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ΑΝΑΚΠΕΟΓΖΟ 

ΘΓΙΑ Α1 

Α.1.1.  1→δ, 2→ζη, 3→α, 4→γ, 5→δ, 6→ε 

 

Α.1.2.  

α. Γθιεθηηθμί: Ήηακ πμιηηηθυξ ζπεμαηηζμυξ πμο ζομμεηείπε ζηεκ Γζκμζοκέιεοζε ημο 1862 – 1864. 

«Οη Γθιεθηηθμί ήηακ μηα εηενυθιεηε πανάηαλε … ζηαζενέξ θοβενκήζεηξ» (βι. ζπ. βηβι. ζει. 79). 
β. Δηεζκήξ Μηθμκμμηθόξ Έιεγπμξ (Δ.Μ.Γ.): Ήηακ ημ θαζεζηχξ Οηθμκμμηθμφ ειέγπμο πμο 

επηβιήζεθε ζηεκ Γιιάδα έκα πνυκμ μεηά ημκ αηοπή ειιεκμημονθηθυ πυιεμμ ημο 1897. Γίπε πνμεγεζεί 

ε πηχπεοζε ηεξ πχναξ ημ 1893 θαη είπακ ήδε λεθηκήζεη μη δηαπναγμαηεφζεηξ με ηηξ πηζηχηνηεξ πχνεξ. 

«Ε ήηηα ημο Γιιεκηθμφ ζηναημφ θαη ε οπμπνέςζε ηεξ Γιιάδαξ … ζε 28.000.000 έςξ 30.000.000 

δνπ.» (βι. ζπ. βηβι. ζει. 39 – 40). 
γ. Ρπενεζία Ναιηκκμζηήζεςξ θαη Νενηζάιρεςξ: Ήηακ ε οπενεζία πμο ηδνφζεθε ζηα πιαίζηα ηεξ 

Όπαηεξ Ανμμζηείαξ μφνκεξ θαη ε μπμία βμεζμφζε υζμοξ πνυζθογεξ επέζηνερακ ζηεκ Σμονθία μεηά 

ημκ ηενμαηηζμυ ημο Α΄ Παγθμζμίμο Πμιέμμο κα απμθαηαζηαζμφκ ζηα ζπίηηα ημοξ θαη ηηξ αζπμιίεξ 

ημοξ (βι. ζπ. βηβι. ζει. 145). 
δ. Φεκηεναζηόκ: Ε μεγάιε πμιοεζκηθή ενγαηηθή μνγάκςζε ηεξ Θεζζαιμκίθεξ με πνςηενγάηεξ 

ζμζηαιηζηέξ απυ ηεκ ακμηπηή ζε κέεξ ηδέεξ εβνασθή θμηκυηεηα ηεξ πυιεξ. Ε μνγάκςζε αοηή απμηέιεζε 

ζεμακηηθυ δίαοιμ γηα ηεκ δηάδμζε ζμζηαιηζηηθήξ θαη ενγαηηθήξ ηδεμιμγίαξ ζηεκ Γιιάδα, μεηά ημ ηέιμξ 

ηςκ Βαιθακηθχκ πμιέμςκ (βι. ζπ. βηβι. ζει. 48). 
 

ΘΓΙΑ Α2 

Α.2.1. Γηα ηα μέζα πμο δηέζεζε ζηεκ ΓΑΠ ε ειιεκηθή θοβένκεζε γηα ηεκ απμθαηάζηαζε ηςκ 

πνμζθφγςκ, βι. ζπ. βηβι. ζει. 155 «Ε ειιεκηθή θοβένκεζε … Τπμονγείμ Πνμκμίαξ θαη Ακηηιήρεςξ» 
 
Α.2.2. Γηα ηα θονηυηενα ζεμεία ηεξ ζομθςκίαξ ηεξ Άγθοναξ, βι. ζπ. βηβι. ζει. 163 «ηηξ 10 Ζμοκίμο 
1930 … μεηαλφ ηςκ δφμ πςνχκ». 
 

ΘΓΙΑ Β1 

1. Ηαηά ηα πνχηα πνυκηα ηεξ ακελανηεζίαξ ηεξ Γιιάδαξ ε Ιεγάιε Ζδέα ιεηημφνγεζε ςξ ηνμπμπέδε 

γηα ηεκ ακάπηολε ηεξ πχναξ ηυζμ ζημκ μηθμκμμηθυ υζμ θαη ζημκ πμιηηηθυ πχνμ. Βι. ζπ. βηβι. ζει. 17 

«ημ μεηαλφ … ζει. 18 ένμαηα ηςκ εζκηθχκ θνίζεςκ».  

