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ΜΙΑΔΑ A' 

Α1. 

α. 

• Γθιεθηηθμί: πμιηθυ βηβιίμ ζει. 77: Πμιηηηθυξ ζπεμαηηζμυξ πμο ζογθνμηήζεθε ζημ πιαίζημ Α 

Γζκμζοκέιεοζεξ 1862-1864. Γίπε μηθνυηενε απήπεζε απυ ηηξ δφμ μεγαιφηενεξ παναηάλεηξ, ημοξ 

πεδηκμφξ θαη ημοξ μνεηκμφξ. Οη Γθιεθηηθμί ιμηπυκ ήηακ μηα εηενυθιεηε πανάηαλε ελεπυκηςκ 

πμιηηηθχκ, ιμγίςκ θαη αληςμαηηθχκ, με μεηνημπαζείξ ζέζεηξ, ε μπμία πνμζπαζμφζε κα μεζμιαβεί 

μεηαλφ ηςκ άιιςκ παναηάλεςκ θαη κα οπμζηενίδεη ζηαζενέξ θοβενκήζεηξ. 

 

• Ομάδα ηςκ Ζαπχκςκ: πμιηθυ βηβιίμ ζει. 86:  

Ε θμηκμβμοιεοηηθή μμάδα ηςκ Ζαπχκςκ ήηακ ημ μμκαδηθυ κέμ πμιηηηθυ ζημηπείμ έςξ ημ 1909. Ήηακ 

έκα πμιηηηθυ μυνθςμα οπυ ημκ Δεμήηνημ Γμφκανε θαη ηδνφζεθε ημ 1906. Γπίθεκηνμ ηεξ θνηηηθήξ ημο 

ήηακ ε αδοκαμία ημο πμιηηηθμφ ζοζηήμαημξ κα πνμζανμμζηεί ζηηξ ελειίλεηξ ηεξ θμηκςκάξ. Ε μμάδα δεκ 

μπυνεζε κα επηβηχζεη θαη δηαιφζεθε ημ 1908. 

 

• Ηιήνηγθ: πμιηθυ βηβιίμ ζει. 54: ηεκ Γιιάδα, ελαηηίαξ ηεξ μηθμκμμηθήξ θνίζεξ ημο 1932, ζημ 

ελςηενηθυ εμπυνημ θονηάνπεζε πνμμδεοηηθά ε μέζμδμξ ημο δηαθακμκηζμμφ θιήνηγθ. Οη δηεζκείξ 

ζοκαιιαγέξ δεκ γίκμκηακ, δειαδή, με βάζε ημ μεηαηνέρημμ ζοκάιιαγμα 

αιιά με βάζε δηαθναηηθέξ ζομθςκίεξ πμο θμζημιμγμφζακ ηα πνμξ ακηαιιαγή πνμσυκηα θαη θνυκηηδακ 

κα ηζμζθειίζμοκ ηεκ αλία ηςκ εηζαγςγχκ με ηεκ ακηίζημηπε ηςκ ελαγςγχκ, ζημ πιαίζημ εηδηθχκ 

ιμγανηαζμχκ. Γηα μηα πχνα υπςξ ε Γιιάδα, υπμο μη ζοκαιιαγέξ με ημ ελςηενηθυ ήηακ έκημκα 

ειιεημμαηηθέξ, ε δηαδηθαζία αοηή, πένα απυ ηα ανκεηηθά, είπε θαη ζεηηθά ζημηπεία. 

 

Β. 

1. Θάζμξ (ζπμιηθυ βηβιίμ ζει. 35) 

2. Θάζμξ (ζπμιηθυ βηβιίμ ζει. 11) 

3. ςζηυ (ζπμιηθυ βηβιίμ ζει. 144) 

4. ςζηυ (ζπμιηθυ βηβιίμ ζει. 98) 

 

 

Α2. 

α. πμιηθυ βηβιίμ ζει. 80-81: 

Απυ ηε ζει. 80 γνάθμομε: «Σμ δηάζηεμα μεηαλφ ημο 1875 ...ζεμειηχζεθακ.». 

Απυ ηε ζει. 81 γνάθμομε: «Οη ακηίζεημη με ηεκ 

πμιηηηθή ...έιεγπμ ημοξ απυ ημ θυμμα.», «Ο 

Δειηγηάκκεξ πνμέβαιιε ...δεμμζίςκ ζέζεςκ.», 

«ηα εδάθε ηεξ Θεζζαιίαξ, ζηα μπμία 

θονηανπμφζε ε μεγάιε ηδημθηεζία μη 

δειηγηακκηθμί πνμζπάζεζακ ... παναδμζηαθέξ 

παναγςγηθέξ δναζηενηυηεηεξ.». 

β. πμιηθυ βηβιίμ ζει. 166-167 μιυθιενε ε εκυηεηα «β. Πιεζοζμυξ/ εζκμιμγηθή ζφζηαζε». 

Ιπμνμφμε κα πνμζζέζμομε θαη ημ απυζπαζμα απυ ημ ζπμιηθυ βηβιίμ ζει. 154 «Γλάιιμο δυζεθε 

πνμηεναηυηεηα ... παναμεζυνηεξ πενημπέξ.». 

