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ΜΙΑΔΑ ΝΞΩΠΕ 

Α1.  

α. Α '  Πακειιήκημ οκέδνημ Πμκηίςκ (1917) — πμιηθυ βηβιίμ, 

ζειίδα 249. «ηηξ δφζθμιεξ εθείκεξ ζηηγμέξ ... Ρμζηυβ»  

β. Πεδηκμί — ζπμιηθυ βηβιίμ, ζειίδα 77. 

«Οη πεδηκμί ... μηθνμθαιιηενγεηέξ». 

 γ. Γζκηθυ Ηυμμα — ζπμιηθυ βηβιίμ, ζειίδα 92. «Σμ Γζκηθυ Ηυμμα ... μη Βεκηδειηθμί»  

 

Α2.  

α. Θάζμξ,   β. ςζηυ,   γ. ςζηυ,   δ. ςζηυ,   ε. Θάζμξ. 

 

Β1. πμιηθυ βηβιίμ, ζειίδεξ 215 - 216. 

«Οη δηαπναγμαηεφζεηξ ... Γιιάδα» ςξ εηζαγςγή «Σμ θίκεμα ημο Θενίζμο ... 

μνηζηηθήξ ημο επίιοζεξ» 

Β2. πμιηθυ βηβιίμ, ζειίδεξ 149 - 151 

«ηηξ 24 Ζμοιίμο ... επίμαπςκ πενημπχκ» 

 

ΜΙΑΔΑ ΔΓΡΠΓΞΕ 

 

Γ1. α. πμιηθυ βηβιίμ, ζειίδεξ 70 - 71. 

«Ε δοκαμηθή πανμοζία ηςκ θμμμάηςκ ... θμμμαηηθχκ 

μεπακηζμχκ»  

β. πμιηθυ βηβιίμ, ζειίδα 72, 

«Ιε άιιεξ δηαηάλεηξ ... δηαθμνεηηθχκ οκδοαζμχκ»  

γ. πμιηθυ βηβιίμ, ζειίδα 71 

«ημ φκηαγμα θαζμνίζηεθακ ... ανμυδημο οπμονγμφ» 

πμιηθυ βηβιίμ, ζειίδα 72 

«γ) πνμβιεπυηακ ε φπανλε Βμοιήξ ... ηζυβηα». 

Απυ ηα παναζέμαηα μπμνμφκ κα πνεζημμπμηεζμφκ ηα ελήξ ζημηπεία: 

β) Ακαθμνά ζημ ζφκμιμ ηςκ πενημνηζμχκ ζπεηηθά με ημ δηθαίςμα ηεξ «θαζμιηθήξ», 

μοζηηθήξ θαη άμεζεξ ρεθμθμνίαξ. 

- Άκδνεξ άκς ηςκ 25 εηχκ 

- Ηαημπή ηδημθηεζίαξ ή άζθεζε επαγγέιμαημξ 

 

εναιοέζειπ 

- Δηθαζηηθέξ εθθνεμυηεηεξ γηα θαθμονγήμαηα 

- Δηθαζηηθέξ απμθάζεηξ με ηηξ μπμίεξ υζμη έπμοκ θαηαδηθαζηεί ζηενμφκηαη ηα πμιηηηθά 

ημοξ δηθαηχμαηα. - Αοημί πμο ζηενμφκηαη ημ δηθαίςμα κα δηαπεηνίδμκηαη ειεφζενα 

ηεκ πνμζςπηθή ημοξ πενημοζία. 
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γ) Ηαηακμμή ελμοζηχκ 

- Σμ πνυζςπμ ημο βαζηιηά, υπςξ ακαγκχνηδε ημ φκηαγμα ημο 1844, ήηακ ηενυ θαη 

απαναβίαζημ θαη ε δηθαζηηθή ελμοζία πήγαδε απυ ημκ ίδημ θαη ηεκ αζθμφζακ μη 

δηθαζηέξ ζημ υκμμά ημο. 

- Γηζάγεηαη γηα πνχηε θμνά ε δηάθνηζε ηςκ ελμοζηχκ, εκχ μη κυμμη επηθονχκμκηαη γηα 

πνχηε θμνά απυ ημ βαζηιηά θαη παναπςνείηαη ζ' αοηυκ ε δοκαηυηεηα, εθηυξ απυ ημ 

δημνηζμυ ηςκ ηζυβηςκ μειχκ ηεξ Γενμοζίαξ, κα δηαιφεη απενηυνηζηα ηε Βμοιή. 

- Ε κμμμζεηηθή ελμοζία αζθείηαη απυ ημοξ Βμοιεοηέξ, μη μπμίμη εθιέγμκηαη ζφμθςκα 

με ημκ εθιμγηθυ κυμμ. 

 

 

Δ1. πμιηθυ βηβιίμ, ζειίδα 154. 

