζε ηςκ θαημηθηχκ ημοξ. Οημοξ ηειεοηαίμοξ πανέπμκηαη  

μηθυπεδα θαη δάκεηα, εκχ ημ θνάημξ ακαιαμβάκεη ηα ένγα οπμδμμήξ. Μη  

πενηπηχζεηξ ηεξ Κέαξ Ομφνκεξ, ηεξ Ηαιιίπμιεξ θαη ηεξ Κέαξ Ηαιιηθνάηεηαξ  

(ζημ κυηημ άθνμ ηεξ Νεηνασθήξ) ακήθμοκ ζ’ αοηή ηεκ θαηεγμνία.  

Πμ πανάδεηγμα ηεξ Κέαξ Ομφνκεξ είκαη παναθηενηζηηθυ. Ομονκαίμη  

πνυζθογεξ απυ ηα ακχηενα θμηκςκηθά ζηνχμαηα ζηεκ παηνίδα ημοξ  

μνγακχκμκηαη ημ 1923 θαη ζε έκα πνυκμ πεηοπαίκμοκ ηεκ απαιιμηνίςζε  

πενημπήξ ακαημιηθά ηεξ ιεςθυνμο Οογγνμφ. Πμ 1925 ανπίδεη ε μηθμδυμεζε  

ζφμθςκα με ημ Οπέδημ Ηαιιηγά πμο πνμέβιεπε μεγαιφηενμ πιάημξ δνυμςκ.  

Γ. Πδεδυπμοιμξ (επημ.) , Νένα απυ ηεκ θαηαζηνμθή. Ιηθναζηάηεξ Ννυζθογεξ  
ζηεκ Γιιάδα ημο Ιεζμπμιέμμο . Ρπυ ηεκ αηγίδα ηεξ Βμοιήξ ηςκ Γιιήκςκ.  

Αζήκα: Ίδνομα Ιείδμκμξ Γιιεκηζμμφ, 22007, ζζ. 86 -87. 

 

ΗΓΖΙΓΚΜ Γ 

[Ε ΠΓΚΓΗΓΔΜΡΝΜΘΕ ΠΕΟ ΘΓΟΟΑΘΜΚΖΗΕΟ] 

Έκα μιυθιενμ πςνηυ, απμηειμφμεκμ απυ μηθνμζθμπηθά ηεκεθεδυζπηηα  

λεπήδεζε ζηα πνμάζηεηα ηεξ Θεζζαιμκίθεξ, πνμζθένμκηαξ μηα πνςηυγμκε  

ζηέγε ζε ηεηναθυζηεξ μηθμγέκεηεξ, δειαδή ζε πάκς απυ δφμ πηιηάδεξ άημμα.  

[…] [Μη θαιφβεξ] είκαη […] απενίγναπηα ζηεκάπςνεξ. Ιε ημκ ηνυπμ  

πμο έπμοκ θαηαζθεοαζηεί είκαη αδφκαημ κα είκαη αενμζηεγείξ ημ πεημχκα θη  

έηζη είκαη θνφεξ θαη ογνέξ. Πμ θαιμθαίνη μ θαοηενυξ ήιημξ πμο πέθηεη ζηηξ  

ηζίγθηκεξ ζηέγεξ μεηαηνέπεη ηηξ πανάγθεξ ζε ζςζημφξ θμφνκμοξ. ζμ  

ζιηβενά θη ακ είκαη αοηά ηα θαηαιφμαηα, πνμζθένμοκ θάπμημο είδμοξ  

πνμζηαζία ζημοξ εκμίθμοξ ημοξ. […] μςξ θαη ζηεκ θαιφηενε πενίπηςζε  

[…] δεκ ακηηπνμζςπεφμοκ πανά ηεκ θαηχηαηε βαζμίδα ηεξ πμιηηηζμέκεξ  

δςήξ.  
3 Ξ ε φ μ α : Ξέ μα , θμ ίηε πεη μάνν μο .  

H. Morgenthau, H Aπμζημιή μμο ζηεκ Αζήκα . 1922-Πμ έπμξ ηεξ εγθαηά- 
ζηαζεξ, μεη. Ο. Ηαζεζηάκ, Αζήκα:Πνμπαιία, 1994, ζζ. 342 -344. 

 


