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ΜΙΑΔΑ ΝΞΩΠΕ 

Α1. 

α.) ει. 77 : «Οη μνεηκμί... πιμημθηεηώκ.». 

(Πνμαηνεηηθά μπμνεί κα ακαθενζεί ημ ημήμα ζηε ζει. 77.: «Μέζα ζηεκ εζκμζοκέιεοζε 

...όπςξμκμμάζηεθακ.» ςξ εηζαγςγή ζηεκ απάκηεζε) 

 

β.) ει. 86 : «Τμ μμκαδηθό κέμ... δηαιύζεθε ημ 1908.» 

γ.) ει. 143: «Οη ζοκζήθεξ... κα απμθαηαζηαζμύκ ζηα ζπίηηα ημοξ θαη ηηξ αζπμιίεξ ημοξ.» 

 

Α2. 

1 δ. 

2 .->γ. 

3. ̂ ε. 

4. -^α. 

5. -->β. 

 

Β1. 

 

α.) ει. 86-87 :«Σμ 1909 ζοκηειείηαη... θαη ηε δεμμζημκμμηθή πμιηηηθή.» 

β.) ει. 87-88 :«Ο Σηναηηςηηθόξ Σύκδεζμμξ... έπμκηαξ επηηύπεη ηηξ επηδηώλεηξ ημο.» 

Β2. 

ει. 208: «Η πνώηε θοβένκεζε ηεξ Κνεηηθήξ Πμιηηείαξ ... εθδίδεη ημ Δηάηαγμα ηεξ ακαγκώνηζεξ θαη 

εγθαηάζηαζήξ ημο.» 

 

ΜΙΑΔΑ ΔΓΡΠΓΞΕ 

Γ1. 

Απακηήζεηξ ςξ πνμξ ηεκ δηδαπζείζα φιε ημο ζπμιηθμφ εγπεηνηδίμο: 

α.) ει. 52-53: «Οη ναγδαίεξ αιιαγέξ ...Αδνηάκεημ Υδναγςγείμ.» 

β.) ει 53: «Τε ιύζε ημο δεηήμαημξ ακέιαβε ... ηεκ αύλεζε ηςκ θαιιηενγμύμεκςκ 

εδαθώκ.» 

 

ημηπεία πμο μπμνμφκ κα αλημπμηεζμφκ απυ ηεκ παναηηζέμεκε Ζζημνηθή 

Πεγή: 

Η πιεζοζμηαθή αύλεζε θαη ηα ζοκαθόιμοζα πνμβιήμαηα ειεθηνηζμμύ θαη οδνμδόηεζεξ, πμο 

ζοζζςνεύηεθακ ζηεκ Αζήκα δηθαημιμγμύκ ςξ έκα βαζμό ηεκ επηθέκηνςζε ημο θναηηθμύ 

εκδηαθένμκημξ ςξ πνμξ ηεκ εθηέιεζε δεμμζίςκ ένγςκ θονίςξ ζηεκ πνςηεύμοζα.(«Τα ζεμακηηθόηενα 

ένγα αθμνμύζακ θαηανπήκ ηεκ πνςηεύμοζα .  είπε ζςνεύζεη πνμβιήμαηα θαη δοζιεηημονγίεξ.») 

Τα ζπεδηαδόμεκα ένγα ζηεκ οπόιμηπε Γιιάδα πενημνίζηεθακ ζηηξ επηβεβιεμέκεξ από ηηξ ζοκζήθεξ, 

εγγεημβειηηςηηθέξ θαη ακηηπιεμμονηθέξ πανεμβάζεηξ. Ακ θαη ε ύπαηζνμξ θαη θονίςξ ε Μαθεδμκία 

απαζπόιεζε ανπηθά ημοξ θμνείξ, ηα έκημκα πνμβιήμαηα , πμο ήδε παναηενμύκηακ ζηεκ πνςηεύμοζα , 

θαζώξ θαη ηα ζπεηηθά επηζθαιή πμνίζμαηα πμο δηελήπζεζακ ςξ πνμξ ηεκ απμηειεζμαηηθόηεηα ηςκ 

