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ΓΛΓΠΑΔΜΙΓΚΜ ΙΑΘΕΙΑ: ΖΟΠΜΞΖΑ ΘΓΩΞΕΠΖΗΕΟ ΗΑΠΓΡΘΡΚΟΕΟ 

ΜΙΑΔΑ ΝΞΩΠΕ 

ΘΓΙΑ Α1 

Κα δώζεηε ημ πενηεπόμεκμ ηςκ αθόιμοζςκ όνςκ: 

α. Αγνμηηθή μεηαννύζμηζε 

β. Ηίκεμα ζημ Γμοδί 

γ. οκζήθε ηςκ εβνώκ (28 Ζμοιίμο/10 Αογμύζημο 1920). 

Ιμκάδεξ 15 

ΘΓΙΑ Α2 

Κα παναθηενίζεηε ηηξ πνμηάζεηξ πμο αθμιμοζμύκ, γνάθμκηαξ ζημ ηεηνάδηό ζαξ ηε ιέλε Οςζηό ή Θάζμξ δίπια 

ζημ γνάμμα πμο ακηηζημηπεί ζηεκ θάζε πνόηαζε: 

α. Ε πμιηηηθή θαη θμηκςκηθή επηννμή ηςκ ζμζηαιηζηηθώκ μμάδςκ θαη ηςκ ενγαηηθώκ μμαδμπμηήζεςκ, ζημ ηέιμξ 

ημο 19μ ο αηώκα, ήηακ ζαθώξ μεγαιύηενε ζηεκ Γιιάδα από εθείκε πμο άζθεζακ ακηίζημηπα θηκήμαηα ζε 

βημμεπακηθέξ πώνεξ ηεξ Δύζεξ αιιά θαη ζε βαιθακηθέξ. 

β. ημ ηέιμξ ημο 1904 έιελε ε πενίμδμξ ηεξ Γεκηθήξ οκέιεοζεξ (ζηεκ Ηνήηε) θαη πνμθενύπζεθακ εθιμγέξ 

γηα ηεκ ακάδεηλε 64 βμοιεοηώκ. 

γ. Ιε βάζε ημ άνζνμ 11 ηεξ ύμβαζεξ ηεξ Θμδάκεξ ηδνύζεθε ε Ιηθηή Γπηηνμπή Ακηαιιαγήξ με έδνα ηεκ 

Ηςκζηακηηκμύπμιε. 

δ. Σμ Ιάημ ημο 1927 ηδνύζεθε ε Σνάπεδα ηεξ Γιιάδμξ, ε μπμία άνπηζε ηε ιεηημονγία ηεξ έκα πνόκμ ανγόηενα. 

ε. Ιεηά ηε δηάιοζε ηεξ ΓΑΠ, ημ 1930, ηα πνέε ηςκ αγνμηώκ πνμζθύγςκ ακέιαβε κα εηζπνάλεη ε Γζκηθή 

Σνάπεδα. 

Ιμκάδεξ 10 

ΘΓΙΑ Β1 

Κα ακαθενζείηε: α) ζηεκ μνγάκςζε ηςκ ειιεκηθώκ πμιηηηθώκ θμμμάηςκ, ζε επίπεδμ εγεζίαξ, θαηά ημ 

ηειεοηαίμ ηέηανημ ημο 19μ ο αηώκα (μμκάδεξ 7) θαη β) ζημοξ ιόγμοξ γηα ημοξ μπμίμοξ δεκ πνμέθορακ ηαληθά 

θόμμαηα ζηεκ Γιιάδα, θαηά ηεκ ίδηα πενίμδμ. (μμκάδεξ 6) 

Ιμκάδεξ 13 

ΘΓΙΑ Β2 

Κα ακαθενζείηε: α) ζηηξ εκένγεηεξ ημο Ιεηνμπμιίηε Σναπεδμύκηαξ Υνύζακζμο γηα ημ πμκηηαθό δήηεμα, θαηά 

ημ ζοκέδνημ Γηνήκεξ (1918-1919) ζημ Πανίζη (μμκάδεξ 6) θαη β) ζηηξ εκένγεηεξ ημο Ιεηνμπμιίηε Αμάζεηαξ 

