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ΜΙΑ∆Α Α΄  

  

ΘΓΙΑ Α1  

  

α.  Κα δχζεηε ημ πενηεπυμεκμ ηςκ αθυιμοζςκ υνςκ:  

 • Μνγακηθυξ Κυμμξ (1900)  

 • Ννμζςνηκή Ηοβένκεζηξ ηεξ Ηνήηεξ (1905)  

 • Ιηθηή Γπηηνμπή Ακηαιιαγήξ (1923).  

 

Ιξμάδεπ 15  

  

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. Πμ ζφκηαγμα ημο 1844 δεκ θαημπφνςζε ημ δηθαίςμα ημο ζοκένπεζζαη θαη ζοκεηαηνίδεζζαη.   

2. Μ Βεκηδέιμξ ακαγκχνηδε ζημκ Ννίγθηπα Γεχνγημ ημ δηθαίςμα κα δηαπεηνίδεηαη πνμζςπηθχξ ημ 

εζκηθυ δήηεμα ηεξ Ηνήηεξ.   

3. Μ Βεκηδέιμξ, ημκ Οεπηέμβνημ ημο 1910, οπμζηήνηλε ηεκ ακαζεχνεζε ημο οπάνπμκημξ ζοκηάγμαημξ 

θαη δεκ έζεζε πμιηηεηαθυ δήηεμα.  

4. Οηηξ 9 ∆εθεμβνίμο 1898 θενφπζεθε θαη επίζεμα ε έκςζε ηεξ Ηνήηεξ με ηεκ Γιιάδα.  

5. Ε δίπνμκε πνμεδνία ημο μεηνμπμιίηε νφζακζμο ήηακ αιεζηκυ δηάιεημμα δεμμθναηίαξ θαη 

ανμμκηθήξ ζομβίςζεξ πνηζηηακχκ θαη μμοζμοιμάκςκ ζηεκ Πναπεδμφκηα.  

Ιξμάδεπ 10  

ΘΓΙΑ Α2  

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

απμθαηάζηαζε ηςκ πνμζθφγςκ;   

Ιξμάδεπ 10  

β. Νμημξ ήηακ μ νυιμξ ημο δηαμεηαθμμηζηηθμφ εμπμνίμο ζηεκ μηθμκμμηθή ακάπηολε ημο Νυκημο;    

Ιξμάδεπ 15  

 

  

ΜΙΑ∆Α Β΄  

ΘΓΙΑ Β1  

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

ημοξ ιυγμοξ ακάδεηλεξ (μμκάδεξ 17) θαη ηα αηηήμαηα (μμκάδεξ 8) ηεξ «κέαξ γεκηάξ» ζηεκ πενίμδμ ηεξ 

ζοκηαγμαηηθήξ μμκανπίαξ.  

Ιξμάδεπ 25  
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ΗΓΖΙΓΚΜ  
κςὸπ ἀπὸ ςὸ Παμεπιρςήμιξ Ἀθημῶμ πξὺ ἱδούθηκε ςὸ 1837 δημιξσογήθηκαμ 190 δημξςικά, 31 

