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ΜΙΑΔΑ Α 

 

ΘΓΙΑ Α.  

 

Α. 1.1 

α. ΘΑΘΟ     β. 

ΩΣΟ       γ. 

ΘΑΘΟ  

δ. ΩΣΟ  

ε. ΘΑΘΟ 

 

Α. 1.2 

α. ζει. 77: ΄΄Οη μνεηκμί…πιμημθηεηχκ΄΄ 

β. ζει. 160: ΄΄Γηα κα βμεζήζεη…πιεζοζμχκ΄΄ 

γ. ζει. 213: ΄΄ημ μεηαλφ, ε επακάζηαζε… «Σμ Θένηζμ»΄΄ 

 

ΘΓΙΑ Α2 

Α.2.1 ζει. 92: ΄΄Σμ ναιιηθυ θυμμα… γηα ηεκ μηθμκμμηθή ακάπηολε΄΄ 

Α.2.2 ζει. 169: ΄΄Οη πνμζθογέξ…ειιεκηθήξ ηαοηυηεηαξ΄΄ 

 

ΜΙΑΔΑ Β 

 

ΘΓΙΑ Β1 

Α. Απυ βηβιίμ: ζει. 154: ΄΄Γλάιιμο, δυζεθε πνμηεναηυηεηα… παναμεζυνηεξ 

πενημπέξ΄΄ 

Απυ πεγή: - ενπμμυξ εκάμηζο πενίπμο εθαημμμονίμο πνμζθφγςκ ζηεκ ειιάδα, μη 

μπμίμη πνμένπμκηακ απυ ηε Βμοιγανία θαζχξ θαη απυ ηεκ Σμονθία (Ακ. Θνάθε-Ι. 

Αζία) θαη μη μπμίμη εγθαηαζηάζεθακ ζηηξ πενημπέξ πμο δηέμεκα ςξ ηυηε Βμφιγανμη 

θαη Σμφνθμη (Ιαθεδμκία) 

β. Απυ βηβιίμ: ζει. 154: ΄΄Ε Γ.Α.Π επηδίςλε…δηαθμνεηηθήξ πνμέιεοζεξ΄΄ ζα ήηακ 

ζεμακηηθυ μη ζοκζήθεξ ημο κέμο ηυπμο εγθαηάζηαζεξ κα ή η ακ πανυμμηεξ με εθείκεξ 

ζημ μπμίμ δμφζακ θαη μη θάημηθμη πμο ζα πνμένπμκηακ απυ  εκ ίδηα πενημπή 

ζοκδευηακ μεηαλφ ημοξ με δεζμμφξ αιιειεγγφεξ, εζηθμφξ θαη μηθμκμμηθμφξ πμο 

δηεοθυιοκακ ηεκ επηηοπία ηεξ κέαξ εγθαηάζηαζεξ 

Απυ πεγή: -Ε ΓΑΠ(Γπηηνμπή Απμθαηάζηαζεξ Πνμζθφγςκ) είπε ςξ ένγμ ηεκ 

έκηαλε ηςκ πνμζθφγςκ ζημ θμηκςκηθυ ζφκμιμ, αθμφ ελαζθαιηδυηακ εθηυξ απυ ηε 

ζηέγε, δοκαηυηεηα επαγγειμαηηθήξ απμθαηάζηαζεξ. Έηζη ε ΓΑΠ πνμχζεζε ηεκ 

ηαπεημονγία θαη πνεμαημδμημφζε ζε θάζε πνμζθογηθυ ζοκμηθηζμυ ηεκ ακέγενζε 

μηθμδμμεμάηςκ υπμο μη πνυζθογεξ ζα αζπμιμφκηακ με αοηήκ ζοκηειχκηαξ 

ζογπνυκςξ ζηε βημμεπακηθή ακάπηολε. 
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ΘΓΙΑ Β2 

α. Απυ βηβιίμ: ζει. 216-117: ΄΄Δφμ μεγάια ελςηενηθά γεγμκυηα…επίζεμμ 

ρήθηζμα(24 επηεμβνίμο 1908)΄΄ 

Απυ πεγή α΄: φμθςκα με ημ ρήθηζμα ηεξ 24 εξ επηεμβνίμο 1908 ε Ηοβένκεζε ηεξ 

Ηνήηεξ θενφζζεη ακελανηεζία ηεξ Ηνήηεξ θαη ηεκ έκςζε με ηεκ Γιιάδα θαη 

παναθαιεί ημ βαζηιηά κα ακαιάβεη ηε δηαθοβένκεζε ημο κεζημφ εκχ ζογπνυκςξ 

δειχκεη υηη μέπνη κα γίκεη αοηυ ζα ζοκεπίζεη κα θοβενκά ημ κεζί ζημ υκμμα ημο 

βαζηιηά ηςκ Γιιήκςκ θαη ζφμθςκα με ημοξ κυμμοξ ημο ειιεκηθμφ βαζηιείμο. 

β. Απυ βηβιίμ: ζει. 217: ΄΄Γηα ηεκ επίζεμε έκανλε…Πνμζςνηκή Ηοβένκεζε ηεξ 

Ηνήηεξ΄΄ 

Απυ πεγή β΄: ΄΄Ε ζηάζε ηςκ μεγάιςκ Δοκάμεςκ απέκακηη ζηεκ επακαζηαηηθή 

πνςημβμοιία ηςκ Ηνεηχκ δεκ ήηακ απυιοηα ανκεηηθή θαη ηυκηδακ υηη ζα ζοδεημφζακ 

ημ ζέμα με ηεκ Σμονθία ανθεί κα δηαηενμφκηακ ε ηάλε ζημ κεζί, θαη κα 

ελαζθαιηδυηακ ε πνμζηαζία ημο μμοζμοιμακηθμφ πιεζοζμμφ. Ε ειιεκηθή θοβένκεζε 

έιπηδε κα εκηάλεη ηεκ επίιοζε ημο ζέμαημξ ζημ πιαίζημ μηαξ γεκηθυηενεξ 

ειιεκμημονθηθήξ πνμζέγγηζεξ. Τπήνπε υμςξ ημονθηθή ακηίδναζε θαζχξ μη Σμφνθμη 

επηδίςθακ ηε μαηαίςζε ηεξ εκςηηθήξ ιφζεξ. Σαοηυπνμκα με ηηξ ιαηθέξ ακηηδνάζεηξ 

ζηεκ Γιιάδα οπήνπε θαη ε ζηαζενή επίζεμε επίημεζε ηεξ ακάγθεξ χζηε κα 

δηαηενεζεί ε οθηζηάμεκε ηζμννμπία ζημ Αηγαίμ θαη ηεκ Ακαημιηθή Ιεζυγεημ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




