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ΜΙΑΔΑ Α΄ 

ΘΓΙΑ Α1 

Α.1.1. 1 → ε       2 → ζη    3 → α      4 → δ      5 → γ 

 

Α.1.2.  

α. Οπμι. βηβιίμ, ζει. 46:  

«Ε εκζςμάηςζε ηεξ Θεζζαιμκίθεξ ... ζμζηαιηζηηθήξ θαη ενγαηηθήξ ηδεμιμγίαξ ζηε πχνα» 

 

β. Οπμι. βηβιίμ, ζει. 77:  

«Οη πεδηκμί είπακ ςξ εγέηε ... ζε άκενγμοξ πηοπημφπμοξ θαη ζημοξ μηθνμθαιιηενγεηέξ» 

 

γ. Οπμι. βηβιίμ, ζει. 92:  

«Σμ Γζκηθυ Ηυμμα ημο Η. Ιαονμμηπάιε ... δεκ μπυνεζακ κα οιμπμηήζμοκ μη Βεκηδειηθμί» 

 

 

ΘΓΙΑ Α2 

Α.2.1.  

Οπμι. βηβιίμ, ζει. 213: «Σμ βαζηιηθυ πενηβάιιμκ ζηεκ Αζήκα ... μη πενηζζυηενεξ αζεκασθέξ 

εθεμενίδεξ ημ οπμζηήνηδακ ακμηπηά»  θαη Οει. 213: «Οη Ιεγάιεξ Δοκάμεηξ δεκ ηήνεζακ εκηαία ζηάζε 

... ζε θαζμιηθή ζομπανάζηαζε πνμξ ημοξ επακαζηάηεξ»  

 

Α.2.2.  

Οπμι. βηβιίμ, ζει. 249: «Θίγεξ μένεξ πνηκ απυ ηε νςζηθή θαημπή ηεξ πυιεξ ... θαη ε πενημπή 

λακαπέναζε ζηεκ θαημπή ηςκ Κεμημφνθςκ»  

 

ΜΙΑΔΑ Β΄  

ΘΓΙΑ Β1  

Οπμι. βηβιίμ, ζει. 49: «Σμ θυζημξ ηςκ Βαιθακηθχκ πμιέμςκ ήηακ ζεμακηηθυ ... άνηζηεξ πνμμπηηθέξ 

γηα ηε γεςνγηθή παναγςγή (Ηείμεκμ Α: «Ε παναγςγηθή δοκαηυηεηα υζςκ πενημπχκ ... πνμμηςκίδμκηακ 

ιαμπνυ μέιιμκ»). Γπηπνυζζεηα, μη κίθεξ ηςκ Γιιήκςκ πμο έιαβακ πχνα θαηά ηε δηάνθεηα ηςκ 

Βαιθακηθχκ πμιέμςκ εκίζποζακ ημ αίζζεμα εμπηζημζφκεξ ημο ειιεκηθμφ ιαμφ απέκακηη ζημ θνάημξ 

(Ηείμεκμ Α: «... ε ειιεκηθή μηθμκμμία έδηκε θάπμηα ζεμεία ακυνζςζεξ ... επηηνέπμκηαξ ζημκ ειιεκηθυ 

ιαυ ... ήηακ μ εκζμοζηαζμυξ γηα ηηξ ζηναηηςηηθέξ επηηοπίεξ»). Σαοηυπνμκα, ζηα μθέιε ζα μπμνμφζε κα 

ζομπενηιεθζεί θαη ε ηδηαίηενε μένημκα πμο ειήθζε απυ ημ ειιεκηθυ θνάημξ γηα ηεκ εκίζποζε ηεξ 

εζκηθήξ άμοκαξ ςξ πνμτπυζεζε γηα ηε δηαζθάιηζε ηςκ κεμαπμθηεζέκηςκ εδαθχκ (Ηείμεκμ Α: 
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«Γπηπιέμκ, μη ζηναηηςηηθέξ επηηοπίεξ οπαγυνεοακ ... απμδέπμκηακ μάιιμκ ηηξ εδαθηθέξ ημοξ 

απχιεηεξ»)». 

 

Οπμι. βηβιίμ, ζει. 49: «Σμ θφνημ πνυβιεμα ... θαη μενηθέξ πηιηάδεξ Γβναίμη» (Ηείμεκμ Β: «Γπηπιέμκ, 

ζηηξ κέεξ βυνεηεξ επανπίεξ ... θαη ζνεζθεοηηθέξ μμάδεξ»). ηα πνμβιήμαηα ζα μπμνμφζαμε κα 

ζομπενηιάβμομε ηεκ μηθμκμμηθή ελαζζέκεζε πμο πνμέθορε απυ ηηξ ηενάζηηεξ ζηναηηςηηθέξ δαπάκεξ 

(Ηείμεκμ Α: «Ε επέθηαζε υμςξ ηεξ αμοκηηθήξ ζςνάθηζεξ ηεξ Γιιάδαξ ακαπυθεοθηα θαηαπμκμφζε ηεκ 

μηθμκμμία ηεξ»).  

