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ΜΙΑΔΑ Α’  

 

ΘΓΙΑ Α1 

Α.1.1. α. Θάζμξ 

 β. Θάζμξ  

 γ. Θάζμξ 

 δ. Οςζηό 

 ε. Οςζηό  

 

Α.1.2.  

α. Οει. ζπμι. βηβιίμο 140: «Σμ Κμέμβνημ ημο 1919 οπμγνάθεθε … πνηκ απυ ηεκ οπμγναθή ηεξ 

ζοκζήθεξ)». 

β. Οει. ζπμι. βηβιίμο 139: «Ιμνθή θαηαπίεζεξ πμο οπέζηεζακ μη Έιιεκεξ ηεξ Ιηθνάξ Αζίαξ απυ 

ημοξ Σμφνθμοξ ζηε δηάνθεηα ημο Α΄ Παγθμζμίμο Πμιέμμο. Αοηά επακδνχκμκηακ απυ άκηνεξ άκς 

ηςκ 45 εηχκ, πμο δεκ ζηναηεφμκηακ. Γθεί πμιιμί πέζακακ απυ θαθμοπίεξ, πείκα θαη αννχζηηεξ. 

Σα ηάγμαηα ενγαζίαξ είκαη γκςζηά θαη ςξ “αμειέ ηαμπμονμφ”».  

γ. Οει. ζπμι. βηβιίμο 210: «Πμιηηηθή μμάδα πμο ζπεμαηίζηεθε πνηκ ηεκ εθδήιςζε ηεξ επακάζηαζεξ 

ζημ Θένηζμ (1905) με ανπεγυ ημ Βεκηδέιμ. Γφνς απυ αοηυκ ζοκαζπίζηεθακ … ζε δοκαμηθή 

ακαμέηνεζε  με ημκ Πνίγθηπα». 

   

 

ΘΓΙΑ Α2 

Α.2.1. Οει. ζπμι. βηβιίμο 52-53: «Οη ναγδαίεξ αιιαγέξ, ηηξ μπμίεξ … ζε ειεθηνμθίκεηα ηναμ θαη 

ιεςθμνεία». 

 

Α.2.2. Οει. ζπμι. βηβιίμο 206-207: «Οη λέκμη Καφανπμη ακαπχνεζακ … μνίζηεθε μ Γιεοζένημξ 

Βεκηδέιμξ».  

 

 

ΜΙΑΔΑ Β’  

 

ΘΓΙΑ Β1  

α.  Οει. ζπμι. βηβιίμο 71-72: «ημ ζφκηαγμα ημο 1844 θαζμνίζηεθακ θαη μη βαζηιηθέξ ελμοζίεξ 

… Ιε άιιεξ δηαηάλεηξ πνμβιεπυηακ … ημ αλίςμά ημοξ ηζυβηα. Γπίζεξ, με κυμμ ηεξ 18εξ Ιανηίμο 

1844 θαημπονςκυηακ, με ειάπηζημοξ πενημνηζμμφξ, ημ δηθαίςμα ηεξ θαζμιηθήξ ρεθμθμνίαξ γηα 

ημοξ άκδνεξ, νφζμηζε πμο απμηειμφζε παγθυζμηα πνςημπμνία». 

 

 Γπηπνυζζεηα μπμνμφμε κα αλημπμηήζμομε ζημηπεία απυ ημ θείμεκμ Α: «… θαη πμο ακαγκχνηδε 
ημ δηθαίςμα … ή ακελάνηεημκ επηηήδεομα». 

 

 Οει. ζπμι. βηβιίμο 72: «Σμ δηθαίςμα ηεξ θαζμιηθήξ ρεθμθμνίαξ …ή δηεθδίθεζε 

ζομθενυκηςκ». 
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 Απυ ημ θείμεκμ Β αλημπμημφμε ημ αθυιμοζμ πςνίμ: «ηε βαζμηαία εκίζποζε … είπακ δηθαίςμα 
ρήθμο)». 

  
β. Οει. ζπμι. βηβιίμο 72-73: «Ίζςξ μη θηιειεφζενεξ πμιηηηθέξ δηαδηθαζίεξ θαη ε ιεηημονγία 

θμμμάηςκ (Ηείμεκμ Β: «… εκίζποζε ημο νυιμο ημο θμηκμβμοιίμο … πενημνηζμυξ ηςκ οπενηνμθηθχκ 

ελμοζηχκ ημο μμκάνπε … πμιηηηθή πεηναθέηεζε ηςκ ιασθχκ ζηνςμάηςκ … δηαμυνθςζε μηαξ 

δεμμθναηηθήξ ηδεμιμγίαξ») … πνμμδεοηηθά-ζοκηενεηηθά)». 

 

ΘΓΙΑ Β2  

Οει. ζπμι. βηβιίμο 158: «Ε αζηηθή ζηέγαζε λεθίκεζε … κα θαηαζθεοάζμοκ μη ίδημη ηα ζπίηηα ημοξ». 

(Ηείμεκμ Α: « Ωξ ημ ηέιμξ ημο 1929 … 25.000 θαημηθίεξ»). 

Οει. ζπμι. βηβιίμο 158-159: «Ε μηθμδυμεζε ηςκ ζοκμηθηζμχκ … θαη ηε ιεηημονγηθυηεηα». (Ηείμεκμ 

Β: «Συηε λένεηξ … θνεμμφζεξ έκα ηζμοβαιάθη … θαη ημ ζπίηη ήηακ δηθυ ζμο … θεναμίδηα δεκ είπακε … 

πυνηεξ … πανάζονα … ακάβακε θςηηέξ κα δεζηαζμφκε, κα μαγεηνέρμοκ»). 

Οει. ζπμι. βηβιίμο 159: « Ζδνφζεθακ αθυμε πνμζθογηθμί ζοκμηθηζμμί…γηα πμιιά πνυκηα» (Ηείμεκμ Α: 

«… πςνίξ κα έπεη ιοζεί…πνμζθογηθχκ μηθμγεκεηχκ») . 

Γπηπνυζζεηα, ημ θείμεκμ Β ακαθένεη υηη ζοκμηθηζμμί ηςκ άπμνςκ πνμζθφγςκ ζογθνμηήζεθακ ζημκ 

Πμδμκίθηε (Κ. Ζςκία), ζημοξ Πμδανάδεξ (Πενηζζυξ) θαη ζηεκ Ημθθηκηά. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




