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OΙΑ∆Α Α΄   

ΘΓΙΑ Α1  

Α.1.1 Νμημη ήηακ μη πανάγμκηεξ πμο πνμθάιεζακ ηεκ ίδνοζε ημο Ομζηαιηζηηθμφ Γνγαηηθμφ Ηυµµαημξ 

Γιιάδμξ (Ο.Γ.Η.Γ.), πμηεξ μη βαζηθέξ ημο ζέζεηξ θαη ε ελέιηλε ημο θυµµαημξ ςξ ημ 1924;  

Ιμκάδεξ 9  

  

Α.1.2 Νμηεξ ήηακ μη βαζηθέξ πμιηηηθέξ ζέζεηξ ημο ναιιηθμφ θυµµαημξ;  

Ιμκάδεξ 8  

  

Α.1.3 Κα πενηγνάρεηε ημοξ πανάγμκηεξ πμο εοκυεζακ ηε καοηηιηαθή θαη εµπμνηθή δναζηενηυηεηα ζημκ 

ειιεκηθυ πχνμ θαηά ημ 18μ αηχκα µέπνη θαη ημοξ Καπμιευκηεημοξ πμιέµμοξ.  

Ιμκάδεξ 8  

  

ΘΓΙΑ Α2  

Α.2.1 Κα πνμζδημνίζεηε, ακ ημ πενηεπυµεκμ ηςκ αθυιμοζςκ πνμηάζεςκ είκαη ζςζηυ ή υπη, γνάθμκηαξ ζημ 

ηεηνάδηυ ζαξ ηεκ έκδεηλε Οωζηό ή Θάθξπ δίπια ζημ γνάµµα πμο ακηηζημηπεί ζε θάζε πνυηαζε.  

α. Ε ειιεκηθή βημµεπακία θαηά ημ 19μ αηχκα οπέθενε απυ ηεκ έιιεηρε πνχηςκ οιχκ.  

β. Ε επηβμιή ημο ∆ηεζκμφξ Μηθμκμµηθμφ Γιέγπμο (∆.Μ.Γ.) πενηυνηζε ηεκ πηζημιεπηηθή 

ηθακυηεηα ημο ειιεκηθμφ θνάημοξ.  

γ. Πμ Οφκηαγµα ημο 1864 υνηδε ςξ πμιίηεοµα ηεξ Γιιάδαξ ηε ζοκηαγµαηηθή µμκανπία.  

δ. Ε Θέζπε Φηιειεοζένςκ ηδνφζεθε ζηεκ Αζήκα ημ 1912.  

ε. Ε αγνμηηθή απμθαηάζηαζε ηςκ πνμζθφγςκ ημ 1923-1930 απέβιεπε ζηε δεµημονγία µηθνχκ 

γεςνγηθχκ ηδημθηεζηχκ.  

ζη. Οφµθςκα µε ηεκ ειιεκμημονθηθή Οφµβαζε ακηαιιαγήξ ηςκ πιεζοζµχκ ηεξ 30εξ Ζακμοανίμο 

1923, μη ακηαιιάληµμη είπακ δηθαίςµα κα δηαηενήζμοκ ηεκ παιηά ημοξ ηζαγέκεηα.  

Ιμκάδεξ 12  

 Α.2.2 Νμηεξ ήηακ μη βαζηθέξ δηαθμνέξ ζηηξ πμιηηηθέξ ζέζεηξ ημο Θ. ∆ειηγηάκκε θαη ημο . Πνηθμφπε;  

Ιμκάδεξ 13  

ΜΙΑ∆Α Β΄ 

ΘΓΙΑ Β1  

ΗΓΖΙΓΚΜ  

Ε παιαηά ακηηπάζεηα, πμο είπε ηηξ θαηαβμιέξ ηεξ ζηα πνυκηα ημο Αγχκα θαη είπε ηε µμνθή ςξ επί 

ημ πιείζημκ πμιηηηζηηθήξ θαη ημπηθηζηηθήξ επζνηθήξ πνμδηαζέζεςξ ηςκ κηυπηςκ θαηά ηςκ εηενμπζυκςκ, μη 

