
  ΘΕΜΑΣΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΟΡΙΑ-ΑΠΑΝΣΗΕΙ 

 

Νακειιήκηεξ Γλεηάζεηξ Εμενήζηςκ Γεκηθώκ Θοθείςκ Γλεηαδόμεκμ Ιάζεμα:  

Ζζημνία Θεςνεηηθήξ Ηαηεύζοκζεξ,  

Εμ/κία: 18 Ιαΐμο 2011 

Απακηήζεηξ Θεμάηςκ 
 

ΜΙΑΔΑ ΝΞΩΠΕ 

ΘΓΙΑ Α 

Α1.    α.        β. Θ       γ. Θ       δ.         ε.  

Α2. 

α. Σάγμαηα ενγαζίαξ. Απυ ζπμιηθυ βηβιίμ ζει. 139 θαη ζειίδα 253. 

β. Παηνηανπηθή Γπηηνμπή (1918). Απυ ζπμιηθυ βηβιίμ ζει. 142-143 (Ηεθ. 4 - Παιηκκυζηεζε) 

γ. Ιηθηή Γπηηνμπή Ακηαιιαγήξ (1923). Απυ ζπμιηθυ βηβιίμ ζει. 151-152 θαη ζειίδεξ: 146, 160. 
 

ΘΓΙΑ Β 

Β1. 

α. Βι. ζπμιηθυ βηβιίμ ζειίδα 75-76: «Ε γεκηά αζθμφζε ... Αιέλακδνμξ Ημομμοκδμφνμξ». 

β. Βι. ζπμιηθυ βηβιίμ ζειίδα 76: «Σμ Φεβνμοάνημ ημο 1862 ... κα εγθαηαιείρεη ηε πχνα». 

Β2. Βι ζπμιηθυ βηβιίμ ζειίδα 219: «Γθείκμ πμο δεκ είπε θαημνζχζεη ... μηαξ δηεζκμφξ ζοκζήθεξ». 

Ηεθάιαημ 9: Ε μνηζηηθή ιφζε ημο Ηνεηηθμφ δεηήμαημξ. 
 
 

ΜΙΑΔΑ ΔΓΡΠΓΞΕ  

ΘΓΙΑ Γ 

Γ1. α. Απυζπαζμα απυ ημ ζπμιηθυ βηβιίμ ζει. 43-44: «Σμ απμθαζηζηηθυ βήμα ... ημ πμζμζηυ αοηυ 

ακήιζε ζε 40%.» Ε απάκηεζε μιμθιενχκεηαη με ακάιμγμ ζπμιηαζμυ ημο θεημέκμο ημο παναζέμαημξ 

ζπεηηθά με: 

1. ηα μέηνα απαιιμηνηχζεςξ ζεζπίζηεθακ ζηηξ 20 Ιαΐμο 1917. 

2. ηεκ επέθηαζή ημοξ ημ θζηκυπςνμ ημο 1917 με μηθνέξ αιιαγέξ γηα κα πενηιάβμοκ υιε ηεκ 

Γιιάδα. 

Γπηπιέμκ ζημηπεία: 

3. Ε μεηαννφζμηζε απμζθμπμφζε (ζηυπμοξ) ζηεκ ακαγθαζηηθή απαιιμηνίςζε ηςκ θηεμάηςκ πμο 

λεπενκμφζακ ηα 1.000 ζηνέμμαηα 

4. Οη θμιίγμη θαη μη αγνμηηθμί ενγάηεξ (κηυπημη θαη πνυζθογεξ) ζα έπαηνκακ αγνμηηθμφξ θιήνμοξ 

είηε: 
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α. απυ γαίεξ ημο δεμμζίμο 

β. απυ γαίεξ ηςκ ηζηθιηθηχκ 

5. Ηακέκα απυ ηα μέηνα αοηά δεκ εθανμυζηεθε αμέζςξ. 

6. Ηακέκα απυ ηα μεγάια ηζηθιίθηα δεκ απαιιμηνηχζεθε ημ 1917 θαη μυκμ έκα ημ 1918. 

7. Ο Πυιεμμξ (Α' Παγθυζμημξ) θαη ε Ιηθναζηαηηθή εθζηναηεία (1919-1922) απμννυθεζακ υιε 

ηεκ πνμζμπή θαη ηε δναζηενηυηεηα ηεξ θοβένκεζεξ μεηά ημ 1922: 

α. μεγάιε εηζνμή πνμζθφγςκ 

β. μνηζηηθή ιφζε ζημ αγνμηηθυ πνυβιεμα απυ θοβενκήζεηξ ηεξ πχναξ. 
 
 

β. Απυζπαζμα απυ ημ ζπμιηθυ βηβιίμ ζει. 45: «Ιεηά απυ ιίγα πνυκηα... άιια θνάηε ηεξ Γονχπεξ 

(Ζζπακία, Βμοιγανία, Ρμομακία θιπ.)». Ε απάκηεζε μιμθιενχκεηαη με ζπμιηαζμυ ημο θεημέκμο ημο 

παναζέμαημξ ζπεηηθά με: 

1. ηα πνμβιήμαηα είπακ ζπέζε με ηε δηαθίκεζε πνμσυκηςκ, ηεκ παναδμζηαθή εθμεηάιιεοζε ημο 

μηθνμφ παναγςγμφ απυ ημοξ μεζάδμκηεξ 

2. ηεκ έιιεηρε θεθαιαίςκ 

3. ημοξ ημθμγιοθηθμφξ υνμοξ δακεημδμηήζεςξ 

(αοηά έθακακ αθυμε πημ αηζζεηή ηεκ ακάγθε ζοιιμγηθήξ αζθάιεηαξ πμο πνμζέθενακ μη 

ζοκεηαηνηζμμί). 