Γενμακμύ Ηαναβαγγέιε, θαηά ημ 1921, γηα ημ ίδημ δήηεμα. (μμκάδεξ 6) 

Ιμκάδεξ 12 

 ΜΙΑΔΑ ΔΓΡΠΓΞΕ 

ΘΓΙΑ Γ1 

Ιε βάζε ηηξ ηζημνηθέξ ζαξ γκώζεηξ θαη ακηιώκηαξ ζημηπεία από ηα θείμεκα πμο ζαξ δίκμκηαη, κα ακαθενζείηε: 

α) ζηηξ εθιμγηθέξ ακαμεηνήζεηξ ημο Κμεμβνίμο 1910 (αμέζςξ μεηά ηεκ παναίηεζε Δναγμύμε) θαη ημο Ιανηίμο 

ημο 1912, θαζώξ θαη ζημκ ζοζπεηηζμό ηςκ πμιηηηθώκ δοκάμεςκ πμο πνμέθορακ από αοηέξ (μμκάδεξ 15) θαη β) 

ζηε ζηάζε ημο Βεκηδέιμο ςξ πνςζοπμονγμύ ηεξ Γιιάδαξ ζημ Ηνεηηθό δήηεμα μέπνη θαη ηηξ 12 Οθηςβνίμο 1912. 

(μμκάδεξ 10) 

Ιμκάδεξ 25 

ΗΓΖΙΓΚΜ Α 

[…] ηηξ 6 Οθηςβνίμο [1910] μνθίζζεθε ε θοβένκεζε οπό ημκ Γιεοζένημ Βεκηδέιμ, μ μπμίμξ ακέιαβε θαη ηα 

οπμονγεία ηςκ ηναηηςηηθώκ θαη ηςκ Καοηηθώκ […] ηηξ 8 Οθηςβνίμο, μ πνςζοπμονγόξ ακέπηολε ζημ  



 
 

θμηκμβμύιημ ηηξ βαζηθέξ θοβενκεηηθέξ ζέζεηξ. […] Όηακ […] ζηηξ 9 Οθηςβνίμο μιμθιενώζεθε ε ζοδήηεζε γύνς 

από ηηξ πνμγναμμαηηθέξ δειώζεηξ ηεξ θοβενκήζεςξ, […] μ κέμξ πνςζοπμονγόξ έζπεοζε κα επηδεηήζεη ηεκ 

ρήθμ εμπηζημζύκεξ […]. Όηακ δηαπηζηώζεθε ε έιιεηρε απανηίαξ* […] μ Βεκηδέιμξ οπέβαιε ζημ βαζηιηά ηεκ 

παναίηεζή ημο θαη εηζεγήζεθε […] ηε δηάιοζε ημο ζώμαημξ. […] Ηαη μ Γεώνγημξ Α΄, δηαηζζακόμεκμξ ημ 

εκηεηκόμεκμ ιασθό νεύμα οπέν ημο Βεκηδέιμο δε δίζηαζε κα δεπζεί ηεκ εηζήγεζε ημο πνςζοπμονγμύ. ηηξ 12 

Οθηςβνίμο δεμμζηεύηεθε […] ε πνμθήνολε κέςκ εθιμγώκ […]. Ε πνςημβμοιία ημο ακώηαημο άνπμκηα 

πνμθάιεζε ηε δςενή ακηίδναζε ηςκ παιαηώκ θμμμάηςκ. Ο Γ. Θεμηόθεξ, μ Δ. Ράιιεξ θαη μ Η. Ιαονμμηπάιεξ, 

επηθεθαιήξ ηςκ ηνηώκ ηζπονόηενςκ θμμμαηηθώκ ζπεμαηηζμώκ, απμθάζηζακ κα θαηαγγείιμοκ ηε βίαηε δηάιοζε 

ηεξ βμοιήξ θαη κα απόζπμοκ από ηεκ επηθείμεκε εθιμγηθή ακαμέηνεζε. Ε ενμεκεία ηεξ δναμαηηθήξ απμθάζεςξ 

