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ΜΙΑΔΑ ΝΞΩΠΕ 
 Α1.     α.  β. Θ   γ. Θ δ.  ε.  

Α2.     α. Γιιεκηθυ Σοπμγναθείμ Σναπεδμφκηαξ: 
«Σμ ειιεκηθυ ηοπμγναθείμ ... δεμμθναηηθυ πμιίηεομα» (ζπμιηθυ βηβιίμ, ζει. 

248). 
 

β. .Γ.ΗΓ.: «Οη ορειμί δείθηεξ ακενγίαξ ... Η.Η.Γ.» (ζπμιηθυ βηβιίμ, 

ζει. 97, 98). 
 

γ. Ιηθηή Γπηηνμπή Ακηαιιαγήξ (1923): 

Ιε βάζε ημ άνζνμ 11 ηεξ φμβαζεξ ηεξ Θμδάκεξ ... ακηαιιαλίμςκ» (ζπμιηθυ 

βηβιίμ, ζει. 151, 152). 
 

Β1. α. Πενί ηα ηέιε ηεξ δεθαεηίαξ ημο 1850 ... Αιέλακδνμξ Ημομμοκδμφνμξ» (ζπμιηθυ 

βηβιίμ, ζει. 75, 76). β. «Σμ Φεβνμοάνημ ημο 1862 ... εγθαηαιείρεη ηε πχνα» 

(ζπμιηθυ βηβιίμ, ζει. 76).  

Β2. «Γθείκμ πμο δεκ είπε θαημνζχζεη . ελαθακηζηεί απυ ηεκ Ηνήηε» (ζπμιηθυ βηβιίμ, ζει. 

219) 
 

ΜΙΑΔΑ ΔΓΡΠΓΞΕ 

Γ1. Απυ ημ ζπμιηθυ βηβιίμ: «Ιέζα ζε ζοκζήθεξ θοβενκεηηθήξ αζηάζεηαξ . βηαημπναγίεξ», 

ζει. 78. 
 

Απυ ημ πανάζεμα είκαη ακαγθαίμ κα γίκεη ακαθμνά: 

• Ιε ημ κέμ ζφκηαγμα ηα βαζηθά υνγακα άζθεζεξ ηεξ κμμμζεηηθήξ 

ελμοζίαξ είκαη πιέμκ μ βαζηιηάξ θαη ε βμοιή, αθμφ θαηανγήζεθε απυ ηε 

οκέιεοζε, με εηδηθυ ρήθηζμα, μ ζοκηενεηηθυξ ζεζμυξ ηεξ Γενμοζίαξ. 
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• Οη εθιεγμέκμη βμοιεοηέξ ζα ακηηπνμζχπεοακ μιυθιενμ ημ ειιεκηθυ 

έζκμξ θαη υπη μυκμ ηεκ επανπία ζηεκ μπμία εθιέγμκηακ. 

• Ηαζμνίζηεθε ε ηεηναεηήξ ζεηεία ηςκ βμοιεοηχκ, θαζχξ θαη μ ανηζμυξ 

ημοξ (ημοιάπηζημκ 150), ακάιμγα με ημκ πιεζοζμυ ηεξ εθάζημηε 

βμοιεοηηθήξ πενηθένεηαξ. 

• Κα ημκηζζεί ε δηεφνοκζε ηεξ θαζμιηθήξ ρεθμθμνίαξ με ηε μείςζε ηςκ 

πενημνηζμχκ ζογθνηηηθά με ημ πνχημ φκηαγμα (1844). 

• Σέιμξ, ζφμθςκα με ημ ζφκηαγμα ημο 1864, μ βαζηιηάξ Γεχνγημξ Α '  ζα 

αζθμφζε ηεκ εθηειεζηηθή ελμοζία μέζς ηςκ οπμονγχκ πμο μ ίδημξ ζα 

δηυνηδε θαη ημ πνυζςπυ ημο ακαγκςνίζζεθε ακεφζοκμ θαη απαναβίαζημ. 
 

Δ1. Απυ ημ ζπμιηθυ βηβιίμ: «Οη πνυζθογεξ είπακ δήζεη ζε ηυπμοξ . ηεξ ζεμενηκήξ 

ειιεκηθήξ ηαοηυηεηαξ», ζει. 169. 
 

Απυ ημ ηζημνηθυ πανάζεμα ζα πνέπεη κα γίκεη ηδηαίηενε ακαθμνά: 

• ηεκ οημζέηεζε ηεξ δεμμηηθήξ ηυζμ απυ ημοξ πμηεηέξ θαη απυ ημοξ 

ζογγναθείξ ηεξ πενηυδμο υζμ θαη απυ ηηξ πνμζθογηθέξ μάδεξ, γεγμκυξ πμο 

ζοκέβαιε ζηεκ επηθνάηεζή ηεξ έκακηη ηεξ θαζανεφμοζαξ (επίιοζε γιςζζηθμφ 

δεηήμαημξ). 

• ημκ εμπιμοηηζμυ ηεξ ειιεκηθήξ ιασθήξ πανάδμζεξ απυ ημκ ιασθυ πμιηηηζμυ, 

ηε μμοζηθή, ημ ηναγμφδη, ημ πμνυ, ηε μαγεηνηθή, ηεκ εκδομαζία θαη ηα έζημα 

ηςκ Ιηθναζηαηχκ. 

• ηε βανφκμοζα ζεμαζία πμο απέθηεζε ημ δεμμηηθυ ηναγμφδη. 

• Σέιμξ, ζημ απυζπαζμα γίκεηαη μηα ζογθνηηηθή ακαθμνά ζηεκ οπενμπή ημο 

αζηηθμφ πμιηηηζμμφ ηςκ δφμ ζεμακηηθυηενςκ θέκηνςκ ηεξ εονςπασθήξ 

Σμονθίαξ (Ηςκζηακηηκμφπμιεξ θαη μφνκεξ), μ μπμίμξ μεηαθένζεθε γυκημα 

θαη δεμημονγηθά ζηεκ Γιιάδα πνμζανμμδυμεκμξ ζηηξ κέεξ ζοκζήθεξ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




