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ΜΙΑΔΑ ΝΞΩΠΕ 
Α1. 1 - δ, 2 - α, 3 - δ, 4 - β, 5 - γ. 
Α2. α. Θάζμξ,        β. ςζηυ,    γ. ςζηυ,     δ. Θάζμξ,   ε. ςζηυ. Β1. 
πμιηθυ βηβιίμ ζειίδα 80 

«Σμ Σνηθμοπηθυ θυμμα ... επεκδφζεηξ.» Β2. πμιηθυ βηβιίμ 
ζειίδεξ 212 - 213 : Ε ακηίδναζε ημο πνίγθεπα 

«Ε έθνελε ... ημ οπμζηήνηδακ ακμηπηά.» 
 
ΜΙΑΔΑ ΔΓΡΠΓΞΕ 

Γ1. πμιηθυ βηβιίμ ζειίδεξ 75 -76 : Ε κέα 
γεκηά Απυ ημ πανάζεμα κα ημκηζζμφκ : 
• Ε ζοκεηδεημπμίεζε απυ ηεκ πιεονά ηςκ Γιιήκςκ ηεξ ακαγθαηυηεηαξ 

ακηηθαηάζηαζεξ ηςκ μεγαιεπήβμιςκ θαη δοζζεχνεηςκ μναμάηςκ 
(αιοηνςηηζμυξ - Ιεγάιε ηδέα) με πμιηηηθέξ ακάπηολεξ ηςκ παναγςγηθχκ 
δοκάμεςκ ημο έζκμοξ. 

• Ιηα ηέημηα πνμμπηηθή ζα επέηνεπε ζηεκ Γιιάδα κα δηεθδηθήζεη μηα 
(μηθμκμμηθά) ακηαγςκηζηηθή ζέζε ζημκ ηυηε ζφγπνμκμ θυζμμ («Έηζη ε πχνα 
... ζέζε»). 

• Ε μεηαζηνμθή ηεξ θμηκήξ γκχμεξ κα ζοκδεζεί με ηε δεμημονγία 
ακηηπμιηηεοηηθχκ μμίιςκ ζηα ηέιε ηεξ δεθαεηίαξ ημο 1850 πμο ελειηθηηθά 
μδήγεζακ ζηεκ έλςζε ημο Όζςκα (1862). 

Δ1. πμιηθυ βηβιίμ ζειίδεξ 157-159 : Ε αζηηθή απμθαηάζηαζε 
α. «Σεκ αζηηθή απμθαηάζηαζε ... μη ίδημη ηα ζπίηηα ημοξ.» 
β. «Ε μηθμδυμεζε ... γηα ηε ζηέγαζή ημοξ» θα η «ημ 
ακηίζεημ άθνμ . γ η α  πμιιά πνυκηα». 

Σα ζημηπεία ημο παναζέμαημξ ζοκδέμκηαη με ημ δεφηενμ ζθέιμξ ημο 
ζέμαημξ θαη πνεηάδεηαη κα επηζεμακζμφκ ηδηαίηενα : 
• Ε ζεμακηηθή αφλεζε ημο πιεζοζμμφ ηεξ Γιιάδαξ απυ ημ 1920 έςξ ημ 

1928 ηδηαίηενα ζηα αζηηθά θέκηνα. 
• Οη ζοκζήθεξ ελαζιίςζεξ πμο επηθναημφζακ ζημοξ πνμζθογηθμφξ 

ζοκμηθηζμμφξ θαη ε ακεπάνθεηα αθυμα θαη ζε επίπεδμ ζημηπεηςδχκ 
οπμδμμχκ. 

• Ε ακαιμγία θαημηθηχκ θαη πνμζθφγςκ ζηηξ παναγθμοπυιεηξ, υπςξ ηεκ 
Ηαηζανηακή («ογθεθνημέκα ... πανάπεγμα.») 

• Ε ακαγθαζηηθή "ζομβίςζε" ακζνχπςκ θαη δχςκ ζηεκ ίδηα ζηέγε θάης 
απυ απάκζνςπεξ ζοκζήθεξ ογηεηκήξ. 

• Σμ πνυβιεμα ηεξ οδνμδυηεζεξ ημο πνμζθογηθμφ πιεζοζμμφ ακ 
ακαιμγηζζεί θακείξ υηη ζηεκ πνςηεφμοζα ακηημεηςπίζηεθε ημ 1925, υηακ 
ακέιαβε ηε ιφζε ημο δεηήμαημξ ε αμενηθακηθή εηαηνία ΟΤΘΓΚ. 

 
 