Πανάιιεια ζημκ ηδεμιμγηθυ ημμέα ε επηθνάηεζε ηεξ Ιεγάιεξ Ζδέαξ εμπυδηδε ηεκ ακάπηολε θαη 

δηάδμζε ηδεμιμγηχκ με θμηκςκηθυ θαη ηαληθυ πενηεπυμεκμ θαηά ημκ 19μ αη., με δοζμεκείξ επηπηχζεηξ 

ζηεκ ακάπηολε ημο ενγαηηθμφ θηκήμαημξ. 

πςξ ακαθένεη θαη ε Έιιε θμπεηέα, ε θονηανπία ηεξ Ιεγάιεξ Ζδέαξ δεκ ιεηημονγμφζε απιά ζακ 

μμπιυξ άζθεζεξ ελςηενηθήξ πμιηηηθήξ γηα ημ κεμζφζηαημ θνάημξ αιιά ζοκοθαηκυηακ με ηεκ επίιοζε 

υιςκ ηςκ πνμβιεμάηςκ πμο ημ ηαιάκηδακ. Ε θαζμιηθή απμδμπή ηεξ εζκηθήξ ηδεμιμγίαξ απυ ηηξ 
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ειιεκηθέξ θοβενκήζεηξ απμηειμφζε έκα θμηκυ ζεμείμ ακαθμνάξ αιιά θαη έκα δηαμμνθςηηθυ πανάγμκηα 

πμιηηηθχκ επηιμγχκ πμο επενέαδε άμεζα ηα εζςηενηθά δεηήμαηα. 

2. Ηαηά ημκ 20μ αη. θαη ηδηαίηενα ζηεκ πενίμδμ 1910 – 1922 ε Ιεγάιε Ζδέα απέθηεζε έκα νεαιηζηηθυ 

πενηεπυμεκμ ζηα πιαίζηα ηεξ κέαξ πμιηηηθήξ ακηίιερεξ πμο εθθνάζηεθε με ημκ Γι. Βεκηδέιμ θαη 

μκμμάζηεθε ζοκμπηηθά «βεκηδειηζμυξ». ημκ μηθμκμμηθυ ημμέα θαίκεηαη υηη μ βεκηδειηζμυξ ζεςνμφζε 

ημ ειιεκηθυ θνάημξ ςξ μμπιυ έθθναζεξ θαη ακάπηολεξ ημο ειιεκηζμμφ. 

Σμ ειιεκηθυ θνάημξ, δειαδή, έπνεπε κα επηδηχλεη ηεκ εκζςμάηςζε ημο εθηυξ ζοκυνςκ ειιεκηζμμφ 

θαη με μηα εκηαία θναηηθή οπυζηαζε κα δηεθδηθήζεη ηε ζέζε ημο ζημκ ηυηε ζφγπνμκμ θυζμμ. πςξ 

ακαθένεη θαη μ Γ. Ιαονμγμνδάημξ, μ βεκηδειηζμυξ ελέθναζε με ζοκέπεηα θαη δημναηηθυηεηα ηεκ εζκηθή 

μιμθιήνςζε με ημ πενηεπυμεκμ ηεξ εζκηθήξ εκυηεηαξ ημο ειιεκηζμμφ. Σμ εγπείνεμα θαη ηεξ 

γεςγναθηθήξ εκμπμίεζεξ ηςκ Γιιήκςκ θαη άνα ε οιμπμίεζε ηεξ Ι. Ζδέαξ, ζα λεθηκμφζε με ημοξ 

Βαιθακηθμφξ Πμιέμμοξ γηα κα ζηναθεί ζηε ζοκέπεηα ζημκ ειιεκηζμυ ηεξ Ι. Αζίαξ. Βι. ζπ. βηβι. ζει. 

50 «Αοηυ πνμτπέζεηε … πμιηηχκ ηεξ». 
Πμ όναμα ηεξ Ι. Ζδέαξ θαη άνα μ εζκηθηζμόξ ηεξ επμπήξ έπεη ζηεκ ακηίιερε ημο Γι. 

