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ΜΙΑΔΑ Α΄ 

 

ΘΓΙΑ Α1 

Α 1.1. 

 

1.    1919    

2.    1906 

3.    1927 

4.    1930 

5.       1923 

 

Α 1.2. 

 

α. Οπ. βηβιίμ, ζει. 48, §3 , «Σμ 1910 μη πνυμδμη …ηςκ μεηακαζηχκ».  

 

β. Οπ. βηβιίμ, ζει. 84, §4 , «Ακηίζεηα με άιιεξ πχνεξ …ημο εκενγμφ πιεζοζμμφ». 

  

γ. Οπ. βηβιίμ, ζει. 251 -252, «Σμ πμιηηηθυ γεγμκυξ … με ημοξ Έιιεκεξ».  

 

ΘΓΙΑ Α2 

 

Α 2.1. Οπ. βηβιίμ, ζει. 138 , §3 , «Σμοξ πνχημοξ μήκεξ ημο 1914 … ζε βάνμξ ηςκ Γιιήκςκ» θαη 

Οπ. βηβιίμ, ζει. 139 , § 1 , « Οη θαηαπηέζεηξ πμο οπέζηεζακ … εθηειέζηεθακ». 

Α 2.2. Πνμαηνεηηθή εηζαγςγή : Οπ. βηβιίμ, ζει. 217, «ε ιασθή ζογθέκηνςζε ... (24 επηεμβνίμο 

1908)». 

Οπ. βηβιίμ, ζει. 217 , § 1, «Γηα ηεκ επίζεμε έκανλε …Πνμζςνηκή Ηοβένκεζε ηεξ Ηνήηεξ».  

Οπ. βηβιίμ, ζει. 218 ,  § 1 , «Πανά ηηξ έκημκεξ δηαμανηονίεξ … απέθμρε ημκ ηζηυ ηεξ».  

 

ΜΙΑΔΑ Β΄ 

ΘΓΙΑ Β1 

α. Οπ. βηβιίμ, ζει. 50, §2 , «Σμ Κμέμβνημ ημο 1920 … ζε ζθιενυ θαη δαπακενυ πυιεμμ». 
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β. Οπ. βηβιίμ, ζει. 50, § 2 , «Σμ Ιάνηημ ημο 1922 ηα δεμμζημκμμηθά δεδμμέκα έθηαζακ ζε πιήνεξ 

αδηέλμδμ με δηπμηυμεζε ημο πανημκμμίζμαημξ. (Ηείμεκμ: «Σειηθά, ημ 1922 ε θοβένκεζε … θαη 

εζςηενηθμφ δακείμο») . Σμ ανηζηενυ ημήμα ελαθμιμοζμφζε … με μμμιμγίεξ ημο Δεμμζίμο. ΄ αοηυκ ημκ 

οπμπνεςηηθυ δακεηζμυ ζομμεηείπε ζπεδυκ ημ ζφκμιμ ημο ειιεκηθμφ πιεζοζμμφ. (Ηείμεκμ: «ζμη 

θαηείπακ ηναπεδμγναμμάηηα  …ηεκ μκμμαζηηθή αλία ημο μιμθιήνμο»). Ε  επηπείνεζε ζηέθζεθε απυ 

επηηοπία …θαη ηηξ βανφηαηεξ ζοκέπεηέξ ηεξ. ογθεθνημέκα, ημ πμζυ πμο ελαζθαιίζηεθε ημ 1922 

ελακηιήζεθε γηα ηεκ θάιορε ηςκ εζυδςκ ημο Δεμμζίμο θαη ηεκ άκμδμ ημο πιεζςνηζμμφ. (Ηείμεκμ: 

«Αιιά θαη ηα κέα πνεμαηηθά μέζα … δεμυζηεξ δαπάκεξ θαη ημκ πιεζςνηζμυ»). 

 

ΘΓΙΑ Β2 

 

α. Οπ. βηβιίμ, ζει. 154, § 3 , «Δυζεθε πνμηεναηυηεηα … παναμεζυνηεξ πενημπέξ» (Ηείμεκμ: «Οη 

ειιεκηθέξ θοβενκήζεηξ εγθαζηζημφκ …είπακ εγθαηαιείρεη μη Σμφνθμη») 

 

β. Οπ. βηβιίμ, ζει. 156 -157. 

         Ε αγνμηηθή απμθαηάζηαζε … πνμζθογηθμφξ ζοκμηθηζμμφξ. Οη ηειεοηαίμη ελειίπζεθακ 

μαθνμπνυζεζμα ζε ζεμακηηθμφξ μηθμκμμηθμφξ πανάγμκηεξ ηεξ πχναξ (Ηείμεκμ: «… αιιά , επεηδή μη 

μηθηζμμί … ζε αληυιμγα μηθμκμμηθά θέκηνα»). Ο παναπςνμφμεκμξ θιήνμξ … ζπυνμη, ιηπάζμαηα θαη δχα. 

(Ηείμεκμ: «Οη θοβενκήζεηξ ημφξ δίκμοκ γαίεξ θαη ηα πνχηα μέζα θαη δχα γηα ηεκ θαιιηένγεηα ηεξ 

γεξ»). Πανάιιεια , ημ θνάημξ πνμπχνεζε ζηεκ θαηαζθεοή μεγαιυπκμςκ ένγςκ οπμδμμήξ γηα ηε 

βειηίςζε ηεξ πμηυηεηαξ δςήξ ηςκ αγνμηχκ, πνμζθφγςκ θαη γεγεκχκ. ογθεθνημέκα, επηδυζεθε ζηε 

δηάκμηλε δνυμςκ, ζηεκ θαηαζθεοή  γεθονχκ θαη ιημακηχκ, εκχ ε αφλεζε ηςκ θαιιηενγμφμεκςκ εδαθχκ 

επηηεφπζεθε με ζφγπνμκα θαηά ηα δοηηθά πνυηοπα εγγεημβειηηςηηθά θαη ανδεοηηθά ένγα, εθ ηςκ 

μπμίςκ ηα ζεμακηηθυηενα ήηακ ε εθηνμπή πμηαμχκ θαη ε απμλήνακζε ιημκχκ. Σέιμξ, υζμκ αθμνά ζηεκ 

ακηημεηχπηζε αζζεκεηχκ, πμο απμδεθάηηδακ θονίςξ ημκ αγνμηηθυ πιεζοζμυ , εθπμκήζεθακ δναζηηθά 

μέηνα ακηημεηχπηζήξ ημοξ. (Ηείμεκμ: «ηηξ πχνεξ αοηέξ ηδίςξ πνμβαίκμοκ … εθηειμφκ μεγάια 

εγγεημβειηηςηηθά θαη ανδεοηηθά ένγα… δηεοζεημφκ πνμξ υθειμξ ηεξ γεςνγίαξ θμίηεξ πεημάννςκ … 

ηδνοζμφκ ηαηνηθμί ζηαζμμί , θανμαθεία θιπ. »). 

         Γηα ηε ζηέγαζε ηενήζεθε ημ ζφζηεμα … ακέιαβε κα εηζπνάλεη ε Αγνμηηθή Σνάπεδα. 




