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ΜΙΑΔΑ Α΄ 

ΘΓΙΑ Α1 

Α.1.1. 

α. "θιήνηγθ": γναθεημθναηηθέξ δηαθναηηθέξ ζομθςκίεξ πμο θμζημιμγμφζακ ηα πνμξ ακηαιιαγή 

πνμσυκηα θαη θνυκηηδακ κα ηζμζθειίζμοκ ηεκ αλία ηςκ εηζαγςγχκ με ηεκ ακηίζημηπε ηςκ ελαγςγχκ ζημ 

πιαίζημ εηδηθχκ ιμγανηαζμχκ. 

β. Γπηηνμπή Απμθαηαζηάζεςξ Ννμζθύγςκ (ΓΑΝ): αοηυκμμμξ μνγακηζμυξ με πιήνε κμμηθή 

οπυζηαζε πμο ηδνφζεθε με πνςημβμοιία ηεξ Η.Σ.Γ. ημκ επηέμβνημ ημο 1923 θαη είπε ςξ βαζηθή 

απμζημιή ηεκ ελαζθάιηζε παναγςγηθήξ απαζπυιεζεξ θαη μνηζηηθήξ ζηέγαζεξ γηα ημοξ πνυζθογεξ. 

γ. "Ημηκςκημιμγηθή Γηαηνεία": μμάδα με ζμζηαιηζηηθέξ ηδέεξ, ε μπμία λεθίκεζε ημ 1907 απυ μενηθμφξ 

δηακμμφμεκμοξ ςξ ανηζηενυξ μεηαννοζμηζηηθυξ ζφκδεζμμξ με ζηυπμ κα πνμπαγακδίζεη πμιηηηθέξ 

ζέζεηξ θαη ζηε ζοκέπεηα κα ηδνφζεη θυμμα (Αι. Παπακαζηαζίμο - Θασθυ θυμμα / 1910). 

 

Α.1.2. Βι. ζπμιηθυ βηβιίμ (Ο.Γ.Δ.Β.), ζει. 156: "(Γλάιιμο) δυζεθε πνμηεναηυηεηα... παναμεζυνηεξ 

πενημπέξ". 

 

Α.1.3. 

α  ιάζμξ  β  ιάζμξ  γ  ζςζηυ  δ  ζςζηυ  

ε  ζςζηυ  ζη  ζςζηυ  δ  ιάζμξ 

 

ΘΓΙΑ Α2 

Α.2.1. Βι. ζπμιηθυ βηβιίμ (Ο.Γ.Δ.Β.), ζει. 163: "ηηξ 10 Ζμοκ. 1930... δφμ πςνχκ". 

 

Α.2.2. Βι. ζπμιηθυ βηβιίμ (Ο.Γ.Δ.Β.), ζει. 110 - 113: "Ο Γεχνγημξ Β΄... ηεξ Γιιάδαξ". 

 

Α.2.3. 

α  4  β  5  γ  1  δ  2 

 

ΜΙΑΔΑ Β΄ 

ΘΓΙΑ Β1 

α. Ηαηά ηε δεθαεηία 1860 - 1870 μη μηθμκμμηθέξ δοκαηυηεηεξ ηεξ πχναξ ήηακ πενημνηζμέκεξ. Ε 

θιεηζηή αγνμηηθή μηθμκμμία, μη απανπαηςμέκεξ παναγςγηθέξ ηεξ δμμέξ, μ έκημκα μεηαπναηηθυξ ηεξ 

παναθηήναξ, ε θαζοζηένεζε ηεξ εθβημμεπάκηζεξ, ε απμοζία ζοζζχνεοζεξ θεθαιαίςκ βνίζθμκηακ ζε 

πιήνε ακακηηζημηπία με ηηξ πνμυδμοξ πμο ηα θνάηε ηεξ Δοηηθήξ Γονχπεξ είπακ επηηφπεη ζημοξ ημμείξ 

αοημφξ. Ηαηά ηεκ πνχηε δεθαεηία ημο 20μο αη. με ηεκ αφλεζε ηεξ πηζημιεπηηθήξ ηθακυηεηαξ ημο 

