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ΓΛΓΠΑΔΜΙΓΚΜ ΙΑΘΕΙΑ ΘΓΩΞΕΠΖΗΕΟ ΗΑΠΓΡΘΡΚΟΕΟ: ΖΟΠΜΞΖΑ  

 

 ΜΙΑ∆Α ΝΞΩΠΕ   

Α1  

Κα γνάρεηε ζημ ηεηνάδηυ ζαξ ημοξ ανηζμμφξ ηεξ Οηήιεξ Ζ θαη δίπια ζε θάζε ανηζμυ έκα απυ ηα 

γνάμμαηα ηεξ Οηήιεξ ΖΖ, χζηε κα πνμθφπηεη ε ζςζηή ακηηζημίπηζε. Οηε Οηήιε ΖΖ πενηζζεφμοκ δφμ 

γνάμμαηα.  

Οηήιε Ζ Οηήιε ΖΖ  

1. Ρπμζηήνηλε ηεκ μοδεηενυηεηα ηεξ Γιιάδαξ ζημκ Α΄ 

Ναγθυζμημ Νυιεμμ.  

α. Θ. ∆ειηγηάκκεξ  

2. ∆εκ απμδεπυηακ ημ πςνηζμυ ηςκ ελμοζηχκ.  β. Ζςάκκεξ Ηςιέηηεξ  

3. Ίδνοζε ημ Φνμκηηζηήνημ ηεξ Πναπεδμφκηαξ.   γ. Αι. Ναπακαζηαζίμο  

4. Γπέβαιε έκα είδμξ θμηκμβμοιεοηηθήξ δηθηαημνίαξ.  δ. Βαζηιηάξ Ηςκζηακηίκμξ  

5. ΄Εηακ ανπεγυξ ημο Θασθμφ θυμμαημξ.   ε. Ιεηνμπμιίηεξ 

νφζακζμξ  

  ζη. Αιέλακδνμξ 

Ημομμοκδμφνμξ  

  δ. Οεβαζηυξ Ηομηκήηεξ  

 

                                                                                                                                       Ιμκάδεξ 15  

  

Α2  

Κα παναθηενίζεηε ηηξ ηζημνηθέξ πιενμθμνίεξ πμο αθμιμοζμφκ γνάθμκηαξ ζημ ηεηνάδηυ ζαξ ηε ιέλε 

Οωζηό ή Θάζμξ δίπια ζημ γνάμμα πμο ακηηζημηπεί ζηεκ θάζε πενίπηςζε:  

α. Μ ειιεκμημονθηθυξ πυιεμμξ ημο 1897 έιελε με ηε κίθε ηςκ Γιιήκςκ.  

β. Μ Οηναηηςηηθυξ Οφκδεζμμξ δεκ εγθαζίδνοζε δηθηαημνία, αιιά πνμχζεζε ηα αηηήμαηά ημο μέζς ηεξ 

Βμοιήξ.  

γ. Πμ βεκηδειηθυ θυμμα ήηακ ζε μεγάιμ βαζμυ πνμζςπμπαγέξ.  
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δ. Οημ ζοκέδνημ Γηνήκεξ ζημ Νανίζη (∆εθέμβνημξ  1918) μ Γιεοζένημξ Βεκηδέιμξ ζομπενηέιαβε ημκ 

Νυκημ ζημ θάθειμ ηςκ ειιεκηθχκ δηεθδηθήζεςκ.  

ε. Οφμθςκα με ημκ Ν. Γκεπεθίδε, ε γεκμθημκία ηςκ Γιιήκςκ ημο Νυκημο απυ ημοξ Κευημονθμοξ θαη 

ημοξ Ηεμαιηθμφξ έπεη δφμ βαζηθέξ δηαθμνέξ απυ ηε γεκμθημκία ηςκ Γβναίςκ.   

Ιμκάδεξ 10  

Β1  

Πη πνμέβιεπε ημ ηνηθμοπηθυ θυμμα γηα ημ πνυγναμμα ημο εθζογπνμκηζμμφ ηεξ πχναξ θαη πμηεξ 

πνμζπάζεηεξ έγηκακ γηα ηεκ οιμπμίεζή ημο;   

Ιμκάδεξ 12  
Β2  

Νχξ ακηέδναζε μ πνίγθηπαξ Γεχνγημξ θαη ε ειιεκηθή θοβένκεζε ζηεκ έθνελε θαη ηεκ επέθηαζε ηεξ 

επακάζηαζεξ ημο Θενίζμο (1905);   

Ιμκάδεξ 13  
ΜΙΑ∆Α ∆ΓΡΠΓΞΕ  

  
Γ1  

Ακηιχκηαξ ζημηπεία απυ ημ θείμεκμ πμο αθμιμοζεί θαη με βάζε ηηξ ηζημνηθέξ ζαξ γκχζεηξ, κα 

