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ΜΙΑΔΑ Α΄ 

ΘΓΙΑ  A1 

Α.1.1 

α. Γίκαη πμιηηηθή πανάηαλε ζηεκ Γζκμζοκέιεοζε ημο 1862 – 1864 ... ηςκ εμπυνςκ θαη ηςκ 

πιμημθηεηχκ (ζει. 79). 

β. Γίκαη μοζηηθή έκςζε ζηναηηςηηθχκ με αηηήμαηα πμο αθμνμφζακ μεηαννοζμίζεηξ ζημ ζηναηυ, ηε 

δημίθεζε, ηεκ εθπαίδεοζε θαη ηε δεμμζημκμμηθή πμιηηηθή. Ο ηναηηςηηθυξ φκδεζμμξ δεκ εγθαζίδνοζε 

δηθηαημνία αιιά πνμχζεζε ηα αηηήμαηά ημο μέζς ηεξ Βμοιήξ. ηηξ 15 Αογμφζημο ημο 1909 έθακε ημ 

θίκεμα ζημ Γμοδί θαη έπμκηαξ επηηφπεη ηηξ επηδηχλεηξ ημο δηαιφζεθε ζηηξ 15 Ιανηίμο ημο 1910. 

γ. Γίκαη ακηηβεκηδειηθυ θυμμα, ημ μπμίμ είπε ανπεγυ ημκ Ηονηαθμφιε Ιαονμμηπάιε θαη μη εθπνυζςπμί 

ημο ... κα οιμπμηήζμοκ μη Βεκηδειηθμί (ζει. 94). 

δ. Γίκαη θμνέαξ πμο ζοζηάζεθε ημκ Οθηχβνημ ημο 1918 ζηεκ Ηςκζηακηηκμφπμιε ... ημο Παηνηανπείμο 

θαη ηεξ ειιεκηθήξ θοβένκεζεξ (ζει. 145). 

A 1.2 

α  3, 4, 8  β  1, 5, 7  γ  2, 6  

 

ΘΓΙΑ Α2 

Α 2.1 

Οπμι. Βηβιίμ  ζει. 84 – 85 «Γηα ηεκ επηιμγή ηςκ οπμρεθίςκ βμοιεοηχκ ... απέθηεζακ θφνμξ ζηε 

δεμυζηα δςή». 

Α 2.2 

Οπμι. Βηβιίμ  ζει. 167 «Ε δηάζηαζε πνμζθφγςκ θαη γεγεκχκ ... γίκμκηακ υιμ θαη πενηζζυηενμη» 

[Πνμαηνεηηθά : ζει. 167 – 168 «Ε ακηίζεζε μεηαλφ πνμζθφγςκ ... ζηε κέα παηνίδα ημοξ»] 

ΜΙΑΔΑ Β΄ 

ΘΓΙΑ  Β1 

 Οει. ζπμι. βηβιίμο 20 : «ηηξ ελαγςγέξ αγνμηηθχκ πνμσυκηςκ ... αλία  ημ 1 / 2 ηςκ ζοκμιηθχκ 

ελαγςγχκ». 
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 Ε εοκμσθή αοηή θαηάζηαζε δηαηενήζεθε μέπνη ηε δεθαεηία ημο 1890 μπυηε θαη ακέθορε πνυβιεμα 

ζημ πχνμ ηεξ ζηαθηδμπαναγςγήξ (πεγή α : «Ε εοεμενία αθμνμφζε ... ζηε δεθαεηία ημο 1890»). 

 Οει. ζπμι. βηβιίμο 17 : «Πνμξ ημ ηέιμξ ημο 19μο αηχκα ... πνμξ ηεκ Αμενηθή». 

 Οει. ζπμι. βηβιίμο 20 : «Σαοηυπνμκα, παναηενήζεθε μηα δηεφνοκζε ... ζηε δεθαεηία 1900 – 

1910». 

(πεγή α : «Ε παναγςγηθή έθνελε θαη ε θαηάννεοζε ... απυ ηηξ ζηαθηδμπαναγςγηθέξ πενημπέξ». 

(πεγή β : «370.000 Έιιεκεξ, πμζμζηυ 13,2% ημο ζοκμιηθμφ πιεζοζμμφ μεηακάζηεοζακ ζηεκ 

Αμενηθή». 

 Οει. ζπμι. βηβιίμο 43 : «Οη μεηακάζηεξ δηαηενμφζακ ζηεκμφξ δεζμμφξ ... ηςκ μεγάιςκ 

θεθαιαίςκ ηεξ μμμγέκεηαξ». 

 Οει. ζπμι. βηβιίμο 50 : «Σμ 1910 μη πνμυδμη ηεξ εζκηθήξ μηθμκμμίαξ ... ηςκ πμιφ ζεμακηηθχκ 

εμβαζμάηςκ ηςκ μεηακαζηχκ». 