μπμίμη δηέζεηακ ακχηενε µυνθςζε θαη δοηηθμφξ ηνυπμοξ, είπε πάνεη θαηά ηεκ πενίμδμ ηεξ απυιοηεξ 

µμκανπίαξ μηθμκμµηθέξ θαη πμιηηηθέξ δηαζηάζεηξ, επεηδή ημ ζηέµµα έδεηπκε ηεκ πνμηίµεζή ημο ζημοξ 

"κεμθενµέκμοξ" γηα ηεκ επάκδνςζε ημο θναηηθμφ µεπακηζµμφ, παναµενίδμκηαξ ημοξ κηυπημοξ. (...) Ιμιμκυηη 
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(...) ε πνμηίµεζε αοηή βαζηδυηακ ζηεκ ανπή ηεξ αλημθναηίαξ (μη εηενυπζμκεξ ήηακ εκεµενςµέκμη ζε ζέµαηα 

δημηθήζεςξ εκυξ δοηηθμφ ηφπμο θνάημοξ)  θαη ελοπενεημφζε πμιηηηθέξ ζθμπηµυηεηεξ (μη εηενυπζμκεξ, ζε 

ακηίζεζε µε ημοξ αοηυπζμκεξ, δε δηέζεηακ ημπηθή δφκαµε, θαη γη' αοηυ µπμνμφζε κα βαζίδεηαη ζ'  αοημφξ 

πενηζζυηενμ ημ ζηέµµα), μη αοηυπζμκεξ ηε ζεςνμφζακ άκηζε θαη άδηθε µεηαπείνηζε, θαη ζηένεζε υιςκ 

εθείκςκ ηςκ απμιαοχκ θαη εοενγεηεµάηςκ πμο ζεςνμφζακ υηη ακήθακ ζ' αοημφξ.  

 Ε μηθμκμµηθή άκμδμξ ηςκ εηενμπζυκςκ ημοξ θαηέζηεζε πενηζζυηενμ ακηηπαζείξ ζημοξ αοηυπζμκεξ, υπςξ 

ήηακ θοζηθυ. Μ πιμοηηζµυξ ημοξ μθεηιυηακ απυ ημ έκα µένμξ ζηηξ εµπμνηθέξ ημοξ δναζηενηυηεηεξ θαη απυ 

ημ άιιμ ζηεκ οπενεζία ημοξ ζημκ θναηηθυ µεπακηζµυ [πμο θαηά θφνημ ιυγμ πνμθάιεζε ηεκ ακηηπάζεηα ηςκ 

αοημπζυκςκ εκακηίμκ ημοξ].   

  Κηθεθυνμξ ∆ηαµακημφνμξ, Ζ.Γ.Γ. ημµ. ΖΓ΄, ζζ. 110-111  

  

  

Β.1.1 Κα επηζεµάκεηε ηα πςνία ημο παναπάκς θεηµέκμο πμο πενηγνάθμοκ ηεκ πμιηηηθή θαη μηθμκμµηθή 

ζέζε ηςκ εηενμπζυκςκ ζημ πιαίζημ ημο κεμζφζηαημο ειιεκηθμφ θνάημοξ.  

Ιμκάδεξ 12  

  

Β.1.2 Ιε βάζε ημ θείµεκμ θαη ηηξ ηζημνηθέξ ζαξ γκχζεηξ, κα πενηγνάρεηε ηεκ ακηηδηθία αοημπζυκςκ-

εηενμπζυκςκ, ζπεηηθά µε ηεκ απυθηεζε ηεξ ηδηυηεηαξ ημο Έιιεκα πμιίηε θαη ηε ζηειέπςζε ημο 

δεµμζίμο.  

Ιμκάδεξ 13  

  

  

ΘΓΙΑ Β2  

Κα θνίκεηε εάκ ε δναζηενημπμίεζε ημο ελςειιαδηθμφ ειιεκηθμφ θεθαιαίμο ζηεκ Γιιάδα θαηά ημ 19μ αηχκα 

οπήνλε επςθειήξ γηα ημ ειιεκηθυ θνάημξ.  

Κα ηεθµενηχζεηε ηεκ άπμρή ζαξ.  

Ιμκάδεξ 25  

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


