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ΜΙΑΔΑ Α' ΘΓΙΑ Α1 

α. 

• Μνγακηθόξ Κόμμξ (1900) : ζπμι. βηβι. ζει. 208, δεφηενε πανάγν.: «Έκα ζμβανυ δήηεμα ... θαη 

εγθαηάζηαζεξ ημο.» 

• Ννμζωνηκή Ηοβένκεζε ηεξ Ηνήηεξ (1905) : ζπμι. βηβι. ζει. 213-214: «Ε επακάζηαζε ημο 

Θενίζμο είπε απμθηήζεη ηζπονά ενείζμαηα ... ηεκ εθεμενίδα, «Σμ Θένηζμ».» 

• Ιηθηή Γπηηνμπή Ακηαιιαγήξ (1923) : ζπμι. βηβι. ζει. 151152: «Ιε βάζε ημ άνζνμ 11 ...ηεξ 

αθίκεηεξ πενημοζίαξ ηςκ ακηαιιαλίμςκ.». 

β. 

1. Οωζηό (ζπμι. βηβι. ζει. 71) 

2. Θάζμξ (ζπμι. βηβι. ζει. 209) 

3. Οωζηό (ζπμι. βηβι. ζει. 9ζ) 

4. Θάζμξ (ζπμι. βηβι. ζει. 220) 

5. Οωζηό (ζπμι. βηβι. ζει. 249) 

 

ΘΓΙΑ Α2 

 

α.   ζπμι. βηβι. ζει. 153 : «Ε ειιεκηθή θοβένκεζε δηέζεζε . Τπμονγείμο Πνμκμίαξ θαη 

Ακηηιήρεςξ.». 

 

β. ζπμι. βηβι. ζει. 246-248 : «Ε θονία πιμοημπαναγςγηθή πεγή ... εμπμνηθά θέκηνα ημοξ 

Γολείκμο Πυκημο αιιά θαη ηεξ Γονχπεξ.». 

 

ΜΙΑΔΑ Β' ΘΓΙΑ Β1 

πμι. βηβι. ζει. 75-76, Γκυηεηα 3. Ε «κέα γεκηά». 

 

πιενμθμνίεξ απυ ηεκ πεγή: 

ηεκ πεγή ζίγμκηαη μη ιυγμη πμο μδήγεζακ ζηεκ αθφπκηζε ηεξ «κέαξ γεκηάξ» θαη ζηεκ έθθναζε 

ηεξ δοζανέζθεηάξ ηεξ γηα ηεκ πμιηηηθή θαηάζηαζε ηεξ Γιιάδαξ. Βαζηθή αηηία είκαη ιμηπυκ ε βειηίςζε 

ημο μμνθςηηθμφ επηπέδμο ημο ιαμφ. ηηξ ανπηθέξ γναμμέξ ηεξ πεγήξ δίκμκηαη ςξ ηεθμήνηα 

ανηζμεηηθά θαη ζηαηηζηηθά δεδμμέκα. Ε δηάδμζε ηεξ παηδείαξ αφλεζε ηηξ θμηκςκηθέξ εκηάζεηξ εηδηθά 

γηα ημοξ πηοπημφπμοξ κμμηθμφξ πμο δηεθδηθμφζακ μηα ζέζε ζημ Δεμυζημ. Πένα απυ ηε δοζανέζθεηα 

γηα ημ παμειυ βημηηθυ επίπεδμ μη πμιίηεξ δηαμανηφνμκηαη αθυμε γηα ημοξ ανγμφξ, ζε ζπέζε με ηε 

Δοηηθή Γονχπε, νοζμμφξ ακάπηολεξ ελέθναδακ ηεκ επηζομία γηα ηε ζομμεημπή ημοξ ζηε ιήρε 

απμθάζεςκ. 

 

ΘΓΙΑ Β2 

 

πμι. βηβι. ζει. 43-45 : «Οη πναθηηθέξ αοηέξ δεμημφνγεζακ εκηάζεηξ ... ημ πμζμζηυ αοηυ 

ακήιζε ζε 40%.». 

πιενμθμνίεξ απυ ηεκ πεγή Α': 

Ε πεγή ακαθένεηαη ζημ δηάζηεμα πνηκ θαη θαηά ηε δηάνθεηα ηςκ Βαιθακηθχκ πμιέμςκ θαηά ημ 

μπμίμ μ Βεκηδέιμξ δεκ πνμπχνεζε ζηεκ «επεηγυκηςξ ακαγθαία» υπςξ μ ζογγναθέαξ ηε παναθηενίδεη, 



 

 

αγνμηηθή μεηαννφζμηζε. Ε αηηία ήηακ υηη δεκ πενίζζεοακ πνήμαηα γηα ηεκ απμδεμίςζε ηςκ 

ηζηθιηθάδςκ αθμφ ηα πνήμαηα απμννμθμφζακ μη ελμπιηζμμί γηα ημοξ Βαιθακηθμφξ. Θεζπίζηεθακ μυκμ 

θάπμηεξ «πνμζηαηεοηηθέξ δηαηάλεηξ» πμο ζε ακηίζεζε με ημ υκμμά ημοξ υπη μυκμ δεκ «πνμζηάηερακ» 

ημοξ εκμηθηαζηέξ γεξ αιιά μδήγεζακ πμιιμφξ ηζηθιηθάδεξ κα απμμαθνφκμοκ μηθμγέκεηεξ απυ ηζηθιίθηα 

επεηδή «μη ζηναηεομέκμη άκδνεξ βνίζθμκηακ ζημ μέηςπμ θαη δεκ ακηαπμθνίκμκηακ ζηηξ ενγαζηαθέξ 

ημοξ οπμπνεχζεηξ». Ιεηά ημοξ Βαιθακηθμφξ πμιέμμοξ ημ δήηεμα ηςκ ηζηθιηθηχκ έγηκε πημ πενίπιμθμ 

αθμφ ζηα κέα υνηα ηεξ πχναξ πνμζηέζεθακ οπενδηπιάζηα ηζηθιίθηα. 

 

πιενμθμνίεξ απυ ηεκ πεγή Β': 

ηεκ πεγή επηζεμαίκμκηαη μη ιυγμη πμο θαηέζηεζακ ημ 1917 ακαγθαία ηεκ αγνμηηθή 

μεηαννφζμηζε ημο Βεκηδέιμο. Βαζηθυξ πανάγμκηαξ ιμηπυκ ήηακ ε πηχζε ημο ελςηενηθμφ 

εμπμνίμο, πηχζε πμο μθείιεηαη ζημ καοηηθυ απμθιεηζμυ ηςκ ειιεκηθχκ ιημακηχκ απυ ηεκ 

Ακηάκη. Ε Ακηάκη, θαηά ηεκ πενίμδμ ημο Γζκηθμφ Δηπαζμμφ, πνμπχνεζε ζε αοηυ ημ μέηνμ γηα 

κα ελακαγθάζεη ημ παιάηη κα επηηνέρεη ηεκ ζομμεημπή ηεξ Γιιάδαξ με ηεκ πιεονά ηςκ Δοηηθχκ 

Δοκάμεςκ. Έκαξ αθυμε πανάγμκηαξ ήηακ θαη ε εγθαηάζηαζε ηεξ θοβένκεζεξ ημο Βεκηδέιμο, ηεξ 

«Γζκηθήξ Άμοκαξ» ζηε Θεζζαιμκίθε, ζημ θέκηνμ δει. ηςκ «Κέςκ Υςνχκ» υπμο ημ πνυβιεμα 

ηςκ ηζηθιηθηχκ θονηανπμφζε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