ένγςκ ζηηξ εθηόξ Αζεκώκ πενημπέξ, δεκ επέηνερακ ηεκ εθηέιεζε ακηηζημίπςκ ένγςκ. («...μη ζπεηηθέξ 



 

 

μειέηεξ δεκ έδςζακ πεηζηηθά απμηειέζμαηα .  εζηίαζακ ημ εκδηαθένμκ ζηεκ Αζήκα.»)Ακαθένμκηαη μη 

ζπεηηθέξ με ηηξ ακαιήρεηξ ηςκ μεγάιςκ δεμμζίςκ ένγςκ ζομβάζεηξ πμο οπμγναθζήθακ από ηηξ 

ειιεκηθέξ θοβενκήζεηξ Θ. Πάγθαιμο θαη Γ. Βεκηδέιμο, ημ 1926 θαη 1928 ακηίζημηπα.(«Έηζη ημ 

1926...») Σομπιενςμαηηθά ακαθένμκηαη μη εηαηνείεξ πμο ακέιαβακ ηεκ εθπόκεζε ηςκ ζπεηηθώκ 

μειεηώκ θαη ηεκ εθηέιεζε ηςκ εγγεημβειηηςηηθώκ ένγςκ ζηηξ πεδηάδεξ ηεξ Θεζζαιμκίθεξ, 

ηεξΔνάμαξ θαη ηςκ Σεννώκ .(«...με εηαηνείεξ αμενηθακηθώκ ζομθενόκηςκ: American Foundation 

Co...») 

Γπηζεμαίκεηαη ε βανύηεηα ηςκ εγγεημβειηηςηηθώκ ένγςκ ηεξ πενηόδμο, ηα μπμία πανά ηηξ αδοκαμίεξ 

ημοξ εκίζποζακ ημκ αγνμηηθό ημμέα θαη πνμζέθενακ ζεμακηηθέξ θμηκςκηθέξ οπενεζίεξ.(«... ε επέθηαζε 

θαη μη αολεηηθέξ ηάζεηξ ηεξ γεςνγηθήξ παναγςγήξ, ζε ζοκδοαζμό με ημκ πενημνηζμό ηςκ εζηηώκ 

ειμκμζίαξ,... ςξ μηα από ηηξ ζεμακηηθόηενεξ θιενμκμμηέξ ημο μεζμπμιέμμο.») 

Δ1. 

Απακηήζεηξ ςξ πνμξ ηεκ δηδαπζείζα φιε ημο ζπμιηθμφ εγπεηνηδίμο: 

α.) ει.166: «Ο πιεζοζμόξ ηεξ Γιιάδμξ ... πνμζθύγςκ ζε αοηά.» 

β.) ει. 167: «Σεμακηηθόηενεξ ήηακ μη επηπηώζεηξ ... εκζςμαηώζεθακ ζημκ εζκηθό θμνμό.» 

ημηπεία πμο μπμνμφκ κα αλημπμηεζμφκ απυ ηηξ παναηηζέμεκεξ Ζζημνηθέξ 

Πεγέξ: 

Ηείμεκμ Α 

Πνμβάιιεηαη( θαη μάιηζηα ςξ ζεμακηηθόηενε) ε επίδναζε ηεξ άθηλεξ ηςκ πνμζθύγςκ ηεξ 

Μηθναζηαηηθήξ Καηαζηνμθήξ ζηεκ εζκμιμγηθή ζύζηαζε ημο ειιεκηθμύ θνάημοξ. («Η ζεμακηηθόηενε ... 

μμμημγεκμύξ θνάημοξ.») 

Τμκίδεηαη ε ζεμαζία ηεξ εγθαηάζηαζεξ ηςκ πνμζθύγςκ ζε Μαθεδμκία θαη Θνάθε ςξ πνμξ ηεκ ηόκςζε 

ημο ειιεκηθμύ ζημηπείμο ζηηξ κεοναιγηθέξ από γεςπμιηηηθήξ απόρεςξ πενημπέξ αοηέξ.(«. Η 

εγθαηάζηαζε ζηε Μαθεδμκία θαη ηε Θνάθε .  ήηακ άμεζε πνμηεναηόηεηα γηα ημ ειιεκηθό θνάημξ.») 

