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ΜΙΑΔΑ Α 

 

ΘΓΙΑ Α1 

α)    Φεκηεναζηόκ: Ιεγάιε πμιοεζκηθή μνγάκςζε ηεξ Θεζζαιμκίθεξ με πνςηενγάηεξ ζμζηαιηζηέξ 

απυ ηεκ ακμηθηή ζε κέεξ ηδέεξ εβνασθή θμηκυηεηα ηεξ πυιεξ. Απμηέιεζε δίαοιμ γηα ηε δηάδμζε 

ηεξ ζμζηαιηζηηθήξ θαη ενγαηηθήξ ηδεμιμγίαξ ζηε πχνα 

 

Ε Γπηηνμπή Απμθαηαζηάζεωκ Ννμζθύγωκ Ίδνοζε Γ.Α.Π. (1923) 

Ε ειιεκηθή θοβένκεζε, μπνμζηά ζημ ηενάζηημ ένγμ ηεξ πενίζαιρεξ θαη απμθαηάζηαζεξ ηςκ 

πνμζθφγςκ πμο έπνεπε κα ακαιάβεη, δήηεζε ηε βμήζεηα ηεξ Κμηκςκίαξ; ηςκ Γζκώκ (ΗΣΓ). Ιε 

πνςημβμοιία ηεξ ΗΣΓ, ημ επηέμβνημ ημο 1 923, ηδνφζεθε έκαξ αοηυκμμμξ μνγακηζμυξ με 

πιήνε κμμηθή οπυζηαζε, ε Γπηηνμπή Απμθαηαζηάζεςξ Πνμζθφγςκ (ΓΑΠ), με έδνα ηεκ Αζήκα. 

Βαζηθή απμζημιή ηεξ ήηακ κα ελαζθαιίζεη ζημοξ πνυζθογεξ παναγςγηθή απαζπυιεζε θαη 

μνηζηηθή ζηέγαζε. 

Ε ΓΑΠ ιεηημφνγεζε μέπνη ημ ηέιμξ ημο 1930. Ιε εηδηθή ζφμβαζε μεηαβίβαζε ζημ Γιιεκηθυ 

Δεμυζημ ηεκ πενημοζία ηεξ, θαζχξ θαη ηηξ οπμπνεχζεηξ πμο είπε ακαιάβεη απέκακηη ζημοξ 

πνυζθογεξ. 

Ημηκωκημιμγηθή εηαηνεία 

Σα ανηζηενά θυμμαηα ανπηθά ήηακ μμάδεξ με ζμζηαιηζηηθέξ ηδέεξ, ζοκήζςξ λέκεξ πνμξ ηεκ 

θμηκςκηθή βάζε ζηεκ μπμία ήζειακ κα απεοζοκζμφκ, θαη ακηημεηχπηδακ δοζθμιίεξ ζοκεκκυεζεξ 

θαη θμμμαηηθήξ ζοζπείνςζεξ. μβανυηενε απυ υιεξ αοηέξ ηηξ μμάδεξ ήηακ ε Ημηκςκημιμγηθή 

Γηαηνία, ε μπμία λεθίκεζε απυ μενηθμφξ δηακμμφμεκμοξ ςξ ανηζηενυξ μεηαννοζμηζηηθυξ 

ζφκδεζμμξ, με ζηυπμ κα πνμπαγακδίζεη πμιηηηθέξ ζέζεηξ θαη ζηε ζοκέπεηα κα ηδνφζεη θυμμα. 

Γπηδεημφζε γηα υια ηα μέιε ηεξ θμηκςκίαξ ηζυηεηα εοθαηνηχκ, θμηκςκηθμπμίεζε ηςκ μέζςκ 

παναγςγήξ θαη δηακμμή ηςκ αγαζχκ ακάιμγα με ηηξ ακάγθεξ θαζεκυξ, πνάγμα πμο ζα μπμνμφζε 

κα οιμπμηεζεί με ηε ζηαδηαθή ακαμυνθςζε ηεξ μηθμκμμίαξ θαη ηε ζοκηαγμαηηθή  μεηαβμιή.  Γηα 

κα επηηεοπζμφκ  αοημί μη ζηυπμη έπνεπε κα 

μνγακςζμφκ μη ενγάηεξ ζε επαγγειμαηηθέξ εκχζεηξ θαη κα ηδνφζμοκ θυμμα. 

