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ΘΓΜΑ 1μ 

Α. Μ πκεγηήμ Η. Ν. Ηαΰάθγμ έηλεθε ΰαδτ εθδεαθέλκθ αεα ηγθ Ζζηκλία. Νλααμαηεζά, άηηκηε 

ξλγζεμκπκεκτζε ανηκτζεα εζηκλεζά ζηκεξεία ζαε άηηκηε δγμεκνλακτζε κ ίδεκμ ηκ δεζσ ηκν εζηκλεζσ 

ζζγθεζσ. 

Οηκ ζναζεζλεμέθκ πκίγμα «Ιεηααξκηία ηκς Ίάζπθκμ Ηηέαθδλκν πκεγηκς έθ Ηκμμααγθγ· 

595μ.ξ.» κλίβεηαε ήδγ ζηκθ ηίηηκ γ εδεσηγηα ηκν πηαζμαηεζκτ πκεγηεζκτ νπκζεεμέθκν ζαε ηκ 

οενδκρζηκλεζσ ηκν πηαίζεκ. Νλααμαηεζά, γ πλπηκηνπία ηκν ηίηηκν έαζεεηαε ζηα «εζηκλεζά» δήδεθ 

ζηκεξεία πκν δίθεε αεα ηκ ξλσθκ ζαε ηκθ ησπκ, ζηγθ αηγδκθάθεεα ηκν πλκζυπκν ηκν πκεγηή Ζάζπθα 

Ηηεάθδλκν, ζαδυμ ζαε ζηγθ εζαθσηγηα ηκν θα πλκζεηζτεε ηκ εθδεαθέλκθ ηκν αθααθυζηγ. Μ πκεγηήμ, 

ηκεπσθ, ζπετδεε θα «ξλευζεε» ηγ μεηααξκηία ζαε ηγθ κδτθγ, - «ηγ μεηααξκηία 

ηκς πκεγηκς» πκν απκηεηεί ηγ μσθγ πλααμαηεζσηγηα ηκν ηίηηκν ζαε αθκλά ζηκθ Ηαΰάθγ- ζηκ 

θαθηαζηεζσ πκεγηή Ζάζπθα Ηηέαθδλκ ή Ηηεάθδλκν. Πκ αεακθσμ σηε κ Η. Ν. Ηαΰάθγμ, πκεγηήμ κ ίδεκμ 

νπκδτεηαε έθαθ πκεγηή, είθαε δγηπηεζσ ηγμ απσηνηγμ ηατηεζγμ μαβί ηκν- πλσζεεηαε αεα ηκ ίδεκ 

πλσζππκ. Ε ΰεΰαεσηγηα αε' ανηή ηγθ ηατηεζγ εθεζξτεηαε απσ ηκ σηε κ Ηαΰάθγμ, σηαθ έαλαοε ηκ 

πκίγμα (ηκ 1918, ζε πλυηγ αλαθή, ηκ 1921 ηκ δγμκζεετεε) ήηαθ 55 ξλκθυθ, αζλεΰυμ ζηγθ γηεζία ζαηά 

ηγθ κπκία αλξίβεε λααδαία γ αήλαθζγ ηκν αθδλεζκτ ζυμαηκμ. Γίθαε έθα πκίγμα ηγμ υλεμγμ πελεσδκν 

ηκν πκεγηή. Μ αθγαγηήμ, ηκεπσθ, είθαε κ Ζάζπθ Ηηεάθδλκν / Ηηέαθδλκμ, έθα νπκδεηεζσ πλσζππκ, 

έθαμ αθτπαλζηκμ πκεγηήμ πκν αθαθέλεηαε ζηκθ ηίηηκ, ηκν κπκίκν σμπμ γ εδεσηγηα πμ πκεγηή 

«πκεγηκς», ηκθίβεε ενδτμ ειαλξήμ ηγθ ηατηεζγ με ηκθ πκεγηή Ηαΰάθγ. Ε ηεξθεζή ηκν εθδεάμεζκν 

αθγαγηή, γ ξλήζγ πκεγηεζκτ πλκζππείκν, είθαε κεζεία ζηκθ Ηαΰάθγ ζαε ηγ ξλγζεμκπκεεί ζνξθά ζηα 

πκεήμαηά ηκν. Έηζε με ηκ οενδυθνμκ ηκν «Ζάζπθκμ Ηηεάθδλκν» εζθλάβεε ηγθ πίζλα ηκν αεα ηα 

αγλαηεεά με ηγ μκλθή ηκν εζπηελεζκτ μκθκησακν πκν ζναζηκθίβεε ηγθ τπαλιή ηκν. Κευδεε ηγθ αθάαζγ 

θα εζθλαζηεί πμ Ζάζπθ Ηηεάθδλκν / Ηηέαθδλκμ, πλκΰάηηκθηαμ ζ' ανησθ ηα δεζά ηκν ζνθαεζδήμαηα, 

