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Δ’  ΠΑΛΕΟ ΓΟΝΓΞΖΚΜΡ ΓΚΖΑΖΜΡ ΘΡΗΓΖΜΡ  

ΝΓΙΝΠΕ 8 ΖΜΡΘΖΜΡ 2004  

ΓΛΓΠΑΔΜΙΓΚΜ ΙΑΘΕΙΑ ΘΓΩΞΕΠΖΗΕΟ  

ΗΑΠΓΡΘΡΚΟΕΟ: 

ΘΓΙΑΠΑ ΚΓΜΓΘΘΕΚΖΗΕΟ ΖΟΠΜΞΖΑΟ  

ΜΙΑΔΑ Α 

ΘΓΙΑ Α1 

α. Κα δχζεηε ημ πενηεπυμεκμ ηςκ αθυιμοζςκ ηζημνηθχκ υνςκ : 

• «θιήνηγθ» 

• Γζκηθυκ Ημμηηάημκ 

• θμηκμβμοιεοηηθή μμάδα Ζαπχκςκ 

Ιμκάδεξ 15 
β. Κα πνμζδημνίζεηε ακ ημ πενηεπυμεκμ ηςκ αθυιμοζςκ πνμηάζεςκ είκαη ζςζηυ ή υπη, γνάθμκηαξ ζημ 

ηεηνάδηυ ζαξ ηεκ έκδεηλε Οωζηό ή Θάζμξ δίπια ζημκ ανηζμυ πμο ακηηζημηπεί ζηεκ θάζε πνυηαζε. 

1. Σμ Θαφνημ οπήνλε ε πημ γκςζηή πενημπή μεηαιιεοηηθήξ δναζηενηυηεηαξ ζηεκ Γιιάδα ημο 19μο 

αηχκα. 

2. Ε Σνάπεδα ηεξ Γιιάδμξ ηδνφζεθε ημ 1841. 

3. Οη «πεδηκμί» είπακ ςξ εγέηεξ ημκ Δ. Γνίβα θαη ημκ Η. Ηακάνε. 

4. Βαζηθή απμζημιή ηεξ ΓΑΠ ήηακ κα ελαζθαιίζεη ζημοξ πνυζθογεξ μυκμκ παναγςγηθή απαζπυιεζε. 

5. Οη επηπηχζεηξ απυ ηεκ άθηλε ηςκ πνμζθφγςκ ζηεκ εζκμιμγηθή ζφζηαζε ημο πιεζοζμμφ ηεξ 

Ιαθεδμκίαξ ήηακ ζεηηθέξ. 

Ιμκάδεξ 10 
ΘΓΙΑ Α2 

α. Πμηεξ μεγάιεξ επεκδφζεηξ έγηκακ ζηεκ Γιιάδα θαηά ηεκ πενίμδμ ημο μεζμπμιέμμο; 

Ιμκάδεξ 12 
β. Πμηεξ ήηακ μη επηπηχζεηξ απυ ηεκ θαζηένςζε, με ημ ζφκηαγμα ημο 1844, ηεξ θαζμιηθήξ ρεθμθμνίαξ 

γηα ημοξ άκδνεξ ζηεκ πμιηηηθή θαη θμηκςκηθή δςή ηεξ Γιιάδαξ; 

Ιμκάδεξ 13 
ΜΙΑΔΑ Β 

ΘΓΙΑ Β1 

Ακηιχκηαξ ζημηπεία απυ ημ θείμεκμ πμο αθμιμοζεί θαη αλημπμηχκηαξ ηηξ ηζημνηθέξ ζαξ γκχζεηξ: 

α. Κα αηηημιμγήζεηε ηεκ άπμρε υηη «ε παναθμή πυιεςκ ημο ειιεκηθμφ πχνμο ήηακ έκα ζπεδυκ 
γεκηθεομέκμ θαηκυμεκμ». 

Ιμκάδεξ 12 
β. Κα ακαθένεηε ημοξ ιυγμοξ, ελαηηίαξ ηςκ μπμίςκ ε Γνμμφπμιε ακαδείπηεθε ζε θέκηνμ ημο 

δηαμεηαθμμηζηηθμφ εμπμνίμο. 

Ιμκάδεξ 12 
«Ιε ιίγα ιυγηα, ε παναθμή πυιεςκ ημο ειιεκηθμφ πχνμο ήηακ έκα ζπεδυκ γεκηθεομέκμ θαηκυμεκμ. Γηα 

πμιιαπιμφξ ιυγμοξ, με ηεκ ειιεκηθή ακελανηεζία, υιεξ μη ημπηθέξ αζηηθέξ δναζηενηυηεηεξ 

ελμιμζνεφμκηαη. Σα μυκα αζηηθά θέκηνα πμο δεμημονγήζεθακ θαη ακαπηφπζεθακ απυ ηυηε, εθηυξ απυ 

ηεκ πνςηεφμοζα, οπήνλακ ε Γνμμφπμιε, θέκηνμ δηαμεηαθμμηζηηθμφ εμπμνίμο, θαη ηα ιημάκηα ελαγςγχκ. 

