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 ΓΝΑΚΑΘΕΝΠΖΗΓΟ ΑΝΜΘΡΠΕΞΖΓΟ ΓΛΓΠΑΟΓΖΟ  

Δ΄ ΠΑΛΕΟ ΓΟΝΓΞΖΚΜΡ ΓΓΚΖΗΜΡ ΘΡΗΓΖΜΡ  

ΔΓΡΠΓΞΑ 7 ΖΜΡΘΖΜΡ 2008  

ΓΛΓΠΑΔΜΙΓΚΜ ΙΑΘΕΙΑ  

ΘΓΩΞΕΠΖΗΕΟ ΗΑΠΓΡΘΡΚΟΕΟ: ΖΟΠΜΞΖΑ  

ΜΙΑΔΑ Α
  

ΘΓΙΑ Α.1  

Α.1.1 Κα δχζεηε ημ πενηεπυμεκμ ηςκ αθυιμοζςκ υνςκ:  

α. Ομάδα ηςκ Ζαπχκςκ.  
β. Ιηθηή Γπηηνμπή Ακηαιιαγήξ.  
γ. «Εκςμέκε Ακηηπμιίηεοζηξ» (Ηνήηε).  

Ιμκάδεξ 15  
Α.1.2 Κα πνμζδημνίζεηε ακ ημ πενηεπυμεκμ ηςκ αθυιμοζςκ πνμηάζεςκ είκαη ζςζηυ ή υπη, γνάθμκηαξ 

ζημ ηεηνάδηυ ζαξ ηε ιέλε Οωζηό ή Θάζμξ δίπια ζημκ ανηζμυ πμο ακηηζημηπεί ζηεκ θάζε 

πνυηαζε.  

1. Οη πεδηκμί είπακ ςξ εγέηε ημκ Δεμήηνημ Βμφιγανε.  

2. ηε δεθαεηία ημο 1880 ηα θυμμαηα ήηακ ανθεηά πημ ζογθνμηεμέκα απ’ υ,ηη ζημ πανειζυκ.  

3. Σεκ αζηηθή απμθαηάζηαζε ακέιαβε πενηζζυηενμ ε Γ.Α.Π. θαη ιηγυηενμ ημ θνάημξ.  

4. Ο Ονγακηθυξ Κυμμξ ημο 1900 έδςζε ιφζε ζε αθακζχδε εθθιεζηαζηηθά δεηήμαηα.  

5. Ε πμιηημθοιαθή ηεξ Ηνήηεξ μνγακχζεθε γηα πνχηε θμνά επί ανμμζηείαξ Αιέλακδνμο 

Δαΐμε.  

Ιμκάδεξ 10 
ΘΓΙΑ Α.2  

Α.2.1 Πμηεξ ήηακ μη βαζηθέξ ζέζεηξ θαη πμηα ήηακ ε ελέιηλε ημο μζηαιηζηηθμφ Γνγαηηθμφ Ηυμμαημξ 

Γιιάδμξ (.Γ.Η.Γ.) απυ ηεκ ίδνοζή ημο ημ 1918 ςξ θαη ημ 1924;  

Ιμκάδεξ 12  
Α.2.2 Πμηεξ ήηακ μη επηπηχζεηξ ζημκ πιεζοζμυ ηεξ Γιιάδαξ θαη ζηεκ εζκμιμγηθή ημο ζφζηαζε απυ ηεκ 

άθηλε ηςκ πνμζθφγςκ μεηά ηε Ιηθναζηαηηθή Ηαηαζηνμθή;  

Ιμκάδεξ 13  
ΜΙΑΔΑ Β  

ΘΓΙΑ Β.1  

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

ακαθένεηε ημοξ πανάγμκηεξ μη μπμίμη μδήγεζακ ζηεκ επακάζηαζε ημο 1862 θαη ηεκ έλςζε ημο Όζςκα.  

Ιμκάδεξ 25  

«Ο Όζςκ, δεπζείξ άθςκ
1 

ηεκ εγθαζίδνοζηκ ζοκηαγμαηηθμφ πμιηηεφμαημξ, δεκ είπε ηεκ 

δηάζεζηκ ηεξ πηζηήξ εθανμμγήξ αοημφ. Γοζφξ ελ ανπήξ, παναβηάδςκ ημ πκεφμα ημο οκηάγμαημξ, 

ακεμίπζε εηξ ένγα δημηθεηηθά, επεμβαίκςκ εηξ ηαξ βμοιεοηηθάξ εθιμγάξ θαη πνμζπαζχκ εθδήιςξ 

κα ζογθεκηνχζε εηξ πείναξ ημο πενηζζμηένακ ελμοζίακ. Πνμ δε ηεξ ακηηζηάζεςξ, ηεκ μπμίακ 

εφνηζθε δεκ εδίζηαδεκ, ςξ είκαη εοκυεημκ, κα ιάβε μέηνα πηεζηηθά θαηά ηεξ ειεοζενίαξ ημο ηφπμο 

θαη ηεξ ακελανηεζίαξ ηςκ ζοκεηδήζεςκ, ημφζ’ υπεν ελήπηεκ αθυμε πενηζζυηενμκ ηεκ θαη’ αοημφ 

ακηηπμιίηεοζηκ θαη πνμεημίμαδε ηεκ πηχζηκ ημο.  