 

Οπμι. βηβιίμ, ζει. 43: «Οη ελειίλεηξ (ζημ αγνμηηθυ δήηεμα) πνμπχνεζακ ανγά ... μμοζμοιμάκμη 

ηδημθηήηεξ μεγάιςκ εθηάζεςκ» (Ηείμεκμ Β: «Ηονίανπε μμνθή ηδημθηεζίαξ ήηακ ηα ηζηθιίθηα, πμο 

ζοκδοάδμκηακ με ηεκ εμηκμμαδηθή θηεκμηνμθία»). Πανάιιεια μ αγνμηηθυξ πχνμξ ζηηξ κέεξ 

πνμζανηεμέκεξ πενημπέξ οπμιεηημονγμφζε ιυγς ηςκ έκημκςκ πνμβιεμάηςκ ελαηηίαξ ηεξ απμοζίαξ 

οπμδμμχκ θαη ηςκ αζζεκεηχκ (Ηείμεκμ Β: «Σμ 1913 ε φπαηζνμξ ... ε πιεζοζμηαθή ποθκυηεηα ήηακ 

παμειή»). Σέιμξ, ηνμπμπέδε απμηειμφζε ε ζφκδεζε ηεξ αγνμηηθήξ μηθμκμμηθήξ δςήξ ηςκ κέςκ 

πενημπχκ με ηα παιαηυηενα μζςμακηθά θέκηνα (Ηείμεκμ Β: «Ε μηθμκμμία ηςκ κέςκ επανπηχκ ... απυ ηα 

μπμία είπε απμθμπεί»).  

 

Οπμι. βηβιίμ, ζει. 49: «Οπςζδήπμηε υμςξ, ε Γιιάδα έγηκε οπμιμγίζημε δφκαμε ... μ Α΄ Παγθυζμημξ 

πυιεμμξ». 

 

 

ΘΓΙΑ Β2  

Οπμι. βηβιίμ, ζει. 165: «Ε δηάζηαζε πνμζθφγςκ θαη γεγεκχκ εθθνάζηεθε θονίςξ: 

 Οηεκ μηθμκμμηθή δςή ... επηπεηνεμαηηθέξ δναζηενηυηεηεξ».  Αλημπμημφμε απυ ημ θείμεκμ ηηξ ελήξ 

πιενμθμνίεξ: «Ιέζα ζηηξ επενπυμεκεξ δεθαεηίεξ ... είηε ςξ ενγάηεξ είηε ςξ ενγμδυηεξ» θαη «... 

ακεζοπίεξ ζπεηηθέξ με ημκ ακηαγςκηζμυ ... ηαοηυπνμκα θαη με ζθεπηηθηζμυ». 

 

 Οηεκ πμιηηηθή δςή «Πνηκ αθυμε απυ ηεκ πανμπή ζηέγεξ ... θαιιηενγμφζακ ημ μίζμξ εκακηίμκ ημοξ». 

 

 Οηεκ θμηκςκηθή δςή «Οη πνυζθογεξ πμο θαημηθμφζακ ... ημο πνυκμο γίκμκηακ υιμ θαη 

πενηζζυηενμη». Αλημπμημφμε απυ ημ θείμεκμ ηα αθυιμοζα πςνία: «Οιυθιενμξ μ κηυπημξ πιεζοζμυξ ... 

ζημοξ ηυπμοξ δμοιεηάξ ή ζημ θμηκμβμφιημ» θαη «Ε έκηαλε, υπςξ είκαη θοζηθυ, ... ηςκ πηιηάδςκ 

πενηζςνηαθχκ αηυμςκ». 

 

Οπμι. βηβιίμ, ζει. 165-166: «Ε ακηίζεζε μεηαλφ πνμζθφγςκ θαη γεγεκχκ ... ηηξ δναζηενηυηεηεξ 

ζηε κέα παηνίδα ημοξ». (Ηείμεκμ: «Αιιά είκαη βέβαημ υηη μη ακηηπαναζέζεηξ ... αιεζηκυ βήμα ηεξ 

θμηκςκηθήξ ακάμηλεξ») 

 

 

 

 

 

 

 
 