Ηαη ζηηξ δομ πενηπηχζεηξ, μη δναζηενηυηεηέξ ημοξ ζοκδέμκηαη με ηηξ μηθμκμμηθέξ ζπέζεηξ 

πμο είπε μ ειιεκηθυξ πχνμξ με ημ ελςηενηθυ. Σα οπυιμηπα αζηηθά θέκηνα μέκμοκ ζηάζημα ή 

παναθμάδμοκ μνηζηηθά». 

Η. Σζμοθαιάξ, Γλάνηεζε θαη ακαπαναγςγή, 
Αζήκα, εθδ. Θεμέιημ, 1977, ζ. 176 
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ΘΓΙΑ Β2 

Ακηιχκηαξ ζημηπεία απυ ημ θείμεκμ πμο αθμιμοζεί θαη αλημπμηχκηαξ ηηξ ηζημνηθέξ ζαξ γκχζεηξ, κα 

ακαθενζείηε ζηηξ εκένγεηεξ πμο έγηκακ γηα ηεκ απμθαηάζηαζε ηςκ πνμζθφγςκ θαηά ημ πνχημ δηάζηεμα 

μεηά ηε Ιηθναζηαηηθή Ηαηαζηνμθή. «Ηαηά ηηξ πνχηεξ χνεξ ηεξ μηθναζηαηηθήξ ηναγςδίαξ, ε πνχηε 

δναζηενημπμίεζε απυ πιεονάξ ειιεκηθχκ ανπχκ ήηακ ε ζοιιμγή ηνμθίμςκ θαη πνεμάηςκ γηα κα 

πενηζάιρμοκ ηα νάθε πμο απμβηβάδμκηακ απυ ημ «Ηανκάθ» θαη ηε «Φνογία», ηα δομ πνχηα λέκα 

αημυπιμηα πμο θαηέπιεοζακ ζημκ Πεηναηά. Όπςξ ήηακ θοζηθυ, ελίζμο πνςηανπηθή εκένγεηα οπμδμπήξ 

ήηακ ε παναπχνεζε, υπμο οπήνπακ, ηςκ οπμζηέγςκ ημο Πεηναηά, ηςκ πνμηεζηακηηθχκ εθθιεζηχκ ηεξ 

πυιεξ θαη θάπμηςκ αηζμοζχκ ημο Σδάκκεημο Κμζμθμμείμο. Ηαη πάνα πμιφ ζφκημμα, ζηηξ εθεμενίδεξ ηεξ 

2αξ επηεμβνίμο, πιάη ζηηξ εηδήζεηξ γηα ηε «μφνκε πμο θαίγεηαη», ημοξ «πνηζηηακμφξ πμο 

ζθαγηάδμκηαη» θαη ημκ Βεκηδέιμ πμο «αγςκίδεηαη κα ζχζεη ηε Θνάθε», δηαβάδμομε ζηα ρηιά 

γνάμμαηα υηη ζημ Τπμονγείμ Δηθαημζφκεξ «μειεηάηαη ε ηνμπμπμίεζε ημο εκμηθημζηαζίμο», ζημ ζεμείμ πμο 

αθμνά ζηεκ οπεκμηθίαζε ηςκ δςμαηίςκ. Αθυμε, ζημ Γιεφζενμκ Βήμα πανμοζηάδεηαη απυ ηηξ πνχηεξ θηυιαξ 

μένεξ «πνμζθμνά δςμαηίμο εκηυξ θαημηθίαξ» αιιά οπυ ημκ ελήξ υνμ: ημ δςμάηημ πνμζθένεηαη «γηα 

εκμηθίαζε απυ μηθυηνμθμ πνμζθογμπμφια». Σα δείγμαηα αοηά είκαη πνμάγγειμη, θαηά θάπμημκ ηνυπμ, ηςκ 

επηθείμεκςκ επηηάλεςκ, έζης θαη ακ γηα ηεκ χνα μάιιμκ δε θαίκεηαη κα οπάνπεη ζαθήξ ακηίιερε ζημ 

θνάημξ θαη ζηεκ θμηκή γκχμε πενί ηεξ εθηάζεςξ ηςκ γεγμκυηςκ. ημ μεηαλφ μη θαηαιήρεηξ επεθηείκμκηαη 

ζε θάζε θεκυ, δεμυζημ πχνμ». 

Βίθα Δ. Γθηδειή, «Γπίηαληξ αθηκήηςκ θαημηθμομέκςκ ή μπςζδήπμηε πνεζημμπμημομέκςκ», ζημ 

ζοιιμγηθυ ηυμμ Ο λενηδςμυξ θαη ε άιιε παηνίδα, Γπηζηεμμκηθυ ομπυζημ, Αζήκα, εθδ. Γηαηνεία 

πμοδχκ Κεμειιεκηθμφ Πμιηηηζμμφ θαη Γεκηθήξ Παηδείαξ, 1997, ζ. 71-72 

Ιμκάδεξ 26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