ηςκ ηνηώκ εγεηώκ ήηακ εκημύημηξ ζηεκ μοζία ζοκοθαζμέκε ιηγόηενμ με ηεκ θαηαγγειία ηεξ βαζηιηθήξ 

πνςημβμοιίαξ θαη πενηζζόηενμ με ηε 

ζοκεηδεημπμίεζε ημο πμιηηηθμύ αδηελόδμο όπμο είπακ πενηπέζεη.[…]Έηζη ζε ζέζε αδοκαμίαξ, ε εγεζία ημο 

παιαημύ πμιηηηθμύ θόζμμο θαηέθογε ζημ μέηνμ ηεξ απμπήξ, με ηεκ ειπίδα όηη ζημ άμεζμ μέιιμκ ζα ήηακ δοκαηό 

κα επηπεηνήζεη ηεκ ηειηθή ακαμέηνεζε ζε πεδίμ πενηζζόηενμ πνόζθμνμ. Δηενςηάηαη θακείξ ακ μ παιαηόξ 

πμιηηηθόξ θόζμμξ είπε θαηαζηεί ακίθακμξ κα ζηαζμίζεη ηε βανύηεηα ηςκ κέςκ θαζμνηζηηθώκ παναγόκηςκ ηεξ 

ειιεκηθήξ δεμόζηαξ δςήξ ή ακ είπε εκαπμζέζεη ηηξ ειπίδεξ ημο ζηεκ πηζακή θζμνά ηεξ κέαξ θοβενκήζεςξ. 

Ζζημνία ημο Γιιεκηθμύ Έζκμοξ, η. ΖΔ΄: Κεώηενμξ Γιιεκηζμόξ από ημ 1881 ςξ ημ 1913, Eθδμηηθή Αζεκώκ, 

Αζήκα 20002 , ζ. 273-274. 
 

*απανηία: μ ανηζμόξ ζηε ζύκζεζε μειώκ (ζοκέιεοζεξ, ζομβμοιίμο θιπ) πμο απαηηείηαη,πνμθεημέκμο κα 

ζεςνεζεί έγθονε μηα ζοκεδνίαζε ή ημ απμηέιεζμά ηεξ. 

 

 

ΗΓΖΙΓΚΜ Β 

[…] Ο Βεκηδέιμξ θαη μη Φηιειεύζενμη θαη πάιη ζνηάμβεοζακ. [εθιμγέξ Ιανηίμο 1912] […] Σα παιηά θόμμαηα, ηα 

μπμία είπακ απόζπεη ζηηξ εθιμγέξ [Κμέμβνημξ 1910], ηώνα θαηόνζςζακ κα ακαδείλμοκ βμοιεοηέξ μόκμ εθεί 

όπμο απμδεδεηγμέκα μη οπμρήθημί ημοξ ήηακ πνμζςπηθόηεηεξ πνώημο μεγέζμοξ. Ηαη πάιη, όμςξ, πμιιμί 

ανπεγμί μόιηξ θαη μεηά βίαξ πέηοπακ κα εθιεγμύκ, εκώ άιιμη, όπςξ μ Δ. Ράιιεξ θαη μ Α. Δαΐμεξ, θαηάθενακ κα 

θαηαιάβμοκ θάπμηα έδνα ζηε κέα Βμοιή μόκμ ζε ακαπιενςμαηηθέξ εθιμγέξ, ζε άιιεξ πενημπέξ. […] ηε κέα 

Βμοιή […] άζθεζακ ηεκ ακηηπμιίηεοζε μη 

παιημί εγέηεξ Γ. Θεμηόθεξ, Δ. Ράιιεξ, Η. Ιαονμμηπάιεξ θαη μη κέμη πμιηηηθμί εγέηεξ Δ. Γμύκανεξ, Π. 

