
 

 

ΝΑΚΓΘΘΕΚΖΓΟ ΜΙΜΓΓΚΩΚ 13 ΟΓΝΠΓΙΒΞΖΜΡ 2007 ΖΟΠΜΞΖΑ (ΘΓΩΞΕΠΖΗΕΟ 

ΗΑΠΓΡΘΡΚΟΕΟ) ΑΝΑΚΠΕΟΓΖΟ ΟΠΑ ΘΓΙΑΠΑ ΠΩΚ ΝΑΚΓΘΘΕΚΖΩΚ 

 

ΜΙΑΔΑ Α' 

ΘΓΙΑ Α1 α. 

• Θαϊθό Ηόμμα: ζπμι. βηβι. ζει. 93. εκυη. 3. «Σα ανηζηενά θυμμαηα»: Σα ανηζηενά θυμμαηα ανπηθά 

... οπμζηήνηλε ζημοξ Φηιειεφζενμοξ.». 

• Οηναηηωηηθόξ Ούκδεζμμξ: ζπμι. βηβι. ζει. 86-88: «Σμ 1909 ζοκηειείηαη ... πεηφπεη ηηξ 

επηδηχλεηξ ημο.» 

• Φνμκηηζηήνημ ηεξ Πναπεδμύκηαξ: ζπμι. βηβι. ζει. 248: «Ε μηθμκμμηθή άκζεζε .   εζκηθήξ ημοξ 

ζοκείδεζεξ.». 

 

β. 

1. ςζηυ (ζπμι. βηβι. ζει. 77) 

2. Θάζμξ (ζπμι. βηβι. ζει. 84) 

3. Θάζμξ (ζπμι. βηβι. ζει. 219) 

4. Θάζμξ (ζπμι. βηβι. ζει. 157) 

 

ΘΓΙΑ Α2 

 

α. ζπμι. βηβι. ζει. 53, μιυθιενε ε εκυηεηα 8. «Ε Σνάπεδα ηεξ Γιιάδμξ» 

 

β. ζπμι. βηβι. ζει. 141-142, «Ιμιμκυηη ε Γιιάδα ...πνμεγμφμεκεξ εγθαηάζηαζεξ.» 

 

ΜΙΑΔΑ Β' 

ΘΓΙΑ Β1 

 

ηεκ παναηηζέμεκε πεγή πανμοζηάδμκηαη απυ ημ Βεκηδέιμ μη ζηυπμη ημο ακαθμνηθά με ηεκ 

ειιεκμημονθηθή πνμζέγγηζε υπςξ αοηή ανπίδεη κα δηαμμνθχκεηαη μεηά ηε κίθε ηςκ Φηιειεοζένςκ 

ζηηξ εθιμγέξ ημο 1928. Ε πεγή είκαη άμεζε θαη πνςημγεκήξ αθμφ πνυθεηηαη γηα απυζπαζμα απυ ηεκ 

επηζημιή ημο Γ. Βεκηδέιμο πνμξ ημκ Σμφνθμ πνςζοπμονγυ Ζζμέη Ζκμκμφ, επηζημιή πμο απέζηεηιε μ 

Βεκηδέιμξ ζηηξ 30.08.1928, άνα μεηά ηε κίθε ημο ζηηξ εθιμγέξ. 

 

Πιενμθμνίεξ από ηεκ πεγή: 

• Ανπηθά ημκίδεηαη υηη ε κέα θοβένκεζε θένδηζε ηηξ εθιμγέξ θαη μάιηζηα με μεγάιε πιεημρεθία θαη άνα 

υηη έπεη μεγάιμ ιασθυ ένεηζμα. 

• ηε ζοκέπεηα επηζεμαίκμκηαη μη πνμζέζεηξ ημο Βεκηδέιμο πμο μάιηζηα παναθηενίδμκηαη ςξ δςενή 

επηζομία υπη μυκμ γηα μηα ζεςνεηηθή πνμζέγγηζε Γιιάδαξ - Σμονθίαξ, αιιά θαη γηα ηεκ επηζθνάγηζή 

αοηήξ ηεξ πνμζέγγηζεξ με μηα γναπηή ζομθςκία πμο ζα ζεζμμζεηεί επίζεμα ηε θηιία, ηεκ εηνήκε θαη 

ηε ζοκενγαζία ηςκ δφμ πςνχκ. 

• Γίκεηαη ιυγμξ ηδηαίηενα γηα ηα εδαθηθά ζέμαηα θαη μ Βεκηδέιμξ οπεκζομίδεη υηη θαη μη δφμ πιεονέξ 

δεκ έπμοκ επεθηαηηθέξ βιέρεηξ, θαη αοηυ επηθονχζεθε με ηε οκζήθε ηεξ Θμδάκεξ ημ 1923. 

• Σμ μυκμ εμπυδημ πμο δηαθνίκεη μ Βεκηδέιμξ αθμνά ηηξ εθθνεμυηεηεξ πμο πνμέθορακ απυ ηε 

φμβαζε ηεξ Ακηαιιαγήξ (30 Ζακμοανίμο 1923), εθθνεμυηεηεξ πμο υμςξ μπμνμφκ κα δηεοζεηεζμφκ 

εθυζμκ αοηυ είκαη θμηκή επηζομία ηςκ δφμ πςνχκ. 

 



 

 

Σπμιηθό Βηβιίμ: ζει. 161, εκυηεηα 2. Ε ειιεκμημονθηθή πνμζέγγηζε: «Ιεηά ηεκ οπμγναθή . . . ζημ 

έδαθμξ ημο άιιμο θνάημοξ.». 