θνάημοξ απυ ηεκ επηβμιή ημο Δ.Ο.Γ. (1898), πανά ηα πνμβιήμαηα ζημ ελςηενηθυ ηζμδφγημ πιενςμχκ 

ελαηηίαξ ηεξ ζηαθηδηθήξ θνίζεξ θαη πανά ημ γεγμκυξ υηη ε απμπιενςμή ηςκ δακείςκ ελαθμιμοζμφζε κα 

απμννμθά ημ 1/3 ηςκ εζκηθχκ εζυδςκ, ηα δεμυζηα μηθμκμμηθά (ζηα ηέιε ηεξ δεθαεηίαξ) μπμνμφζακ κα 

παναθηενηζημφκ ογηή, μη πνμτπμιμγηζμμί ήηακ ειαθνχξ πιεμκαζμαηηθμί θαη μη μηθμκμμηθέξ δοκαηυηεηεξ 

ημο θνάημοξ ζαθχξ αολεμέκεξ. Γλάιιμο ζηα ηέιε ημο 19μο θαη ζηηξ ανπέξ ημο 20μο αη. ηα δεμυζηα ένγα 

ηεξ ηνηθμοπηθήξ πενηυδμο, ε πνςημεμθακηδυμεκε βανηά βημμεπακία, ε πνμμδεοηηθή δηακμμή ηςκ 

εζκηθχκ γαηχκ, ε εδαθηθή δηεφνοκζε ηεξ πχναξ, μη επεκδφζεηξ ελςειιαδηθμφ θεθαιαίμο με 
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θενδμζθμπηθυ παναθηήνα θαη ζημ εμπυνημ ζομβάιιμοκ ζηεκ ακάπηολε ηςκ παναγςγηθχκ δοκαημηήηςκ 

ηεξ πχναξ. 

φμθςκα με ηα πμζμηηθά δεδμμέκα ημο πίκαθα ηα αγνμηηθά πνμσυκηα οπενέπμοκ ςξ πνμξ ηηξ 

εηζαγςγέξ θαη ελαγςγέξ. Ε αφλεζε ηςκ εηζαγςγχκ ηςκ αγνμηηθχκ πνμσυκηςκ (θονίςξ ζηηανημφ) 

δηθαημιμγείηαη απυ ηε ζοκαθυιμοζε αφλεζε ημο πιεζοζμμφ, ηε δηεφνοκζε ηεξ εζςηενηθήξ αγμνάξ θαη 

ζπεηίδεηαη με ηηξ πμιηηηθέξ θαη θμηκςκηθέξ πηέζεηξ ηςκ μμμγεκχκ - ηζηθιηθάδςκ. Οη ελαγςγέξ 

αγνμηηθχκ πνμσυκηςκ επενεάδμκηαη απυ ηε ζηαθηδηθή θνίζε, αιιά απμηειμφκ ημ 75% ημο ζοκυιμο ηςκ 

ελαγςγχκ (1900 - 1910), θαζχξ μεηά ημ 1900 εθηυξ απυ ημ ειαηυιαδμ ελάγεηαη θαη θναζί. Γηα ημοξ 

ίδημοξ ιυγμοξ αολεηηθέξ ηάζεηξ παναηενμφκηαη ζηηξ εηζαγςγέξ βημμεπακηθχκ πνμσυκηςκ θαη πνχηςκ 

οιχκ. Οη ελαγςγέξ βημμεπακηθχκ πνμσυκηςκ ήηακ θονημιεθηηθά αζήμακηεξ (ςξ ημ 1880 οπήνπε 

ζεμακηηθή εμπμνηθή θίκεζε ζηα θαηενγαζμέκα δένμαηα). ηεκ θαηεγμνία ηςκ πνχηςκ οιχκ ηηξ 

ελαγςγέξ ζομπιήνςκακ ηα μεηαιιεοηηθά πνμσυκηα (1/5 πενίπμο ημο ζοκυιμο), γεγμκυξ πμο ζπεηίδεηαη 

με ηε μεζμδηθή εθμεηάιιεοζε ηςκ μνοπείςκ. 