απακηήζεηε ζημ ενχηεμα:   

Νμηεξ ζοκζήθεξ δηαμυνθςζακ ηε «κέα γεκηά» ακζνχπςκ μεηά ηεκ παναθμή ηςκ λεκηθχκ θμμμάηςκ;   

Ιμκάδεξ 25  
Ηείμεκμ   

«[...] Πὰ πνυκηα αὐηὰ παναθηενίδμκηαη θονίςξ ἀπὸ ηὶξ ζμβανὲξ πνμζπάζεηεξ μἰθμκμμηθῆξ 

ἀκαζογθνμηήζεςξ ηῆξ πχναξ, πμὺ εἶπε ἀνπίζεη κὰ δηαθαίκεηαη ἤδε ἀπὸ ηὴκ πνμεγμφμεκε δηεηία. Ἡ 

μεηαζηνμθὴ ηῆξ θμηκῆξ γκχμεξ, ζοκέπεηα ηῶκ ἀπνυβιεπηςκ ζοκζεθῶκ, πμὺ ἐπέβαιε ζηὴκ Ἑιιάδα ἡ 

δηεζκὴξ πμιηηηθή, ζὲ ἀκηίζεζε πνὸξ ηὸ δεμυζημ αἴζζεμα, ἡ πνυζθαηνε ἐγθαηάιεηρε μεγαιεπήβμιςκ 

ὀκείνςκ γηὰ μηὰ ἀπανπὴ ἀπειεοζενχζεςξ ηῶκ ὑπυδμοιςκ ἀθυμε Ἑιιήκςκ, ἐπέβαιιακ ζηὰ πνυκηα μεηὰ 

ηὸκ Ηνημασθὸ πυιεμμ ηὴκ ἀκάγθε κὰ ἀκαδεηεζεῖ δηέλμδμξ πνὸξ μηὰ ἄιιε θαηεφζοκζε, πνὸξ ηὴκ 

μἰθμκμμηθὴ ἀκὰπηολε ηῆξ πχναξ. Μἱ Ἕιιεκεξ ζοκεηδεημπμίεζακ ὅηη ἔπνεπε κὰ ἀλημπμηήζμοκ ὅ,ηη εἶπακ 

ζηὰ πένηα ημοξ πανὰ κὰ πενημέκμοκ ηὴκ πναγμαημπμίεζε ηῶκ ὀκεὶνςκ ημοξ, πμὺ ἔηζη ἢ ἀιιηῶξ 

ἀκαβάιιμκηακ ἢ μαηαηχκμκηακ. Πὰ ζηεκὰ ζφκμνα, μέζα ζηὰ ὁπμῖα ἦηακ θαηαδηθαζμέκμη κὰ δμῦκ, ημὺξ 

ἀπμζηενμῦζακ ἀπὸ μηὰ ἐπάνθεηα πιμοημπαναγςγηθῶκ πεγῶκ. Ἔπνεπε ζοκεπῶξ ἡ πμιηηηθὴ 

ἀκηημεηχπηζε ημῦ πνμβιήμαημξ κὰ δχζεη ηὴ ζέζε ηεξ ζηὴκ μἰθμκμμηθή. Ἔηζη ἡ πχνα ἄνπηζε κὰ 

πνμμδεφεη ὑιηθὰ θαὶ αὐηὸ ἦηακ μηὰ ἀπάκηεζε ζηὸ ἀδηέλμδμ πμὺ βνέζεθε ὡξ πνὸξ ηὴ δηεζκή ηεξ ζέζε.»  

  
∆εμεηναθυπμοιμξ, Μδ., «Οηνμθή ηεξ θοβενκεηηθήξ πμιηηηθήξ πνμξ ηεκ εζςηενηθή ακάπηολε ηεξ πχναξ», Ζζημνία ημο 
Γιιεκηθμφ Έζκμοξ, η. ΖΓ΄, Γθδμηηθή Αζεκχκ, Αζήκα 1977, ζ. 172.  

  

  

∆1  

Ακηιχκηαξ ζημηπεία απυ ημ θείμεκμ πμο αθμιμοζεί θαη με βάζε ηηξ ηζημνηθέξ ζαξ γκχζεηξ, κα 

απακηήζεηε ζηα ενςηήμαηα:   

α. Νχξ οιμπμηήζεθε ε αζηηθή ζηέγαζε ηςκ με εφπμνςκ θαη ε εγθαηάζηαζε ηςκ άπμνςκ πνμζθφγςκ 
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ζηεκ Αζήκα θαη ημκ Νεηναηά;  (μμκάδεξ 15)  

β. Νμηεξ ήηακ μη ζοκζήθεξ δηαβίςζεξ ηςκ πνμζθφγςκ αοηχκ;  

  (μμκάδεξ 10)  

