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Α1 

α. Γηα ημ πνυγναμμα ηςκ παναθάης πμιηηηθχκ θμμμάηςκ βιέπε ζπμιηθυ βηβιίμ ζηηξ ακηίζημηπεξ 

ζειίδεξ 

     Ξαιιηθό Ηόμμα  ζει. 94  "Σμ ναιιηθυ θυμμα ήηακ ακηίζεημ ... γηα ηεκ μηθμκμμηθή ακάπηολε". 

     Θασθό Ηόμμα ζει. 95  " Γηα κα επηηεοπζμφκ αοημί μη ζηυπμη (ηεξ Ημηκςκημιμγηθήξ Γηαηνείαξ) 

... δηθαημζφκεξ". 

     Ομζηαιηζηηθό Γνγαηηθό Ηόμμα Γιιάδμξ (Ο.Γ.Η.Γ.) ζει. 99-100  "Σμ 1918 ... ζε 

Ημμμμοκηζηηθυ Ηυμμα Γιιάδμξ (Η.Η.Γ.)". 

 

β. 1. ςζηυ 

2.  Θάζμξ  

3.  Θάζμξ 

4.  ςζηυ 

5.  Θάζμξ 

 

 

Α.2 

α. Γηα ημοξ ιυγμοξ ίδνοζεξ θαη ηα απμηειέζμαηα ηεξ δναζηενηυηεηαξ ηεξ Σναπέδεξ ηεξ Γιιάδμξ ςξ 

ημ 1932 βιέπε ζπμιηθυ βηβιίμ ζει. 55 ηεκ οπμεκυηεηα με ηίηιμ "Ε Σνάπεδα ηεξ Γιιάδμξ". 

 

β. Γηα ηηξ επηπηχζεηξ ζημκ πιεζοζμυ ηεξ Γιιάδαξ θαη ηεκ εζκμιμγηθή ημο ζφζηαζε απυ ηεκ άθηλε ηςκ 

πνμζθφγςκ μεηά ηε Ιηθναζηαηηθή Ηαηαζηνμθή, βιέπε ζπμιηθυ βηβιίμ ζει. 168 -169 ηεκ οπμεκυηεηα με 

ηίηιμ "Πιεζοζμυξ / εζκμιμγηθή ζφζηαζε". 

 

Β.1 

α. Γηα ημοξ ζηυπμοξ θαη ηα απμηειέζμαηα ηεξ αγνμηηθήξ μεηαννφζμηζεξ ηεξ θοβένκεζεξ ημο 

Γιεοζενίμο Βεκηδέιμο βιέπε ζπμιηθυ βηβιίμ ζει. 45-47 "Σμ απμθαζηζηηθυ βήμα ... Ρμομακία θ.ι.π.)". 

Απυ ημ ζογθεθνημέκμ πανάζεμα γηα ηα απμηειέζμαηα ηεξ αγνμηηθήξ μεηαννφζμηζεξ πνμθφπηεη ε νηδηθή 

αιιαγή ζηηξ ζπέζεηξ ηεξ ηδημθηεζίαξ ηεξ γεξ, δειαδή ε γεκίθεοζε ζημ ζφζηεμα ηεξ μηθνήξ ηδημθηεζίαξ, 

πμο ζοκμδεφηεθε απυ ηεκ αφλεζε ηςκ επεκδφζεςκ ζηεκ αγνμηηθή παναγςγή με ηε μμνθή πηζηχζεςκ 

θαη ηεκ ηαπεία ελέιηλε ημο ζοκεηαηνηζηηθμφ θηκήμαημξ. 

 

β. Ε γεκίθεοζε ημο ζοζηήμαημξ ηεξ μηθνήξ γαημθηεζίαξ μδήγεζε ζε κέα πνμβιήμαηα ημοξ 

θαιιηενγεηέξ. Οη δοζθμιίεξ ζηεκ εμπμνεομαημπμίεζε ηεξ παναγςγήξ θαη ηα πνμβιήμαηα πμο ακέθορακ 

μεηά ημκ Α΄ Παγθυζμημ πυιεμμ έδςζακ ζημ ζοκεηαηνηζηηθυ θίκεμα μεγάιε χζεζε θάκμκηαξ δςηηθήξ 

ζεμαζίαξ ακάγθε ηεκ ακάπηολή ημο. Ε παναδμζηαθή εθμεηάιιεοζε ημο μηθνμφ παναγςγμφ απυ ημοξ 

μεζάδμκηεξ, ε έιιεηρε θεθαιαίςκ θαη μη ημθμγιοθηθμί υνμη δακεημδυηεζεξ πμο επηθναημφζακ ζηεκ 

αγμνά, δεμημονγμφζακ ακοπένβιεηα πνμβιήμαηα ζηηξ μηθνέξ παναγςγηθέξ μμκάδεξ πμο πνμέθορακ 
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μεηά ημκ ηεμαπηζμυ ηεξ γεξ. Ο μεηαζπεμαηηζμυξ ημο αγνμηηθμφ πνμβιήμαημξ απυ πνυβιεμα μεγάιεξ 