Σζαιδάνεξ θαη ιίγμ ανγόηενα μ Κ. Δεμεηναθόπμοιμξ.    Ε Βμοιή αοηήξ ηεξ πενηόδμο οπήνλε 

εθείκε πμο επί εμενώκ ηεξ ε Γιιάδα ζνηάμβεοζε, ακ θαη άνπηζε ημ ένγμ ηεξ θάης από δναμαηηθέξ, πναγμαηηθά, 

ζοκζήθεξ, πμο είπε δεμημονγήζεη ε ηειεοηαία ακάθιελε ημο Ηνεηηθμύ Δεηήμαημξ.    Ε Ηνήηε 

ζθόπημα είπε δηεκενγήζεη εθιμγέξ ηεκ ίδηα μένα με ηεκ Γιιάδα, με ζθμπό κα απμζηείιεη ημοξ εθπνμζώπμοξ ηεξ 

ζηε κέα ειιεκηθή Βμοιή, αθμύ μεηά ημ θίκεμα ηςκ Κεόημονθςκ ημ κεζί είπε θενύλεη ηεκ έκςζε με ηεκ Γιιάδα. 

Ιάιηζηα, ηα απμηειέζμαηα ήηακ εκηειώξ δηαθμνεηηθά από αοηά ζηεκ Γιιάδα, θαζώξ ημ θόμμα ημο Γ. Βεκηδέιμο 

ελέιελε μόκμ 23 βμοιεοηέξ ζε ζύκμιμ 69. Ε Σμονθία όμςξ παναμόκεοε γηα κα βνεη αθμνμή θαη κα επηηεζεί 

εκακηίμκ ηεξ Γιιάδαξ. 

Ο Βεκηδέιμξ, βιέπμκηαξ όηη δεκ ήηακ θαηνόξ γηα πμιεμηθέξ πενηπέηεηεξ, ανκήζεθε θαηεγμνεμαηηθά 

ζημοξ βμοιεοηέξ από ηεκ Ηνήηε κα εηζέιζμοκ ζηεκ ειιεκηθή Βμοιή. […] Ε άνκεζε αοηή δεκ ήηακ θαζόιμο 

εύθμιε γηα ημκ παιαηό αγςκηζηή θαη επακαζηάηε. Σέζζενηξ μένεξ πανέμεηκε θιεηζμέκμξ ζημ λεκμδμπείμ 

«Φνύκε» ημο Παιαημύ Φαιήνμο, ζημ μπμίμ δηέμεκε.  

Παπαννεγόπμοιμξ, Ζζημνία ημο Γιιεκηθμύ Έζκμοξ, η.5: 1882-1974, National Geographic, ζ. 42. 



 
 

 

ΘΓΙΑ Δ1 

Αλημπμηώκηαξ ηηξ ηζημνηθέξ ζαξ γκώζεηξ θαη ακηιώκηαξ ζημηπεία από ημκ πίκαθα θαη ηα θείμεκα πμο ζαξ 

δίκμκηαη, κα πανμοζηάζεηε: 

α) ηηξ επηπηώζεηξ από ηεκ άθηλε θαη ηεκ εγθαηάζηαζε ηςκ πνμζθύγςκ ζηεκ εζκμιμγηθή ζύζηαζε ημο 

πιεζοζμμύ ηεξ Γιιάδαξ (μμκάδεξ 13) θαη 

β) ηε ζομβμιή ημοξ ζηεκ αγνμηηθή μηθμκμμία ηεξ πώναξ. (μμκάδεξ 12) 

Ιμκάδεξ 25 

 

[…] ηε Θνάθε, όπμο μ ειιεκηθόξ πιεζοζμόξ είπε οπμζηεί δναζηηθή μείςζε μεηά ηε βμοιγανηθή θαημπή ημ 

1913, ε εγθαηάζηαζε ηςκ πνμζθύγςκ ήηακ άμεζε πνμηεναηόηεηα γηα ημ ειιεκηθό θνάημξ. Σμ 1924, ημ ειιεκηθό 

ζημηπείμ έθηαζε ημ 62,1% ημο πιεζοζμμύ, εκώ, ηέζζενα πνόκηα ανγόηενα έκαξ ζημοξ ηνεηξ θαημίθμοξ ηεξ 

Θνάθεξ ήηακ πνόζθογαξ. […] Όπςξ επηζήμακε μ πνςζοπμονγόξ Γιεοζένημξ Βεκηδέιμξ ζε ιόγμ ημο ημ 1929, 

«…δεκ οπήνλε πμηέ εζκηθόκ ειιεκηθόκ θνάημξ ελίζμο μεγάιμκ, όπςξ αοηό ημ μπμίμκ έπμομε ζήμενμκ (…) θαη 

μάιηζηα ηόζμκ μμμημγεκέξ». 

