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ΝΑΞΑΟΗΓΡΕ 10 ΖΜΡΚΖΜΡ 2005  

ΓΛΓΠΑΔΜΙΓΚΜ ΙΑΘΕΙΑ ΘΓΩΞΕΠΖΗΕΟ ΗΑΠΓΡΘΡΚΟΕΟ:  

ΖΟΠΜΞΖΑ  

 

ΜΙΑ∆Α Α   

ΘΓΙΑ Α1  

Α1.1 Κα δχζεηε ημ πενηεπυμεκμ ηςκ αθυιμοζςκ υνςκ:  

 • αγνμηηθή μεηαννφζμηζε  

 • ανπή ηεξ δεδειςμέκεξ  

 • Γπηηνμπή Απμθαηαζηάζεςξ Ννμζθφγςκ (ΓΑΝ)  

 

Ιμκάδεξ 15  

  

Α1.2 Κα παναθηενίζεηε ηηξ παναθάης πνμηάζεηξ, γνάθμκηαξ ζημ ηεηνάδηυ ζαξ ηε ιέλε Οωζηό ή Θάζμξ 

δίπια ζημ γνάμμα πμο ακηηζημηπεί ζε θάζε πνυηαζε.  

  

α. Πμ ένγμ ηεξ δηάκμηλεξ ηεξ δηχνογαξ ηεξ Ημνίκζμο λεθίκεζε ημ 1841.  

β. Ε Γιιάδα ημο μεζμπμιέμμο (1919-1939) είπε μιμθιενχζεη ηεκ αγνμηηθή ηεξ μεηαννφζμηζε 

θαη είπε πνμςζήζεη ηεκ αζηηθμπμίεζή ηεξ.  

γ. Οφμθςκα με ημ ζφκηαγμα ημο 1844, μη γενμοζηαζηέξ δημνίδμκηακ απυ ημκ βαζηιηά θαη 

δηαηενμφζακ ημ αλίςμά ημοξ ηζυβηα.  

δ. Οηα μέζα ημο 1910 μη Ημηκςκημιυγμη ίδνοζακ ημ Θασθυ Ηυμμα με ανπεγυ ημκ Αιέλακδνμ 

Ναπακαζηαζίμο.  

ε. Απυ ηεκ ακηαιιαγή ηςκ πιεζοζμχκ Γιιάδαξ-Πμονθίαξ (1923) ελαηνέζεθακ μυκμκ μη 

Έιιεκεξ ηεξ Ηςκζηακηηκμφπμιεξ θαη μη Ιμοζμοιμάκμη ηεξ ∆οηηθήξ Θνάθεξ.  
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ΘΓΙΑ Α2  

Α2.1 Νμηα ήηακ ηα πνμσυκηα πμο ελήγε ε Γιιάδα θαηά ηε δηάνθεηα ημο πνχημο αηχκα ηεξ ακελανηεζίαξ 

ηεξ;  
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Α2.2 Νμηεξ ήηακ μη βαζηθέξ ζέζεηξ θαη πμηα ήηακ ε ελέιηλε ημο Ομζηαιηζηηθμφ Γνγαηηθμφ Ηυμμαημξ 

Γιιάδμξ (Ο.Γ.Η.Γ.) απυ ηεκ ίδνοζή ημο ημ 1918 ςξ θαη ημ 1924;  
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ΜΙΑ∆Α Β  

ΘΓΙΑ Β1  

Ακηιχκηαξ ζημηπεία απυ ημ θείμεκμ πμο αθμιμοζεί θαη αλημπμηχκηαξ ηηξ ηζημνηθέξ ζαξ γκχζεηξ, 

κα ακαθένεηε ημ ζηυπμ θαη ηα απμηειέζμαηα ημο ∆ηεζκμφξ Μηθμκμμηθμφ Γιέγπμο (∆ΜΓ) πμο 

επηβιήζεθε ζηεκ Γιιάδα ημ 1898.  

  

«Απμηέιεζμα ημο ειιεκμημονθηθμφ πμιέμμο ημο 1897 οπήνλε θαη ε επηβμιή ζηεκ Γιιάδα ∆ηεζκμφξ 

Μηθμκμμηθμφ Γιέγπμο ...  
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Ε Γιιεκηθή θοβένκεζε μεηά ηεκ ήηηα, ημκ Ζμφιημ ημο 1897, θαηέβαιε φζηαηεξ πνμζπάζεηεξ κα 

ζομβηβαζηεί με ημοξ δακεηζηέξ θαη κα απμηνέρεη ημκ έιεγπμ. Ννχηα μ δηεοζοκηήξ ηεξ Γζκηθήξ 

Πνάπεδαξ Οη. Οηνέηη θαη ζηε ζοκέπεηα μ Ακδν. Οογγνυξ ακέιαβακ ηηξ δηαπναγμαηεφζεηξ με ημοξ 

εθπνμζχπμοξ ηςκ μμμιμγημφπςκ, αιιά πςνίξ επηηοπία ...  

Ε επίζεμε μκμμαζία ημο μνγακηζμμφ, πμο μοζηαζηηθά ακέιαβε ηε δηαπείνηζε ηεξ Γιιεκηθήξ μηθμκμμίαξ 

ήηακ ανπηθά ∆ηεζκήξ Γπηηνμπή Γιέγπμο. Μ υνμξ αοηυξ ακηηθαηαζηάζεθε φζηενα απυ έκα πνυκμ με ημκ 

υνμ ∆ηεζκήξ Μηθμκμμηθή Γπηηνμπή (∆.Μ.Γ.) αιιά ζηε ζοκείδεζε υιςκ θαη ζηεκ ηζημνία έμεηκε ε ιέλε 

Έιεγπμξ, γηαηί αοηυ ήηακ ζηεκ πναγμαηηθυηεηα ...  

