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ΜΙΑ∆Α Α΄  

ΘΓΙΑ Α1  

α. Κα δχζεηε ημ πενηεπυµεκμ ηςκ αθμιμφζςκ υνςκ :  

 • Ζζμδφγημ πιενςµχκ  

 • ∆ΜΓ  

 • Νεδηκμί  
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β. Κα πνμζδημνίζεηε ακ ημ πενηεπυµεκμ ηςκ αθμιμφζςκ πνμηάζεςκ είκαη ζςζηυ ή υπη γνάθμκηαξ ζημ 

ηεηνάδηυ ζαξ ηεκ έκδεηλε Οωζηό ή Θάθξπ δίπια ζημκ ανηζµυ πμο ακηηζημηπεί ζηεκ θάζε πνυηαζε.  

1. Ε δηεφνοκζε ημο ειιεκηθμφ θνάημοξ µε ηα Γπηάκεζα, ηεκ Άνηα θαη ηε Θεζζαιία έθενε ζημ πνμζθήκημ 

ημ δήηεµα ηεξ µεγάιεξ ηδημθηεζίαξ.  

2. Ε Γεκηθή Οοκμµμζπμκδία Γνγαηχκ Γιιάδμξ (ΓΟΓΓ) ηδνφζεθε πνμξ ημ ηέιμξ ημο πνχημο παγθμζµίμο 

πμιέµμο.  

3. Ε Ιηθηή Γπηηνμπή Ακηαιιαγήξ δεµημονγήζεθε ημ 1914.  

4. Ε ειιεκηθή θοβένκεζε δηέζεζε ζηεκ ΓΑΝ μηθυπεδα µέζα ή γφνς απυ ηηξ πυιεηξ γηα ηεκ ακέγενζε 

αζηηθχκ ζοκμηθηζµχκ.  

5. Ε ανπή ηεξ δεδειςµέκεξ θαζηενχζεθε ημ 1864.  

6. Μ Ημοµμοκδμφνμξ, ςξ ανπεγυξ ημο γαιιηθμφ θυµµαημξ, επέβαιε έκα είδμξ θμηκμβμοιεοηηθήξ 

δηθηαημνίαξ.  

  

 Ιξμάδεπ 12  

 ΘΓΙΑ Α2  

α. Νμηεξ ήηακ μη ζοκέπεηεξ ηεξ θνίζεξ ημο 1932 ζηεκ μηθμκμµία, ημ ελςηενηθυ εµπυνημ θαη ηηξ πμιηηηθέξ 

ελειίλεηξ;  
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β. Νμηεξ ήηακ μη επηπηχζεηξ ζημκ ημµέα ηεξ βημµεπακίαξ απυ ηεκ άθηλε ηςκ πνμζθφγςκ ζηεκ Γιιάδα, 

µεηά ηε Ιηθναζηαηηθή θαηαζηνμθή;  
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ΜΙΑ∆Α Β΄  

ΘΓΙΑ Β1  

Κα ελεγήζεηε ηηξ αηηίεξ ηεξ µεηαθίκεζεξ ηςκ πνμζθφγςκ απυ ηηξ ζογθεθνηµέκεξ πενημπέξ πμο 

ακαθένμκηαη ζημκ παναθάης πίκαθα, µεηαλφ ηςκ εηχκ 1919 έςξ θαη 1923. Κα ακαθενζείηε επίζεξ ζηηξ 

ζπεηηθέξ δηεζκείξ ζοµθςκίεξ, υπμο οπάνπμοκ.  

  

ΝΖΚΑΗΑΟ  

Νοξέλερζη ηωμ ποξζθύγωμ πξρ καηέθργαμ ζηημ Γλλάδα  

  

ώοεπ  Αοιθµόπ αηόµωμ  

Πμονθία (ζφκμιμ)  1.104.21

6  

Ξςζία (ζφκμιμ)  58.5

26  

Βμοιγανία  49.0

27  
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ΘΓΙΑ Β2  

Κα ζογθνίκεηε ηηξ ελαγγειίεξ θαη ηηξ µεηαννοζµίζεηξ ημο Γιεοζενίμο Βεκηδέιμο θαηά ημ 1910-1912 µε 

ηηξ ζέζεηξ ημο ναιιηθμφ θυµµαημξ θαη κα επηζεµάκεηε ηηξ δηαθμνέξ ημοξ.  
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