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ΓΛΓΠΑΔΜΙΓΚΜ ΙΑΘΕΙΑ ΘΓΩΞΕΠΖΗΕΟ ΗΑΠΓΡΘΡΚΟΕΟ: ΖΟΠΜΞΖΑ  

 

ΜΙΑ∆Α ΝΞΩΠΕ   

Α1   

Κα παναθηενίζεηε ηηξ πνμηάζεηξ πμο αθμιμοζμφκ γνάθμκηαξ ζημ ηεηνάδηυ ζαξ ηε ιέλε Οωζηό ή Θάζμξ 

δίπια ζημ γνάμμα πμο ακηηζημηπεί ζηεκ θάζε πνυηαζε:  

α. Πμ «άηη μομαγημφκ» (1856) μδήγεζε ζηε ζηαδηαθή οπμπχνεζε ημο δοζμεκμφξ θιίμαημξ γηα ημοξ 

οπυδμοιμοξ Έιιεκεξ ηεξ Μζςμακηθήξ Αοημθναημνίαξ.  

β. Πμκ Απνίιημ ημο 1916 μ ημφνθμξ βαιήξ Ιεπμέη Πδεμάι Αδμή Ιπέε πανέδςζε ηε δημίθεζε ηεξ 

Πναπεδμφκηαξ ζημκ Ιεηνμπμιίηε Γενμακυ Ηαναβαγγέιε.  

γ. Ε πνχηε θοβένκεζε ηεξ Ηνεηηθήξ πμιηηείαξ ενγάζηεθε με δήιμ αιιά δεκ απέδςζε ζε ζφκημμμ 

πνμκηθυ δηάζηεμα ζεμακηηθυ ένγμ.  

δ. Ε εοηοπήξ γηα ηεκ Γιιάδα έθβαζε ηςκ Βαιθακηθχκ πμιέμςκ έδςζε θαη ζημ Ηνεηηθυ δήηεμα ηεκ 

μνηζηηθή ιφζε.  

ε. Ε θηκεηηθυηεηα ηςκ πνμζθφγςκ, ηδηαίηενα θαηά ηα πνχηα πνυκηα μεηά ηεκ άθηλή ημοξ ζηεκ Γιιάδα, 

οπήνλε μεγάιε.  

Ιμκάδεξ 10  

  

Α2  

Κα δχζεηε ημ πενηεπυμεκμ ηςκ αθυιμοζςκ υνςκ:   
α. Γιιεκηθυ ηοπμγναθείμ Πναπεδμφκηαξ  

β. Ο.Γ.Η.Γ.  

γ. Ιηθηή Γπηηνμπή Ακηαιιαγήξ (1923)  

Ιμκάδεξ 15  

  

Β1  

α. Νμηα εθζογπνμκηζηηθά αηηήμαηα ηςκ ακηηπμιηηεοηηθχκ μμίιςκ, πμο ζογθνμηήζεθακ πενί ηα ηέιε ηεξ 

δεθαεηίαξ ημο 1850, ελέθναζε με ηεκ πμιηηηθή ημο δνάζε μ Αιέλακδνμξ Ημομμοκδμφνμξ; 

(μμκάδεξ 5)  

β. Νμημη ζομμεηείπακ ζηεκ επακάζηαζε θαηά ημο ζςκα, ημ 1862; (μμκάδεξ 5)  

Ιμκάδεξ 10   

Β2  

Νχξ ελειίπζεθε ημ Ηνεηηθυ Δήηεμα απυ ηεκ έθνελε ηςκ Βαιθακηθχκ Νμιέμςκ μέπνη ημκ Φεβνμοάνημ 

ημο 1913;  

Ιμκάδεξ 15  
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ΜΙΑ∆Α ∆ΓΡΠΓΞΕ  

Γ1  Ακηιχκηαξ ζημηπεία απυ ημ θείμεκμ πμο αθμιμοζεί θαη με βάζε ηηξ ηζημνηθέξ ζαξ γκχζεηξ, κα 

ακαθενζείηε ζηηξ βαζηθέξ νοζμίζεηξ ημο Οοκηάγμαημξ ημο 1864.  

