
 

 

ΖΟΠΜΞΖΑ ΘΓΩΞΕΠΖΗΕΟ ΗΑΠΓΡΘΡΚΟΕΟ 

Απακηήζεηξ ζηα ζέμαηα ηωκ Γηζαγωγηθώκ Γλεηάζεωκ ηέθκωκ Γιιήκωκ ημο Γλωηενηθμύ θαη 

ηέθκωκ Γιιήκωκ Ρπαιιήιωκ ζημ ελωηενηθό 2013 

 

 

Α1. 

α. «Ηιήνηγθ» 

Απάκηεζε ζει. 54 : «Ε Γιιάδα. ζεηηθά ζημηπεία» β. «Παηνηανπηθή Γπηηνμπή» 

Απάκηεζε ζει. 142-143 : « Σμκ Οθηχβνημ. ειιεκηθήξ θοβένκεζεξ» 

γ. «Εκςμέκε Ακηηπμιίηεοζηξ» 

Απάκηεζε ζει. 210 : «Ηάης απυ. ημκ Πνίγθηπα» 

Α2. 

1. ε 

2. γ 

3. β 

4. α 

5. δ  

 

Β1. Απάκηεζε ζει. 49, : «Σμ θυζημξ. Παγθυζμημξ Πυιεμμξ».  

Β2. Απάκηεζε ζει 251, : «Ε πνυηαζε. πμιηηηθχκ ελειίλεςκ». 

 

Γ1. 

 

Ζζημνηθή Αθήγεζε 

Απάκηεζε ζει. 94 : «Ιε αθμνμή. ηεξ θοβένκεζεξ». Πεγή 

α) 

❖ Ο Βεκηδέιμξ επηδηχθεη ηε ζομμαπία ηεξ Ακηάκη 

❖ Δηαηενμφζε ηεκ πεπμίζεζε υηη μη δοκαμεηξ ηεξ «Γγθάνδηαξ οκεκκυεζεξ» ζα επηθναημφζακ ζηε 

ιεθάκε ηεξ Ιεζμγείμο («Η ζηαζενή. Μεζόγεημξ») 

❖ Γπηδεημφζε κα δηαμμνθχζεη έκα ακάπςμα γηα ηεκ πνμζηαζία ηεξ πχναξ απυ ηηξ απεηιεηηθέξ βιέρεηξ 

ηςκ υμμνςκ πςνχκ θαη κα δηαζθαιίζεη έηζη ηα εζκηθά ζομθένμκηα («Η επίηαζε. ηνίημοξ») 

 

β) 

❖ Ο βαζηιηάξ Ηςκζηακηίκμξ επηζομμφζε ηεκ μοδεηενυηεηα, θαζχξ, εθηυξ ηεξ ζογγέκεηαξ ημο με ηεκ 

Αοημθναημνηθή μηθμγέκεηα ηεξ Γενμακίαξ (Υμεηδυιιενκ), μ ίδημξ ήηακ απυθμηημξ γενμακηθήξ 

ζηναηηςηηθήξ Αθαδεμίαξ θαη βαζεηά εμπμηηζμέκμξ με ηηξ αλίεξ ηεξ πχναξ αοηήξ(«0 βαζηιηάξ. όπιςκ») 

❖ Σμ πνυζπεμα ηεξ επηιμγήξ ημο ήηακ πςξ ε Γιιάδα ζα έπνεπε κα απμθφγεη ηηξ νηρμθίκδοκεξ 

επηπεηνήζεηξ θαη κα θηκεζεί πημ ζοκηενεηηθά, πνμθεημέκμο κα θαημπονχζεη ηε ζέζε ηεξ ζημκ Γονςπασθυ 

πάνηε («Η ακηίιερε. ημ έζκμξ») 

❖ Αοηέξ μη πεπμηζήζεηξ ημκ μδήγεζακ ζημ κα οπμζθάρεη ηα ζοκηαγμαηηθά ζεμέιηα, δηαηενχκηαξ μοζηηθή 

επαθή με ημ Γενμακυ Αοημθνάημνα («Η ζηάζε. ηάλεξ») Δ1. 

Ζζημνηθή Αθήγεζε 

Απάκηεζε ζει. 169 : «Οη πνυζθογεξ.  ειιεκηθήξ ηαοηυηεηαξ» 

Πεγή Ηείμεκμ Α 



 

 

❖ Οη πνυζθογεξ ακακέςζακ ημκ πμιηηηζμυ ηεξ Γιιάδαξ ζε θάζε δοκαηυ επίπεδμ («θμοδίκα», 

«ηναγμφδηα», δηαθυζμεζε») 

❖ Ηαηαιοηηθή επίδναζε άζθεζε ζηεκ ειιεκηθή θμηκςκία μ ελςζηνεθήξ παναθηήναξ ημοξ, ημκ μπμίμ 

θαηάθενακ κα δηαηενήζμοκ αιχβεημ πανά ηηξ ακηηλμυηεηεξ. 

❖ ε βάζμξ πνυκμο, μη πνμζθογηθέξ παναδυζεηξ/ πμιηηηζμυξ αθμμμηχζεθακ, ή θαιφηενα 

ζοκδηαμυνθςζακ ηεκ ειιεκηθή θμοιημφνα. 

 

Ηείμεκμ Β 

❖ Ε άθηλε ηςκ πνμζθφγςκ επενέαζε θαη ηε ζνεζθεοηηθή δςή («Ιε ηεκ. ακαδςμγμκήζεθε») 

❖ Γμπιμφηηζακ με βοδακηηκά ζημηπεία ηεκ ειιεκηθή πνηζηηακηθή εηθμκμγναθία 

❖ Βανοζήμακηε ήηακ ε πανμοζία ημοξ ζηε μμοζηθή ζθεκή, με ηεκ ακάδεηλε εκυξ κέμο ηυηε είδμοξ, ημο 

«νεμπέηηθμο» («Πμιύ ζεμακηηθή. ηεξ Γιιάδαξ») 

Ε ιμγμηεπκία δέπηεθε ελίζμο μεγάιεξ επηννμέξ, ηυζμ ζηεκ πεδμγναθία υζμ θαη ζηεκ πμίεζε, με θεκηνηθυ 

άλμκα θαη θμηκή ζοκηζηαμέκε ημ ζέμα ημο εθπαηνηζμμφ («0η επηννμέξ. ημο εθημπηζμμύ») 

 