ε θάπμηεξ εθιμγηθέξ πενηθένεηεξ έζεζακ οπμρεθηυηεηα ζμζηαιηζηέξ θαη γηα πνχηε θμνά 

εμθακίζηεθε ε ζμζηαιδεμμθναηηθή "Κμηκςκημιμγηθή Γηαηνία". 

Πνάγμαηη, ζηα μέζα ημο 1910 μη Ημηκςκημιυγμη ίδνοζακ ημ Θασθυ Ηυμμα, με ανπεγυ ημκ 

Αιέλακδνμ Παπακαζηαζίμο. Βαζηθέξ πνμγναμμαηηθέξ δειχζεηξ ημο ήηακ ε ακαμυνθςζε ημο 

πμιηηηθμφ ζοζηήμαημξ θαη ε επηβμιή ανπχκ θμηκςκηθήξ δηθαημζφκεξ. ηηξ δεφηενεξ εθιμγέξ ημο 

1910 ελειέγεζακ 7 οπμρήθημη ημο θυμμαημξ, μη μπμίμη πανείπακ θνηηηθή οπμζηήνηλε ζημοξ 

Φηιειεφζενμοξ. 
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ΘΓΙΑ Α2 

α) Ιε ηεκ ίδνοζε ημο ακελάνηεημο ειιεκηθμφ θνάημοξ, ημ ζέμα ηεξ δεμημονγίαξ θεκηνηθήξ ηνάπεδαξ, 

αιιά θαη ηναπεδηθμφ ζοζηήμαημξ ακηάλημο εθείκςκ πμο ιεηημονγμφζακ ζηηξ πχνεξ ηεξ Δοηηθήξ 

Γονχπεξ, απμηέιεζε θεκηνηθυ ζεμείμ ζημοξ θοβενκεηηθμφξ ζπεδηαζμμφξ. Ε ίδνοζε ηναπεδηθχκ 

ηδνομάηςκ δεκ ζα ελοπενεημφζε μυκμ ηηξ θοβενκεηηθέξ ακάγθεξ, ηε δηαπείνηζε ημο θναηηθμφ 

δακεηζμμφ, ηεκ έθδμζε πανημκμμίζμαημξ θιπ., αιιά ζα έδηκε ιφζε ζημ πνυκημ πνυβιεμα ηςκ 

πηζηςηηθχκ ακαγθχκ ηεξ μηθμκμμίαξ. Θα ελαζθάιηδε δειαδή ζηηξ επηπεηνεμαηηθέξ πνςημβμοιίεξ ηα 

απαναίηεηα θεθάιαηα με υνμοξ μνγακςμέκεξ αγμνάξ θαη υπη ημθμγιοθίαξ. 

Σμ πηζηςηηθυ ζφζηεμα ηεξ πχναξ βνηζθυηακ πναγμαηηθά, θαηά ηα πνχηα πνυκηα ηεξ ακελανηεζίαξ, ζε 

πνςηυγμκε θαηάζηαζε. Ήηακ ζοκδεμέκμ με ημ εμπυνημ ηςκ αγνμηηθχκ πνμσυκηςκ θαη ηδηαίηενα με ηηξ 

ελαγςγέξ ηεξ ζηαθίδαξ. 

