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ΜΙΑΔΑ ΝΞΩΠΕ 

Α1 1. γ 

       2. α 

       5. ε                Οηε ζηήιε I πενηζζεύμοκ ηα ζημηπεία 3, 4 θαη 6.  

       7. β 

       8. δ                 

 

Α2. α. Γζκηθόκ Ημμηηάημκ ζπ. βηβιίμ, ζει. 77: «Ιία απυ ηηξ μηθνυηενεξ παναηάλεηξ πμο 
ζπεμαηίζηεθακ ζηεκ Γζκμζοκέιεοζε ημο 1862 – 1864 ήηακ ημ Γζκηθυκ Ημμηηάημκ οπυ ημκ 
Γπαμεηκχκδα Δειεγηχνγε…ζηεκ Οζςμακηθή αοημθναημνία». 

 β. Μμάδα Ζαπώκςκ ζπ. βηβιίμ, ζει. 86: «Σμ μμκαδηθυ κέμ πμιηηηθυ ζημηπείμ…δηαιφζεθε ημ 1908». 

γ. Φνμκηηζηήνημ ηεξ Πναπεδμύκηαξ ζπ. βηβιίμ, ζει. 248: «Σμ Φνμκηηζηήνημ ηεξ 
Σναπεδμφκηαξ…εζκηθήξ ημοξ ζοκείδεζεξ». 

 

Β1. ζπ. βηβιίμ, ζει. 210: «Γφνς απυ ημκ Βεκηδέιμ…ημ πνμμήκομα ηεξ επακάζηαζεξ ημο Θενίζμο». 

 

Β2. ζπ. βηβιίμ, ζει. 90 – 91: «Σμ πνχημ ελάμεκμ ημο 1911…πνυκμ γηα θμηκμβμοιεοηηθέξ 
ζοδεηήζεηξ».  

 

ΜΙΑΔΑ ΔΓΡΠΓΞΕ 

 

Γ1. ζπ. βηβιίμ ζει. 160: «Ε φμβαζε ακηαιιαγήξ ηςκ πιεζοζμχκ μεηαλφ Γιιάδαξ θαη Σμονθίαξ 

πνμέβιεπε ηεκ απμδεμίςζε ηςκ ακηαιιάλημςκ πνμζθφγςκ γηα ηηξ πενημοζίεξ πμο εγθαηέιεηρακ ζηηξ 

παηνίδεξ ημοξ, απυ ημ θνάημξ οπμδμπήξ με πενημοζία ίζεξ αλίαξ με ηεκ αθίκεηε πενημοζία πμο 

εγθαηέιεηπακ θεφγμκηαξ». ογθεθνημέκα, ζφμθςκα με ημ πανάζεμα πνμβιεπυηακ απμδεμίςζε γηα ηεκ 

αθίκεηε θαη θηκεηή πενημοζία πμο εγθαηαιείθζεθε ζηηξ πυιεηξ θαη ζηεκ φπαηζνμ. ζμκ αθμνά ζηεκ 

φπαηζνμ μη ακηαιιάλημμη ζα απμδεμηχκμκηακ γηα ηηξ θαιιηένγεηεξ θαη ηεκ αγνμηηθή παναγςγή ημοξ. 

(Νανάζεμα: «Σα πενημοζηαθά ζημηπεία…ηα μπμία έπαζε μ ακηαιιάλημμξ»). Γθπνυζεζμμη ζεςνήζεθακ 

μη πνυζθογεξ πμο δεκ έθζαζακ έγθαηνα ζηεκ Γιιάδα ή δεκ μπυνεζακ κα οπμβάιμοκ 

δήιςζε.(Νανάζεμα: «Έκαξ ζεμακηηθυξ ανηζμυξ…(πενίπηςζε μνθακχκ)»).  
ζπ. βηβιίμ ζει. 160: «Σμ ένγμ ηεξ εθηίμεζεξ ηεξ αλίαξ…ηεκ πνμθαηαβμιή αοηή». φμθςκα με ημ 

πανάζεμα, ημ 20% αοηήξ ηεξ πνμθαηαβμιήξ δυζεθε ζε μεηνεηά θαη ημ οπυιμηπμ ζε μμμιμγίεξ με ηεκ 

εγγφεζε ημο ειιεκηθμφ δεμμζίμο. Ε ζογθεθνημέκε ιφζε δεκ ακηαπμθνίκεηαη ζηηξ απαηηήζεηξ ηςκ 

Γιιήκςκ ακηαιιάλημςκ πμο δηεθδηθμφζακ ηεκ πιήνε εθανμμγή ηςκ υνςκ ηεξ φμβαζεξ ηεξ Θμδάκεξ. 

(Νανάζεμα: «Πνμθεημέκμο κα επηηαποκζεί ε δηαδηθαζία…ακηηθείμεκμ πμιηηηθήξ εθμεηάιιεοζεξ»). 

