
 

 

ΝΑΚΓΘΘΕΚΖΓΟ ΜΙΜΓΓΚΩΚ 15 ΟΓΝΠΓΙΒΞΖΜΡ 2005 ΖΟΠΜΞΖΑ (ΘΓΩΞΕΠΖΗΉΟ 

ΗΑΠΓΎΘΡΚΟΕΟ) ΑΝΑΚΠΕΟΓΖΟ ΟΠΑ ΘΈΙΑΠΑ ΠΩΚ ΝΑΚΓΘΘΕΚΊΩΚ 

 

ΜΙΑΔΑ Α' 

ΘΓΙΑ Α1 α. 

· Ιεγάιε Ζδέα : ζπμι. βηβι. ζει. 17-18, 48, 50 

Ε πνυμδμξ ημο εθηυξ ηςκ εζκηθχκ ζοκυνςκ ειιεκηζμμφ ηαιάκηδε ημ μηθνυ βαζίιεημ ζηεκ αογή ηεξ 

ακελανηεζίαξ ημο. Γκίζποε ηεκ ηδέα υηη ημ οπάνπμκ θνάημξ δεκ ήηακ πανά μία εμηηειήξ θαηαζθεοή, ηα 

ζεμέιηα απιχξ γηα θάηη μεγαιφηενμ. Ε «Ιεγάιε Ζδέα» πμο εθπμνεφζεθε απ' αοηήκ ηεκ ακηίιερε, 

δεμημονγμφζε πνμζδμθίεξ γηα μιμθιήνςζε ημο εζκηθμφ μνάμαημξ, πμο πνμτπέζεηε ζεμακηηθή 

δηεφνοκζε ηςκ ζοκυνςκ. Ε έκημκε πανμοζία ηεξ εζκηθήξ αοηήξ ηδεμιμγίαξ είπε επηπηχζεηξ ζημκ 

πμιηηηθυ θαη μηθμκμμηθυ πχνμ, ηδηαίηενα ζε επμπέξ πμο ηα πνμβιήμαηα έμμηαδακ με ακμηθηέξ πιεγέξ, 

ζηεκ πενίπηςζε ηεξ Ηνήηεξ ή, ανγυηενα, ηεξ Ιαθεδμκίαξ. Οη ειιεκηθέξ θοβενκήζεηξ δεκ είπακ 

ζηναμμέκμ ημ εκδηαθένμκ ημοξ, μέζα ζ' αοηέξ ηηξ ζοκζήθεξ, απμθιεηζηηθά ζηα εζςηενηθά δεηήμαηα, 

ζηεκ μηθμκμμηθή ακυνζςζε θαη ηε γεθφνςζε ημο πάζμαημξ με ηε Δφζε. ια αοηά ζοκοθαίκμκηακ με ημ 

εζκηθυ υναμα, μεγαιχκμκηαξ ημ θυζημξ ηςκ πνμζπαζεηχκ θαη θαζηζηχκηαξ ζοπκά ηηξ μηθμκμμηθέξ 

πνςημβμοιίεξ ένμαηα ηςκ εζκηθχκ θνίζεςκ. Γπηπιέμκ Ε Ιεγάιε Ζδέα ζημκ ηδεμιμγηθυ ημμέα 

εμπυδηδε ηεκ ακάπηολε θαη δηάδμζε ηδεμιμγηχκ με θμηκςκηθυ θαη ηαληθυ πενηεπυμεκμ. ζμκ αθμνά 

ηχνα ηεκ πενίμδμ 1910 - 1933 θαη ζημ πιαίζημ ηεξ πμιηηηθήξ ακηίιερεξ ημο «βεκηδειηζμμφ» ε Ιεγάιε 

Ζδέα θαη μη πνμτπμζέζεηξ ηεξ - μ εθζογπνμκηζμυξ ημο θνάημοξ - απμηέιεζακ ηζπονά ηδεμιμγηθά, 

πμιηηηθά θαη μηθμκμμηθά ενείζμαηα γηα ηε δηεθδίθεζε ηεξ Ιεγάιεξ Γιιάδαξ με πηζακυηεηεξ επηηοπίαξ. 