Οη έμπμνμη ιεηημονγμφζακ θαη ςξ πηζηςηέξ, με ημθμγιοθηθέξ δηαζέζεηξ θαη υνμοξ. Ο δακεηζμυξ 

θαηεοζοκυηακ, ςξ επί ημ πιείζημκ, πνμξ ημοξ παναγςγμφξ θαη δεμημονγμφζε πνμτπμζέζεηξ 

εθμεηάιιεοζεξ, θαζχξ μοζηαζηηθά επνυθεηημ γηα έκακ ηνυπμ πνμαγμνάξ ηεξ επηθείμεκεξ παναγςγήξ, 

με δοζμεκείξ γηα ημκ παναγςγυ υνμοξ. Σεκ ίδηα ζηηγμή άιιμη θιάδμη ηεξ παναγςγήξ ζηενμφκηακ ηςκ 

απαναίηεηςκ γηα ηεκ ακάπηολή ημοξ πηζηχζεςκ, θαη έηζη πενημνίδμκηακ μη επηπεηνεμαηηθέξ 

πνςημβμοιίεξ. 

Ε θαηάζηαζε αοηή ήηακ ακηίζεηε με ηηξ πνμζέζεηξ θαη ηηξ πμιηηηθέξ ημο θνάημοξ θαη απμζάννοκε ηα 

ειιεκηθά θεθάιαηα ημο ελςηενηθμφ. Οη πνμζπάζεηεξ γηα ηεκ άνζε υιςκ αοηχκ ηςκ εμπμδίςκ οπήνλακ 

έκημκεξ θαη πνμένπμκηακ απυ πμιιέξ πιεονέξ. Δεκ απέβιεπακ ηυζμ ζηεκ ελάιεηρε ηεξ ημθμγιοθίαξ, 

υζμ ζηεκ πανάιιειε δεμημονγία εκυξ πημ ζφγπνμκμο πηζηςηηθμφ ζοζηήμαημξ, ηθακμφ κα ελοπενεηήζεη 

ηα ζομθένμκηα εηδηθχκ θμηκςκηθχκ μμάδςκ. 

β)   Κμμμζεηηθέξ νοζμίζεηξ (1870-1871) 

ηυπμη: Ε μνηζηηθή ακηημεηχπηζε ημο πνμβιήμαημξ έγηκε με κμμμζεηηθέξ νοζμίζεηξ θαηά ηεκ πενίμδμ 

1870-1871. ηυπμξ ηςκ κμμμζεηεμάηςκ ήηακ α. κα ελαζθαιηζημφκ θαηά πνμηεναηυηεηα μη αθηήμμκεξ 

πςνηθμί, με ηεκ πανμπή γεξ, απαναίηεηεξ γηα ηεκ επηβίςζή ημοξ. Σαοηυπνμκα, β. ημ θνάημξ 

πνμζπαζμφζε κα ελαζθαιίζεη, μέζα απυ ηε δηαδηθαζία ηεξ εθπμίεζεξ, ηα μεγαιφηενα δοκαηά έζμδα, 

πμο ζα έδηκακ μηα ακάζα ζημ δηανθέξ δεμμζημκμμηθυ αδηέλμδμ. 

Οη ζηυπμη ήηακ ακηηθαηηθμί θαη ζηεκ πναγμαηηθυηεηα μυκμ μ πνχημξ επηηεφπζεθε ζε ηθακμπμηεηηθυ 

βαζμυ. φμθςκα με ηηξ ζπεηηθέξ κμμμζεηηθέξ νοζμίζεηξ, μη δηθαημφπμη αγνυηεξ μπμνμφζακ κα 

αγμνάζμοκ υζε γε ήζειακ, με ακχηαημ υνημ ηα 80 ζηνέμμαηα γηα λενηθά εδάθε θαη ηα 40 ζηνέμμαηα 

γηα ανδεουμεκα. Απυ ημ 1870 ςξ ημ 1911 δηακεμήζεθακ 2.650.000 ζηνέμμαηα με 370.000 

παναπςνεηήνηα, πνάγμα πμο δείπκεη υηη μη θηιμδμλίεξ ή μη δοκαηυηεηεξ ηςκ αγνμηχκ γηα απυθηεζε 

θαιιηενγήζημεξ έθηαζεξ ήηακ πενημνηζμέκεξ αιιά θαη μ πμιοηεμαπηζμυξ ηεξ γεξ ήδε μεγάιμξ. 

