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ΜΙΑ∆Α Α΄  

ΘΓΙΑ Α1  

α. Κα δχζεηε ημ πενηεπυµεκμ ηςκ αθμιμφζςκ υνςκ :  

 • Φεκηεναζηυκ.  

 • Ημηκςκημιμγηθή Γηαηνεία.  

 • Γπηηνμπή Απμθαηάζηαζεξ Ννμζθφγςκ (Γ.Α.Ν.).  

 

  Ιμκάδεξ 15  

  

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

ηεηνάδηυ ζαξ ηεκ έκδεηλε Οςζηυ ή Θάζμξ δίπια ζημκ ανηζµυ πμο ακηηζημηπεί ζηεκ θάζε πνυηαζε.  

1. Ηαηά ηεκ πενίμδμ ημο Ηνηµασθμφ πμιέµμο, ημ αγγιηθυ θαη γαιιηθυ θυµµα θένδηζακ ηεκ εµπηζημζφκε ηςκ 

μπαδχκ ημοξ.  

2. Οηε δηάνθεηα ημο 19μο αηχκα, ε ειιεκηθή καοηηιία, πανά ηηξ πενηυδμοξ θνίζεξ πμο πέναζε, 

αθμιμφζεζε ακμδηθή πμνεία.  

3. Μ ειιεκμημονθηθυξ πυιεµμξ ημο 1897 ηειείςζε µε μιμθιενςηηθή ήηηα ηεξ Γιιάδαξ.  

4. Μ Ηονηαθμφιεξ Ιαονμµηπάιεξ ήηακ εγέηεξ ηςκ πεδηκχκ.  

 Ιμκάδεξ 8  

  

ΘΓΙΑ Α2  

α. Νμημη ιυγμη μδήγεζακ ζηε δεµημονγία θεκηνηθήξ ηνάπεδαξ θαη ηναπεδηθμφ ζοζηήµαημξ αµέζςξ µεηά 

ηεκ ίδνοζε ημο ακελάνηεημο ειιεκηθμφ θνάημοξ;  

  Ιμκάδεξ 12  

  

β. Ιε πμηεξ νοζµίζεηξ ακηηµεηςπίζηεθε μνηζηηθά απυ ημ ειιεκηθυ θνάημξ ημ πνυβιεµα ηεξ δηακμµήξ ηςκ 

εζκηθχκ γαηχκ θαηά ηεκ πενίμδμ 1870-1871;  

 Ιμκάδεξ 15   

ΜΙΑ∆Α Β΄  

ΘΓΙΑ Β1  

Ακηιχκηαξ ζημηπεία απυ ημ παναθάης θείµεκμ θαη αλημπμηχκηαξ ηηξ ηζημνηθέξ ζαξ γκχζεηξ, κα 

επηζεµάκεηε ηα απμηειέζµαηα ηεξ επηβμιήξ ημο ∆ηεζκμφξ Μηθμκμµηθμφ Γιέγπμο (∆.Μ.Γ.) ζηεκ μηθμκμµία 

ηεξ Γιιάδαξ.  

Ιμκάδεξ 25  
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ΗΓΖΙΓΚΜ  

  

Μ ∆ηεζκήξ Μηθμκμµηθυξ Έιεγπμξ  

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

Μηθμκμµηθμφ Γιέγπμο. . .  

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 Α. 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 «υδςκ δμοιείαξ» 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 βμοιή ζηηξ 21 Φεβνμοανίμο 1898 θαη αθμνά ζηεκ ίδνοζε ημο ∆.Μ.Γ.) πενηείπε 

δηαηάλεηξ πμο 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.  

∆ηαζθεοαζµέκμ απυζπαζµα απυ ηεκ Ζζημνία ημο 

Γιιεκηθμφ Έζκμοξ ηεξ Γθδμηηθήξ Αζεκχκ, ηυµ. Ζ∆΄, ζζ. 164-

165.  