Δίκεηαη ηδηαίηενε βανύηεηα ζημ γεγμκόξ όηη ε παναπάκς επηιμγή, δει. κα εγθαηαζηαζεί μ θύνημξ 

όγθμξ ηςκ πνμζθύγςκ ζε Μαθεδμκία θαη Θνάθε, ελοπενεημύζε πενά από θμηκςκηθέξ, μηθμκμμηθέξ θαη 

εζκμιμγηθέξ ζθμπημόηεηεξ, δεηήμαηα εζκηθήξ άμοκαξ αζθάιεηαξ. («. απμηέιεζε αζπίδα πνμζηαζίαξ 

θαη εδαθηθήξ αθεναηόηεηαξ .  αίζζεμα αζθαιείαξ.») 

Ηείμεκμ Β 

Η μαδηθή έιεοζε πνμζθύγςκ ακηημεηςπίδεηαη από θμηκςκηθή θαη μηθμκμμηθή ζθμπηά. Μάιηζηα 

θαζίζηαηαη ζαθέξ όηη μέζς ηεξ εγθαηάζηαζεξ ηςκ αζηώκ -αγνμηώκ πνμζθύγςκ ζηεκ ειιεκηθή 

ύπαηζνμ θαη ηηξ ειιεκηθέξ πόιεηξ θαη ιόγς ηςκ ηδηαίηενςκ παναθηενηζηηθώκ, πμο μη Μηθναζηάηηθεξ 

έθενακ(ορειό ςξ επί ημ πιείζημκ μμνθςηηθό επίπεδμ ζε ζοκδοαζμό με ηεκ επηηαθηηθή ακάγθε ημοξ 

γηα επηβίςζε) ε ειιεκηθή θμηκςκία δεκ ακαβαζμίδεηαη μόκμ δεμμγναθηθά αιιά θαη πμημηηθά, δεδμμέκμο 

όηη ε εμπιμοηίδεηαη ημ ήδε οπάνπμκ ακζνώπηκμ(ενγαηηθό ή με) δοκαμηθό με έκα ηδηαίηενα ηθακό 

ζύκμιμ ακζνώπςκ. Πνόθεηηαη γηα έκα ζύκμιμ ακζνώπςκ, πμο ζοκέβαιε ηα μέγηζηα ζηεκ πεναηηένς 

ακάπηολε ηεξ ειιεκηθήξ μηθμκμμίαξ- θονίςξ ηεξ αγνμηηθήξ- ζηηξ επόμεκεξ δεθαεηίεξ.(«.. 

.δεμημονγηθώκ αζηώκ θαη αγνμηώκ...ζα εμπιμοηίζεη ημ ακζνώπηκμ δοκαμηθό ηεξ ειεύζενεξ 

επηθνάηεηαξ - πμζμηηθά θαη πμημηηθά . ε παναγςγηθή δναζηενηόηεηα ζα εκηαζεί εκηοπςζηαθά ζηεκ 

ύπαηζνμ, αιιά θαη ζηα μεγάια αζηηθά θέκηνα.») 

Γπηζεμαίκεηαη μ νόιμξ, πμο δηαδναμάηηζε ε εγθαηάζηαζε ηςκ πνμζθύγςκ , ςξ πνμξ ηεκ 

ζογθνόηεζε εζκηθήξ μμμημγέκεηαξ θαη μάιηζηα ζε μηα επμπή, θαηά ηεκ μπμία ζπεδόκ θακέκα άιιμ 

εονςπασθό θνάημξ δεκ είπε κα επηδείλεη ακάιμγε εζκμιμγηθή ζύζηαζε.(«.. .ακαγόηακ ζε έκα από 

ηα εζκμιμγηθά μμμημγεκέζηενα , θαηά μηα άπμρε ημ μμμημγεκέζηενμ εζκηθό θνάημξ ηεξ 

Γονώπεξ.») 

 

 