ἀπξκαλξύμεμα ἑλλημικὰ ρυξλεῖα καὶ ςέρρεοα γσμμάρια. Μεςανὺ 1837 καὶ 1857, 3.182 τξιςηςὲπ 
ἀπέκςηραμ ρςὴμ Ἀθήμα διπλώμαςα, ἐμῶ ςὸ πξρξρςὸ ὅρχμ γμώοιζαμ γοατὴ καὶ ἀμάγμχρη αὐνήθηκε 
μέυοι ςὸ 1840 ρςὸ 40% ςξῦ ἀμδοικξῦ πληθσρμξῦ, ἡλικίαπ ἄμχ ςῶμ 5 ἐςῶμ. [...] Ἡ ρυεςικὰ ςαυύοοσθμη 
ἐνάπλχρη ςῆπ μόοτχρηπ αὔνηρε ςὶπ ἐμςάρειπ ρςὴμ κξιμχμία. Γιὰ ςξὺπ ἀπότξιςξσπ ςξῦ 
Παμεπιρςημίξσ, ἰδιαίςεοα ςξὺπ μξμικξὺπ, ἴρυσε ρὲ ρυέρη μὲ ςὴμ ἐπαγγελμαςικὴ ποξξπςικὴ ςὸ ἴδιξ 
ὅπχπ καὶ γιὰ ὅλξσπ ςξὺπ ἄλλξσπ: ἡ πίερη γιὰ μιὰ θέρη ρςὸ δημόριξ μεγάλχμε. πίρηπ μεγάλχμαμ ξἱ 
ἀςξμικὲπ ἀπαιςήρειπ γιὰ ςὸ ἐπίπεδξ ζχῆπ, ξἱ μξοτχμέμξι καθὼπ καὶ ξἱ μιρξμξοτχμὲμξι ἄουιραμ μὰ 
ἐμξυλξῦμςαι ἀπὸ ςὴμ ἀμεπάοκεια ςῶμ ρσμθηκῶμ ρςὴμ λλάδα, ςὴ γεμικὴ καθσρςέοηρη ρὲ ρυέρη μὲ 
ςὶπ υῶοεπ ςῆπ ∆ύρηπ, καὶ ἡ ἐπιθσμία γιὰ ρσμμεςξυὴ ρςὶπ πξλιςικὲπ διαδικαρίεπ ἐμίρυσε ςὴ γεμικὴ 
δσραοέρκεια. Φαίμεςαι ὅςι ρςὴμ πεοίπςχρη ςῆπ λλάδαπ ἐπιβεβαιώμεςαι ἡ ὑπόθερη ὅςι ἡ διαδικαρία 
ςῆπ γοήγξοηπ ἐνάπλχρηπ ςῆπ ρςξιυειώδξσπ μόοτχρηπ ρσμπίπςει μὲ ςὴμ πεοίξδξ πξλιςικῆπ ἀρςάθειαπ 
καὶ ὅςι καςὰ πᾶρα πιθαμόςηςα ἐμιρυύει αὐςὴ ςὴμ ἀρςάθεια.   

  

Gunnar Hering, Πὰ πμιηηηθὰ θυμμαηα ζηὴκ Ἑιιάδα 1821-1936   

ηυμμξ Α΄, Ι.Ζ.Γ.Π.  (Αζήκα  2004), ζζ. 340, 341.   

ΘΓΙΑ Β2  

Αλημπμηχκηαξ ηηξ ηζημνηθέξ ζαξ γκχζεηξ θαη ακηιχκηαξ ζημηπεία απυ ηα αθυιμοζα θείμεκα, κα 

πανμοζηάζεηε θαη κα ελεγήζεηε ηηξ ελειίλεηξ ζημ αγνμηηθυ δήηεμα απυ ημ 1907 έςξ θαη ημ 1917.  