Γηώνγμξ Γηακκαθόπμοιμξ, «Ε Γιιάδα με ημοξ πνόζθογεξ», ζημ ΖΣΟΡΖΑ ΣΟΤ ΚΓΟΤ ΓΘΘΕΚΖΙΟΤ 1770-
2000, η. 7μ ξ , Γιιεκηθά γνάμμαηα, Αζήκα 2003, ζ. 92. 
 

 

ΗΓΖΙΓΚΜ Β 

[…] Οη θοβενκήζεηξ […] εθηειμύκ μεγάια εγγεημβειηηςηηθά θαη ανδεοηηθά ένγα, θονίςξ ζε ηνεηξ πενημπέξ, ζηηξ 

πεδηάδεξ ηςκ εννώκ, ηεξ Δνάμαξ θαη ηεξ Θεζζαιμκίθεξ: δηεοζεημύκ πνμξ όθειμξ ηεξ γεςνγίαξ θμίηεξ 

πεημάννςκ θαη μεγάιςκ πμηαμώκ, όπςξ ημο Αλημύ, ημο ηνομόκα θιπ., πμο με ηηξ πιεμμύνεξ ημοξ κέθνςκακ 

ηηξ πανόπζηεξ γαίεξ ζε μεγάιμ βάζμξ, απμλεναίκμοκ ιίμκεξ […] θαη ηηξ γαίεξ ηηξ παναδίδμοκ ζε αθηήμμκεξ 

πνόζθογεξ θαη γεγεκείξ. Ο Γενμακόξ Stephan Ronhart […] γνάθεη «ήμενα ε Γιιάδα, αθόημο δέπζεθε ζημ 

έδαθόξ ηεξ ηα πιήζε ηςκ πνμζθύγςκ, πενηθιείεη ζηα ζύκμνά ηεξ έκα ζπεδόκ απόιοηα μμμγεκή από άπμρε 

γιώζζαξ θαη ζνεζθείαξ ιαό 6.550.000 ροπώκ». Ηαη ζε άιιμ ζεμείμ: «Ο ειιεκηζμόξ ζώδμκηαξ ημοξ πνόζθογέξ 

ημο από ηεκ θαηαζηνμθή θαη ηεκ ελμοζέκςζε έζςζε μ ίδημξ ημκ εαοηό ημο θαη ακμνζώζεθε πάιηκ εζηθά, εκώ 

ζύγπνμκα ζοκανμμιόγεζε ζθηθηά μιόθιενμ ημκ εζκηθό ημο θμνμό […]». 

Απ. Βαθαιόπμοιμξ, Κέα Γιιεκηθή Ζζημνία, ζ. 383-385 ζημ Αλημιόγεζε ηςκ μαζεηώκ ηεξ Γ ΄ηάλεξ ημο Γκηαίμο 
Θοθείμο ζημ μάζεμα Θέμαηα Κεμειιεκηθήξ Ζζημνίαξ, ηπ. Β, ΗΓΓ, Αζήκα 2000, ζ. 205-206. 
 

ΗΓΖΙΓΚΜ Γ 

[…] Δόζεθε ηδηαίηενε ώζεζε ζε ημμείξ ηεξ γεςνγίαξ, όπςξ ε αμπειμονγία θαη ε μεηαλμζθςιεθμηνμθία 

ηδηαίηενα ζηηξ πενημπέξ Αλημύπμιεξ, Βένμηαξ, Έδεζζαξ, Ανηδαίαξ, Φιώνηκαξ, θαη ζηε νμδμθαιιηένγεηα γηα 

νμδέιαημ ζηηξ πενημπέξ Έδεζζαξ, Βένμηαξ θαη Δνάμαξ. Πανάιιεια, μη πνόζθογεξ […] θύηερακ αμπέιηα 

αμενηθακηθήξ πνμέιεοζεξ πμο δεκ πνμζβάιιμκηακ από ηε θοιιμλήνα. […] 

Ρ. Αιβακμύ, «Οη πνόζθογεξ θαη ε αγνμηηθή επακάζηαζε ημο Ιεζμπμιέμμο» ζημ Ε 
ΖΣΟΡΖΑ ΣΕ ΙΖΗΡΑ ΑΖΑ, Ηονηαθάηηθε Γιεοζενμηοπία, Οθηώβνημξ 2011, Αζήκα ζ. 64. 

