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ΜΙΑ∆Α Α΄  

ΘΓΙΑ Α1  

α.  Κα δχζεηε ημ πενηεπυμεκμ ηςκ αθμιμφζςκ υνςκ:  

 • Μνεηκμί.   

 • Εκςμέκε Ακηηπμιίηεοζε.  

 • Φεκηεναζηυκ.  
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β. Κα πνμζδημνίζεηε ακ ημ πενηεπυμεκμ ηςκ παναθάης πνμηάζεςκ είκαη ζςζηυ ή υπη, γνάθμκηαξ ζημ 

ηεηνάδηυ ζαξ ηε ιέλε «Οωζηό» ή «Θάθξπ» δίπια ζημκ ανηζμυ πμο ακηηζημηπεί ζηεκ θάζε πνυηαζε.  

1. Ιε ημ ζφκηαγμα ημο 1844 θαημπονςκυηακ, με ειάπηζημοξ πενημνηζμμφξ, ημ δηθαίςμα ηεξ 

θαζμιηθήξ ρεθμθμνίαξ γηα άκδνεξ θαη γοκαίθεξ.  

2. Ε ανπή ηεξ δεδειςμέκεξ ζεζμμζεηήζεθε ημ 1881.   

3. Μ ελμνζμιμγηζμυξ ηεξ δημίθεζεξ, θονίςξ με ημκ θαζμνηζμυ ηςκ πνμζυκηςκ ηςκ δεμμζίςκ 

οπαιιήιςκ, χζηε κα πενημνηζηεί ε εοκμημθναηία ήηακ πνμγναμμαηηθυξ ζηυπμξ ημο ηνηθμοπηθμφ 

θυμμαημξ.   

4. Θίγμοξ μήκεξ πνηκ απυ ηεκ θαηάννεοζε ημο Γιιεκηθμφ Ιεηχπμο ζηε Ιηθνά Αζία, ε Ηοβένκεζε 

πνμέβε ζε έκα πνςηυηοπμ εζςηενηθυ ακαγθαζηηθυ δάκεημ, με δηπμηυμεζε ημο πανημκμμίζμαημξ.  

  Ιξμάδεπ 8  

ΘΓΙΑ Α2  

α. Πη πνμέβιεπε ε Οφμβαζε ηεξ Θμδάκεξ (30 Ζακμοανίμο 1923) γηα ηεκ ακηαιιαγή ηςκ πιεζοζμχκ θαη ηη 

γηα ημοξ ακηαιιάλημμοξ;   
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β. Νμηεξ ήηακ μη επηπηχζεηξ απυ ηεκ άθηλε ηςκ πνμζθφγςκ ζηεκ Γιιάδα (1922) ζημκ ημμέα ηεξ αγνμηηθήξ 

παναγςγήξ;    
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ΜΙΑ∆Α Β΄  

ΘΓΙΑ Β1  

Ακηιχκηαξ ζημηπεία απυ ημ αθυιμοζμ απυζπαζμα θαη αλημπμηχκηαξ ηηξ ηζημνηθέξ ζαξ γκχζεηξ κα 

πανμοζηάζεηε ηα παναθηενηζηηθά θαη ηηξ επηδηχλεηξ ημο θηκήμαημξ, πμο εθδειχζεθε ζημ Γμοδί ζηηξ 15 

Αογμφζημο 1909 με μνγακςηηθυ θμνέα ημ Οηναηηςηηθυ Οφκδεζμμ, θαζχξ επίζεξ κα δχζεηε θαη ημ 

γεκηθυηενμ πενίγναμμα ηςκ επυμεκςκ πνςημβμοιηχκ ημο Οηναηηςηηθμφ Οοκδέζμμο μέπνη ηε δηάιοζή ημο.  
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ΗΓΖΙΓΚΜ  
Τὴ μύυςα ςῆπ 14ηπ ποὸπ ςὴ 15η Αὐγξύρςξσ 1909 ρσγκεμςοώθηκαμ ρςξὺπ ποόπξδεπ ςξῦ 