γαημθηεζίαξ ζε πνυβιεμα δηαθίκεζεξ ηςκ πνμσυκηςκ, απαηημφζε κέεξ νοζμηζηηθέξ πανεμβάζεηξ γηα ηε 

βειηίςζε ηεξ ζέζεξ ηςκ μηθνμθαιιηενγεηχκ. ηα πιαίζηα αοηά, ε ακάγθε ηεξ ζοιιμγηθήξ αζθάιεηαξ 

πμο πνμζέθενακ μη αγνμηηθμί ζοκεηαηνηζμμί απμηέιεζε ηενάζηηαξ ζεμαζίαξ πανάγμκηα γηα ηεκ επηηοπία 

ηεξ αγνμηηθήξ μεηαννφζμηζεξ ημο 1917, θαζχξ ελαζθάιηδε ηε βηςζημυηεηα ημο ζοζηήμαημξ ηεξ 

μηθνμσδημθηεζίαξ θαη ζοκηειμφζε ζηεκ πναγμάηςζε ημο ζηυπμο ηεξ αγνμηηθήξ μεηαννφζμηζεξ γηα ηεκ 

πνυιερε ηςκ θμηκςκηθχκ εκηάζεςκ ζημκ αγνμηηθυ πχνμ, ηδηαίηενα μεηά ηεκ άθηλε ηςκ πνμζθφγςκ ηεξ 

Ιηθναζηαηηθήξ θαηαζηνμθήξ. 

 

Β2 

ηε δηάνθεηα ημο 19μο αηχκα, ε ειιεκηθή καοηηιία, πανά ηηξ πενηυδμοξ θνίζεξ πμο πέναζε θαη πανά 

ημκ ακηαγςκηζμυ ημο ορειμφ θυζημοξ θαη ηεπκηθχκ απαηηήζεςκ αημμπιμίςκ, αθμιμφζεζε ακμδηθή 

πμνεία. Αθυμε θαη ηα δφζθμια πνυκηα, με απμθμνφθςμα ηε δεθαεηία ηεξ Γιιεκηθήξ Γπακάζηαζεξ, ζηε 

δηάνθεηα ηεξ μπμίαξ μ εμπμνηθυξ ζηυιμξ μεηαηνάπεθε ζε πμιεμηθυ θαη ηα παναδμζηαθά καοηηθά θέκηνα 

γκχνηζακ ηε θαηαζηνμθή, μη κεζηχηεξ – θαναβμθφνεδεξ θαηάθενακ, μεηά ηε ιήλε ηεξ, επηζθεοάδμκηαξ 

ή ακηηθαζηζηχκηαξ ηα ηζηημθυνα κα λεπενάζμοκ ηε θνίζε, ακαπηφζζμκηαξ ημ ζφκμιμ ηςκ καοηηιηαθχκ 

δναζηενημηήηςκ. Σμ 1840 ε ζοκμιηθή πςνεηηθυηεηα ηςκ ειιεκηθχκ πιμίςκ έθζακε πενίπμο ημοξ 

100.000 ηυκμοξ (με βάζε ημκ πίκαθα 94.000 ηυκμη). Απυ ηα μέζα ημο 19μο αηχκα υμςξ μεηχκμκηαη 

πνμμδεοηηθά μη καοπεγηθέξ ενγαζίεξ θαη ημ ζφκμιμ ηςκ πνμεγμφμεκςκ δναζηενημηήηςκ πμο είπακ 

ακαπηοπζεί γφνς απυ ηε καοηηιία ζηα παναδμζηαθά κεζηςηηθά θέκηνα, θαζχξ λεθηκά ζηαδηαθά ε 

ακηηθαηάζηαζε ηςκ παιαηχκ ηζηημθυνςκ απυ ηα αημυπιμηα. 

Γηα ημ γεγμκυξ ηεξ μεηάβαζεξ ηεκ επμπή ημο αημυπιμημο βιέπε ζπμιηθυ βηβιίμ ζειίδα 23 – 24 : 

“ηε δηάνθεηα ημο 19μο αηχκα … ζημ ίδημ ημ πμηάμη”. [ Ο μαζεηήξ μπμνμφζε κα αλημπμηήζεη θαη ηα 

πμζμηηθά δεδμμέκα ημο πίκαθα]. 

Ε γεκίθεοζε ηεξ αημμθίκεηεξ καοηηιίαξ θαη ε μεηαηνμπή ηςκ καοηηιηαθχκ δναζηενημηήηςκ ζε 

μηθμκμμηθέξ επηπεηνήζεηξ μεγάιεξ εμβέιεηαξ, ηδηαίηενα ηε ηειεοηαία δεθαεηία ημο 19μο αηχκα, είπακ 

ζακ ζοκέπεηα ηε μεηαηυπηζε  ημο μνγακςηηθμφ ηεξ θέκηνμο ζηεκ πνςηεφμοζα θαη ζογθεθνημέκα ζημ 

ιημάκη ηεξ. Ο Πεηναηάξ πνςηαγςκηζηεί ζηεκ επμπή ημο αημυπιμημο, εθημπίδμκηαξ μνηζηηθά ηα 

κεζηςηηθά θέκηνα ηεξ επμπήξ ημο ηζηημθυνμο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