Ο βαζηιεφξ −υπςξ γνάθεη μ Κ. Δναγμφμεξ (Ακαμκήζεηξ, ημμ. Β΄ ζ. 122)− έννεπε
2 

θφζεη 

«πνμξ ημ ζφζηεμα ηεξ ζογθεκηνχζεςξ», πμιηηηθμί δε, υπςξ μ Ηςιέηηεξ, «ηειεημπμηήζακηεξ αοηυ, 

θαη ημκ Όζςκα εκεζάννοκακ εηξ αοζηενμηένακ εθανμμγήκ θαη αοημί εθήνμμζακ απεκέζηενμκ
3

... Ε 

θαηαζημιή ηεξ ειεοζενίαξ ηςκ δεμμθναηηθχκ Ανπχκ, ε θαηαδίςληξ ημο ηφπμο, ε επέμβαζηξ εηξ 

ηαξ εθιμγάξ ηαξ ηε βμοιεοηηθάξ θαη ηαξ ηςκ δήμςκ, ε απμβμιή πάκηςκ ηςκ μπςζμφκ
4 
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ακελάνηεημκ επυκηςκ ημθνυκεμα δεμμζίςκ ιεηημονγχκ, θαη ηδίςξ ηςκ ηεξ Θέμηδμξ
5 

... ε δηά 

πακηυξ ηνυπμο πίεζηξ ηεξ ζοκεηδήζεςξ ηςκ δηθαζηχκ, ε δηαζηνμθή ηςκ κυμςκ, ηαφηα, θαη άιια εηξ 

εκ μυκμκ απέβιεπμκ, εηξ ηεκ ζφμπηοληκ πάζεξ δοκάμεςξ εηξ πείναξ ηεξ ελμοζίαξ θαη ηεκ δη’ αοηήξ 

παγίςζηκ θοβενκήζεςξ πακηζπφνμο θαη δηανθμφξ. ...  

Ε πνμσμφζα
6 

θμηκςκηθή ελέιηληξ εκίζποε ημ θηιειεφζενμκ θαη δεμμθναηηθυκ πκεφμα, μφηςξ 

χζηε αη απμιοηανπηθαί ηάζεηξ κα με είκαη ακεθηαί θαη κα οπμκμμεφεηαη ημοκακηίμκ δηά ζοκεπμφξ 

δνάζεςξ ε βαζηιεία ημο Όζςκμξ. Βμεζμφζεξ δε θαη ηεξ ακαμίλεςξ ηςκ ακηηπνμζχπςκ ηςκ 

Πνμζηαηίδςκ Δοκάμεςκ εηξ ηεκ πμιηηηθήκ δςήκ ηεξ πχναξ, ε μπμία δεκ έπαοε θαηά ηα έηε ηεξ 

απμιοηανπίαξ θαη ηεξ ζοκηαγμαηηθήξ μμκανπίαξ, ε ζέζηξ ημο Όζςκμξ θαηέζηε ηυζμκ επηζθαιήξ
7

, 

χζηε εοθυιςξ ακεηνάπε δη’ επακαζηάζεςξ, μμιμκυηη υπςξ θαίκεηαη, δεκ εμθεζβεημφκημ 

ςνηζμέκαη ανεηαί ημο θαη ακεγκςνίδεημ ε ηαφηηζηξ ηεξ εγεμμκηθήξ ημο θηιμδμλίαξ πνμξ ηα εζκηθά 

ηδακηθά ηεξ επμπήξ εθείκεξ (ίδε θαη Δ. Παπακηςκίμο, Ο Όζςκ, 1934)».  

Α. βχιμο, Σα Γιιεκηθά οκηάγμαηα, ζζ. 79-80.  

1. άθςκ: πςνίξ ηε ζέιεζή ημο  

2. έννεπε: έηεηκε  

3. απεκέζηενμκ: πημ ζθιενά  

4. μπςζμφκ: θαηά θάπμημ ηνυπμ, θάπςξ  

5. ιεηημονγχκ ηεξ Θέμηδμξ: δηθαζηχκ θαη δηθεγυνςκ  

6. πνμσμφζα: αολακυμεκε  

7. επηζθαιήξ: αβέβαηε  

ΘΓΙΑ Β.2  

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

κα αηηημιμγήζεηε ηε ζηάζε ημο Γι. Βεκηδέιμο ζηηξ εζκηθέξ δηεθδηθήζεηξ ηςκ Γιιήκςκ ημο Πυκημο ζημ 

ζοκέδνημ Γηνήκεξ ζημ Πανίζη (μμκάδεξ 15) θαη κα ακαθένεηε ηηξ άμεζεξ ακηηδνάζεηξ ηςκ Πμκηίςκ πμο 

αοηή πνμθάιεζε (μμκάδεξ 10).  