Βεκηδέιμο έκα γκήζηα αζηηθό πενηεπόμεκμ. Μ ίδημξ μ Βεκηδέιμξ (αγόνεοζή ημο, 1915) δεκ 

πανέιεηπε κα ημκίδεη αοηή ηε δηάζηαζε, πμο πνμέβιεπε ηε δεμημονγία μηαξ πενηθενεηαθήξ 

δύκαμεξ με ακαπηογμέκε βημμεπακία, ε μπμία ζα απμηειμύζε βάζε ηεξ μηθμκμμηθήξ ακάπηολεξ 

ηεξ ήδε μηθμκμμηθά εύνςζηεξ ειιεκηθήξ αζηηθήξ ηάλεξ. Βι. ζπ. βηβι. ζει. 50 «Γπνόθεηημ … 

δαπάκεξ» 

Γηα ημοξ παναπάκς ιόγμοξ ε Ι. Ζδέα απμθημύζε γηα πνώηε ίζςξ θμνά έκα νεαιηζηηθό 

πενηεπόμεκμ. Δεκ επνόθεηημ γηα έκα μοημπηθό όναμα πμο δηάκζηδε ηηξ νεημνηθέξ ελάνζεηξ ηςκ 

πμιηηηθώκ ημο 19μο αη. Ε πμιηηηθή ηεξ εδαθηθήξ επέθηαζεξ ςξ ημ 1920 ζαθώξ ελοπενεημύζε 

ηα ζομθένμκηα ηεξ αζηηθήξ ηάλεξ, ε μπμία ηαοηίδεη ηηξ επηδηώλεηξ ηεξ με ηεκ πμιηηηθή ημο Γι. 

Βεκηδέιμο. Πμ γεγμκόξ αοηό ζε ζοκδοαζμό με ηεκ μηθμκμμηθή ακάθαμρε μεηά ημ Δ.Μ.Γ. 

επέηνεπε ηε νεαιηζηηθή επηδίςλε ηεξ Ι. Ζδέαξ θαη ηεξ μενηθήξ πναγμάηςζήξ ηεξ με ημοξ 

Βαιθακηθμύξ Νμιέμμοξ (1912 – 1913).  

ΘΓΙΑ Β2 

Ο Υανίιαμξ Σνηθμφπεξ οπήνλε θμνέαξ κέςκ ακηηιήρεςκ ακαθμνηθά με ηεκ πμιηηηθή θαη ηεκ 

μνγάκςζε θαη ιεηημονγία ημο θνάημοξ. Υαναθηενηζηηθυ είκαη υηη πνςημεμθακίζηεθε ζηεκ πμιηηηθή 

ζθεκή ηεξ πχναξ με ηε ζζεκανή οπμζηήνηλε ηεξ «ανπήξ ηεξ δεδειςμέκεξ» ημ 1875, 

πναγμαημπμηχκηαξ μηα ημμή ζηεκ πμιηηηθή ηζημνία ηεξ πχναξ θαη μηα μεηαβμιή ημο πμιηηηθμφ ημπίμο, 

εθ’υζμκ εηζήγαγε ημ πμιηηηθυ ζφζηεμα ημο δηθμμμαηηζμμφ θαηά ημ πνυηοπμ ηεξ Αγγιίαξ. Ο δοηηθυθηιμξ 
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πμιηηηθυξ ήηακ οπένμαπμξ ημο εθζογπνμκηζμμφ ημο θνάημοξ με θάζε θυζημξ, χζηε κα πιεζηάζεη ε 

Γιιάδα ημ επηζομεηυ θαη επηδηςθυμεκμ πνυηοπμ ηεξ Δφζεξ. Θεςνμφζε απαναίηεηεξ ηηξ 

μεηαννοζμίζεηξ αοηέξ πμο ζα ηζπονμπμημφζακ ηε πχνα ηυζμ μηθμκμμηθά υζμ θαη πμιηηηθά, γεγμκυξ ημ 

μπμίμ θαηαδεηθκφεηαη ζηηξ ανπέξ πμο δηαπκέμοκ ημ εθζογπνμκηζηηθυ ημο πνυγναμμα θαη ηα μέηνα 

οιμπμίεζεξ ημο. π. βηβι. ζει. 82: «Σμ ηνηθμοπηθυ θυμμα ήδε απυ ημ 1875… ηςκ αηηεμάηςκ αοηχκ 
ήηακ μ Υ. Σνηθμφπεξ». 

ομπεναίκμομε, ιμηπυκ, υηη, πανά ηηξ ακεπηζφμεηεξ  ζοκέπεηεξ πμο πνμθάιεζε ε αοζηενή εθανμμγή 

ημο πνμγνάμμαημξ ημο Υ. Σνηθμφπε ζηα δεμυζηα μηθμκμμηθά, μ ανπηθυξ ζηυπμξ ημο ήηακ ε ακακέςζε 

ηεξ πχναξ ζε μηθμκμμηθυ θαη πμιηηηθυ επίπεδμ ςξ απαναίηεηε πνμτπυζεζε γηα κα θαηαθένεη ημ 

ειιεκηθυ θνάημξ κα επηδηχλεη ηεκ μιμθιήνςζε ημο μνάμαημξ ηεξ Ι. Ζδέαξ με πηζακυηεηεξ επηηοπίαξ, 

υπςξ παναθηενηζηηθά ακαθένεηαη θαη ζημ πανάζεμα ημο Richard Clogg. 

