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ΖΟΠΜΞΖΑ  

 

ΜΙΑ∆Α Α΄  

ΘΓΙΑ Α1  

α. Κα δχζεηε ημ πενηεπυμεκμ ηςκ αθμιμφζςκ υνςκ :  

 • Ιεγάιε Ζδέα.  

 • πεδηκμί.  

 • Ναηνηανπηθή Γπηηνμπή (1918).  
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 β. Κα γνάρεηε ζημ ηεηνάδηυ ζαξ ημοξ ανηζμμφξ ηεξ Οηήληπ Α θαη δίπια ζημκ θαζέκα απυ αοημφξ ημ 

γνάμμα ηεξ Οηήληπ Β ημ μπμίμ πνμζδημνίδεη ηε πνμκμιμγία πμο ακηηζημηπεί ζημ γεγμκυξ απυ ηε Οηήλη Α 

(πενηζζεφεη μηα πνμκμιμγία).  

Οηήλη Α  Οηήλη Β  

ΓΓΓΜΚΜΠΑ  ΞΜΚΜΘΜΓΖΓΟ 

1.  Ιε ηε ζοκζήθε ημο Ηημοηζμφθ Ηασκανηδή μεηαλφ Ξςζίαξ θαη 

Μζςμακηθήξ αοημθναημνίαξ πνμζηαηεφζεθε θαη ακαπηφπζεθε ε 

δναζηενημπμίεζε ηςκ πνηζηηακηθχκ-ειιεκηθχκ-πιμίςκ.  

  

  

α. 1856  

  

β. 1893  

  

γ. 1880  

  

δ. 1774  

  

ε. 1841  

2.  Ζδνφζεθε ε Γζκηθή Πνάπεδα (ηεξ Γιιάδαξ).   

3. Μιμθιενχζεθε ημ ένγμ ηεξ δηάκμηλεξ ηεξ δηχνογαξ ηεξ Ημνίκζμο.   

4. Γθανμυζζεθακ μη ζοκηαγμαηηθέξ νοζμίζεηξ ημο Πακδημάη πμο έδηκακ 

δηεονομέκα δηθαηχμαηα ζημοξ πνηζηηακμφξ ηεξ Μζςμακηθήξ 

αοημθναημνίαξ.  
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 ΘΓΙΑ Α2  

α. Νμηα ήηακ ε ελέιηλε ημο ενγαηηθμφ θηκήμαημξ ζηεκ Γιιάδα μεηά ημ ηέιμξ ηςκ Βαιθακηθχκ πμιέμςκ 

θαη ζηε δηάνθεηα ημο Ννχημο Ναγθμζμίμο Νμιέμμο;  

  Ιξμάδεπ 12  

 β. Νμημξ ήηακ μ πνμζακαημιηζμυξ θαη πμηεξ μη ζέζεηξ ημο ναιιηθμφ θυμμαημξ;  
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 ΜΙΑ∆Α Β΄  

ΘΓΙΑ Β1  

νεζημμπμηχκηαξ ηα ζημηπεία πμο δίκμκηαη ζημκ  παναθάης πίκαθα θαη αλημπμηχκηαξ ηηξ ηζημνηθέξ 

ζαξ γκχζεηξ, κα δηθαημιμγήζεηε ηεκ αφλεζε ηεξ έθηαζεξ θαη ημο πιεζοζμμφ ηεξ Γιιάδαξ, ακαθένμκηαξ ηα 

ηζημνηθά γεγμκυηα ηα μπμία μδήγεζακ ζηεκ αφλεζε αοηή. Ωξ αθεηενία ζεςνείηαη ημ έημξ 1838.  

ΝΖΚΑΗΑΟ 

Γνέλινη ηηπ έκηαζηπ  

 και ηξρ πληθρζμξύ ηηπ Γλλάδαπ   

(1838- 1920)  
ΓΠΜΟ  ΓΗΠΑΟΕ  

(ζε ηεηο. ςλμ.)  

ΝΘΕΘΡΟΙΜΟ  

1838  47.516    752.000  

1871  50.211  1.480.000  

1881  63.606  2.004.000  

1914  120.000  4.818.000  

1920  150.833  5.531.000  
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ΘΓΙΑ Β2  

Ιε βάζε ημ παναθάης θείμεκμ θαη αλημπμηχκηαξ ηηξ ηζημνηθέξ ζαξ γκχζεηξ, κα ακαθενζείηε ζηεκ θνίζε πμο 

λέζπαζε ζηηξ ζπέζεηξ εηενμπζυκςκ θαη αοημπζυκςκ απυ ημκ Ζακμοάνημ ημο 1844 θαη κα πανμοζηάζεηε ηεκ 

επηπεηνεμαημιμγία με ηεκ μπμία ε θάζε πιεονά ζηενίδεη ηε ζέζε ηεξ.  

Ε αμηιπαοάθεζη αρηξςθξμιζηώμ και εηεοξςθξμιζηώμ πληοενξρζίωμ ζηημ Γθμξζρμέλερζη, 1843-44.  
Μ Ζςάκκεξ Ιαθνογηάκκεξ (πιενελμφζημξ Αζεκχκ, αοημπζμ-κηζηήξ) οπμζηήνηλε ημκ απμθιεηζμυ  ηςκ 

εηενμπζυκςκ απυ ηηξ δεμυζηεξ ζέζεηξ: «Απυ ημκ παηνηςηηζμυ μαξ εζαπίζαμεκ ημ ζπίηη μαξ
⋅

 μαξ θζάκεη πιέμκ μ 

παηνηςηηζμυξ. Αξ αγθαιηάζςμεκ ημκ βαζηιέα μαξ κα θθηάζςμεκ ημ ζπίηη μαξ. Αοημί [μη εηενυπζμκεξ] εθάζεζακ ηυζα 

πνυκηα θαη έηνςγακ ρςμί θαη έθενακ ηεκ παηνίδα μαξ άκς-θάης. Αξ  θαζίζςμεκ ηχνα θαη εμείξ κα θάγςμεκ ρςμί».  

Μ Γοζηάζημξ Οίμμξ (πιενελμφζημξ Επεηνςηχκ, εηενμπζμκηζηήξ): «Γκ μυκμκ ήημ ημ βέβαημκ, υηη  

μιίγμκ ή πμιφ, μηθνυκ ή μέγα μένμξ ηεξ απυ αίμαηα πιεμμονμφζεξ [ειιεκηθήξ] γεξ ήζειεκ μείκεη 

ειεφζενμκ
⋅

 αοηυ ημ μένμξ έπνεπε κα είκαη ε θμηκή παηνίξ υιςκ ηςκ επακαζηεζάκηςκ Γιιήκςκ, υιςκ ηςκ 

θαημίθςκ ηςκ επανπηχκ εθείκςκ υζμη εηξ ημκ πυιεμμκ εγςκίζζεζακ, εζοζηάζζεζακ, έπαζμκ, 

θαηεζηνάθεζακ... Ήημ έκςζηξ εηιηθνηκήξ, ήημ έκςζηξ αδειθηθή... Νμίμξ ήζειεκ εηπεί υ,ηη άιιμ πανά θμηκή 

ήζειεκ είζζαη ε μέιιμοζα ηφπε  ηςκ εκςμέκςκ εθείκςκ ιαχκ, ηςκ αδηαίνεηςκ εθείκςκ επανπηχκ;»  

Ζ. ∆εμάθεξ, Ε Νμιηηεηαθή Ιεηαβμιή ημο 1843 θαη ημ Δήηεμα ηςκ Αοηυπζμκςκ θαη Γηενυπζμκςκ.  
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