Ὑμηςςξῦ, ρςξὺπ ρςοαςῶμεπ ςξῦ Γξσδί, 250 ἀνιχμαςικξὶ καὶ 2.000 πεοίπξσ ὁπλίςεπ, καςὰ ςὸμ Ἀλ. 
Μαζαοάκη, ἢ 449 ἀνιχμαςικξὶ καὶ 2.546 ὁπλίςεπ, καςὰ ςὸμ Ἀρποέα, καθὼπ καὶ μεοικξὶ υχοξτύλακεπ 
καὶ πξλίςεπ καὶ διακήοσναμ, υχοὶπ ἰδιαίςεοη μαυηςικόςηςα, ςὴμ ἀμςίθερή ςξσπ ποὸπ ςὴμ κσβέομηρη, 
ὑπξρςηοίζξμςαπ ςὸ ποόγοαμμα ςξῦ «Σςοαςιχςικξῦ Σσμδέρμξσ», πξὺ ςξὺπ εἶυε καλέρει μὰ 
ρσμπαοαρςαθξῦμ ρςξὺπ ρςόυξσπ ςξσ.  

Τὸ ποόγοαμμα αὐςό, διαςσπχμέμξ ρὲ ἤπιξ ςόμξ γιὰ «ἐπαμαρςαςικὴ» ποξκήοσνη, ἐνέτοαζε 
γεμικὲπ εὐυὲπ γιὰ ςὴ βελςίχρη ςῶμ ἐμόπλχμ δσμάμεχμ, ςῆπ διξικήρεχπ καὶ ςῆπ παιδείαπ, καθὼπ καὶ 
ςὴμ καςάογηρη «ςῆπ ἀπαιρίαπ ρσμαλλαγῆπ» −εὐυὲπ πξὺ ἀρταλῶπ ἔβοιρκαμ ρύμτχμξ ςὸ ρύμξλξ ςῶμ 
λλήμχμ. Ἀπαοιθμξῦρε ἐπίρηπ μὲ ρατήμεια πξιὲπ οιζξρπαρςικὲπ ἐμέογειεπ δὲμ ἐποόκειςξ μὰ 
ἐπιυειοηθξῦμ ἀπὸ ςὸ «Σύμδερμξ»: 1) Τὴμ καςάογηρη ςῆπ δσμαρςείαπ ἢ ςὴμ ἀμςικαςάρςαρη ςξῦ 
βαριλιᾶ, 2) ςὴμ ἐγκαθίδοσρη ρςοαςξκοαςίαπ ἢ ςὴμ ἀλλαγὴ ςξῦ ρσμςάγμαςξπ, 3) ςὴμ καςάογηρη ςῆπ 
κσβεομήρεχπ, 4) ςὴμ αὔνηρη ἢ ςὴμ ἀπξμάκοσμρη ρςελευῶμ ςξῦ ρςοαςξῦ ἢ ςξῦ μασςικξῦ. [...]  

Τὸ ποχὶ ςῆπ 15
ηπ

 Αὐγξύρςξσ ὁ λαὸπ ςῆπ ποχςεύξσραπ, ἀτσπμιζόςαμ μὲ ἔκπληνη ἀπὸ ςὴμ 
ἀμαγγελία ςξῦ κιμήμαςξπ. Ἀκόμη καὶ ςὰ ἀμάκςξοα καὶ ἡ πξλιςικὴ ἡγερία ςῆπ υώοαπ δὲμ εἶυαμ 
ποξβλέφει ςόρξ οιζική ἐμέογεια ἀπὸ ςξὺπ ρςοαςιχςικξύπ. Πξλλξὶ ἀμαοχςήθηκαμ ςὴ ρςιγμὴ ἐκείμη 
γιὰ ςὴμ ςασςόςηςα ςξῦ «Σςοαςιχςικξῦ Σσμδέρμξσ» καὶ ςξὺπ ποαγμαςικξὺπ ρςόυξσπ ςῆπ ἡγερίαπ ςξσ. 
Οἱ πεοιρρόςεοξι ποξςίμηραμ μὰ πεοιμέμξσμ ςὴμ ἔκβαρη ςῆπ ἀμαμεςοήρεχπ ςῶμ κιμημαςιῶμ μὲ ςὴμ 
ἐνξσρία ποὶμ πάοξσμ θέρη.   