 



 

 

ΜΙΑΔΑ Β' 

 

Β1. 

Σμ μάζεμα ημο ζπμιηθμφ βηβιίμο πμο απαηηείηαη θαη ζηα δφμ οπμενςηήμαηα είκαη ε εκυηεηα «1. Ο 

δηςγμυξ ημο 1914 (μ πνχημξ δηςγμυξ.». Πημ ζογθεθνημέκα 

α. Ιάζεμα απυ ημ ζπμιηθυ βηβιίμ ζει. 138: «Ε ειιεκηθή πανμοζία ζηε Ι. Αζία ... επηδείκςζε ηηξ 

ζπέζεηξ Γιιάδαξ - Σμονθίαξ.». 

Πιενμθμνίεξ απυ ηεκ πεγή: 

• Ο ημφνθηθμξ εζκηθηζμυξ (ε θονηυηενε ζφμθςκα με ηεκ πεγή αηηία) 

• Οηθμκμμηθμί ιυγμη 

- ογθέκηνςζε εμπμνίμο θαη βημμεπακίαξ ζηα πένηα ηςκ Γιιήκςκ 

- Ε παναπάκς ζογθέκηνςζε απμηέιεζε εμπυδημ ζηεκ μηθμκμμηθή δηείζδοζε ηεξ Γενμακίαξ ζηεκ 

οπακάπηοθηε Σμονθία 

 

β. Ιάζεμα απυ ημ ζπμιηθυ βηβιίμ ζει. 138139: «Σμοξ πνχημοξ μήκεξ ημο 1914 έγηκακ αζνυεξ 

...ακήιζακ ζε πμιιέξ πηιηάδεξ.». 

 

Πιενμθμνίεξ απυ ηεκ πεγή (είκαη έμμεζε θαη δεοηενμγεκήξ): 

 

• Βίαηε εθδίςλε ηςκ Γιιήκςκ ηεξ ακαημιηθήξ Θνάθεξ. 

• Δηςγμμί Γιιήκςκ δοηηθήξ Ι. Αζίαξ με ηεκ θαζμδήγεζε ηςκ Γενμακχκ, πμο ήηακ ζφμμαπμη ηςκ 

Σμφνθςκ θαηά ηε δηάνθεηα ημο Α' Παγθμζμίμο Πμιέμμο. 

• Γκμνπεζηνςμέκε ακζειιεκηθή εθζηναηεία ημο ημονθηθμφ ηφπμο 

• Γκίζποζε θαηαπηέζεςκ γηα κα ελακαγθαζηεί ημ ειιεκηθυ ζημηπείμ ζε εθμφζηα μεηακάζηεοζε 

 

Ιε ηεκ έκανλε ημο Α' Παγθμζμίμο Πμιέμμο: 

• Γθθέκςζε πενημπχκ πμο βνίζθμκηαη απέκακηη απυ ηα επίμαπα ειιεκηθά κεζηά ημο ακαημιηθμφ 

Αηγαίμο γηα ιυγμοξ ζηναηηςηηθήξ άμοκαξ. Αοηυ ήηακ βέβαηα μυκμ ημ πνυζπεμα αθμφ ε Γιιάδα ήηακ 

αθυμε μοδέηενε θαη μ βαζηιηάξ ηεξ, μ Ηςκ/κμξ Α' ζεςνμφκηακ Γενμακυθηιμξ. 

ηα ζεμεία πμο ε πεγή επηβεβαηχκεη ηεκ ηζημνηθή αθήγεζε θάκμομε παναπμμπέξ ζηεκ πεγή. 

 

Β2. 

Ιάζεμα ζπμιηθμφ βηβιίμο ζει. 23 -27, απυ ηεκ εκυηεηα «3. Ε δηακμμή ηςκ εζκηθχκ γαηχκ» ημ 

απυζπαζμα: «Απυ ηα πμιιά πνμβιήμαηα ...ηςκ πνμεζηχκ θαηά ηεκ πνμεπακαζηαηηθή πενίμδμ.». 

Πιενμθμνίεξ απυ ηεκ πεγή (είκαη έμμεζε θαη δεοηενμγεκήξ): 

 

• Ακηίδναζε υζςκ επςθειμφκηακ απυ ηε ζογθεπομέκε θαηάζηαζε ηεξ δηαπείνηζεξ ηςκ εζκηθχκ γαηχκ. 

• οκαθυιμοζε πνμκηθή θαζοζηένεζε 

• Ο ζθεηενηζμυξ ηςκ μηζχκ πενίπμο εζκηθχκ γαηχκ. Αηηία: ε παμειή έγγεηα πνυζμδμξ πμο πιήνςκε μ 

εθμηζζςηήξ ζημκ ηδημθηήηε, δει. ζημ 

θνάημξ. Σμ γεγμκυξ αοηυ ημκ έθακε κα κηχζεη υηη είκαη θαη μ κυμημμξ ηδημθηήηεξ ηεξ γεξ. 

 

ηα ζεμεία πμο ε πεγή επηβεβαηχκεη ηεκ ηζημνηθή αθήγεζε θάκμομε παναπμμπέξ ζηεκ πεγή. 

 

 

 