Ακηηζέηςξ, μ πμιηηηθυξ ημο ακηίπαιμξ Θ. Δειηγηάκκεξ έηνεθε εκηειχξ δηαθμνεηηθέξ ηδέεξ, ηυζμ ζε 

ζπέζε με ηεκ πμιηηηθή θαη ηε ιεηημονγία θαη μνγάκςζε ημο θνάημοξ, υζμ θαη ζηεκ αιοηνςηηθή πμιηηηθή 

πμο έπνεπε κ’ αθμιμοζήζεη ε πχνα.   

«Οη ακηίζεημη με ηεκ πμιηηηθή ημο Σνηθμφπε βμοιεοηέξ, ζοζπεηνχζεθακ γφνς απυ ημ Θ. 

Δειηγηάκκε, μ μπμίμξ ζε μεγάιμ βαζμυ ελέθναδε … πνμζηαηεουμεκμφξ ημο γηα θαηάιερε δεμμζίςκ 

ζέζεςκ» (βι. ζπ. βηβι. ζει. 83). πςξ παναθηενηζηηθά ακαθένεη μ Ιανθεδίκεξ, μεηαθένμκηαξ 

πανάιιεια ηα ζπυιηα θαη ηηξ ακηηιήρεηξ ηςκ ακηηπάιςκ ημο Δειηγηάκκε, ημ πνυγναμμα ημο πμιηηηθμφ 

αοημφ μπμνμφζε μέζα ζε ιίγμοξ μήκεξ κα θαηαζηνέρεη θαη κα ακαηνέζεη ηεκ πημ γυκημε κμμμζεηηθή 

πενίμδμ ημο ηυπμο, ηεκ ακμηθμδυμεζε δειαδή πμο είπε επηηεοπζεί ηεκ πνμεγμφμεκε ηνηεηία. Σμ μεγάιμ 

μεημκέθηεμα ημο Δειηγηάκκε ήηακ ε εμμμκή ημο ζε μηθνμθμμμαηηθά δεηήμαηα θαη ε ηθακυηεηά ημο κα ηα 

οπεναζπίδεηαη αθυμα θαη ζε βάνμξ ημο γεκηθυηενμο ζομθένμκημξ. ηα πιαίζηα αοηήξ ηεξ πμιηηηθήξ 

επηδηδυηακ ζε ιασθηζηηθέξ νεημνείεξ οπμζπυμεκμξ μείςζε ηςκ θυνςκ θαη πανμπή εοθαηνηχκ, 

επηθνίκμκηαξ ημ θμηκςκηθυ θυζημξ ημο εθζογπνμκηζμμφ θαη οπμζηενίδμκηαξ έκα θνάημξ θμηκςκηθήξ 

αιιειεγγφεξ. ηα εδάθε ηεξ Θεζζαιίαξ ζηα μπμία θονηανπμφζε ε μεγάιε ηδημθηεζία, μη Σνηθμοπηθμί 

οπμζηήνηδακ ημοξ μεγαιμγαημθηήμμκεξ, εκχ μη Δειηγηακκηθμί πνμζπάζεζακ πςνίξ ηειηθά κα ημ 

θαημνζχζμοκ κα πμνεγήζμοκ γε ζημοξ αθηήμμκεξ θαη έιαβακ θάπμηα μέηνα γηα ηε βειηίςζε ηεξ ζέζεξ 

ημοξ.  

Οη πμιηηηθή ημο Δειηγηάκκε ήηακ «πμιηηηθή πενηζοιιμγήξ». Ιένμξ ηςκ μηθμκμμηθχκ ημο επηιμγχκ 

ήηακ μ πενημνηζμυξ θμκδοιίςκ ηα μπμία ζα ελοπενεημφζακ εζκηθμφξ ζθμπμφξ. Ο Δειηγηάκκεξ ήηακ 

οπμζηενηθηήξ ηεξ Ι. Ζδέαξ αθυμε θαη ακ δεκ οπήνπακ μη απαναίηεηεξ μηθμκμμηθέξ πνμτπμζέζεηξ θαη 

δεκ είπε επηηεοπζεί ε ακαγθαία μηθμκμμηθή ακάπηολε ημο θνάημοξ. Σμ θυμμα ημο απεπζακυηακ ημ 

ηοπμδηςθηηθυ πνεμαηηζηηθυ θεθάιαημ θαη οπμζηήνηδε μηα ανγή μηθμκμμηθή ακάπηολε πμο ζα βαζηδυηακ 

ζε παναδμζηαθέξ παναγςγηθέξ δναζηενηυηεηεξ. 

 

 