(πεγή γ : «ημκ Πειμπμκκεζηαθυ θαη αζεκασθυ ηφπμ ... ηςκ ηδίςκ ηςκ μεηακαζηχκ») 

 Γπηπνυζζεηα, υπςξ ακαθένεη ε πεγή γ, ε εκίζποζε ημο αγνμηηθμφ εηζμδήμαημξ ελαηηίαξ ηςκ 

εμβαζμάηςκ, μείςζε δναμαηηθά ημ πμζμζηυ ημθμγιοθίαξ ζηεκ φπαηζνμ (πεγή γ: «εδχ ζα πνέπεη κα 

ζεμεηςζεί ... πμο είπακ ανπίζεη κα πιμοηίδμοκ») 

 Σέιμξ, αολάκμκηαη μη μηθμκμμηθέξ απαηηήζεηξ ηςκ αγνμηχκ ακαθμνηθά με ηεκ ηημή πχιεζεξ ηςκ 

θηεμάηςκ ημοξ αιιά θαη με ηα εμενμμίζζηά ημοξ (πεγή γ: «Γπίζεξ αολήζεθε ε αλία ηεξ γεξ θαη ηεξ 

ενγαζίαξ») 

ΘΓΙΑ  Β2 

 (Οπμιηθό βηβιίμ  ζει. 39) «Ηαηά ημ έημξ 1893 ε Γιιάδα ... ημο δεμμζίμο πνέμοξ ηεξ». Ε 

«πηχπεοζε», υπςξ παναθηενίζηεθε θαη ε οπένμγθε πμιεμηθή απμδεμίςζε ζηεκ Σμονθία (92.000.000 

δνπ.) φζηενα απμ ημκ αηοπή ειιεκμημονθηθυ πυιεμμ ημο 1897, μδήγεζακ ηα μηθμκμμηθά ημο ειιεκηθμφ 

θνάημοξ ζε θαζεζηχξ Δηεζκμφξ Οηθμκμμηθμφ Γιέγπμο (Δ.Ο.Γ.) απυ έλη λέκεξ δοκάμεηξ (Αγγιία, 

Γαιιία, Αοζηνία, Γενμακία, Ρςζία, Ζηαιία). 

 (Οπμιηθό βηβιίμ  ζει. 40) «Ο Δ.Ο.Γ. εθηυξ απυ ημ βαζηθυ ημο νυιμ ... μη πμιεμηθέξ 

θηκεημπμηήζεηξ ημο πανειζυκημξ». 

 Ιηα άιιε μπηηθή γηα ηα απμηειέζμαηα απυ ηε ιεηημονγία ημο Δ.Ο.Γ. δηαηοπχκεηαη ζηα παναζέμαηα.  

ογθεθνημέκα: 
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 Υεηναγχγεζε ημο ζπεδηαζμμφ ηεξ μηθμκμμηθήξ πμιηηηθήξ (ηδηαίηενα ηεξ θμνμιμγίαξ) ηεξ Γιιάδαξ 

απυ πανάγμκηεξ ηεξ ακαπηογμέκεξ Δφζεξ, γεγμκυξ πμο αθαηνμφζε αοημκυεηεξ θαη ζοκηαγμαηηθά 

θαημπονςμέκεξ ανμμδηυηεηεξ ηεξ ειιεκηθήξ πμιηηείαξ θαη ζοκεπχξ οπμβίβαδε δηεζκχξ ημ ειιεκηθυ 

έζκμξ. (Ηείμεκμ α : «Οη οπενελμοζίεξ αοηέξ ηεξ δηεζκμφξ μηθμκμμηθήξ πμιηηηθήξ ... ενήμεκ ημο 

ειιεκηθμφ ιαμφ» θαη Ηείμεκμ β : «Σμ μέγεζμξ ημο ηναομαηηζμμφ ... πμο απμηειμφζε ηε βαζηθή 

ανμμδηυηεηά ημο») 

 Γλμμμίςζε ημο ειιεκηθμφ θνάημοξ με οπμβαζμηζμέκα έζκε ηεξ Ακαημιήξ (Ηείμεκμ β : «... μυκμκ εηξ 

ηα αζηαηηθά έζκε ... ζηε ζεμθναηηθή Οζςμακηθή Αοημθναημνία») 

 Ο Δ.Ο.Γ. βναποπνυζεζμα ελαζθάιηζε ηα μηθμκμμηθά ζομθένμκηα ηυζμ ηςκ Ιεγάιςκ Δοκάμεςκ 

(είζπναλε ημθμπνεςιοζίςκ) υζμ θαη ηεξ Γιιάδαξ (δηεοζέηεζε μηθμκμμηθχκ εθθνεμμηήηςκ με ηε Δφζε 

θαη ηεκ Σμονθία). Ιαθνμπνυζεζμα υμςξ, έδεηλε μιηγςνία γηα ηεκ ειιεκηθή μηθμκμμηθή πναγμαηηθυηεηα 

θαη πανέβε αθυμα θαη δηαηάλεηξ ημο κυμμο ΒΦΖΘ ημο 1898 (Ηείμεκμ β : «ηεκ πνάλε, ε ιεηημονγία ημο 

ειέγπμο ... ημο κυμμο ΒΦΖΘ ημο 1898»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