Ιμκάδεξ 25  
  

Ηείμεκμ   

 «Οηεκ Αζήκα οπμιμγίδεηαη υηη μ πιεζοζμυξ είπε οπενδηπιαζηαζηεί μέζα ζε δεθαμθηχ μήκεξ. ∆ηεζκείξ 

ακαθμνέξ έθνμοακ ημκ θχδςκα ημο θηκδφκμο γηα ηηξ ηναγηθέξ ζοκζήθεξ πμο επηθναημφζακ ζημοξ 

πνμζθογηθμφξ αοημφξ ζοκμηθηζμμφξ:  

 Ιηα πυιε ηςκ 300.000 θαημίθςκ δημγθχζεθε («πνήζηεθε») λαθκηθά θαη έθηαζε πάκς απυ 

700.000. Μη πανμπέξ κενμφ θαηέννεοζακ, μ θςηηζμυξ ήηακ θαθυξ, θαη ημ υηη μη δνυμμη 

απμηειμφκηαη απυ ιαθθμφβεξ δεκ πνμθαιεί θαη μεγάιε έθπιελε ακ ακαιμγηζημφμε ηηξ ζοκζήθεξ 

πμο επηθναημφκ. Ιε ηεκ ελαίνεζε ηεξ Ηίκαξ, δεκ έπς βνεζεί αιιμφ πμοζεκά υπμο ε αίζζεζε 

εκυξ ηυπμο πμο θαηαθιφδεηαη απυ θυζμμ κα είκαη ηυζμ μλομέκε. Ε μυιοκζε είκαη ε μυκε ιέλε πμο 

μπμνεί κα απμδχζεη ηηξ ζοκζήθεξ δηαβίςζεξ αοημφ ημο πιεζοζμμφ ζε θάζε μηθμδμμηθυ 

ηεηνάγςκμ1.   

 [...] Οογθεθνημέκα, ζηεκ Ηαηζανηακή οπήνπακ ζοκμιηθά 1.800 ζπίηηα γηα 10.800 άημμα. Απυ ηεκ ΓΑΝ 

θαηαζθεοάζηεθακ μεηά ημ 1828 ηα 350. Έςξ ηυηε μ πιεζοζμυξ έμεκε ζε 1.000 πιηκζυθηηζηα ζπίηηα θαη 

ζε 500 λφιηκα παναπήγμαηα, εκχ ε πιεημρεθία ηςκ θαημίθςκ δήιςκε αζπμιία ηεκ αγνμηηθή. Ακ 

ακαιμγηζηεί θακείξ υηη έιαβακ βμήζεηα ζε βμμεηδή θαη πνυβαηα ή πμίνμοξ πςνίξ κα ακεγενζμφκ ζηάβιμη, 

εφθμια θαηακμμφμε υηη μη άκζνςπμη θαη ηα δχα ζοδμφζακ θάης απυ ηεκ ίδηα ζηέγε. Νένα απυ ηηξ 

θνηθηέξ ζοκζήθεξ ογηεηκήξ, ε φδνεοζε ημο πνμζθογηθμφ πιεζοζμμφ γηκυηακ με βοηία ημο δήμμο ή με 

οδνμπχιεξ, μη μπμίμη πςιμφζακ ημ κενυ
2

. Ε δηεθδίθεζε πανμπήξ κενμφ παναπέμπεη ζε ζφγπνμκεξ 

γεςπμιηηηθέξ δηαμάπεξ ή θαη έκμπιεξ ζοννάλεηξ ζημκ Πνίημ Ηυζμμ. [...]»  

1
 Markham, V.R., “Greece and the Refugees from Asia Minor”, Fortnightly Review, February 1925, 

ζ.179.  

  

Ηνεηηθυξ, Γ., «Ξηδμζπαζηηθμπμίεζε ηεξ πμιηηηθήξ γεςγναθίαξ ημο κέμο πενηαζηηθμφ πχνμο ηεξ Αζήκαξ 

μεηά ηεκ έιεοζε ηςκ μηθναζηαηχκ πνμζθφγςκ», πεν. Γεςγναθίεξ, ηεφπμξ 13, θζηκυπςνμ 2007, εθδ. 

Γλάκηαξ,  ζ. 119.  

  

2
 Ο. Πδηυθαξ, «Ε έκηαλε ηςκ πνμζθφγςκ ζηεκ ειιεκηθή θμηκςκία θαη ε έκηαλε ζηεκ Ηαηζανηακή», ζημ Μ 

λενηδςμυξ θαη ε άιιε παηνίδα. Ννμζθογμοπυιεηξ ζηεκ Γιιάδα, Αζήκα: Γηαηνεία Οπμοδχκ 

Κεμειιεκηθμφ Νμιηηηζμμφ θαη Γεκηθήξ Ναηδείαξ, 1997, ζ.123.  

     

 

 

 

 

 

 

 

 


