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ΑΝΜΘΡΠΕΞΖΓΟ ΓΛΓΠΑΟΓΖΟ ∆ʹ  ΠΑΛΕΟ  

ΓΟΝΓΞΖΚΜΡ ΓΚΖΑΖΜΡ ΘΡΗΓΖΜΡ  

∆ΓΡΠΓΞΑ 7 ΖΜΡΚΖΜΡ 2004  

ΓΛΓΠΑΔΜΙΓΚΜ ΙΑΘΕΙΑ ΘΓΩΞΕΠΖΗΕΟ ΗΑΠΓΡΘΡΚΟΕΟ:  

ΘΓΙΑΠΑ ΚΓΜΓΘΘΕΚΖΗΕΟ ΖΟΠΜΞΖΑΟ  

ΜΙΑ∆Α Α΄ 

ΘΓΙΑ Α1  

α. Κα δχζεηε ημ πενηεπυµεκμ ηςκ αθυιμοζςκ ηζημνηθχκ υνςκ :  

. • «Γζκηθέξ γαίεξ»  

. • Γθιεθηηθμί  

. • Ιηθηή Γπηηνμπή Ακηαιιαγήξ  

       Ιμκάδεξ 15  
β. Κα πνμζδημνίζεηε ακ ημ πενηεπόµεκμ ηωκ αθόιμοζωκ πνμηάζεωκ είκαη ζωζηό ή όπη, γνάθμκηαξ ζημ 

ηεηνάδηό ζαξ ηεκ έκδεηλε Οωζηό ή Θάζμξ δίπια ζημκ ανηζµό πμο ακηηζημηπεί ζηεκ θάζε πνόηαζε.  
1. Νμιιέξ δεθαεηίεξ, µεηά ηεκ ακελανηεζία ηεξ, ε Γιιάδα ελαθμιμοζμφζε κα µμηάδεη πενηζζυηενμ 

µε ηεκ Ακαημιή πανά µε ηε ∆φζε.  

2. Πμ Οφκηαγµα ημο 1844 θαζηένςζε ςξ πμιίηεοµα ηε Βαζηιεομµέκε ∆εµμθναηία.  

3. Βαζηθή ανπή ημο δειηγηακκηθμφ θυµµαημξ ήηακ ε δηάθνηζε ηςκ ελμοζηχκ.  

4. Πμ Ομζηαιηζηηθυ Γνγαηηθυ Ηυµµα Γιιάδμξ (ΟΓΗΓ) µεημκμµάζηεθε ζε Ημµµμοκηζηηθυ Ηυµµα 

Γιιάδμξ (Η.Η.Γ.).  

5. Ε ΓΑΝ έδςζε πνμηεναηυηεηα ζηεκ εγθαηάζηαζε ηςκ πνμζθφγςκ ζηε Ιαθεδμκία θαη ηε ∆οηηθή 

Θνάθε.  

         Ιμκάδεξ 10  
ΘΓΙΑ Α2  

α. Νμημη ήηακ μη ιυγμη ηεξ ίδνοζεξ θαη πμηα ηα απμηειέζµαηα ηεξ δναζηενηυηεηαξ ηεξ Πναπέδεξ ηεξ 

Γιιάδμξ έςξ ημ 1932; 

Ιμκάδεξ 13 

β. Νμηα ήηακ ηα θονηυηενα ζεµεία ηεξ Οοµθςκίαξ ηεξ Άγθοναξ ηεξ 10εξ Ζμοκίμο 1930; 

Ιμκάδεξ 12 

 

ΘΓΙΑ Β1  

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

ακαθένεηε:  

α. Νυηε θαη πχξ δεµημονγήζεθε ζηεκ Γιιάδα ημ δήηεµα ηεξ µεγάιεξ ηδημθηεζίαξ;  

         Ιμκάδεξ 5  
β. Ιε πμημοξ ηνυπμοξ επηπείνεζακ μη θεθαιαημφπμη (ηζηθιηθάδεξ) κα εθµεηαιιεοημφκ μηθμκμµηθά ηηξ 

επεκδφζεηξ ημοξ ζηε γε;  

         Ιμκάδεξ 13  
γ. Νμηα µέηνα πήνακ μη ειιεκηθέξ θοβενκήζεηξ πνηκ απυ ημοξ Βαιθακηθμφξ Νμιέµμοξ (1912-1913), 

γηα κα επηιφζμοκ ημ δήηεµα ηεξ µεγάιεξ ηδημθηεζίαξ, θαη πμηεξ ακηηδνάζεηξ πνμθάιεζε ε 

εθανµμγή ημοξ; 

            Ιμκάδεξ 7  
Ηείµεκμ  

«Ια μ Νήηεν αηδεζςµάξ, ήηακ κεονηαζµέκμξ πηυηενμ απ’ υιμοξ. Ε πενζηκή ζμδεηά δεκ πήγε 

δηυιμο θαιά. Δήηεµα ακ πήνε ηνία ζηα εθαηυ απυ ηα πνήµαηα πμο ’δςζε κ’ αγμνάζεη ημ Ηηνηιάν
1

. Ακ θαη 
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θέημξ πακ έηζη ηα πνάµαηα, γηα πμημ ιυγμ κα βμιμδένκε ζε ημφημκ ημκ θαηαναµέκμ θάµπμ; Θα ημ 