Πνέπεη κα ζεμεηςζεί υηη γηα ηηξ πενημπέξ πμο παναθηενίδμκηακ ςξ θοηείεξ, ειαηυ-δεκδνα θαη 

αμπέιηα, μ μέζμξ υνμξ έθηαζεξ ηςκ ηδημθηεζηχκ ήηακ ζαθχξ μηθνυηενμξ εθείκςκ πμο πνμμνίδμκηακ 

γηα θαιιηένγεηα δεμεηνηαθχκ. Γπνυθεηημ υμςξ γηα ζεμακηηθή δηακμμή θαιιηενγήζημςκ γαηχκ, ηδηαίηενα 

ακ ζογθνηζεί με ηα 600,000 ζηνέμμαηα εζκηθχκ γαηχκ πμο είπακ δηακεμεζεί ηα πνμεγμφμεκα πνυκηα, 

απυ ημ 1833 μέπνη ημ 1870. Ωζηυζμ, μυκμ ημ 50% πενίπμο ημο ακηίηημμο ηςκ παναπςνμφμεκςκ 

γαηχκ πιενχζεθε ηειηθά ζημ θνάημξ απυ ημοξ αγμναζηέξ ηεξ εζκηθήξ αοηήξ ηδημθηεζίαξ. 

 

ΜΙΑΔΑΒ 

ΘΓΙΑ Β1 

ημ παναηηζέμεκμ απυζπαζμα εθηίζεκηαη μη ζοκέπεηεξ ηεξ εγθαζίδνοζεξ ημο Δ.Ο.Γ μεηά απυ μία 

πενίμδμ ηδηαίηενα δοζπενή γηα ηεκ ειιεκηθή ελςηενηθή πμιηηηθή. ηε δφζε ημο 19μο αηχκα ε Γιιάδα 

βνίζθεηαη εζκηθά ηαπεηκςμέκε μεηά ηεκ πακςιεζνία ημο 1 897 πνάγμα πμο θαζηζηά επηηαθηηθή ηεκ 



 

 

πανέμβαζε ελςηενηθχκ παναγυκηςκ γηα ηε δηεοζέηεζε ηςκ πνμβιεμάηςκ πμο ακέθορακ θαη ηεκ 

εληζμννυπεζε ζηηξ ζπέζεηξ Γιιάδαξ -Σμονθίαξ. 

Οη πνμζπάζεηεξ ηεξ Γιιεκηθήξ θοβένκεζεξ κα δηαπναγμαηεοζεί με ημκ πημ εοκμσθυ ηνυπμ με ηηξ 

πηζηχηνηεξ πχνεξ μέζς Γιιήκςκ δημηθεηχκ ηςκ ηυηε πηζηςηηθχκ ηδνομάηςκ απέβεζακ άθανπεξ θάηη 

ημ μπμίμ ζοκεπαγυηακ ηεκ μηθμκμμηθή θαη πμιηηηθή οπμηέιεηα ηεξ Γιιάδαξ ζηεκ Γονχπε. «Ννώηα μ 

δηεοζοκηήξ ηεξ Γζκηθήξ Πνάπεδαξ... αιιά πωνίξ επηηοπίεξ» Βάζεη ηςκ πνμζθμμηδμμέκςκ 

ζημηπείςκ, ε ανπηθή μκμμαζία ημο ηζφκμκημξ, γηα ηε δηαπείνηζε ηεξ Γιιεκηθήξ μηθμκμμηθήξ πμιηηηθήξ 

,μνγακηζμμφ ήηακ Δηεζκήξ Γπηηνμπή Γιέγπμο. Ε ακηηθαηάζηαζή ημο απυ ημ υκμμα Δηεζκήξ 

Οηθμκμμηθυξ Έιεγπμξ δεκ ακαηνμφζε ημκ εγεηηθυ ημο νυιμ ζηα ειιεκηθά δεδμμέκα μφηε ακέηνεπε ηεκ 

οπμδμφιςζε ηεξ Γιιάδαξ ζε ελςηενηθέξ Δοκάμεηξ μη μπμίεξ επςθειμφκηαη απυ ηηξ δοζμεκείξ 

ζογθονίεξ θαη πανεμβαίκμοκ ζε μείδμκμξ ζεμαζίαξ δεηήμαηα εζςηενηθήξ θαη ελςηενηθήξ πμιηηηθήξ. 

