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ΜΙΑ∆Α ΝΞΩΠΕ  

  

Α1.  

Κα δχζεηε ημ πενηεπυμεκμ ηςκ αθυιμοζςκ υνςκ:  

α.  Μνεηκμί  

β.  Μμάδα ηςκ Ζαπχκςκ  

γ.  Ρπενεζία Ναιηκκμζηήζεςξ θαη Νενηζάιρεςξ  

Ιξμάδεπ 15  

Α2.   

Κα γνάρεηε ζημ ηεηνάδηυ ζαξ ημοξ ανηζμμφξ ηεξ Οηήληπ Ζ θαη δίπια ζε θάζε ανηζμυ έκα απυ ηα γνάμμαηα 

ηεξ Οηήληπ ΖΖ, χζηε κα πνμθφπηεη ε ζςζηή ακηηζημίπηζε.   

Οηήλη Ζ  Οηήλη ΖΖ  

1. Έλςζε ημο ζςκα απυ ηεκ Γιιάδα  α. 1927  

2. Ανπή ηεξ δεδειςμέκεξ  β. 1936  

3. Ίδνοζε ημο θυμμαημξ ηςκ Φηιειεοζένςκ  γ. 1875  

4. Ίδνοζε Πναπέδεξ ηεξ Γιιάδμξ   δ. 1862  

5. Γπηβμιή δηθηαημνίαξ απυ ημκ Ιεηαλά  ε. 1910  

 

Ιξμάδεπ 10  

Β1.  

α.  Πη γκςνίδεηε γηα ηεκ εθδήιςζε ημο θηκήμαημξ ζημ Γμοδί θαη πμηα αηηήμαηα αοηυ ελέθναζε; (μμκάδεξ 6)  

β.  Νχξ ημ θίκεμα ζημ Γμοδί επενέαζε ηεκ πμιηηηθή δςή ηεξ Γιιάδαξ μέπνη ηηξ 15 Ιανηίμο 1910; 

(μμκάδεξ 6)  

Ιξμάδεπ 12  

Β2.  

Νμημ ήηακ ημ ένγμ ηεξ πνχηεξ θοβένκεζεξ ηεξ Ηνεηηθήξ Νμιηηείαξ ζηε δηάνθεηα ηςκ δφμ πνχηςκ εηχκ 

ηεξ ιεηημονγίαξ ηεξ;   

Ιξμάδεπ 13  

  

  

ΜΙΑ∆Α ∆ΓΡΠΓΞΕ  

Γ1.  

Ιε βάζε ηηξ ηζημνηθέξ ζαξ γκχζεηξ θαη ακηιχκηαξ ζημηπεία απυ ημ θείμεκμ πμο ζαξ δίκεηαη:   
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α. Κα ελεγήζεηε γηαηί ήηακ ακαγθαίεξ μη μεγάιεξ επεκδφζεηξ ζηηξ οπμδμμέξ ηεξ Γιιάδαξ ημο 

Ιεζμπμιέμμο. (μμκάδεξ 12)  

β. Κα ακαθένεηε πμηα ένγα οπμδμμήξ έγηκακ θαηά ηεκ πενίμδμ αοηή. (μμκάδεξ 13)  

Ιξμάδεπ 25  

  

ΗΓΖΙΓΚΜ  

 Πα ζεμακηηθυηενα ένγα [...] αθμνμφζακ θαη’ανπήκ ηεκ πνςηεφμοζα, υπμο ε ναγδαία πιεζοζμηαθή αφλεζε 

είπε ζςνεφζεη πνμβιήμαηα θαη δοζιεηημονγίεξ. Απυ ημ 1922 ε Αζήκα δμφζε με πενημνηζμμφξ ζηεκ 

θαηακάιςζε ειεθηνηθμφ νεφμαημξ εκχ ε ιφζε ζημ πνυβιεμα ηεξ φδνεοζεξ εθθνεμμφζε απυ ημκ 19
μ

 αηχκα. 

Μ ελειεθηνηζμυξ ηεξ πχναξ είπε απαζπμιήζεη μηθμκμμηθμφξ θαη θναηηθμφξ πανάγμκηεξ αμέζςξ μεηά ημ 

ηέιμξ ημο πμιέμμο, ηδίςξ ζε ζοκδοαζμυ με ηεκ πνμμπηηθή αλημπμίεζεξ ηςκ οδαημπηχζεςκ ηεξ Ιαθεδμκίαξ 

αιιά μη ζπεηηθέξ μειέηεξ δεκ έδςζακ πεηζηηθά απμηειέζμαηα θαη μη επείγμοζεξ ακάγθεξ εζηίαζακ ημ 

εκδηαθένμκ ζηεκ Αζήκα. [...]  