 

ΝΖΚΑΗΑΟ 

Παναγςγή δεμεηνηαθώκ, θαπκμύ θαη βάμβαθμξ 

(ζε πηιηάδεξ ηόκκμοξ) 



 
 

Έημξ   Δεμεηνηαθά   Ηαπκόξ  Βαμβάθη 

1921   624,8    23,3   3,8 

1922   534,8    19,8   5,0 

1923   602,3    37,8   8,0 

1924   683,0    50,2   10,2 

1925   708,7    60,8   10,5 

(Πεγή: Foreign Office, 371: Annual reports on Greece, 1920-25 The Statesman’s Year-Book, 1919-27.) 

Ζζημνία ημο Γιιεκηθμύ Έζκμοξ, η. ΖΓ΄: Κεώηενμξ Γιιεκηζμόξ από ημ 1913 ςξ ημ 1941, Eθδμηηθή Αζεκώκ, 

Αζήκα 20002 , ζ. 297. 
 

*Όια ηα θείμεκα απμδόζεθακ ζε μμκμημκηθό· δηαηενήζεθε, όμςξ, ε μνζμγναθία ημοξ. 



 
  

ΠΡΟΣΓΖΚΟΙΓΚΓ ΓΚΔΓΖΗΣΖΗΓ ΑΠΑΚΣΕΓΖ 

 

Α.1.  

1. Οει. ζπμι. 42: «Ηαζώξ ε θαημπή γεξ... θμηκςκηθέξ ζοκζήθεξ».  

2. Οει. ζπμι. 86-89: «Σμ 1909 ζοκηειείηαη...επηδηώλεηξ ημο».  

3. Οει. ζπμι. 96: «Ε οκζήθε ηςκ εβνώκ...απηή πναγμαηηθόηεηα» θαη ζει. 144 

«Ιεηαλύ άιιςκ...πενημπήξ ζηεκ Γιιάδα».  

 

Α.2.  

1. ΘΑΘΟ  

2. ΩΣΟ  

3. ΩΣΟ  

4. ΩΣΟ  

5. ΘΑΘΟ  

 

Β.1. α) Οει. ζπμι.84: «Ε μνγάκςζε ηςκ θμμμάηςκ ήηακ εμθακήξ...οπέν ηεξ 

εθιμγηθήξ ημοξ πενηθένεηαξ».  

β) Οει. ζπμι.84: «Ακηίζεηα με άιιεξ πώνεξ ηεξ Γονώπεξ...εκενγμύ πιεζοζμμύ».  

Β.2. α) Οει. ζπμι.251: «Ε πνόηαζε ημο Γι. Βεκηδέιμο (παναπώνεζε Πόκημο ζηεκ 

οπό ίδνοζε Ανμεκηθή Δεμμθναηία)...οπέν ημο ιαμύ ζαξ¨».  

β) Οει. ζπμι.252-253: «Πανά ημ ανκεηηθό θιίμα (μεηά ηε οκδηάζθερε ημο 

Θμκδίκμο)...ημο ίδημο έημοξ». 

 

 
 

ΜΙΑΔΑ ΔΓΡΠΓΞΕ 

ΘΓΙΑ Γ1  

α) i) πμι. βηβιίμ ζει. 90 «Μ Βεκηδέιμξ πήνε εκημιή … μεηαννοζμηζηηθό ημο 

ένγμ.»  