«Μ όνμξ αοηόξ όδωκ δμοιείαξ...ήηακ ζηεκ πναγμαηηθόηεηα» Ακ θαη ε επμπηεία ηεξ Γιιάδαξ 

βέβαηα απυ ηηξ Γονςπασθέξ δοκάμεηξ ηεθμενίςκε γηα πμιιμζηή θμνά ηεκ αδοκαμία ηεξ πχναξ κα 

ελειηπζεί ζε έκα εθζογπνμκηζμέκμ θνάημξ με δοκαμηθή πανμοζία ζηα Βαιθάκηα ,ε θνίζε ημο γνάθμκημξ 

γηα ηεκ πανμοζία ημο ΔΟΓ δεκ είκαη θαηεγμνεμαηηθά απμδμθημαζηηθή. «...είπε θαη μνηζμέκεξ 

εοκμϊθέξ ...ζηεκ ειιεκηθή μηθμκμμία» 

πςξ ακαθένεηαη παναθηενηζηηθά, ε ρήθηζε ζπεηηθμφ κυμμο ημ 1898 (πνμκμιμγία έκανλεξ ηεξ 

ιεηημονγίαξ ημο ΔΟΓ) πενηειάμβακε δηαηάλεηξ πμο εοκμμφζακ ηεκ ακαβάζμηζε ηεξ Γιιεκηθήξ 

μηθμκμμίαξ. «Μ κόμμξ ΒΦΖΘ...αλίαξ ηεξ δναπμήξ» Έηζη επεηεφπζε ε κμμηζμαηηθή ζηαζενυηεηα με 

απμηέιεζμα ηεκ ζηαζενμπμίεζε ημο θναηηθμφ πνμτπμιμγηζμμφ θαη ημ εζκηθυ κυμηζμα απέθηεζε 

ζεμακηηθή αλία, ζοκηειχκηαξ ζημκ εθπνεμαηηζμυ ηεξ μηθμκμμίαξ ηεξ πχναξ. Γπηπιέμκ, ηδηαίηενα 

ζεμακηηθή οπήνλε ε ζοκεηζθμνά ημο ΔΟΓ ζε εζηθυ επίπεδμ αθμφ εκίζποζε ηεκ θενεγγουηεηα ημο 

ειιεκηθμφ ηνυπμοξ , « εμπεδώζεθε ε Γιιεκηθή πίζηε. αθμιμύζεζακ» δεμημονγχκηαξ πνυζθμνμ 

έδαθμξ γηα δακεημιερία απυ ηηξ Γονςπασθέξ πχνεξ, ζηηξ θνίζημεξ πενηζηάζεηξ πμο αθμιμφζεζακ 

μεηέπεηηα. Πνάγμαηη ε πανμφζα πεγή ηεθμενηχκεη θαη δηεονφκεη ηεκ ηζημνηθή αθήγεζε αθμφ.,.ζπμι 

βηβιίμ(παναζέημομε ηεκ εκυηεηα «Ε Πηχπεοζε ημο 1893 θαη μ Δηεζκήξ Οηθμκμμηθυξ Έιεγπμξ» ζει 

39-40) 

ΘΓΙΑ Β2 

ηα αθυιμοζα απμζπάζμαηα αλημιμγείηαη ε πανμοζία ηςκ πνμζθφγςκ ζηεκ πμιηηηζηηθή δςή ηεξ 

πχναξ, ε μπμία υπςξ πνμθφπηεη απυ ηα ζημηπεία θαη ηςκ δφμ μανηονηχκ ήηακ θαζμνηζηηθή γηα ηεκ 

ελέιηλε ηςκ Γιιήκςκ ζε υιεξ ηηξ εθθάκζεηξ ημο ηδηςηηθμφ θαη δεμυζημο βίμο. 

