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ΜΙΑ∆Α Α 

ΘΓΙΑ Α1 
Α1.1 

.    Σρνιηθό βηβιίν, θεθ. Γ   , ζει.44, «άλνημαλ νη δξόκνη.. .θνηλσληθέο ζπλζήθεο». .    
Σρνιηθό   βηβιίν,   θεθ.   Β4,   ζει.81,   «Ο   Γεώξγηνο   εθκεηαιιεύηεθε   ...Χαξίιαν 

Τξηθνύπε» θαη «έπξεπε ν βαζηιηάο... ησλ βνπιεπηώλ». .    Σρνιηθό  βηβιίν,  θεθ.   
Γ,   ζει.155,   «Η  ειιεληθή  θπβέξλεζε...   θαη  νξηζηηθή 

ζηέγαζε». 
 

Α1.2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΓΙΑ Α2 
Α2.1    Σρνιηθό  βηβιίν,  θεθ.  Β1,   ζει.   20,   «Αλ  ιάβνπκε ππόςε...   θπξηνιεθηηθά 

αζήκαληεο». 
Α2.2    Σρνιηθό  βηβιίν,  θεθ.   ∆5,   ζει.   99  -100,  «Οη πςεινί  δείθηεο  αλεξγίαο... 

Κνκκνπληζηηθό Κόκκα Ειιάδνο (ΚΚΕ)». 

ΜΙΑ∆Α Β 
ΘΓΙΑ Β1 

Γηα μηα μιμθιενςμέκε απάκηεζε, απαηημφκηακ ζοκδοαζμυξ γκχζεςκ απυ ημ ζπμι. 

βηβιίμ, θεθ.ΒΖΟ ζει.39-40 , θαζχξ θαη ζημηπείςκ απυ ηεκ πεγή πμο δίκμκηακ. 

ογθεθνημέκα: 

> Ανπηθά πνεηαδυηακ μηα εηζαγςγή πμο ζα ακαθενυηακ ζηηξ ζοκζήθεξ επηβμιήξ ημο 

∆.Ο.Γ ζηεκ Γιιάδα. ημηπεία γη΄ αοηυ οπάνπμοκ ζημ ζπμιηθυ βηβιίμ, ζηεκ ανπή 

ημο θεθ.ΒΖΟ, ζει.39-40 «Ηαηά ημ έημξ 1893 .. έςξ 30.000.000 δναπμέξ» θαη 

ζηηξ 

πνχηεξ παναγνάθμοξ ηεξ πεγήξ «Απμηέιεζμα ημο ειιεκμημονθηθμφ πμιέμμο ημο 

1897... γηαηί αοηυ ήηακ ζηεκ πναγμαηηθυηεηα» 

> ηε   ζοκέπεηα  πνεηάδμκηακ  ακαθμνέξ  ζημ  ζηυπμ  ημο  ∆ΟΓ.   ημηπεία  γηαοηυ 

οπήνπακ  μυκμ ζημ ζπμιηθυ Βηβιίμ θεθ.  Β10,  ζει.40,  «ηυπμξ  αοηήξ...   ηεξ 

ειιεκηθήξ μηθμκμμίαξ». >     Σέιμξ, ζπεηηθά με ηα απμηειέζμαηα ημο ∆ΟΓ, ηυζμ ζημ 

ζπμιηθυ βηβιίμ, θεθ. Β10, ζει. 40 « Σα απμηειέζμαηα ήηακ… θηκεημπμηήζεηξ ημο 

πανειζυκημξ» υζμ θαη ζηεκ ηειεοηαία πανάγναθμ ηεξ πεγήξ «Ο μηθμκμμηθυξ 

έιεγπμξ… ζηα πνυκηα πμο αθμιμφζεζακ» επηζεμαίκμκηακ μυκμ ηα ζεηηθά 

απμηειέζμαηα: 

• Πενημνηζμυξ ακαγθαζηηθήξ θοθιμθμνίαξ 

α Λάζνο 

β  Σσζηό 

γ  Σσζηό 

δ  Σσζηό 

ε Λάζνο 
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• Κμμηζμαηηθή ζηαζενυηεηα 

• Βειηίςζε εζςηενηθήξ αλίαξ δναπμήξ 

• Αφλεζε πηζημιεπηηθήξ ηθακυηεηαξ ημο θνάημοξ 

• Απαιιαγή δεμμζημκμμηθχκ μεπακηζμχκ απυ δοζιεηημονγίεξ ημο πανειζυκημξ. 

• Γλογίακζε ηςκ δεμμζίςκ μηθμκμμηθχκ 

• Πνμτπμιμγηζμυξ ειαθνχξ πιεμκαζμαηηθυξ 

• Οηθμκμμηθέξ δοκαηυηεηεξ ημο θνάημοξ αολεμέκεξ 

• Γπέηνερε   ηηξ   μεηαννοζμίζεηξ   ηςκ   πνχηςκ   θοβενκήζεςκ   ημο   Γι. 

Βεκηδέιμο 

• Γπέηνερε ηεκ πμιεμηθή πνμεημημαζία θαη ζομμεημπή ηεξ πχναξ ζημοξ 

Βαιθακηθμφξ Πμιέμμοξ πςνίξ ηηξ δναμαηηθέξ επηπηχζεηξ πμο είπακ ζημ 

μηθμκμμηθυ πεδίμ μη πμιεμηθέξ θηκεημπμηήζεηξ ημο πανειζυκημξ. 

 

 

ΘΓΙΑ Β2 

Γηα μηα μιμθιενςμέκε απάκηεζε πνεηαδυηακ ζοκδοαζμυξ ζημηπείςκ θονίςξ απυ ημ 

ζπμιηθυ βηβιίμ θεθάιαημ Γ1, ζει. 167-168 «ε γεκηθέξ γναμμέξ οπήνπε δηαθμνά…. ζηε 

κέα παηνίδα ημοξ» θαζχξ θαη απυ ηεκ πεγή - μανηονία ηεξ Γιέκεξ Ιακαήιμγιμο απυ 

ημ Ζθυκημ πμο επίζεξ οπήνπε ζημ ζπμιηθυ βηβιίμ πμο ακαθένμκηακ ανπηθά ζηηξ 

δοζθμιίεξ πμο ακηημεηχπηζακ μη πνυζθογεξ θαηά ημ πνχημ δηάζηεμα εγθαηάζηαζήξ 

ημοξ ζηεκ Ηένθονα. Ηονίςξ υμςξ ζηεκ ηειεοηαία πανάγναθμ επηζεμαίκμκηαη μη 

θμηκςκηθέξ ζπέζεηξ με ημοξ κηυπημοξ, ανπηθά ζπεδυκ ακφπανθηεξ ιυγς ηεναζηίςκ 

δηαθμνχκ θονίςξ ζηηξ ζοκήζεηεξ αιιά θαη ζηε γιχζζα. Ε πανάγναθμξ ηεξ πεγήξ υμςξ 

έθιεηκε με ηεκ αιιαγή πμο επήιζε ζηαδηαθά ζηηξ ζπέζεηξ ημοξ θονίςξ ιυγς ηςκ 

ζοκμηθεζίςκ πμο έγηκακ μεηαλφ ημοξ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




