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ΟΡΚΜΘΜ ΟΓΘΖ∆ΩΚ: ΠΓΟΟΓΞΖΟ (4)  

  

  

ΜΙΑ∆Α Α΄  

ΘΓΙΑ Α1  

α. Κα δχζεηε ημ πενηεπυµεκμ ηςκ αθμιμφζςκ υνςκ :  

 • Γζκηθέξ γαίεξ  

 • Οηναηηςηηθυξ Οφκδεζµμξ  

 • Ιηθηή Γπηηνμπή Ακηαιιαγήξ (1923)  

 

  Ιξμάδεπ 15  

  

β. Κα πνμζδημνίζεηε ακ ημ πενηεπυµεκμ ηςκ αθμιμφζςκ πνμηάζεςκ είκαη ζςζηυ ή υπη γνάθμκηαξ ζημ 

ηεηνάδηυ ζαξ ηεκ έκδεηλε Οωζηό ή Θάθξπ δίπια ζημκ ανηζµυ πμο ακηηζημηπεί ζηεκ θάζε πνυηαζε.  

1. Μ Γ. ∆ειεγηχνγεξ ήηακ εγέηεξ ηςκ μνεηκχκ.  

2. Μ . Πνηθμφπεξ ζεςνμφζε ημ θνάημξ ςξ µμπιυ ηεξ μηθμκμµηθήξ ακάπηολεξ.  

3. Ε Ημηκςκημιμγηθή Γηαηνεία επηδεημφζε γηα υια ηα µέιε ηεξ θμηκςκίαξ ηζυηεηα εοθαηνηχκ.  

4. Οηηξ εθιμγέξ ημο Κμεµβνίμο 1910 επηθνάηεζακ μη Φηιειεφζενμη.  

 Ιξμάδεπ 8  

  

ΘΓΙΑ Α2  

α. Νμηα ήηακ ηα πιεμκεθηήµαηα πμο είπε απμθηήζεη ε Γιιάδα ηεκ πενίμδμ ημο µεζμπμιέµμο (1919-

1939) ηα μπμία επέηνεπακ ηε ζεηηθή μηθμκμµηθή ηεξ πμνεία;  

  Ιξμάδεπ 15  

  

β. Νμηα µέζα δηέζεζε ζηεκ ΓΑΝ (Γπηηνμπή Απμθαηαζηάζεςξ Ννμζθφγςκ) ε ειιεκηθή θοβένκεζε γηα 

ηεκ απμθαηάζηαζε ηςκ πνμζθφγςκ ημ 1923;  

 Ιξμάδεπ 12  

  

ΜΙΑ∆Α Β΄  

ΘΓΙΑ Β1  

νεζηµμπμηχκηαξ ηα ζημηπεία πμο δίκμκηαη ζημοξ παναθάης πίκαθεξ θαη αλημπμηχκηαξ ηηξ ηζημνηθέξ 

ζαξ γκχζεηξ, κα πενηγνάρεηε ηεκ πμνεία ημο ελςηενηθμφ εµπμνίμο ηεξ Γιιάδαξ ζημ δεφηενμ µηζυ ημο 19
μο

 

αηχκα έςξ ημ 1910.  
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ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

 ΝΖΚΑΗΑΟ  

Ούμθεζη ενωηεοικξύ εµπξοίξρ  

Ι.Μ. δεκαεηιώμ 1860-1870 και 1900-1910  

Βαζικά ποξϊόμηα (πξζξζηό % ηηπ ανίαπ)  

  

Α. Γιζαγωγέπ  

Γίδξπ  1860-1870  1900-1910  

Αγνμηηθά πνμσυκηα  31%  36%  

Βημµεπακηθά  24%  30%  

Ννχηεξ φιεξ  12%  18%  

 

Β. Γναγωγέπ  

Γίδξπ  1860-1870  1900-1910  

Αγνμηηθά πνμσυκηα  63%  75%  

Βημµεπακηθά  7%  2%  

Ννχηεξ φιεξ  17%  22%  

  

 Ιξμάδεπ 25  

 ΘΓΙΑ Β2  

Ιε βάζε ημ παναθάης θείµεκμ θαη αλημπμηχκηαξ ηηξ ηζημνηθέξ ζαξ γκχζεηξ,   

α. Κα πενηγνάρεηε ηηξ ζοκζήθεξ δηαβίςζεξ ηςκ πνμζθφγςκ ζηα αζηηθά θέκηνα.  

 Ιξμάδεπ 13  

  

β. Κα ακηηπαναβάιεηε ημοξ ηνυπμοξ ηεξ αζηηθήξ απμθαηάζηαζεξ ηςκ απυνςκ θαη ηςκ εφπμνςκ 

πνμζθφγςκ.  

Ιξμάδεπ 12  

  

ΗΓΖΙΓΚΜ  

. . . Ηαθήκ θαθχξ, µεκ ηα νςηάξ, πχξ δμφζαµε. Έθηαζε μ δεφηενμξ πνυκμξ ηεξ πνμζθογηάξ. 

Ήµαζηε ζηα 1924 θη αθμφζαµε πςξ γίκμκηαη ζοκμηθηζµμί, γηα κα θάηζμοµε εµείξ μη πνυζθογεξ, ζημκ 

Νμδμκίθηε [=Κ. Ζςκία], ζημοξ Νμδανάδεξ [=Νενηζζυξ], ζηεκ Ημθθηκηά.  

Πυηε λένεηξ πχξ πηάκακε ηα ζπίηηα ζημοξ ζοκμηθηζµμφξ; Νήγαηκεξ εθεί, θνεµμφζεξ έκα ηζμοβαιάθη ή 

υ,ηη είπεξ ζ’ έκα δςµάηημ θαη ημ ζπίηη ήηακε δηθυ ζμο. Αηειείςηα ήηακε αθυµε˙ θεναµίδηα δεκ είπακε, 

πυνηεξ δεκ είπακε, πανάζονα δεκ είπακε. Ηαη µενηθά πμο είπακε πυνηεξ θαη πανάζονα πεγαίκακε άιιμη ηε 

κφπηα θαη ηηξ βγάδακε θαη ακάβακε θςηηέξ κα δεζηαζμφκε, κα µαγεηνέρμοκε. ∆φμ πνυκηα φζηενα πμο 

θηάζαµε εµείξ ζηεκ Γιιάδα ήνζε θαη µαξ βνήθε ζηεκ Ημθθηκηά θαη μ άκηναξ µμο. Αοηυξ ήνζε απυ ημοξ 

ηειεοηαίμοξ αηπµαιχημοξ, γηαηί, επεηδή ήηακε ηεπκίηεξ, ημκ θναημφζακε θαη ημοξ δμφιεοε.  

∆μοιέραµε, θμοναζηήθαµε θαη θάκαµε θαη ζπίηη θαη ακαζηήζαµε ηα παηδηά µαξ θαη δμοιέρακε θη εθείκα 

˙ θη εδχ ζα ηειεηχζμοµε ηε δςή µαξ. Πα βάζακά µαξ πμηέ δεκ ζα θφγμοκε απυ µέζα µαξ.  

 Ιανηονίεξ Ιηθναζηαηχκ πνμζθφγςκ γηα ηεκ άθηλή ημοξ ζηεκ Γιιάδα, απυ ημ βηβιίμ «Ε Έλμδμξ» 

(έθδμζε ημο Ηέκηνμο Ιηθναζηαηηθχκ Οπμοδχκ) ηυµ. Α΄ ζ. 193-195.  

  


