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ΜΙΑ∆Α Α΄ 

ΘΓΙΑ Α1 

α) • Γθμικέπ γαίεπ: (ζει. 25) 

Ήηακ μη αθίκεηεξ, μη θηεμαηηθέξ ηδημθηεζίεξ ηςκ Οζςμακχκ ζηηξ πενημπέξ πμο 

πενηήιζακ ζημκ έιεγπμ ημο πνχημο μεηά ηεκ Γπακάζηαζε ημο 1821 ειιεκηθμφ 

θνάημοξ. Ε γε αοηή ακήθε είηε ζημ μζςμακηθυ δεμυζημ, είηε ζε μμοζμοι μ ακηθά 

ηδνφμαηα, είηε ζε ηδηχηεξ ςξ ηδημθηεζία ή ςξ δηθαίςμα κμμήξ (εθεηάιιεοζεξ). Οη 

πενημοζίεξ αοηέξ πενηήιζακ ζηεκ θονηυηεηα ημο ειιεκηθμφ θνάημοξ «επακαζηαηηθχ 

δηθαίς». • Γκλεκηικξί: (ζει. 79) Ήηακ έκα απυ ηα Ηυμμαηα πμο πνμέθορακ μ εηά 

ηε δηάιοζε ηςκ ηνηχκ «λεκηθχκ Ημμμάηςκ» θαη ηηξ εθιμγέξ ημο Κμεβνίμο 1862. 

Γπνυθεηημ γηα μ ηα εηενυθιεηε πανάηαλε ελεπυκηςκ πμιηηηθχκ, ιμγίςκ θαη 

αληςμαηηθχκ ε μεηνημπαζείξ ζέζεηξ, ε μπμία πνμζπαζμφζε κα μεζμιαβεί μεηαλφ 

ηςκ άιιςκ παναηάλεςκ θαη κα οπμζηενίδεη ζηαζενέξ θοβενκήζεηξ. • Ιικηή 

Γπιηοξπή Αμηαλλαγήπ: (ζει. 153-154) Ζδνφζεθε με βάζε ημ άνζνμ 11 ηεξ 

φμβαζεξ ηεξ Θςδάκεξ (30-1-1923), με   έδνα   ηεκ   Ηςκζηακηηκμφπμιε.   Σεκ   

απμηειμφζακ   έκηεθα   μέιε (ηέζζενηξ Έιιεκεξ, ηέζζενηξ Σμφνθμη θαη ηνία μέιε-

πμιίηεξ μοδέηενςκ θαηά ημκ Α’ Παγθυζμημ Πυιεμμ θναηχκ) με ανμμδηυηεηα ημκ 

θαζμνηζμυ ημο  ηνυπμο   μεηακάζηεοζεξ ηςκ πιεζοζμχκ θαη  ηεξ εθηίμεζεξ ηεξ 

αθίκεηεξ πενημοζίαξ ηςκ ακηαιιαλίμςκ. 
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ΘΓΙΑ Α2 

α) Ε απάκηεζε απυ ημ ζπμιηθυ βηβιίμ Ηεθάιαημ Α’, εκυηεηα Γ.2, ζει. 48: «Οη 

δηαθμνέξ….. ζμζηαιηζηηθήξ θαη ενγαηηθήξ ηδεμιμγίαξ ζηε πχνα». 

β) Ε απάκηεζε απυ ημ ζπμιηθυ βηβιίμ Ηεθάιαημ Γ, εκυηεηα Β.3 ζει. 151-153: «ηηξ 24 

Ζμοιίμο 1923….. θάπμηςκ επίμαπςκ πενημπχκ». 

 

ΜΙΑ∆Α Β΄ 

ΘΓΙΑ Β1 

Σμ ζέμα αοηυ απαηημφζε θνηηηθή ζθέρε θαη ζοκδοαζμυ γκχζεςκ ηυζμ απυ ημ 

ζπμιηθυ βηβιίμ ζηα ζεμεία: 

- ΗΓΦΑΘΑΖΟ Β’, Γκυηεηα Β.1, ζει. 73-75: «ημ φκηαγμα θαζμνίζηεθακ…. με 

ζεμενηκμφξ υνμοξ (ανηζηενά-δεληά, πνμμδεοηηθά-ζοκηενεηηθά). 

- Γκυηεηα Β.2, ζει. 75: «Σα πμιηηηθά Ηυμμαηα…. ηα μδήγεζε ζε παναθμή». 

- Γκυηεηα Β.2, ζει. 75-76: «Ο Ηςιέηηεξ….. πμο μη δηαθςκίεξ ημοξ είπακ 

απαιοκζεί». 

- Γκυηεηα Β.3, ζει. 77-78: «Ε κέα γεκηά… με αίηεμα ηεκ απμμάθνοκζε ημο 
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Βαζηιηά». 

υζμ θαη εκημπηζμυ ηςκ ακηίζημηπςκ πςνίςκ - θιεηδηχκ ημο θεημέκμο πμο 

δίκμκηακ. 

Σα θφνηα ζεμεία-πςνία ηεξ πεγήξ, ζηα μπμία έπνεπε κα εζηηάζμοκ μη οπμρήθημη 

γηα κα θαηαθακεί μ ηνυπμξ εθανμμγήξ ημο οκηάγμαημξ ημο 1844 ήηακ: 

- «Ο Όζςκ ακεμίπζε, παναβηάδςκ ημ πκεφμα ημο οκηάγμαημξ, εηξ ένγα 

δημηθεηηθά». 

- «επεμβαίκςκ εηξ ηαξ βμοιεοηηθάξ εθιμγάξ». 

- «πνμζπαζχκ κα ζογθεκηνχζε πενηζζμηένακ ελμοζίακ». 

- «πνμ ηεξ ακηηζηάζεςξ, δεκ εδίζηαδεκ, κα ιάβε μέηνα πηεζηηθά θαηά ηεξ 

ειεοζενίαξ ημο Σφπμο θαη ηεξ ακελανηεζίαξ ζοκεηδήζεςκ». 

- «Ο βαζηιεφξ έννεπε θφζζεη ‘’πνμξ ημ ζφζηεμα ηεξ ζογθεκηνχζεςξ’’, πμιηηηθμί 

δε υπςξ μ Ηςιέηηεξ, ‘’ηειεημπμηήζακηεξ αοηυ, θαη ημκ Όζςκα εκεζάννοκακ 

εηξ αοζηενμηένακ εθανμμγήκ θαη αοημί εθήνμμζακ απςκέζηενμκ’’». 

 

 

ΘΓΙΑ Β1 

Ε απάκηεζε απυ ημ ζπμιηθυ βηβιίμ, Ηεθάιαημ Β’, Γκυηεηα Γ.3, ζει. 87-89: «Ηαηά ηεκ 

πενίμδμ ηεξ δηαθοβένκεζεξ ηεξ πχναξ…. αιιά πνμχζεζε ηα αηηήμαηά ημο μέζς 

ηεξ Βμοιήξ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




