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ΘΓΙΑ 1μ 

Α1  Α. 

• ΟΡΓΖΚΟΖ: ζπμι. βηβι. ζει. 77 : «Οη πεδηκμί είπακ ςξ εγέηε ... θαη ζημοξ μηθνμθαιιηενγεηέξ.». 

ηεκ ανπή βέβαηα πνέπεη κα ακαθένμομε θαη ημ ηζημνηθυ πιαίζημ, υηη δει. μη μνεηκμί είκαη μία απυ 

ηηξ δφμ μεγάιεξ παναηάλεηξ πμο ζογθνμηήζεθακ ζημ πιαίζημ ηεξ Γζκμζοκέιεοζεξ ημο 1862-64. 

Αθυμε μπμνμφμε ζημ ηέιμξ κα πνμζζέζμομε ηε θνάζε απυ ημ ζπμι. βηβι.: «Ο ιαυξ ζομμεηείπε 

εκενγά ζηε ζογθνυηεζε αοηχκ ηςκ δφμ παναηάλεςκ.». 

• ΕΚΩΙΓΚΕ ΑΚΣΖΠΟΘΖΣΓΤΕ: ζπμι. βηβι. ζει. 210 : «Ηάης απυ ηηξ ζοκζήθεξ αοηέξ ... 

ακαμέηνεζε με ημκ Πνίγθηπα.». ηεκ ανπή βέβαηα, δειχκμομε ζφκημμα πμηεξ είκαη αοηέξ μη 

ζοκζήθεξ:Ε απυιοζε ημο Βεκηδέιμο θαη ε αδηάιιαθηε πμιηηηθή ημο πνίγθηπα Γεχνγημο. 

• ΦΓΚΣΓΡΑΖΟΚ: ζπμι. βηβι. ζει. 46: «Ε εκζςμάηςζε 

ηεξ Θεζζαιμκίθεξ ζηεκ Γιιάδα, με ημοξ Βαιθακηθμφξ πμιέμμοξ, μηαξ πυιεξ ... ενγαηηθήξ 

ηδεμιμγίαξ ζηε πχνα.». 

Β. 

• ΘΑΘΟ (ΥΟΘ. ΒΖΒΘ. ΓΘ. 72) 

• ΘΑΘΟ (ΥΟΘ. ΒΖΒΘ. ΓΘ. 79) 

• ΩΣΟ (ΥΟΘ. ΒΖΒΘ. ΓΘ. 80) 

• ΩΣΟ (ΥΟΘ. ΒΖΒΘ. ΓΘ. 50) 

Α2 

Α. ζπμι. βηβι. ζει. 149-151: «ηηξ 24 Ζμοιίμο 1923 ... θάπμηςκ επίμαπςκ πενημπχκ.». 

Β. ζπμι. βηβι. ζει. 167-168: «Γηα έκα δηάζηεμα ε άθηλε ... αζπμιίεξ ζηεκ παηνίδα ημοξ.». 

 

ΘΓΙΑ 2μ 

Β1 

ζπμι. βηβι. ζει. 86-88 : «Σμ 1909 ζοκηειείηαη μηα ημμή . επηηφπεη ηηξ επηδηχλεηξ ημο.»Πιενμθμνίεξ 

απυ ηεκ πεγή: 

• Ο ανηζμυξ θαη ε ηδηυηεηα ηςκ ζομμεηεπυκηςκ (1ε πανάγναθμξ) 

• Ο ήπημξ θαη δηαιιαθηηθυξ παναθηήναξ θηκήμαημξ (1ε θαη 2ε πανάγναθμξ) 

• Σα αηηήμαηα ημο οκδέζμμο αθμνμφζακ ημ ζηναηυ, ηε δημίθεζε, ηεκ παηδεία αιιά θαη ηεκ 

παιαημθμμμαηηθή ζοκαιιαγή. (2ε πανάγναθμξ) 

• Δηαζαθεκίδεηαη ηη δεκ πνυθεηηαη κα ζίλεη μ φκδεζμμξ ( 5 ηειεοηαίεξ γναμμέξ 2εξ παναγνάθμο) 

• Σμ θίκεμα παναθηενίδεηαη «νηδηθή εκένγεηα» θαη μάιηζηα ακαπάκηεπε. Ο ιαυξ ακηημεηχπηζε ημ 

θίκεμα με δοζπηζηία. (ηειεοηαία πανάγναθμξ). 

ΘΓΙΑ Β2 

ζπμι. βηβι. ζει. 52-53 : Οη εκυηεηεξ 6 θαη 7. Ακαθμνέξ υμςξ μπμνμφκ κα γίκμοκ θαη ζηεκ εκυηεηα 8. 

«Ε Σνάπεδα Γιιάδμξ» 

Πιενμθμνίεξ απυ ηεκ πεγή: 

• Βαζηθυ παναθηενηζηηθυ ηεξ πενηυδμο: μη λέκεξ επεκδφζεηξ ζηεκ Γιιάδα: απμηέιεζμα ηεκ 

κμμηζμαηηθήξ ζηαζενμπμίεζεξ ημο 1928 (=έκανλε ιεηημονγίαξ Σνάπεδαξ Γιιάδμξ). 

• Υαναθηήναξ λέκςκ επεκδφζεςκ: πνμζθογηθά δάκεηα, δεμυζηα θαη εγγεημβειηηςηηθά ένγα. 

• Γπεκδφζεηξ αθυμε θαη απυ ηδηςηηθέξ εηαηνίεξ, άμεζα θαη έμμεζα. 

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