Μ μηθμκμμηθυξ έιεγπμξ πμο επηβιήζεθε ζηεκ Γιιάδα ήηακ ηδηαίηενα βανφξ, αιιά απμβιέπμκηαξ πάκηα 

ζημ ζομθένμκ ηςκ μμμιμγημφπςκ, είπε θαη μνηζμέκεξ εοκμσθέξ επηπηχζεηξ ζηεκ ειιεκηθή μηθμκμμία. Μ 

κυμμξ ΒΦΖΘ΄ (ζεμ.: ζπεηηθυξ κυμμξ πμο ρεθίζηεθε απυ ηεκ ειιεκηθή θοβένκεζε ζηηξ 21 Φεβνμοανίμο 

1898 θαη αθμνά ζηεκ ίδνοζε ημο ∆.Μ.Γ.) πενηείπε δηαηάλεηξ πμο πενηυνηδακ ηεκ ακαγθαζηηθή 

θοθιμθμνία θαη έηζη βμεζμφζακ ηε κμμηζμαηηθή ζηαζενυηεηα θαη ηε βειηίςζε ηεξ εζςηενηθήξ αλίαξ ηεξ 

δναπμήξ. Γπίζεξ με ημκ έιεγπμ εμπεδχζεθε ε ειιεκηθή πίζηε, χζηε κα οπάνπεη ε δοκαηυηεηα ζοκάρεςξ 

κέςκ δακείςκ, πμο ηα πνεηάζηεθε ε Γιιάδα ζηα πνυκηα πμο αθμιμφζεζακ».  

  

Ζζημνία ημο Γιιεκηθμφ Έζκμοξ, ηυμ. Ζ∆΄, ζζ. 164-165  
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ΘΓΙΑ Β2  

Ακηιχκηαξ ζημηπεία απυ ημ θείμεκμ πμο αθμιμοζεί θαη αλημπμηχκηαξ ηηξ ηζημνηθέξ ζαξ γκχζεηξ, 

κα πενηγνάρεηε θαη κα αηηημιμγήζεηε ηε δηάζηαζε θαη ηεκ ακηίζεζε πνμζθφγςκ ημο 1922 θαη γεγεκχκ 

ζηεκ μηθμκμμηθή, πμιηηηθή θαη θμηκςκηθή δςή.  

  

 «Πμ ηαλίδη θνάηεζε δεθαέλη μένεξ. Ιεηά ηε Ξυδμ πηάζαμε Νεηναηά, μεηά θηάζαμε ζηεκ Ηένθονα. Ήηακ 

παναμμκή ημο Αγίμο Οπονίδςκμξ, 11 ∆εθεμβνίμο 1922. Έβνεπε. Βγήθαμε ζηεκ παναιία με θαΐθηα. Θέκε: 

“Θα ζαξ πάμε με αναμπάδεξ ζ’ έκα πςνηυ”. Ιαξ πήγακ ζημ πςνηυ Οηαονυξ
.

 θάκαμε ηέζζενηξ χνεξ 

χζπμο κα θηάζμομε εθεί. Γμείξ πεγαίκαμε πεδή, ηα πνάγμαηα μυκμ ζε αναμπάδεξ. Ηαη κα βνεπυμαζηε ζ’ 

υιμ αοηυ ημ δηάζηεμα ...  

 Άιιμοξ έβαιακ ζηε εθθιεζία ημο πςνημφ, άιιμοξ ζημ ζπμιείμ, άιιμοξ ζε ζπίηηα. ∆εκ νςηάεη θακέκαξ: 

“Νμημη είζηε, ηη ζέιεηε;” Ιηα αδηαθμνία. ∆εκ μαξ έδςζακ ηίπμηα κα θάμε. ∆εκ είπακ θη αοημί, ηί κα μαξ 

δχζμοκ; Ιηα “θαιεμένα” μυκμ μαξ έιεγακ. Ηαιή ήηακ θη αοηή. Γοηοπχξ είπαμε μαδί μαξ ρςμί ...  

 Ιαξ έθενακ ζηεκ Ηένθονα, μαξ έβαιακ ζημ θνμφνημ, ζηηξ εθεί πανάγθεξ. Ιεγάιμ Οάββαημ ήηακε. 

Ένπεηαη έκαξ αέναξ θαη ηηξ παίνκεη ηηξ πανάγθεξ. Πί κα θάκμομε; Νήγαμε ζηεκ εθθιεζία ημο Άη-Γηχνγε, 

εθεί θμκηά ...  

 Οηεκ ανπή δεκ ηαηνηάδαμε με ημοξ Ηενθοναίμοξ. Άιιεξ ζοκήζεηεξ αοημί, άιιεξ ζοκήζεηεξ εμείξ.  

Γιχζζα δεκ λέναμε, δεκ μπμνμφζαμε κα ζοκεκκμεζμφμε μαδί ημοξ. Ιεηά υμςξ ηα θηηάλαμε. Νμιιά 

ζοκμηθέζηα έγηκακ
.

 Ηενθοναίμη πήνακ πνμζθογμπμφιεξ».  

(Ιανηονία Γιέκεξ Ιακαήιμγιμο απυ ημ Ζθυκημ).  

Ε Έλμδμξ (έθδμζε ημο Ηέκηνμο Ιηθναζηαηηθχκ Οπμοδχκ), ηυμ. Β΄, ζζ. 348-349  
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