Ιμκάδεξ 25  

ΗΓΖΙΓΚΜ  

Ἀκχηαημξ ἄνπμκηαξ ημῦ θνάημοξ ὁνίζζεθε ὁ βαζηιηάξ, ζηὸκ ὁπμῖμ ἀκαηέζεθε ἡ κμμμζεηηθὴ ιεηημονγία 

θαζὼξ θαὶ ζηὴ Βμοιή (ἄνζν. 22), μὲ ηὴκ ἔκκμηα ὅηη ἁνμυδημη γηὰ ηὴκ ὑπμβμιὴ ζπεδίςκ κυμςκ ἦηακ ηυζμ 

ὁ βαζηιηὰξ μέζς ηῶκ ὑπμονγῶκ ὅζμ θαὶ ἡ Βμοιή, θαὶ ὅηη ἡ ρήθηζε ηῶκ ζπεδίςκ ζὰ γηκυηακ ἀπὸ ηὴ 

Βμοιή, ἐκῶ ἡ θφνςζε θαὶ ἡ δεμμζίεοζή ημοξ, γηὰ κὰ γίκμοκ κυμμη, ἀπὸ ηὸ βαζηιηά (ἄνζν. 36). Ἡ Βμοιὴ 

ζὰ ἀπανηηδυηακ ἀπὸ βμοιεοηὲξ μἱ ὁπμῖμη ζὰ ἐθιέγμκηακ μὲ ἄμεζε, θαζμιηθή θαὶ μοζηηθὴ ρεθμθμνία, θαὶ 
ζὰ ἀκηηπνμζχπεοακ ηὸ ἔζκμξ θαὶ ὄπη μυκμ ηὴκ ἐπανπία ὅπμο ἐθιέγμκηακ. Ἡ δηάνθεηα ηῆξ βμοιεοηηθῆξ 

πενηυδμο θαζμνίζζεθε κὰ εἶκαη ηέζζενα πνυκηα, θαὶ ὁ ἀνηζμυξ ηῶκ βμοιεοηῶκ ἀκάιμγμξ μὲ ηὸκ 

πιεζοζμὸ ηῆξ βμοιεοηηθῆξ πενηθένεηαξ (ἐπανπίαξ), ζὲ θαμηὰ πενίπηςζε ὅμςξ, ζηὸ ζφκμιυ ημο, 

μηθνυηενμξ ἀπὸ 150 [...] .  

∆εφηενμ κμμμζεηηθὸ ζῶμα δὲκ ἱδνφζεθε θαὶ ἔηζη δὲκ ἀκαβίςζε ἡ Γενμοζία, πμὺ εἶπε θαηανγεζεῖ ἀπὸ ηὴ 

Οοκέιεοζε μὲ εἰδηθὸ ρήθηζμα [...]   

Ἡ ἐθηειεζηηθὴ ἐλμοζία ἀκαηέζεθε ζηὸ βαζηιηά, ὁ ὁπμῖμξ ζὰ ηὴκ ἀζθμῦζε μέζς ηῶκ ὑπμονγῶκ, πμὺ ὁ 

ἴδημξ ζὰ δηυνηδε. Πὸ πνυζςπμ ημῦ βαζηιηᾶ ἀκαγκςνίζζεθε ἀκεφζοκμ θαὶ ἀπαναβίαζημ [...].  

  
Ἱζημνία ημῦ Ἑιιεκηθμῦ Ἔζκμοξ, η. ΖΓ΄: Κεχηενμξ Ἑιιεκηζμὸξ ἀπὸ 1833 ὡξ 1881, Ἀζήκα: Ἐθδμηηθὴ Ἀζεκῶκ, 1977, ζ. 237.  

  

 ∆1    Αλημπμηχκηαξ ηηξ ηζημνηθέξ ζαξ γκχζεηξ θαη ακηιχκηαξ ζημηπεία απυ ημ θείμεκμ πμο ζαξ 

δίκεηαη, κα ακαθενζείηε ζηηξ επηδνάζεηξ πμο άζθεζακ ζημκ Κεμειιεκηθυ Νμιηηηζμυ μη πνυζθογεξ μεηά 

ηεκ άθηλή ημοξ ζηεκ Γιιάδα (1922).  