      Ιρςξοία ςξσ Δλλημικξύ Έθμξσπ, ςόμξπ Ι∆΄  (Αθήμα 1977), ρελ. 258 -259.   
       

ΘΓΙΑ Β2  

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

πανμοζηάζεηε ηεκ ακαπηοληαθή οπμδμμή ηεξ Γιιάδαξ ημο Ιεζμπμιέμμο (1919 -1939) θαη κα θαηαγνάρεηε 

ηηξ ζπμοδαηυηενεξ οιηθμηεπκηθέξ θαηκμημμίεξ πμο πναγμαημπμηήζεθακ.  
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 ΗΓΖΙΓΚΜ  

Μι μεγάλεπ επεμδύζειπ  

Ε ακάπηολε ηςκ δμμχκ ηεξ εγπχνηαξ αγμνάξ, ε μπμία επηηειέζηεθε ζηεκ Γιιάδα μεηά ημ 1922 οπυ 

ηεκ αηγίδα ημο θνάημοξ, ήηακ ζημ βάζμξ ημ θίκεηνμ πμο επέθενε ζηε πχνα μαξ ηε ζοννμή με θάζε μμνθή 

ηςκ λέκςκ θεθαιαίςκ. Ε μηθμκμμηθή ζηαζενμπμίεζε, πμο άνπηζε απυ ημ 1924 ζηεκ Γιιάδα θαη θαηέιελε 

ζηε κμμηζμαηηθή ζηαζενμπμίεζε ημο 1928 θαη ζηεκ ελογίακζε ημο πηζηςηηθμφ ζοζηήμαημξ, ήηακ ημ 

θονηυηενμ επηπείνεμα πμο έπεηζε ημοξ λέκμοξ πνεμαημδυηεξ κα ημπμζεηήζμοκ θεθάιαηα ζηεκ Γιιάδα. Αοηυ 

έγηκε υπη μυκμ με ηε μμνθή πνμζθογηθχκ δακείςκ, αιιά θαη με δάκεηα πμο απέβιεπακ ζηε πνεμαημδυηεζε 

δεμυζηςκ ένγςκ, απμλενακηηθχκ, οδνεοηηθχκ ή αθυμε επέθηαζε ημο μδηθμφ θαη ζηδενμδνμμηθμφ δηθηφμο. Πα 

δεμυζηα ένγα ήηακ έκαξ πχνμξ γηα επηθενδείξ ημπμζεηήζεηξ θεθαιαίμο, αθμφ ε μηθμκμμηθή γεκηθά 

δναζηενηυηεηα ακαπηοζζυηακ υζμ ημ ηζμδφγημ πιενςμχκ θαη ηα δεμμζημκμμηθά δηαηενμφκηακ ζε ηζμννμπία. 

Νανάιιεια, ε ακάπηολε ηεξ αγμνάξ θαη ε βειηίςζε ημο θιίμαημξ ηςκ επεκδφζεςκ πνμζείιθοζακ ζηεκ 

Γιιάδα, απυ ηα μέζα ηεξ δεθαεηίαξ 1920-1930, θαη λέκα ηδηςηηθά θεθάιαηα, είηε ζε απεοζείαξ 

παναγςγηθέξ επεκδφζεηξ είηε γηα ηε πνεμαημδυηεζε ειιεκηθχκ ηδηςηηθχκ επηπεηνήζεςκ. […] Οηεκ άιιε 

θαηεγμνία δει. ηςκ άμεζςκ επεκδφζεςκ, ακήθμοκ μη πενηπηχζεηξ ηςκ λέκςκ εηαηνηχκ Νάμοεν, Μφιεκ, 

Φαμοκηέηζημκ θιπ. πμο εγθαηαζηάζεθακ θαηά ηα πνυκηα αοηά ζηεκ Γιιάδα.     

      Ζζημνία ημο Γιιεκηθμφ Έζκμοξ, ηυμμξ ΖΓ΄  (Αζήκα 1978), ζει. 336.   