 

· Πεδηκμί : ζπμι. βηβι. ζει. 79 

 

Ιία απυ ηηξ δφμ μεγάιεξ πμιηηηθέξ παναηάλεηξ πμο ζογθνμηήζεθακ μέζα ζηεκ Γζκμζοκέιεοζε ημο 

1862 (ε άιιε ήηακ μη μνεηκμί). Οη πεδηκμί είπακ ςξ εγέηε ημ Δεμήηνημ Βμφιγανε, μ μπμίμξ οπμκυμεοε 

ημοξ θμηκμβμοιεοηηθμφξ ζεζμμφξ. Ιε πανεμβάζεηξ ζημ ζηναηυ επηπείνεζε ηε δεμημονγία ζχμαημξ 

«πναηηςνηακχκ» γηα κα ελαζθαιίζεη ηεκ παναμμκή ημο ζηεκ ελμοζία. Ο Βμφιγανεξ έβνηζθε μπαδμφξ 

ακάμεζα ζ' εθείκμοξ πμο είπακ δημνηζηεί πανάκμμα ζημ ζηναηυ ή ζημ δεμυζημ, θαη θμβμφκηακ με 

πάζμοκ ηε ζέζε ημοξ ζε πενίπηςζε επηθνάηεζεξ ζοκζεθχκ θμηκμβμοιεοηηθήξ κμμημυηεηαξ, ζε 

ακένγμοξ πηοπημφπμοξ θαη ζημοξ μηθνμθαιιηενγεηέξ. Ο ιαυξ ζομμεηείπε εκενγά ζηε ζογθνυηεζε 

αοηήξ ηεξ πανάηαλεξ. 

·   Παηνηανπηθή Γπηηνμπή (1918): ζπμι. βηβι. ζει. 145 

 

οζηάζεθε ζηεκ Ηςκζηακηηκμφπμιε ημκ Οθηχβνημ ημο 1918 με ζθμπυ ηεκ μνγάκςζε ημο 

επακαπαηνηζμμφ ηςκ εθημπηζμέκςκ ελαηηίαξ ημο 1μο δηςγμμφ Γιιήκςκ, με ηε βμήζεηα ημο 

Παηνηανπείμο θαη ηεξ ειιεκηθήξ θοβένκεζεξ. 

 

β.       1 - δ ζπμι. βηβι. ζει. 22 

2 - ε ζπμι. βηβι. ζει. 29 

3 - β ζπμι. βηβι. ζει. 35 

4 - α ζπμι. βηβι. ζει. 41 

 

ΘΓΙΑ Α2 

α. ζπμι. βηβι. ζει. 48-49. Γκυηεηα 2. Σα πνχηα βήμαηα ημο ενγαηηθμφ θηκήμαημξ . 

 



 

 

Γνάθμομε μηα μηθνή εηζαγςγηθή πνυηαζε: ημ 19μ αη. ημ ενγαηηθυ θίκεμα ζηεκ Γιιάδα δεκ ήηακ 

ηδηαίηενα ακεπηογμέκμ. 

Πνμζζέημομε ημ απυζπαζμα απυ ημ ζπμιηθυ βηβιίμ: «Ε θαηάζηαζε αοηή θνάηεζε . . .  Ημμμμοκηζηηθυ 

Ηυμμα Γιιάδμξ.» 

 

β. ζπμι. βηβι. ζει. 94. Γκυηεηα 2. Σα ακηηβεκηδειηθά θυμμαηα. 

 

Γνάθμομε μηα μηθνή εηζαγςγηθή πνυηαζε: Σμ ναιιηθυ θυμμα ζογθαηαιέγεηαη ζηα ακηηβεκηδειηθά 

θυμμαηα. 

Πνμζζέημομε απυ ημ ζπμιηθυ βηβιίμ ηεκ 1ε θαη ηε 2ε πανάγναθμ: «Ωξ ακηηβεκηδειηθά ζεςνμφκηακ . 

δεκ είπε θάπμημ ζογθνμηεμέκμ πνυγναμμα γηα ηεκ μηθμκμμηθή ακάπηολε.» 

εμείςζε: Γνάθμομε θαη ηεκ πνχηε πανάγναθμ πμο ακαθένεηαη ζε υια ηα ακηηβεκηδειηθά, άνα θαη ζημ 

ναιιηθυ. 