Ιμκάδεξ 25  

ΗΓΖΙΓΚΜ  

Ε έιεοζε ηςκ Ιηθναζηαηχκ έδςζε χζεζε ζηεκ ειιεκηθή ιμγμηεπκία θαη ηεκ πιμφηηζε με κέα 

ζημηπεία. Οημ γιςζζηθυ ημμέα, ε οημζέηεζε ηεξ δεμμηηθήξ απυ ημοξ ζογγναθείξ θαη πμηεηέξ ηεξ 

πενηυδμο, υπςξ θαη ε απμθιεηζηηθή πνήζε ηεξ απυ ηηξ πνμζθογηθέξ μάδεξ, ζοκέβαιακ ζηεκ επηθνάηεζή 

ηεξ επί ηεξ θαζανεφμοζαξ. [...].   

Μ ιασθυξ πμιηηηζμυξ, ε μμοζηθή, ημ ηναγμφδη, μ πμνυξ, ε μαγεηνηθή, ε εκδομαζία, ηα έζημα ηςκ 

Ιηθναζηαηχκ πιμφηηζακ ηεκ ειιεκηθή ιασθή πανάδμζε. Οηηξ εθθνάζεηξ αοηέξ ημο θαζεμενηκμφ 

ακζνχπμο δεκ οπάνπμοκ ζηεγακά. Έηζη θαη ζηεκ Ιηθναζία μη ιαμί, πένα απυ ηα υπμηα πνμβιήμαηα, 

ζοδμφζακ εηνεκηθά ακηαιιάζζμκηαξ ήζε, ηναγμφδηα θαη πμνμφξ. Ε ηδηαίηενε αοηή μμοζηθμ-πμνεοηηθή 

πανάδμζε απυ ηα δοηηθά πανάιηα, ηεκ Ηαππαδμθία, ημκ Νυκημ, έθζαζε μαδί με ημοξ πνυζθογεξ ζηεκ 

Γιιάδα. Οηα πνυκηα εθείκα ημ δεμμηηθυ ηναγμφδη (ζομπενηιαμβακμμέκμο θαη εθείκμο ηςκ ειιεκηθχκ 

πιεζοζμχκ ηεξ Ιηθνάξ Αζίαξ), ςξ «εζκηθή» μμοζηθή, απέθηεζε βανφκμοζα ζεμαζία [...].   

Αιιά θαη μ πημ ακεπηογμέκμξ, ζε ζπέζε με ηεκ Γιιάδα, αζηηθυξ πμιηηηζμυξ ηεξ 

Ηςκζηακηηκμφπμιεξ θαη ηεξ Ομφνκεξ μεηαθοηεφζεθε θαη πνμζανμυζζεθε ζηηξ κέεξ ζοκζήθεξ. Μ 

πιμφημξ ηεξ ιασθήξ μηθναζηαηηθήξ μμοζηθήξ μεηαθένζεθε ζηε μεηνυπμιε. Πμ ζμονκαίηθμ ηναγμφδη (μ 

υνμξ θαιφπηεη ημ αζηηθυ ηναγμφδη απυ ηεκ Ηςκζηακηηκμφπμιε ςξ ημ μηθναζηαηηθυ κυημ) θονηάνπεζε ςξ 

ηα μέζα ηεξ δεθαεηίαξ ημο 1930 ζηε ιασθή μμοζηθή ζθεκή ηεξ πχναξ.   

  

Β. Νακαγηςηυπμοιμξ (επημ.), Ζζημνία ημο Κέμο Γιιεκηζμμφ, 1770-2000, 7
μξ

 ηυμμξ: Μ Ιεζμπυιεμμξ, 1922-1940: Απυ ηεκ 

Αβαζίιεοηε ∆εμμθναηία ζηε ∆ηθηαημνία ηεξ 4
εξ

 Αογμφζημο, Αζήκα: Γιιεκηθά Γνάμμαηα, 2003, ζζ. 98-99.  