«Αμηικειμεμικέπ ζρμθήκεπ» 

«Ε ΓΑΠ δηέθνηκε ... παναμεζυνηεξ πενημπέξ» 

 

Απυ ημ απυζπαζμα ακαθφπημοκ ηα αθυιμοζα: Οη ιυγμη πμο δυζεθε βάνμξ 

ζηεκ αγνμηηθή απμθαηάζηαζε απυ ηεκ ΓΑΠ παναθηενίδμκηαη ςξ θμηκςκηθμί, 

πμιηηηθμί θαη ζηναηεγηθμί (πνυιερε πηζακχκ εζςηενηθχκ ακαηαναπχκ -

θμηκςκηθχκ εκηάζεςκ ελαηηίαξ ηεξ ζοζζχνεοζεξ μεγάιμο ανηζμμφ 

ελαζιηςμέκςκ πνμζθφγςκ ζηηξ πυιεηξ. Ακηίζεηα, ζηηξ αγνμηηθέξ πενημπέξ ηεξ 

Βυνεηαξ Γιιάδαξ οπήνπακ θαιφηενεξ πνμμπηηθέξ απμθαηάζηαζεξ, θαζχξ θαη 

ακάγθε εκίζποζεξ ημο ειιεκηθμφ παναθηήνα ηςκ παναμεζυνηςκ πενημπχκ γηα ηε 

δηαηήνεζε ηεξ εδαθηθήξ αθεναηυηεηαξ ηεξ Γιιάδαξ, υπςξ αοηή είπε 

δηαμμνθςζεί μεηά ημ ηέιμξ ηςκ Βαιθακηθχκ Πμιέμςκ θαη ημο Α '  Παγθμζμίμο 

(Ιαθεδμκία, Δοηηθή Θνάθε, κεζηά Ακαημιηθμφ Αηγαίμο, Ήπεηνμξ θαη Ηνήηε). 

 

Γπηπιέμκ, ζα μπμνμφζακ κα πνεζημμπμηεζμφκ ηα ζημηπεία ημο ζπμιηθμφ 

βηβιίμο (ζειίδα 153) ζπεηηθά με ηεκ εγθαηάζηαζε ηςκ αγνμηχκ πνμζθφγςκ ζε 

πενημπέξ πμο ζα είπακ ηε δοκαηυηεηα κα ζοκεπίζμοκ ηηξ θαιιηένγεηεξ πμο ήδε 

γκχνηδακ (Ιαθεδμκία, Θνάθε, Ηνήηε). Θα μπμνμφζε αθυμα κα ακαθενζεί απυ ημ 

ζπμιηθυ βηβιίμ (ζειίδα 167) ε αφλεζε ημο ειιεκηθμφ πιεζοζμμφ ηεξ Δοηηθήξ 

Θνάθεξ θαη ηεξ Επείνμο, μ ελειιεκηζμυξ ηεξ Ηνήηεξ, ηεξ Θέζβμο θαη ηεξ 

Θήμκμο, θαζχξ θαη ε εκίζποζε ημο ειιεκηθμφ παναθηήνα ηεξ Ιαθεδμκίαξ ςξ 

ζοκηειεζηέξ θαημπφνςζεξ ηςκ κεμαπμθηεζεηζχκ πενημπχκ. 

 
ΝΖΚΑΗΑΟ, ζελίδα 155 ζςξλικξύ βιβλίξρ. 

 

Ιε ηα ζημηπεία πμο παναηίζεκηαη ζημκ πίκαθα επηβεβαηχκεηαη ε ακαγθαηυηεηα 

θαηακμμήξ ηςκ πνμζθφγςκ απυ ηεκ ΓΑΠ, με θνηηήνημ ηηξ ακηηθεημεκηθέξ 

μηθμκμμηθμθμηκςκηθέξ ζοκζήθεξ πμο επηθναημφζακ ζηεκ Γιιάδα ημ 1928. 

ογθεθνημέκα, δηαθαίκεηαη υηη δυζεθε βάνμξ ζηεκ αγνμηηθή απμθαηάζηαζε ηςκ 

πνμζθφγςκ θαη πνμηεναηυηεηα ζηεκ εγθαηάζηαζή ημοξ ζηηξ παναμεζυνηεξ πενημπέξ, 

υπςξ ε Ιαθεδμκία (52,2%), ε Δοηηθή Θνάθε (8,8%) θαη ηα κεζηά ημο Ακαημιηθμφ 
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Αηγαίμο (4,6%). Αλημζεμείςημ είκαη θαη ημ πμζμζηυ εγθαηάζηαζεξ ηςκ πνμζθφγςκ ζηε 

ηενεά Γιιάδα (25,1%), γεγμκυξ πμο αηηημιμγείηαη απυ ηεκ θαηεφζοκζε ηςκ 

πνμζθφγςκ πνμξ ηεκ εκαζπυιεζε με αγνμηηθέξ δναζηενηυηεηεξ. ηηξ οπυιμηπεξ 

πενημπέξ (Θεζζαιία, Ηνήηε, Πειμπυκκεζμξ, Ήπεηνμξ, Ηοθιάδεξ θαη Ζυκηα Κεζηά) ηα 

πμζμζηά θαηακμμήξ είκαη μηθνυηενα ελαηηίαξ ημο γεγμκυημξ υηη δεκ πιενμφζακ ηηξ 

πνμτπμζέζεηξ πμο ε ΓΑΠ είπε ζέζεη ςξ παναμέηνμοξ απμθαηάζηαζεξ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