ΜΙΑΔΑ Β' 

ΘΓΙΑ Β1 

 

ημκ παναηηζέμεκμ πίκαθα πανμοζηάδεηαη ε ελέιηλε ηεξ έθηαζεξ θαη ημο πιεζοζμμφ ηεξ 

Γιιάδαξ ζημ 19μ θαη ςξ ηηξ ανπέξ ημο 20μφ αη. θαη ζογθεθνημέκα ζημ πνμκηθυ δηάζηεμα 1838 - 1920. 

Σπμι. βηβι. ζει. 13: Σμ 1838 ηα βυνεηα ζφκμνα ηεξ Γιιάδαξ έθηακακ ζηε γναμμή Αμβναθηθμφ 

- Παγαζεηηθμφ. Απυ ηα κεζηά ημο Αηγαίμο ζηεκ Γιιάδα ακήθακ μυκμ μη Βυνεηεξ πμνάδεξ θαη μη 

Ηοθιάδεξ. Ο θμνμυξ ηεξ πχναξ ήηακ ε Ρμφμειε θαη μ Ιμνηάξ υμςξ ζηα επακαζηαηηθά πνυκηα. Σμ 

1864 πνμζηέζεθακ ηα Ζυκηα κεζηά. 

Πίκαθαξ: Έηζη, υπςξ πνμθφπηεη θαη απυ ημκ πίκαθα ηα ζφκμνα ηεξ Γιιάδαξ δηεονφκμκηαη θαηά 

5% εκχ μ πιεζοζμυξ ζπεδυκ δηπιαζηάζηεθε. 

Σπμι. βηβι ζει. 13: Σμ 1881 πνμζηίζεηαη θαη ε Θεζζαιία θαη έηζη ηα βυνεηα ζφκμνα άγγηλακ ημκ 

ιομπμ θαη ηε Ιαθεδμκία. 

Πίκαθαξ: Ε επέθηαζε αοηή ακηηθαημπηνίδεηαη θαη ζημκ παναηηζέμεκμ πίκαθα αθμφ απυ ημ 

1871 ςξ ημ 1881 ηα ζφκμνα επεθηείκμκηαη θαηά 25% εκχ μ πιεζοζμυξ θαηά 35%. 

Πίκαθαξ: ηεκ επυμεκε πενίμδμ (1881 - 1914) ηυζμ ε έθηαζε υζμ θαη μ πιεζοζμυξ 

δηπιαζηάδμκηαη. Ε αλημζεμείςηε αοηή μεηαβμιή μθείιεηαη ζηηξ πνμζανηήζεηξ ηςκ Βαιθακηθχκ 

πμιέμςκ αιιά θαη ζηεκ εηζνμή ηςκ πνμζθφγςκ ηεξ πενηυδμο αοηήξ. 

Σπμι. βηβι ζει. 51:    «Τμ θυζημξ ηςκ Βαιθακηθχκ πμιέμςκ  . . .  γεςνγηθή παναγςγή.». 

Σπμι. βηβι ζει. 139: «Οη πνχημη Έιιεκεξ πμο πέναζακ μαδηθά . . .  επέμβαζε ηεξ ειιεκηθήξ 

θοβένκεζεξ.» 

Πίκαθαξ: Ο Α' Παγθυζμημξ Πυιεμμξ μδεγεί ζε κέα επέθηαζε ηςκ ζοκυνςκ ηεξ Γιιάδαξ. 

πςξ ιμηπυκ παναηενείηαη ζημκ πίκαθα ε πχνα, ημ 1920 έπεη δηεονοκζεί θαηά 1/4 απυ ηεκ έθηαζε 

πμο είπε ημ 1914. Ο πιεζοζμυξ ηεξ ακηίζημηπα αολήζεθε θαηά 1/7. Ε αφλεζε ημο πιεζοζμμφ 

μθείιεηαη βέβαηα θαη ζηεκ είζμδμ ηςκ πνμζθφγςκ αοηήξ ηεξ πενηυδμο. 

Σπμι. βηβι ζει. 98:     «Η ζοκζήθε ηςκ Σεβνώκ ... απηή πναγμαηηθόηεηα.». 