 

Γπηζήμακζε θαη ακάιοζε πιενμθμνηώκ παναζέμαημξ Ηείμεκμ Α  

 Απμπή ηςκ ηνηώκ ηζπονόηενςκ θμμμαηηθώκ μεπακηζμώκ  

 Οοκεηδεημπμίεζε πμιηηηθμύ αδηελόδμο από παιαηά θόμμαηα  

 Γιπίδα ακάθαμρεξ ζημ μέιιμκ  

  Γιπίδα γηα πμιηηηθή θζμνά ημο Βεκηδέιμο  

 

ii) πμι. βηβιίμ ζει. 91 «Πμ νεύμα πμο είπε … θμηκςκηθώκ πνμβιεμάηςκ.»  

 



 
 

Γπηζήμακζε θαη ακάιοζε πιενμθμνηώκ παναζέμαημξ Ηείμεκμ Β 1ε §  

 Θνίαμβμξ Βεκηδέιμο  

  Μνηαθή εθιμγή ανπεγώκ ακηηπμιίηεοζεξ  

  Γμθάκηζε κέςκ ακηηπμιηηεοόμεκςκ πμιηηηθώκ, όπςξ Γμύκανεξ, 

Πζαιδάνεξ, Δεμεηναθόπμοιμξ  

 

Β) πμι. βηβιίμ ζει. 219 (Γκόηεηα 8) «Αιιά μ Βεκηδέιμξ ... έκμπια ημήμαηα.»  

πμι. βηβιίμ ζει. 219 (Γκόηεηα 9) «Γθείκμ πμο δεκ είπε ... 12 Μθηςβνίμο 

1912.»  

 
Γπηζήμακζε θαη ακάιοζε πιενμθμνηώκ παναζέμαημξ Ηείμεκμ Β 3ε-4ε §  

 Ήηηα θόμμαημξ Βεκηδέιμο ζηεκ Ηνήηε  

 Ηαηεγμνεμαηηθή άνκεζε Βεκηδέιμο γηα είζμδμ ζηεκ ειιεκηθή Βμοιή γηα ηεκ 

απμθογή πμιεμηθήξ ακαμέηνεζεξ με ηεκ Πμονθία  

 

ΘΓΙΑ Δ1  

α) Ννόιμγμξ: ει. ζπμι.166 «Ε Ιηθναζηαηηθή θαηαζηνμθή...κεμειιεκηθμύ έζκμοξ». 

πμι. βηβιίμ ζει. 166 - 167 «Οεμακηηθόηενεξ … εζκηθό θμνμό.»  

 

Γπηζήμακζε θαη ακάιοζε πιενμθμνηώκ παναζέμαημξ Ηείμεκμ Α  

  Οηε Θνάθε ημ ειιεκηθό ζημηπείμ θηάκεη ημ 62% ημ 1924  

  Δήιςζε Βεκηδέιμο γηα μμμημγέκεηα ειιεκηθμύ θνάημοξ  

 

Γπηζήμακζε θαη ακάιοζε πιενμθμνηώκ παναζέμαημξ Ηείμεκμ Β  

 Ακαθμνά Stephan Ronhart γηα εζκηθή μμμημγέκεηα  

  

β) πμι. βηβιίμ ζει. 167 - 168 «Γηα έκα δηάζηεμα … παηνίδα ημοξ.» 

 
Γπηζήμακζε θαη ακάιοζε πιενμθμνηώκ παναζέμαημξ Ηείμεκμ Β  

  Γγγεημβειηηςηηθά θαη ανδεοηηθά ένγα ζηε Ιαθεδμκία  

 

Γπηζήμακζε θαη ακάιοζε πιενμθμνηώκ παναζέμαημξ Ηείμεκμ Γ  

  Ώζεζε ζε δηάθμνμοξ ημμείξ ηεξ γεςνγίαξ, π.π. αμπειμονγία  

  Γηζαγςγή κέςκ θαιιηενγεηώκ  

 

Γπηζήμακζε θαη ακάιοζε πιενμθμνηώκ παναζέμαημξ Νίκαθαξ  

  Αηζζεηή αύλεζε παναγςγήξ ζε δεμεηνηαθά, θαπκό θαη βαμβάθη μεηά ημ 

1923  

 