 

Παναπμμπέξ ζηα ζεμεία πμο ε πεγή επηβεβαηώκεη ηεκ ηζημνηθή αθήγεζε: 

• . πμο θνάηεζακ δφμ πνυκηα. Φαίκεηαη ιμηπυκ απυ ηεκ πεγή υηη αμέζςξ μεηά ηε κίθε ημο ζηηξ εθιμγέξ 

μ Βεκηδέιμξ με επηζημιή ζημκ Σμφνθμ πνςζοπμονγυ 

Ζζμέη Ζκμκμφ, λεθηκά ηεκ επίζεμε δνμμμιυγεζε αοηχκ ηςκ δηαπναγμαηεφζεςκ. 

•  . . .  ημο εδαθηθμφ θαζεζηχημξ μεηαλφ ηςκ δφμ πςνχκ («Έπς πιήνε ζοκείδεζηκ . . .  ακεπηθοιάθηςξ.». 

• . ε έκημκα ανκεηηθή ζηάζε ηςκ πνμζθφγςκ. Φαίκεηαη υηη μ Βεκηδέιμξ ημ οπμκμεί αοηυ ζηεκ ηειεοηαία 

πενίμδμ ηεξ πεγήξ : «Δηα ηεκ πναγμαημπμίεζηκ . . .  παναθμιμφζμοξ ζομθςκίαξ.». 

• . μηθμκμμηθχκ οπμπνεχζεςκ μεηαλφ ηςκ δφμ πςνχκ. Έηζη ιμηπυκ υηη με ηε ομθςκία ηεξ Άγθοναξ 

μ Βεκηδέιμξ δηεοζέηεζε ηηξ μηθμκμμηθέξ δηαθμνέξ με  

ηεκ Σμονθία u945 αιιά εηξ βάνμξ ηςκ πνμζθφγςκ 

•  . . .  θαη δηαηηεζίαξ, ζφμθςκμ πμο εθθνάδεη αθυμα θαη με ημκ ηίηιμ ημο έκακ απυ ημοξ ζηυπμοξ ημο 

Βεκηδέιμο («...επηβεβαημομέκεκ δη' εκυξ ζομθχκμο θηιίαξ, με επηζέζεςξ θαη δηαηηεζίαξ.»). 

 

ΘΓΙΑ Β2 

ημ θείμεκμ πμο παναηίζεηαη μ ζογγναθέαξ ακαθένεηαη ζημ ζοκηενεηηθυ παναθηήνα ημο ζοκηάγμαημξ 

ημο 1899 ηεξ Ηνεηηθήξ Πμιηηείαξ. Ε πεγή είκαη έμμεζε θαη δεοηενμγεκήξ. 

Πιενμθμνίεξ από ηεκ πεγή: 

 

ημηπεία πμο οπμδειχκμοκ ημ ζοκηενεηηθυ παναθηήνα: 

• Γκηζπομέκεξ ανμμδηυηεηεξ εθηειεζηηθήξ ελμοζίαξ 

• Απμοζία θμηκμβμοιεοηηθχκ πενημνηζμχκ 

• Γκίζποζε μμκανπηθχκ ελμοζηχκ ημο Όπαημο Ανμμζηή 

 

Θυγμη πμο μδήγεζακ ζημ ζοκηενεηηθυ αοηυ παναθηήνα: 

• Γνήγμνε θαη απμηειεζμαηηθή ε επίιοζε πμιηηηθχκ πνμβιεμάηςκ ηεξ Ηνήηεξ 

• Πνυιερε εκδεπυμεκςκ εθηνμπχκ ηςκ αηνεηχκ Ηνεηηθχκ ακηηπνμζχπςκ απυ ηεκ θμηκμβμοιεοηηθή 

δεμκημιμγία 

 

Σπμιηθό Βηβιίμ: ζει. 208, εκυηεηα 3. «Σα πνχηα κέθε» 

 

Παναπμμπέξ ζηα ζεμεία πμο ε πεγή επηβεβαηώκεη ηεκ ηζημνηθή αθήγεζε: 

• . ήηακ οπενβμιηθά ζοκηενεηηθυ, υπςξ επηβεβαηχκεηαη απυ ηηξ πιενμθμνίεξ μιυθιενεξ ηεξ πεγήξ· 

• . οπενελμοζίεξ (εθηειεζηηθή ελμοζίαξ απαιιαγμέκε απυ . επεμβάζεηξ») 

• . δεζπμηηθή ζομπενηθμνά. Γδχ βέβαηα δηαθνίκεηαη ε δηαθμνά με ηεκ μπμία ε θάζε πιεονά ενμήκεοε 

ηηξ οπενελμοζίεξ ημο Ανμμζηή. Ο Πνίγθηπαξ Γεχνγημξ ηηξ εθμεηαιιεουηακ εκχ υπςξ ακαθένεηαη ζημ 

πανάζεμα: «Ε ανμμζηεία ακηηπνμζχπεοε . με ηεκ Γιιάδα.». 

. ζηήνηλακ με εκζμοζηαζμυ ημκ Πνίγθηπα, θαη αοηυ θαίκεηαη απυ ηεκ εκίζποζε ηςκ ελμοζηχκ μέζς ημο 

οκηάγμαημξ υπςξ δειχκεηαη θαη ζηεκ πεγή .  

 

 

 

 

 

 