πμφιαγε ημ βνςµμηζηθιίθη. Θα ημπμζεημφζε θάπμο θαιφηενα ηα θεθάιαηά ημο. Γηαηί είπε ακάγθε απυ 

ιεθηά, ζακ άκζνςπμξ ανπμκημµαζεµέκμξ πμο ήηακ. Έκηςζε ηα κηάηα κα πενκάκ. Ηη ήζειε κα γιεκηήζε 

ηα ζηενκά ημο πνυκηα, ζ’ υια εθείκα ηα µένε υπμο ε εδμκή πιεµµονά – µα πμο είκαη πακάθνηβε. Οημ 

Νανίζη, ζηε Κηξ, ζημ Ιπηανίηξ, ζηε Βηέκκε, ζηε Βεκεηία...  

 

ηακ ε Θεζζαιία έγηκε ειιεκηθή, άθμοζε ζαοµαζηέξ ηζημνίεξ γηα ηα ηζηθιίθηα θαη ηα θένδε ημοξ. 

Οημ Νανίζη ζοκάκηεζε έκακ ηζηθιηθά – ημκ Ηακάβα – πμο ’ηνςγε πανά µε μονά. Αοηυξ ημκ θαηάθενε κ’ 

αγμνάζε ημ ηζηθιίθη, µε ηα παναµφζηα θαη ηα πμκηνά ημο ιυγηα: «∆εκ έπεηξ μφηε έγκμηεξ, μφηε έλμδα. 

Αγμνάδεηξ ηε γε. Μη θμιίγμη ηεκ μνγχκμοκ, ηε ζπένκμοκ, ηε ζενίδμοκ. Ηη υηακ µαδεοηή ημ γέκεµα ζηα 

θημοηζέθηα
2

, ημοξ παίνκεηξ ημ µηζυ. Ιηα θαιή ζμδεηά µπμνεί κα ζμο δχζε ηνηάκηα ημηξ εθαηυ ζηα 

πνήµαηά ζμο».  
Ι. Ηαναγάηζεξ, «Πμ Ιπμονίκη», από «Πμ Ιεγάιμ Οοκαλάνη», Αζήκα, εθδ. «Γζηία», 1980, ζειίδα 

22.  

1. 1. Ηηνηιάν : ημπμζεζία ηεξ Θεζζαιίαξ  

2. 2. θημοηζέθηα: πχνμη απμζήθεοζεξ  

 

 

ΘΓΙΑ Β2  

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

απακηήζεηε ζηα παναθάης ενςηήµαηα: α. Νμηεξ ήηακ μη βαζηθέξ ζέζεηξ ημο πνμγνάµµαημξ ημο  

Βεκηδέιμο θαη ημο θυµµαημξ ηςκ Φηιειεοζένςκ;  

Ιμκάδεξ 10  
β. «... εηξ πάζακ πενίζηαζηκ ζα είµαη ημ αζθαιέζηενμκ ένεηζµα ηεξ ηάλεςξ θαη ημο θμηκςκηθμφ 

θαζεζηχημξ».  
Πη εκκμμφζε μ Βεκηδέιμξ µε ηε ζογθεθνηµέκε απμζηνμθή ημο ιυγμο ημο;  

Ιμκάδεξ 5  
γ. Ιε πμημοξ κυµμοξ επηπεηνήζεθε ημ 1911 ε µεηαννφζµηζε ημο δεµυζημο θαη ηδηςηηθμφ βίμο; 

 

Ιμκάδεξ 10  
 

Ηείµεκμ  

«... Γγχ εηξ πάζακ πενίζηαζηκ – θαη ημ εγχ αοηυ παναθαιχ κα ημ ζεµεηχζεηε ςξ εθδειμφκ ηεκ 

έκκμηακ ημο θυµµαημξ ηςκ Φηιειεοζένςκ θαη ηεκ Ηοβένκεζηκ, ε μπμία έπεη ηεκ ηηµήκ κα δηεοζφκεη ηαξ 

ηφπαξ ηεξ χναξ – εηξ πάζακ πενίζηαζηκ ζα είµαη ημ αζθαιέζηενμκ ένεηζµα
1 

ηεξ ηάλεςξ θαη ημο 

θμηκςκηθμφ θαζεζηχημξ. Αιιά δεκ ζέις ημ θαζεζηχξ ημφημ αθηκεημφκ, δεκ ημ ζέις µέκμκ οπυ ηεκ 

παιαηάκ αοημφ δηαννφζµηζηκ, υπςξ ζςνεοζή αηθκηδίςξ εηξ ενείπηα, αιιά ημ ζέις αθμιμοζμφκ ηεκ 

πνυμδμκ, πνμζανµμδυµεκμκ πνμξ ηαξ θαζ’ εµένακ πενηζηάζεηξ, ίκα θαημνζχζε κα βμεζήζε ημ Ηνάημξ 

ημφημ κα επηηειέζε ηεκ ορειήκ αοημφ απμζημιήκ».  

1. ένεηζµ α: ζηήνηγµ α  

Απυζπαζµα απυ ημ ιυγμ πμο εθθχκεζε μ Γι. Βεκηδέιμξ ζηε Βμοιή ζηηξ 19.3.1911 