Ε εθηέιεζε μεγάιςκ εγγεημβειηηςηηθχκ-ακηηπιεμμονηθχκ ένγςκ ήηακ απαναίηεηε γηα ηεκ επέθηαζε 

ηςκ θαιιηενγμφμεκςκ εθηάζεςκ θαη ηε βειηίςζε ηςκ απμδυζεςκ ζηηξ πεδηάδεξ ηεξ Ιαθεδμκίαξ, πμο 

ζοπκά θαηαθιφδμκηακ απυ ηα κενά ηςκ πμηαμχκ. Έηζη, ημ 1926, επί Θ. Ναγθάιμο θαη ημ 1928, επί 

Βεκηδέιμο, οπμγνάθεθακ δφμ ζομβάζεηξ με εηαηνείεξ αμενηθακηθχκ ζομθενυκηςκ: ηεκ American Foundation 

Co, πμο ακέιαβε ηε μειέηε θαη ηεκ εθηέιεζε ηςκ ένγςκ ζηεκ πεδηάδα Θεζζαιμκίθεξ θαη ηε John Monks & 

Sons-Ulen & Co γηα ηηξ πεδηάδεξ Οεννχκ θαη ∆νάμαξ. [...]  

Νανά ηεκ έιιεηρε ζομπιενςμαηηθχκ ακηηπιεμμονηθχκ ή/θαη ανδεοηηθχκ ένγςκ ζε αοηέξ ηηξ πενημπέξ, ε 

επέθηαζε θαη μη αολεηηθέξ επηδυζεηξ ηεξ γεςνγηθήξ παναγςγήξ, ζε ζοκδοαζμυ με ημκ πενημνηζμυ ηςκ 

εζηηχκ ειμκμζίαξ, μάζηηγαξ ημο αγνμηηθμφ πιεζοζμμφ, επηβεβαίςζακ ημ παναθηενηζμυ ηςκ ένγςκ αοηχκ 

ςξ μηαξ απυ ηηξ ζεμακηηθέξ θιενμκμμηέξ ημο Ιεζμπμιέμμο.   

ΞΖΟΠΖΚΑ ΑΓΞΖΑΚΠΩΚΕ – ΓΓΩΞΓΖΑ Ι. ΝΑΚΟΓΘΕΚΑ, «Ε ειιεκηθή μηθμκμμία»,  
Ζζημνία ημο Κέμο Γιιεκηζμμφ, ηυμμξ 7μξ, ζειίδεξ 125-126,   

Γιιεκηθά Γνάμμαηα, Αζήκα, 2003  

∆1.  

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

απακηήζεηε ζηα ελήξ:  

α. Νμηεξ εζκμιμγηθέξ μεηαβμιέξ παναηενήζεθακ ζηεκ Γιιάδα απυ ηεκ άθηλε ηςκ πνμζθφγςκ; (μμκάδεξ 

16)  

β. Νχξ αοηέξ ζοκέβαιακ ζηεκ εκίζποζε ηεξ εδαθηθήξ αθεναηυηεηαξ θαη ζοκμπήξ ηεξ πχναξ; (μμκάδεξ 9)  

Ιξμάδεπ 25  

  

ΗΓΖΙΓΚΜ Α  

Ε ζεμακηηθυηενε ζοκέπεηα ηεξ εηζνμήξ ηςκ Ιηθναζηαηχκ πνμζθφγςκ – ζε ζοκδοαζμυ με ηεκ 

ακαπχνεζε ηςκ ακηαιιαγέκηςκ Πμφνθςκ – ήηακ ε ζογθνυηεζε εζκηθά μμμημγεκμφξ θνάημοξ. Γλεηάδμκηαξ 

ηα ζηαηηζηηθά ζημηπεία ημο πιεζοζμμφ ηεξ πχναξ μεηά ηε Οοκζήθε ηςκ Οεβνχκ, ζα δηαπηζηχζμομε υηη 

πενίπμο μ έκαξ ζημοξ ηέζζενηξ θαημίθμοξ ηεξ δεκ ήηακ Έιιεκαξ. Ακηίζεηα, μεηά ηε Οοκζήθε ηεξ Θςδάκεξ, 

μη Έιιεκεξ θάημηθμη ηεξ πχναξ έθζαζακ ημ εκηοπςζηαθυ πμζμζηυ ημο 93,83%. [...]  