Ιξμάδεπ 25  

ΗΓΖΙΓΚΜ Α΄  

  
 Βεμιζέλξπ δὲμ ποξυώοηρε ρςὴμ ἐπειγόμςχπ ἀμαγκαία ἀγοξςική μεςαοούθμιρη, ἐπειδή ἡ 

ποξςεοαιόςηςα ςῶμ ἐνξπλιρμῶμ δὲμ ἄτημε πόοξσπ γιὰ ςὴμ ἀπξζημίχρη ςῶμ μεγαλξγαιξκςημόμχμ. Ἡ 
ἀπαλλξςοίχρη ςῆπ γῆπ υχοὶπ ἀπξζημίχρη δὲμ θὰ ἦςαμ μόμξ ἀμςιρσμςαγμαςική, ἀλλὰ ὡπ 
ἐπαμαρςαςικὴ ποάνη ςελείχπ ἀδιαμόηςη γιὰ ςξὺπ Φιλελεσθέοξσπ. Ἔςρι ἀοκέρςηκαμ ρὲ 
ποξρςαςεσςικὲπ διαςάνειπ γιὰ ςξὺπ ἐμξικιαρςὲπ γῆπ, ξἱ ὁπξῖεπ ὅμχπ δὲμ ἐμπόδιραμ ὁοιρμέμξσπ 
γαιξκςήμξμεπ μὰ κάμξσμ ἔνχρη ρὲ ξἰκξγέμειεπ, ἐμῶ διαοκξῦραμ ἀκόμη ξἱ Βαλκαμικξὶ πόλεμξι, 
ἐπειδὴ ξἱ ρςοαςεσμέμξι ἄμδοεπ βοίρκξμςαμ ρςὸ μέςχπξ καὶ δὲμ ἀμςαπξκοίμξμςαμ ρςὶπ ἐογαριακέπ 
ςξσπ ὑπξυοεώρειπ! Μὲ ςὴμ ἀπόκςηρη ἐδατῶμ ρςξὺπ Βαλκαμικξὺπ πξλέμξσπ ποξρςέθηκαμ ρςὰ 594 
ςριτλίκια ςῆπ Θερραλίαπ καὶ ςξῦ μξμξῦ Ἄοςαπ 818 μεγάλεπ γαιξκςηρίεπ ρςὴ Μακεδξμία καὶ 410 
ρςὴμ Ἤπειοξ.  

  

Gunnar Hering, Τὰ πξλιςικὰ κόμμαςα ρςὴμ λλάδα 1821-1936   
ηυμμξ Β΄, Ι.Ζ.Γ.Π.  (Αζήκα  2004), ζει. 802.   

  

ΗΓΖΙΓΚΜ Β΄  

Ε ανπή ηεξ αγνμηηθήξ μεηαννφζμηζεξ ελεγγέιζε ζηα 1917 ζηε Θεζζαιμκίθε. [...] Ε αγνμηηθή 

μεηαννφζμηζε απμθαζίζηεθε ζε μία ζηηγμή ζμβανμηάηεξ πηχζεξ ημο ελςηενηθμφ εμπμνίμο: ε πηχζε αοηή 

είπε πνμθιεζεί απυ ημκ ζαιάζζημ απμθιεηζμυ ημκ μπμίμ είπακ επηβάιεη μη δοηηθέξ δοκάμεηξ ζηεκ Γιιάδα, 

πνμθεημέκμο κα ηεκ οπμπνεχζμοκ κα εηζέιζεη ζημκ πυιεμμ με ημ μένμξ ηεξ Ακηάκη. Ρπ’ αοηέξ ηηξ 

ζοκζήθεξ, μ απμθιεηζμυξ ηεξ Γιιάδαξ ιεηημφνγεζε, απυ μηθμκμμηθή άπμρε, ςξ έκαξ αοζυνμεημξ 

πνμζηαηεοηηζμυξ, ηυζμ οπέν ηεξ εζκηθήξ βημμεπακηθήξ παναγςγήξ υζμ θαη επ’ ςθειεία ηςκ εγπςνίςκ 
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ζηηενχκ. Γίκαη πνμθακέξ υηη ε ζογθονία αοηή έζεζε εθ κέμο θαη με μλφηαημ ηνυπμ ημ δήηεμα ηςκ 

ηζηθιηθηχκ. Πμ γεγμκυξ υηη μηα «επακαζηαηηθή» ζηναηηςηηθή θοβένκεζε οπυ ηεκ αηγίδα ηςκ γαιιηθχκ 

ζηναηεομάηςκ ημο μαθεδμκηθμφ μεηχπμο ήιζε κα εγθαηαζηαζεί ζηε Θεζζαιμκίθε, δειαδή ζημ θέκηνμ ηςκ 

βμνείςκ ειιεκηθχκ επανπηχκ πμο θονηανπμφκημ απ’ ηα ηζηθιίθηα, πνμζέδςζε έκακ επείγμκηα παναθηήνα 

ζημ πνυβιεμα ηεξ μνηζηηθήξ νφζμηζεξ ημο γαημθηεηηθμφ δεηήμαημξ.  

  

Η. Βενγυπμοιμο, Πμ αγνμηηθυ δήηεμα ζηεκ Γιιάδα,   

Ε θμηκςκηθή εκζςμάηςζε ηεξ γεςνγίαξ, Αζήκα 1975, ζει. 174.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