ηεμ δεαδέζεεμ ηκν, ηκνμ πλκΰηγμαηεζμκτμ ηκν. Θέηεε θα απκζηαζεκπκεγδεί απσ ηκ δεζσ ηκν πλσΰηγμα, 

θα ηκ αθηεμεηππίζεε πμ ιέθκ ζαε έηζε θα θαθεί σηε ηκ πελεαλάθεε πεκ αθηεζεεμεθεζά. Γπεδευζκθηαμ 

αζσμγ θα ηκ παλκνζεάζεε πεκ ζναζεζλεμέθκ ζαε αηγδεθσ, αθαθέλεε έθα επυθνμκ πλσζππκ έζηπ ζαε 

αθτπαλζηκ εζηκλεζά, αεα θα πλκζδυζεε ζηκ ησακ ηκν ζτλκμ, ΰαλτηγηα ζαε πεεζηεζσηγηα. Άηηπζηε, 

είθαε αθπζησ σηε κ πκεγηήμ πλκηεμά αζήμαθηα ή θαθηαζηεζά, νπαλζηά ή αθτπαλζηα πλσζππα ηγμ 

Ζζηκλίαμ αεα θα εζθλάζεε πλκζππεζά ηκν ΰευμαηα, πλκΰάηηκθηάμ ηα πμ ζτμΰκηα. 

Μ ησπκμ είθαε γ Ηκμμααγθή «έθ Ηκμμααγθή». Ε Ηκμμααγθή με πλπηετκνζα ηα Οαμσζαηα ήηαθ 

έθα αθειάληγηκ ζλαηίδεκ (164π..-72 μ..) ζηα Βκλεεκαθαηκηεζά ηγμ Ονλίαμ, ημήμα ηγμ Βνβαθηεθήμ 

ανηκζλαηκλίαμ πμ ηκ 638 μ.., κπσηε ζαηαηήθδγζε απσ ηκνμ Άλαΰεμ. 

Ε επεηκαή ηκν ησπκν δεθ είθαε ηνξαία. Πκ ζλαηίδεκ ΰλίζζεηαε ζε παλαζμή. Μ θαθηαζηεζσμ 

πκεγηήμ ηκπκδεηείηαε ζ' ανησ ηκ αθτπαλζηκ πεα ζλαηίδεκ, ηκ κπκίκ ηεεηκνλαεί πμ ζτμΰκηκ ηγμ 

θδκλάμ πκν επέλξεηαε με ηκ ξλσθκ. Έηζε, γ θδκλά ηκν πκεγηή ζνμπίπηεε με ηγ θδκλά ηκν άηηκηε 

αζμαίκν ζλαηεδίκν. Γιάηηκν, γ αθήαγζγ ειεηίζζεηαε ζε πλυηκ πλσζππκ ζαε κ αθγαγηήμ-πκεγηήμ δε 

μεηάεε ζηκ ξλκθεζσ παλσθ ηκν αηηά ζηκ παλεηδσθ, ηκ 595μ.. ζηκθ ζαελσ πκν δεαδλαμαηίβεηαε ηκ 

πκεγηεζσ αεακθσμ. Ε Ηκμμααγθή ησηε ΰλεζζσηαθ ζε παλαζμή - απσ ανηή ηγθ άπκογ γ επεηκαή ηκν 

έηκνμ μέζα ζε μεα ζναζεζλεμέθγ ξλκθεζή πελίκδκ δεθ είθαε ηνξαία, πμ ξλκθεζσ ζγμείκ σμπμ, απκηεηεί 

ηνξαία επεηκαή - ζαε νπκδγηυθεε σηε γ δηίογ αεα ηγ αήλαθζγ ηκν ζυμαηκμ ζαε ηγμ μκλθήμ αηηά ζαε γ 
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δελαπενηεζή εδεσηγηα ηγμ πκίγζγμ απκζηκτθ δεαξλκθεζσηγηα ζαε ζαδκηεζσηγηα. Ε μεηαησπεζγ ζηκ 

ξλσθκ ζνθηεηείηαε αδσλνΰα ζαε γ μεηααξκηεζή δεάδεζγ ηκν πκεγηή επγλεάβεε ηκθ αθααθυζηγ. 

 

 

ΘΓΜΑ 2μ 

 

 

Β1. 

Ε «Ιεηααξκηία ηκς Ίάζπθκμ Ηηέαθδλκν πκεγηκς έθ Ηκμμααγθή· 595μ.ξ.» είθαε έθα πκίγμα 

«πκεγηεζήμ» (ηκν Η. Ν. Ηαΰάθγ, πκν 

αθεελυθεηαε ζηγθ πλκζθκλά ηγμ πκίγζγμ ηκν πκεγηή πμ αθηίδκηκ ζαηά ηγμ θδκλάμ. Μ Η. Ν . Ηαΰάθγμ 

νπκδνσμεθκμ έθαθ νπκδεηεζσ πκεγηή επεζκεθπθεί κ ίδεκμ με ηγθ πκίγζγ ζάθκθηαμ έθα εζπηελεζσ 