  

  

ΘΓΙΑ Β2  

Ιε βάζε ηα παναθάης θείµεκα θαη αλημπμηχκηαξ ηηξ ηζημνηθέξ ζαξ γκχζεηξ, κα ακαθενζείηε ζηε 

ζοµβμιή ηςκ πνμζθφγςκ ζηε δηαµυνθςζε ημο ζφγπνμκμο ειιεκηθμφ πμιηηηζµμφ.  

Ιμκάδεξ 25  

  

ΗΓΖΙΓΚΜ Α΄  

  

Ε ζοµβμιή ηςκ πνμζθφγςκ ζηεκ ακάπηολε ηεξ µμοζηθήξ ζηεκ Γιιάδα.  

Νενηζζυηενεξ αθυµε δοζθμιίεξ πανμοζηάδεη ε ακίπκεοζε ηςκ πμηθίιςκ πμιηηηζµηθχκ 

αιιειεπηδνάζεςκ πμο πνμέθορακ απυ ηεκ εγθαηάζηαζε ηςκ πνμζθφγςκ. Οοκήζςξ παναπέµπμοµε, γηα ηε 

Οφνμ, ζημ νεµπέηηθμ, πμο άκζηζε εθεί µε ηεκ άθηλε ηςκ πνμζθφγςκ θαη υπμο έθακε ηεκ πνχηε ημο 

µαζεηεία μ Ιάνθμξ Βαµβαθάνεξ.  

. Θμφθμξ, «Μη Ιηθναζηάηεξ πνυζθογεξ ζηεκ Γνµμφπμιε», ζημ 

ζοιιμγηθυ ηυµμ «Μ λενηδςµυξ θαη ε άιιε παηνίδα», ζ. 210.  

  

ΗΓΖΙΓΚΜ Β΄  

  

Νκεοµαηηθή θίκεζε θαη ιμγμηεπκία  

Ιέζα ζηεκ πενίμδμ αοηή πμο ελεηάζαµε ακήθμοκ θαη μη πεδμγνάθμη Οηναηήξ Ιονηβήιεξ, πμο γίκεηαη 
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γκςζηυξ θονίςξ µε ημ ακηηπμιεµηθυ µοζηζηυνεµα «Ε δςή εκ ηάθς», θαη Φχηεξ Ηυκημγιμο, µε ηεκ ηάζε ημο 

πνμξ ημ πνςημγμκηθυ, ημ πανάλεκμ θαη ηεκ πενηπεηεηχδε δςή ηςκ καοηηθχκ. . .     [. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . ]  

Ιειεηχκηαξ υια ηα γεγμκυηα ηεξ επμπήξ αοηήξ θαη ηεκ ελέιηλή ημοξ δηαπηζηχκμοµε υηη γηα πνχηε 

θμνά ζηεκ ειιεκηθή ηζημνία παναηενείηαη ε ζοκενγαζία ημο ζοµπαγμφξ αοημφ ειιεκηζµμφ, πμο απυ 

ελςηενηθά θονίςξ πνμζθυµµαηα εµπμδίδεηαη ζηε δηανθή ηάζε ημο πνμξ ηε δηαζπμνά θαη βαίκεη ηχνα πηα 

πνμξ ηεκ μνηζηηθή ημο δηαµυνθςζε. Ε ακάµεηλε ηςκ γεγεκχκ θαη ηςκ πνμζθφγςκ είπε θαη ζα έπεη 

βαζφηενεξ αµμηβαίεξ επηδνάζεηξ ζηε ζθέρε θαη ζηε δνάζε, ηηξ μπμίεξ δηαηζζάκεηαη θαη δηαβιέπεη θακείξ 

ηδίςξ ζηεκ μνµεηηθή θμνά, µε ηεκ μπμία πνμπςνεί πνμξ ηα εµπνυξ μ εκςµέκμξ ιαυξ.  

Απ. Βαθαιυπμοιμξ, Κέα Γιιεκηθή Ζζημνία, 388-389.  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