Ε εγθαηάζηαζε ζηε Ιαθεδμκία θαη ηε Θνάθε ημο 1/3 ημο αζηηθμφ θαη ηςκ 3/4 ημο αγνμηηθμφ 

πιεζοζμμφ άιιαλε ηεκ εζκμιμγηθή ζφκζεζε θαη θαημπφνςζε ηεκ ειιεκηθυηεηα ηςκ δφμ εοαίζζεηςκ αοηχκ 
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πενημπχκ. [...] Οηε Θνάθε, υπμο μ ειιεκηθυξ πιεζοζμυξ είπε οπμζηεί δναζηηθή μείςζε μεηά ηε βμοιγανηθή 

θαημπή ημ 1913, ε εγθαηάζηαζε ηςκ πνμζθφγςκ ήηακ άμεζε πνμηεναηυηεηα γηα ημ ειιεκηθυ θνάημξ. Πμ 

1924, ημ ειιεκηθυ ζημηπείμ έθζαζε ημ 62,1% ημο πιεζοζμμφ εκχ ηέζζενα πνυκηα ανγυηενα έκαξ ζημοξ 

ηνεηξ θαημίθμοξ ηεξ Θνάθεξ ήηακ πνυζθογαξ.   

[...] Ε εγθαηάζηαζε ηςκ πνμζθφγςκ ζηα βυνεηα ζφκμνα ηεξ πχναξ απμηέιεζε αζπίδα πνμζηαζίαξ 

ηεξ εδαθηθήξ αθεναηυηεηάξ ηεξ θαη πνμζέδςζε έκα πνςηυγκςνμ αίζζεμα αζθαιείαξ.    
ΓΖΩΞΓΜΟ ΓΖΑΚΚΑΗΜΝΜΡΘΜΟ, «Ε Γιιάδα με ημοξ πνυζθογεξ»,  

Ζζημνία ημο Κέμο Γιιεκηζμμφ, ηυμμξ 7μξ, ζειίδεξ 91-92,   

Γιιεκηθά Γνάμμαηα, Αζήκα, 2003  
  

  

ΗΓΖΙΓΚΜ Β  

 Ε Γιιάδα, αθυμε, μέζα απυ ηα ενείπηα ηεξ θαηαζηνμθήξ ζα ακηιήζεη ενείζμαηα ηθακά κα ζομβάιμοκ ζηεκ 

εζκηθή ακαζογθνυηεζε. Ε εηζνμή πενηζζυηενςκ απυ εκάμηζη εθαημμμφνημ πνμζθφγςκ, δεμημονγηθχκ αζηχκ 

θαη αγνμηχκ [...] ζα εμπιμοηίζεη ημ ακζνχπηκμ δοκαμηθυ ηεξ ειεφζενεξ επηθνάηεηαξ – πμζμηηθά θαη 

πμημηηθά. Ε εζκηθή ζοκμπή ζα εκηζποζεί απμθαζηζηηθά – ηδηαίηενα ζηηξ αναημθαημηθεμέκεξ εοαίζζεηεξ 

βυνεηεξ επανπίεξ ηεξ – θαη ε παναγςγηθή δναζηενηυηεηα ζα εκηαζεί εκηοπςζηαθά ζηεκ φπαηζνμ, αιιά θαη 

ζηα μεγάια αζηηθά θέκηνα. Ε Γιιάδα, εζηία ηεξ ειιεκηθήξ εζκηθήξ μηθμγέκεηαξ, μεηά θαη ηεκ ακαγθαζηηθή 

ακαπχνεζε ημο μεγάιμο υγθμο ηςκ αιιμγεκχκ ζημηπείςκ πμο δηαβημφζακ ζηα εδάθε ηεξ, ακαγυηακ ζ’ έκα 

απυ ηα εζκμιμγηθά μμμημγεκέζηενα, θαηά μία άπμρε, ζημ μμμημγεκέζηενμ εζκηθυ θνάημξ ηεξ Γονχπεξ.   
ΗΩΚΟΠΑΚΠΖΚΜΟ ΟΒΜΘΜΝΜΡΘΜΟ, «Νανάγςκ ζηαζενμπμίεζεξ»,  

Ομφνκε, Ιηθναζία, ζειίδα 145,    

Γ Ζζημνηθά, εηδηθή έθδμζε Γιεοζενμηοπίαξ  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 