μκθσηκακ, πκν παλκνζεάβεηαε, σμπμ, πμ δεάηκακμ εθσμ θαθηαζηεζκτ πκεγηή με ηγθ Νκίγζγ, ηγθ κπκία 

εζεηετεε θα δελαπετζεε ηα ζγμάδεα ηκν ξλσθκν. Πκ ζναζεζλεμέθκ πκίγμα, ηκεπσθ, επεζηείθεηαε ζαε ζηκ 

πεδίκ ηκν θεηκζκθεζκτ ζηκξαζμκτ αεα ηα αθδλυπεθα. Ωζησζκ, ανησ είθαε ζάηε πελεζζσηελκ απσ 

Φεηκζκθεζσ, είθαε ηλααεζσ. Αθαδεεζθτεηαε κ λσηκμ ηγμ «Πέξθγμ ηγμ Νκεήζεπμ» πμ βπηεζήμ δτθαμγμ 

ζαε άμνθαμ ζαε πλκζηαζίαμ απσ ηα αγλαηεεά, πμ ζάδαλζγμ αλεζηκηεηεζήμ ηκν πκεγηή, με ηγ ΰκήδεεα 

ηγμ ηέξθγμ ηκν. Ε πκίγζγ είθαε ηκ ζαηαθταεκ ηκν, εζεί σπκν εηπίβεε σηε δα ΰλεε παλγακλεά, έζηπ ζαε 

ζνθεεδγηά πλσζζαελα. Μ μαζλκζζεηήμ ηίηηκμ με ηκ οενδέμ εζηκλεζσ πελίΰηγμα πλκζδίδκνθ 

δεαξλκθεζσηγηα ζαε ζαδκηεζσηγηα ζηκ μκηίΰκ ηπθ αγλαηεευθ ζαε ζηεμ επεπηυζεεμ ηκν ζηκθ πκεγηή. Ε 

«μεηααξκηία» ηκν Ηπθζηαθηίθκν Ηαΰάθγ αεα ηγ θδκλά αεα «ηκ αήλαζμα ηκς ζυμαηκμ ζαε ηγμ μκλθήμ», 

κε μεηαθνζεζέμ ηκν αθγζνξίεμ ζαε ηα «θάλμαζα» πκν μπκλεί θα ηκν πλκζθέλεε γ Πέξθγ ηήμ Νκεήζεπμ 

είθαε κε ΰαζεζκί πλκΰηγμαηεζμκί ηκν. Ε μεηααξκηία πκν πλκζαηκτθ ηα αγλαηεεά ζηκθ πκεγηή είθαε 

ζνθαίζδγμα πκν ζνθηλκθετεε σηκνμ ηκνμ αθδλυπκνμ, ζνλίπμ σηαθ θηάζκνθ ζε ζάπκεα πλκξπλγμέθγ 

γηεζία. 

Ε πίζηγ ζηγ δτθαμγ ηγμ Φαθηαζίαμ ζαε ηκν Θσακν, «έθ Φαθηαζία ζαε Θσαπ», με ηεμ αθηίζηκεξεμ 

ζνθαεζδγμαηεζέμ ζαε θεηκζκθεζέμ ηκνμ πλκεζηάζεεμ πλκζδεκλίβκνθ ηγθ κνζία ηκν πκεήμαηκμ. Μ Θσακμ 

εζθλάβεε σ, ηε γ Φαθηαζία ζνηηαμΰάθεε, ζαε δίθεε ζηα κλάμαηα μκλθή, ηα ζαηαθκεί ζαε ηα ελμγθετεε. Μ 

πκεγηεζσμ ησακμ με ηγ μααεζή ηεεηκνλαία ηγμ αηυζζαμ απκδίδεε με ηέιεεμ, εεζσθεμ ζαε ζτμΰκηά ηγμ 

ζτηηγογ ηγμ θαθηαζίαμ, μεηκνζευθκθηάμ ηγ. 

Μ εικμκηκαγηεζσμ ησθκμ ηκν πκεήμαηκμ με ηγ μκλθή εζπηελεζκτ μκθκησακν, ζηγθ πλυηγ εθσηγηα, 

επεζηγηεζσμ « εεμ ζέ πλκζηλέξπ Πέξθγ ηήμ Νκεήζεπμ», ζηγ δετηελγ, παλαεθεηεζσμ «Πα Φάλμαζά ζκν 

θέλε Πέξθγ ηήμ Νκεήζεπμ» ζαε γ επαθάηγογ ηκν ζηίξκν «Γίθαε πηγαή απσ θλεζησ μαξαίλε.» ηκθίβκνθ 

εμθαηεζά ηγθ ονξεζή θσληεζγ ηκν πκεγηή πκν ΰευθεε ηκ θσΰκ ηγμ θδκλάμ ζαε σξε ηκν δαθάηκν. Μ 

λσθκμ αθεηέγηκμ δε ξαλίβεηαε ζε ζαθέθαθ. Ε Πέξθγμ ηγμ Νκίγζγμ δεθ μπκλεί θα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