Βι. ζπμιηθυ βηβιίμ (Ο.Γ.Δ.Β.), ζει. 20: "Ακ ιάβμομε οπυρε... μεπακεμάηςκ". 

 

β. Βι. ζπμιηθυ βηβιίμ (Ο.Γ.Δ.Β.), ζει. 19 - 20: "... ημ εμπυνημ ηεξ πχναξ ζοκδέζεθε... θαηά 2,5 

θμνέξ". 

 

ΘΓΙΑ Β2 

α. Οη αγμνεφζεηξ ημο Ζ. Ιαθνογηάκκε θαη ημο Γοζηάζημο ίμμο εθθνάδμοκ ηςκ ακηηπανάζεζε 

αοημπζμκηζηχκ θαη εηενμπζμκηζηχκ πιενελμοζίςκ ζηεκ Γζκμζοκέιεοζε ημο 1843 - 44. Απυ ηε μηα 

πιεονά, μ Ζ. Ιαθνογηάκκεξ οπμζηενίδεη ημκ απμθιεηζμυ ηςκ εηενμπζυκςκ απυ ηηξ δεμυζηεξ ζέζεηξ, 

εκχ μ Γ. ίμμξ εκακηηχκεηαη ζε θάζε ζοκηαγμαηηθή νφζμηζε πμο ζα θαζηένςκε δηαθνίζεηξ μεηαλφ ηςκ 

Γιιήκςκ. Ε φπανλε ημο βαζφηενμο αοημφ ακηαγςκηζμμφ ημκ μπμίμ πνμθαιμφζε ε ζοκφπανλε ημο 

κηυπημο ειιεκηθμφ ζημηπείμο (αοηυπζμκεξ) θαη ημο πνμζθογηθμφ, αιιά μμμγεκμφξ (εηενυπζμκεξ) 

δηθαημιμγείηαη απυ ημ γεγμκυξ υηη μη μεκ αοηυπζμκεξ επηδίςθακ ηεκ απμθαηάζηαζή ημοξ ζηα πιαίζηα 

ημο οπάνπμκημξ Γιιεκηθμφ θνάημοξ, εκχ μη εηενυπζμκεξ ήηακ θμνείξ μεγαιμσδεαηηθχκ βιέρεςκ 

θαζχξ μη πενημοζίεξ ημοξ βνίζθμκηακ εθηυξ ζοκυνςκ ημο ειιεκηθμφ θνάημοξ. Οη ακηηδνάζεηξ 

εκηείκμκηακ θαζχξ ε πανμοζία μμνθςμέκςκ πνμζθφγςκ ζε δεμυζηεξ ζέζεηξ θαη ε δηάθνηζή ημοξ ζηεκ 

πμιηηηθή δςή πνμθαιμφζακ μεγάιε δοζθμνία ζημοξ άιιμοξ ΄Γιιεκεξ. Ηαηεγμνμφζακ ημοξ μμμγεκείξ 

πνυζθογεξ γεκηθά, επεηδή δηαπίζηςκακ υηη εκχ αοημί είπακ αγςκηζηεί γηα κα απειεοζενχζμοκ ηε 

πχνα, παναγθςκίδμκηακ ηχνα απυ ημοξ κεμθενμέκμοξ. Σέιμξ, ζηα πιαίζηα ηεξ Α΄ Γζκμζοκέιεοζεξ 

ημο ειεφζενμο ειιεκηθμφ θνάημοξ δυζεθε αθμνμή θαη δοκαηυηεηα κα εθθναζηεί αοηή ε δηαμάπε θαη ζε 

πμιηηηθυ πεδίμ. 

 

β. Βι. ζπμιηθυ βηβιίμ (Ο.Γ.Δ.Β.), ζει. 167 - 168: "ηεκ θμηκςκηθή δςή... κέα παηνίδα ημοξ". 

[Πνμαηνεηηθά, ζα μπμνμφζακ κα ακαθενζμφκ ηα ζημηπεία ηεξ παναγνάθμο ζηε ζει. 167 ημο ζπμιηθμφ 

βηβιίμο: "ε γεκηθέξ γναμμέξ... αμθηζβεημφζακ"]. 

 