Σπμι. βηβι ζει.141: «Ο η εκένγεηεξ ηςκ Τμύνθςκ πνμθάιεζακ ... πμιιέξ πηιηάδεξ.». 

Σπμι. βηβι ζει. 141-141: Οιόθιενε ε εκόηεηα 2. Αιιά πνμζθογηθά νεύμαηα. ομπεναζμαηηθά: 

Σπμι. βηβι ζει. 13:    Σεκ πενίμδμ ιμηπυκ πμο πανμοζηάδεηαη ζημκ πίκαθα «Ε ποθκυηεηα ημο 

πιεζοζμμφ θομαηκυηακ .   ημο ηυπμο θαη ηςκ ακζνχπςκ.». Σπμι. βηβι ζει. 15:»Παν' όια αοηά, μ 

πιεζοζμόξ ...δοκαηόηεηεξ ηεξ πώναξ.». 

 

Γπίιμγμξ: Βέβαηα ε αφλεζε ημο πιεζοζμμφ μθείιεηαη θαη ζηε βειηίςζε ημο βημηηθμφ επηπέδμο θαη ζηε 

μείςζε ηεξ ζκεζημυηεηαξ, θαηκυμεκα ζοκαθυιμοζα μηαξ μεηαπμιεμηθήξ πενηυδμο. Οη επηδεμίεξ 



 

 

οπμπςνμφκ, εκχ ηα επηηεφγμαηα ηεξ βημμεπακηθήξ επακάζηαζεξ ζημκ ημμέα ηεξ ογείαξ είκαη πηα θαη 

γηα ηεκ Γιιάδα μηα πναγμαηηθυηεηα. Ε δηεφνοκζε ηςκ ζοκυνςκ, πένα απυ ηεκ πνμζάνηεζε ημο 

ακηίζημηπμο πιεζοζμμφ, δεμημονγεί θάζε αοηή πνμμπηηθέξ με θαιφηενμ πανάδεηγμα ημοξ βαιθακηθμφξ 

πμιέμμοξ. 

 

ΘΓΙΑ Β2 

 

Ε παναηηζέμεκε πεγή ακηηθαημπηνίδεη ηεκ θνίζε πμο λέζπαζε ζηηξ ζπέζεηξ ηςκ Γιιήκςκ 

αοημπζυκςκ θαη εηενμπζυκςκ ζηεκ Γζκμζοκέιεοζε ημο 1843-1844. Πενηέπμκηαη μάιηζηα δφμ 

απμζπάζμαηα πμο είκαη άμεζεξ πεγέξ, αθμφ πενηέπμοκ αοημφζηα ηα ιυγηα δφμ εθπνμζχπςκ ηςκ 

ακηίπαιςκ παναηάλεςκ. 

Σπμι. βηβι ζει. 133-135: «Οη πνμζπάζεηεξ απμθαηάζηαζεξ . κα απμδεπζμφκ αοηέξ ηηξ 

νοζμίζεηξ.». 

Σημηπεία από ηεκ πεγή: ζμκ αθμνά πανάζεμα ιμηπυκ, ζηεκ πνχηε πανάγναθμ, απμηοπχκεηαη 

ε άπμρε ηςκ αοημπζμκηζηχκ. Ο εθπνυζςπυξ ημοξ, Ζςάκκεξ Ιαθνογηάκκεξ, οπμζηενίδεη ημκ 

απμθιεηζμυ ηςκ εηενμπζυκςκ απυ ηηξ δεμυζηεξ ζέζεηξ. ηα ιυγηα ημο, πμο παναηίζεκηαη αοημφζηα, 

δηαθαίκεηαη ε αγακάθηεζή ημο. Ιε έκημκμ φθμξ ζεςνεί υηη ηειηθά μ οπενβμιηθυξ παηνηςηηζμυξ, 

έβιαρε ηεκ Γιιάδα («Απυ ημκ παηνηςηηζμυ μαξ . .  .πιέμκ μ παηνηςηηζμυξ.») Έθδειε είκαη ε εηνςκηθή 