ζπ. βηβιίμ, ζει. 160: «Ε πνμζςπηθή εθηίμεζε ηςκ πενημοζηχκ…μέπνη ηυηε απμθαηαζηαζεί» με ηεκ 

επηζήμακζε υηη ε πνμζςνηκή ζηέγαζε πμο πανείπε ε ΓΑΠ ή ημ ειιεκηθυ θνάημξ δε ιμγηδυηακ ςξ 

απμθαηάζηαζε.(Νανάζεμα: «…με ηε δηεοθνίκηζε υηη…ζα εζεςνείημ ςξ απμθαηάζηαζε»). «Γηα ηεκ 

μνηζηηθή εθηίμεζε ηςκ πενημοζηχκ πμο εγθαηαιείθζεθακ ζηεκ Σμονθία ζοζηάζεθακ Πνςημβάζμηεξ 
Γπηηνμπέξ εθηίμεζεξ» ακάιμγεξ με ημκ ανηζμυ ηςκ πνηζηηακηθχκ θμηκμηήηςκ ηεξ 

Σμονθίαξ.(Νανάζεμα: «Γηα ηεκ μνηζηηθή εθηίμεζε…θμηκυηεηεξ ηεξ Σμονθίαξ»).  
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ηε ζοκέπεηα ζοζηάζεθακ ζηαδηαθά μέπνη ημ 1927 «Δεοηενμβάζμηεξ Γπηηνμπέξ γηα ηεκ επίιοζε ηςκ 

πνμβιεμάηςκ πμο ζα ακέθοπηακ». (Νανάζεμα: «Σα πμηθίια πνμβιήμαηα…θαη 12 ζηεκ επανπία»). 

ζπ. βηβιίμ ζει. 161: «Ιε ηεκ πάνμδμ ημο πνυκμο ε μιμθιήνςζε ημο ένγμο ηεξ εθηίμεζεξ ηςκ 

πενημοζηχκ θαηκυηακ υιμ θαη πημ μαθνηκή. Σμ ένγμ ήηακ ηενάζηημ θαη επηπιέμκ ε υιε δηαδηθαζία 

οπμκμμεουηακ απυ ηεκ ημονθηθή πιεονά». 

 

 

Δ1. ζπ. βηβιίμ, ζει. 53: «Σμ 1927…θναηηθήξ ηνάπεδαξ (Ηείμεκμ: «Σμ Πνςηυθμιιμ ηεξ 

Γεκεφεξ…ηναπεδίηεξ ηεξ θοβένκεζεξ»), πμο ζα ακαιάμβακε ηε δηαπείνηζε ηςκ πνεχκ».(Ηείμεκμ: «Ε 

θοβένκεζε ακέιαβε ηεκ οπμπνέςζε…κμμηθχκ πνμζχπςκ δεμμζίμο δηθαίμο»). «Σαοηυπνμκα, ζα 

ακαιάμβακε ηεκ έθδμζε ημο πανημκμμίζμαημξ θαη ηεκ εκηαία εθανμμγή ηεξ θοβενκεηηθήξ μηθμκμμηθήξ 

πμιηηηθήξ».(Ηείμεκμ: «…ε ηνάπεδα δηέζεηε…θαη ηεκ πίζηε»). 

ζπ. βηβιίμ, ζει. 53: «Πανά ηηξ ακηηδνάζεηξ ηεξ Γζκηθήξ Σνάπεδαξ…έκα πνυκμ ανγυηενα». φμθςκα 

με ημ θείμεκμ, ημ δημηθεηηθυ ζομβμφιημ ηεξ Σνάπεδαξ ηεξ Γιιάδαξ, ακελάνηεημ απυ ηεκ πμιηηηθή 

ελμοζία, απμηειμφκηακ απυ έκηεθα μέιε, με εθπνμζχπμοξ ηυζμ απυ ημκ εμπμνηθυ θαη βημμεπακηθυ 

πχνμ, υζμ θαη απυ ημκ αγνμηηθυ.(Ηείμεκμ: «Σμ θαηαζηαηηθυ ηεξ Σνάπεδαξ ηεξ Γιιάδαξ…πνμςζεμέκεξ 

ηεξ επμπήξ» θαη «Ε δημίθεζε ηεξ ηνάπεδαξ…αγνμηηθυ θυζμμ ηεξ πχναξ»). Σηξ ζέζεηξ ημο δημηθεηή θαη 

οπμδημηθεηή ηεξ Σνάπεδαξ ηεξ Γιιάδμξ θαηέιαβακ μη Αιέλακδνμξ Δημμήδεξ θαη Γμμακμοήι 

Σζμοδενυξ, ακηίζημηπα.(Ηείμεκμ: «Ε θοβένκεζε δηαηενμφζε…ζηεκ Γζκηθή Σνάπεδα»). Βαζηθυξ υνμξ 

ημο θαηαζηαηηθμφ ίδνοζεξ ηεξ Σνάπεδαξ υνηδε υηη ζα ακαθαιμφκηακ ημ εθδμηηθυ δηθαίςμα ζηεκ 

πενίπηςζε πμο αοηή δε ζα ελαζθάιηδε ηε μεηαηνερημυηεηα ημο κμμίζμαημξ ζε πνοζυ.(Ηείμεκμ: «Σμ 

θαηαζηαηηθυ…ζε πνοζυ»). Γπηπνυζζεηα, ζφμθςκα με ημ θαηαζηαηηθυ, ε Σνάπεδα υθεηιε κα δηαζέηεη 

απυζεμα ζε πνοζυ θαη ζοκάιιαγμα πμο κα θαιφπηεη ημ 40% ηςκ πανημκμμηζμάηςκ πμο 

θοθιμθμνμφζακ.(Ηείμεκμ: «Σμ θαηαζηαηηθυ υνηδε…μεηαηνερημυηεηα ζε πνοζυ»). 

 ζπ. βηβιίμ, ζει. 53: «Πμιφ γνήγμνα πέηοπε ζηαζενέξ ηζμηημίεξ…απυ ηε Κέα Τυνθε ημ 1929». 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