4. Σέιμξ, ε ίδνοζε ημο Τπμονγείμο Γεςνγίαξ ημκ Ζμφκημ ημο 1917, μεηά ηεκ επάκμδμ ημο 

Βεκηδέιμο ζηεκ Αζήκα ζηάζεθε ε απανπή ηεξ άμεζεξ θναηηθήξ πανέμβαζεξ ζηεκ μνγάκςζε θαη 

θαζμδήγεζε ηεξ γεςνγηθήξ παναγςγήξ έζης θαη ακ ε πανέμβαζε ήηακ ζηεκ ανπή οπμηοπχδεξ. 
 
 

ΘΓΙΑ Δ 

Δ1. Ωξ εηζαγςγή ζα μπμνμφζε κα πνεζημμπμηεζεί ε ακαθμνά ζηεκ μηθμκμμηθή δςή: «Τπήνπε 

ακηαγςκηζμυξ ... επηπεηνεμαηηθέξ δναζηενηυηεηεξ.» 

Απυζπαζμα απυ ημ ζπμιηθυ βηβιίμ ζειίδεξ: 168-169: «Ε άθηλε ηςκ πνμζθφγςκ ... θαη ηε βημμεπακία 

εημίμςκ εκδομάηςκ» θαη εδχ ε απάκηεζε μιμθιενχκεηαη με ζπμιηαζμυ ημο θεημέκμο ημο παναζέμαημξ. 

πεηηθά: 

1. Ε εζςηενηθή αγμνά δηεονφκζεθε με ηεκ πνμζζήθε μεγάιμο ανηζμμφ θαηακαιςηχκ. 

 

2. Απυ ημκ αζηηθυ πνμζθογηθυ πιεζοζμυ ακηιήζεθε θζεκυ ενγαηηθυ δοκαμηθυ θαη ηεπκηθέξ 

εηδηθεομέκμη. 

3. Ε πχνα πιμοηίζηεθε με ακζνχπμοξ δεδμμέκεξ επηπεηνεμαηηθήξ ηθακυηεηαξ θαη πείναξ ιυγς ημο 

υηη πνςηαγςκηζημφζακ ζηηξ μεγάιεξ αγμνέξ ηεξ Οζςμακηθήξ Αοημθναημνίαξ υπςξ ακαθένεηαη 
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ζηεκ έθδμζε ηεξ Ημηκςκίαξ ηςκ Γζκχκ (ΗΣΓ) ημο 1926, ζημοξ 7.000 εμπυνμοξ θαη βημμεπάκμοξ 

γναμμέκμοξ ζημ Γπημειεηήνημ ηεξ Αζήκαξ (ζημκ Πεηναηά ε ακαιμγία ήηακ μεγαιφηενε). 

4. Ε πμιηηηθή ηεξ ΓΑΠ (Γπηηνμπή Απμθαηαζηάζεςξ Πνμζθφγςκ) εκζάννοκε ηεκ εγθαηάζηαζε 

βημμεπακηχκ ζημοξ πνμζθογηθμφξ ζοκμηθηζμμφξ γηα εθηυκςζε ηεξ ακενγίαξ. 

Πνυθεηηαη γηα μηθνέξ βημηεπκηθέξ μμκάδεξ, μη μπμίεξ εκηζπφζεθακ απυ ημ θνάημξ ηεξ Γιιάδμξ, με 

θνηηήνηα θμηκςκηθμφ θαη υπη ακαπηοληαθμφ. 

5. Ηαηκμφνημη θιάδμη βημμεπακηθμί θαη βημηεπκηθή ακαπηφπζεθακ: 

 

• ηαπεημονγία 

• μεηαλμονγία 

• πιαζηηθά 

• βονζμδερία 

6. Κέα χζεζε δυζεθε ζηεκ θιςζημτθακημονγία θαη ηε βημμεπακία εηδχκ δηαηνμθήξ. 

7. Γκχνηζε άκζηζε ε βημμεπακία μηθμδμμηθχκ οιηθχκ, πμο ήηακ μυκμξ θιάδμξ πμο οπμθαηέζηεζε 

μαδηθά ηηξ εηζαγςγέξ ζημ μεζμπυιεμμ. 

8. ηε δεθαεηία 1922 - 1932 δηπιαζηάζηεθε μ ανηζμυξ ηςκ βημμεπακηθχκ μμκάδςκ. 

9. Αολήζεθε μ υγθμξ θαη ε αλία ηεξ παναγςγήξ, πςνίξ κα επέιζεη θάπμηα δμμηθή αιιαγή. 

Σέιμξ ε βημμεπακία άνπηζε κα θηκείηαη με ηαπφηενμοξ νοζμμφξ ημ 1931 πάνε ζηεκ πμιηηηθή 

οπμθαηάζηαζε ηςκ ελαγςγχκ πμο αθμιμοζεί ημ ειιεκηθυ θνάημξ μεηά ηεκ θαηάννεοζε ημο δηεζκμφξ 

κμμηζμαηηθμφ ζοζηήμαημξ. (Πνμαηνεηηθά μπμνμφζακ μη μαζεηέξ κα θάκμοκ θαη μηα ακαθμνά ζηεκ 

μηθμκμμηθή θνίζε ημο 1929 θαη ημ πςξ έθηαζε ζηεκ Γιιάδα ημ 1932). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