Ιμκάδεξ 25 
«ημ ακά πείναξ ηζηυνεμα πενημνίδμμαη κα επηζεμάκς μνηζμέκα γεγμκυηα.  

Πνχημκ υηη ε επίζεμε Γιιάδα, εθπνμζςπμομέκε απυ ημκ Βεκηδέιμ, δεκ αγςκίζηεθε, μφηε 

επεδίςλε θακ ηεκ απυθηεζε ηςκ θαημηθμομέκςκ θαηά πιεημρεθία απυ Έιιεκεξ παναιίςκ ηεξ Ιαφνεξ 

Θάιαζζαξ. Ηη υπη μυκμ ημφημ, αιιά οπήνλε πιηανή θαη άημκε ε υιε οπμζηήνηλε πνμξ ηα δηαβήμαηα ηςκ 

Πμκηίςκ πνμξ ημοξ Ιεγάιμοξ Κηθεηέξ ημο Α΄ Παγθμζμίμο Πμιέμμο. Γηα ημοξ ελήξ ιυγμοξ:  

Ννώημκ γηαηί μ Βεκηδέιμξ απέβιεπε ζημ κα θζάζεη ε Γιιάδα ζηα πνυζονα ηεξ 

Ηςκζηακηηκμφπμιεξ, κα παηήζεη πυδη ζηεκ Ζςκία θαη κα παγηχζεη αοηή ηεκ επέθηαζε, γηα ηεκ μπμία ήδε 

είπε ζοκακηήζεη δςενέξ ακηηδνάζεηξ πμο, με άπεηνεξ δοζθμιίεξ, ελμοδεηένςζε ή πανέθαμρε. Δεκ 

ήζειε, ιμηπυκ, κα θακεί οπμζηενίδμκηαξ οπενθίαιεξ αληχζεηξ.  

Δεύηενμκ γηαηί, ιυγς ηεξ γεςγναθηθήξ ζέζεξ ημο Πυκημο, ζα ήηακ αθαηυνζςημ εγπείνεμα ε 

απμζημιή ζηναηεομάηςκ γηα ηεκ απειεοζένςζή ημο. Ηη ακ αθυμα ε Ακηάκη επηδίθαδε ζηεκ Γιιάδα, με ηε 

οκζήθε ηςκ εβνχκ, θαη ημκ Πυκημ, πάιη δε ζα μπμνμφζαμε κα ημκ θναηήζμομε, γηαηί ήηακ πμιφ 

μαθνηά απυ ηηξ βάζεηξ ακεθμδηαζμμφ. Ηαη ε δηαζπμνά ηςκ ζηναηηςηηθχκ δοκάμεςκ ζα ήηακ ζε βάνμξ 

μαξ. Γκχ μ Ηεμάι ζα είπε ηεκ εοπένεηα κα μεηαθηκεί ημ ζηναηυ ημο άιιμηε θαηά ημο βμνείμο μεηχπμο, 

άιιμηε θαηά ημο δοηηθμφ.  

Πνίημκ, γηαηί μη ημονθμζμβηεηηθέξ ζοκεκκμήζεηξ θαη ζομθςκίεξ εδεμημφνγεζακ μηα κέα ηάλε 

πναγμάηςκ ζηεκ πενημπή Ακαημιηθήξ Ιηθναζίαξ, Πυκημο, Ηαοθάζμο, Πενζίαξ θαη πνμλέκεζακ πμιιέξ 

ακεζοπίεξ ζηεκ Αγγιία θαη ζηηξ άιιεξ Δοηηθέξ Δοκάμεηξ, πμο εκδηαθένμκηακ γηα ηεκ εθμεηάιιεοζε 

ηςκ πεηνειαημθυνςκ πενημπχκ.  



Ι  Σ Ο Ρ ΙΑ  Κ Α Σ Ε Τ Θ Τ Ν  Η   Γ ΄Λ Τ Κ Ε ΙΟ Τ    

Θ Ε Μ Α Σ Α  Π Α Ν ΕΛ Λ Α ΔΙΚ Ω Ν  Ε ΞΕ Σ Α  Ε Ω Ν  

15  

Όια αοηά ηα έβιεπε μ Βεκηδέιμξ θαη απμζάννοκε ηηξ επηηνμπέξ ηςκ Πμκηίςκ πμο πμιημνθμφζακ 

ηηξ ακηηπνμζςπείεξ ηςκ Ιεγάιςκ ζηηξ Δηαζθέρεηξ. Ε έκςζε ημο Πυκημο με ηεκ Γιιάδα ήηακ θάηη 

παναπάκς απυ ακέθηθηε, ήηακ μοημπηθή −αοηυ έβιεπε μ Βεκηδέιμξ».  

Φ. Ηιεάκζε, Έηζη πάζαμε ηε Ιηθναζία, ζζ. 183-184. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