δηάζεζε αθμφ μάιιμκ ζηειηηεφεη ηεκ οπενεοαηζζεζία πμο επέδεηλε ημ ειιεκηθυ θνάημξ γηα ημοξ 

εηενυπζμκεξ. Πνμηνέπεη ιμηπυκ ηε ζοζπείνςζε ηςκαοημπζυκςκ με πονήκα μάιηζηα ημ βαζηιηά 

ζςκα («Αξ αγθαιηάζςμεκ ημ βαζηιέα μαξ κα θθηάζςμεκ ημ ζπίηη μαξ.») ηε ζοκέπεηα θαηεγμνεί 

ημοξ εηενυπζμκεξ γηα απανηζηία οπμκμχκηαξ υηη μη εηενυπζμκεξ πςνίξ κα αγςκηζημφκ γηα ηεκ 

παηνίδα, απμιαμβάκμοκ ηα πνμκυμηα ημο ειεφζενμο θνάημοξ θαηαιαμβάκμκηαξ μάιηζηα ζέζεηξ 

ενγαζίαξ («Αοημί . . .  άκς-θάης.»).Δεηά ιμηπυκ απνμθάιοπηα δηθαίςζε εκκμχκηαξ υηη ημ θνάημξ 

πνέπεη κα ακηαπμδχζεη, εζηθά θαη οιηθά, ζε υζμοξ πμιέμεζακ γηα ηεκ ειεοζενία («Αξ θαζίζςμεκ 

ηχνα θαη εμείξ κα θάγςμεκ ρςμί.»). 

ηε δεφηενε πανάγναθμ ηεξ πεγήξ παναηίζεηαη ε άπμρε εκυξ εθπνμζχπμο ηςκ 

εηενμπζμκηζηχκ. Αοηυξ ιμηπυκ απυ ηεκ πιεονά ημο, με έκημκε ζοκαηζζεμαηηθή θυνηηζε, ζεμεηχκεη υηη 

δεκ πνέπεη κα γίκεηαη θαμία δηάθνηζε θαη υηη υιμη μη Έιιεκεξ πνέπεη κα θανπχκμκηαη ηζυηημα ηα αγαζά 

ημο κεμζφζηαημο ειιεκηθμφ θνάημοξ. Πημ ζογθεθνημέκα οπμζηενίδεη υηη μφηςξ ή άιιςξ έκα μυκμ 

ημήμα ηεξ ειιεκηθήξ επηθνάηεηαξ ζα απειεοζενςκυηακ. Δεκ ζα μπμνμφζε δει. αοημμάηςξ κα 

απειεοζενςζεί υια ηα ειιεκηθά εδάθε. Αοηυ ιμηπυκ ημ μένμξ, ακηηηείκεη, πνέπεη κα απμηειέζεη εζηία 

γηα υιμοξ ημοξ παζυκηεξ Έιιεκεξ. Γίκαη παναθηενηζηηθυ υηη παναζέηεη με αζφκδεημ ζπήμα 4 νήμαηα 

πμο εθθνάδμοκ ηα πάζε ηςκ Γιιήκςκ («εγςκίζζεζακ, εζοζηάζζεζακ, έπαζμκ, θαηεζηνάθεζακ). 

Γπηζεμαίκεη ηα ακηδημηειή θίκεηνα υιςκ ηςκ ζομμεηεπυκηςκ ζηεκ Γπακάζηαζε αιιά θαη ηεκ θμηκή 

ηφπε υιςκ, αζπέημο πνμέιεοζεξ («Ήημ έκςζηξ . . .  εθείκςκ επανπηχκ.»). 

 

Γπηιμγηθά 

Σπμι. βηβι ζει.135: «Σμ ζέμα ηςκ δηθαηςμάηςκ . . .  μηθνυ κεμζφζηαημ θνάημξ.») 

Ηαη ζηα δφμ παναπάκς ζέμα (Β1 θαη Β2) θαζχξ γνάθμομε ημ μάζεμα απυ ημ ζπμιηθυ βηβιίμ, ζηα 

ζεμεία πμο αοηυ ηεθμενηχκεηαη ή θαη εμπιμοηίδεηαη απυ ηηξ πεγέξ, παναπέμπμομε ζε αοηέξ. 

 

 

 

 

 