Πημ ζογθεθνημέκα, ζημ πνχημ πανάζεμα επηζεμαίκεηαη ε ζομβμιή ηςκ λενηδςμέκςκ ζηε μμοζηθή αθμφ 

με ηεκ έιεοζή ημοξ δηαμμνθχζεθε έκαξ κέμξ μμοζηθυξ ηφπμξ ημ νεμπέηηθμ ημ μπμίμ λεθίκεζε ζηε 

φνμ , υπμο μαζήηεοζε μ Ιάνθμξ Βαμβαθάνεξ. Ε νεμπέηηθε μμοζηθή ήηακ ημ κέμ θαιιηηεπκηθυ είδμξ 

πμο μεηαγεκέζηενα παγηχζεθε θαη ελέθναζε ημοξ πυκμοξ θαη ηα πνμβιήμαηα ημο απιμφ ακζνχπμο. 

«Οοκήζωξ παναπέμπμομε...Ιάνθμξ Βαμβαθάνεξ» Σεκ άπμρε γηα ηεκ ηδηαίηενα ζεμακηηθή ζοκδνμμή 

ηςκ πνμζθφγςκ ζηεκ ακαγέκκεζε ηεξ πκεομαηηθήξ δςήξ ηεξ Γιιάδαξ, επαιεζεφεη θαη ημ δεφηενμ 

απυζπαζμα. Ο γνάθςκ μκεμμκεφεη δφμ θμνοθαίμοξ εθπνμζχπμοξ ηςκ γναμμάηςκ, ημ ηνάηε 

Ιονηβήιε πμο δηέδςζε ημ ακηηπμιεμηθυ ημο πκεφμα με ημ ένγμ ημο «Ε δςή εκ Σάθς» θαη ημ Φχηε 

Ηυκημγιμο πμο ζημ ένγμ ημο ζοκδοάδεη ακαμκήζεηξ απυ ημκ ειιεκηθυ θμζμμπμιηηηζμυ ημο 

πανειζυκημξ ,ζημηπεία πανάδμλα θαη πνςημγμκηθά ακαμεμεηγμέκα με ηεκ μαθνμπνυκηα καοηηθή 

πανάδμζε. 

Απμηημχκηαξ μ ζογγναθέαξ ηεκ πνμζθμνά ηςκ πνμζθφγςκ, δηαπηζηχκεη υηη μ μηθμκμμηθά θαη 

πκεομαηηθά εφνςζημξ μμμγεκήξ αοηυξ Γιιεκηζμυξ μιμθιήνςζε ηε δηαμυνθςζή ημο ζημ κέμ ηυπμ 

εγθαηάζηαζεξ ημο, ζηεκ Γιιάδα. «παναηενείηαη ε ζοκενγαζία. πνμξ ηεκ μνηζηηθή ημο δηαμόνθωζε» 

Ε ζοκενγαζία ημο θαη εκζςμάηςζή ημο με ημοξ αοηυπζμκεξ ζα απμθένεη γυκημμοξ θανπμφξ πμο ζα 



 

 

γίκμοκ ακηηιεπημί με ηε ζοζπείνςζε ημο Γιιεκηζμμφ, ζηε ζθέρε θαη ζηεκ απυ θμηκμφ δνάζε γηα ηεκ 

ακάπηολε ηεξ Γιιάδαξ. 

Πνάγμαηη ηα παναζέμαηα ηεθμενηχκμοκ θαη δηεονφκμοκ ηεκ ηζημνηθή αθήγεζε αθμφ 

(παναζέημομε ηεκ εκυηεηα ημο ζπμιηθμφ βηβιίμο «Ο πμιηηηζμυξ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


