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Γλεηάζεηξ Ομμγεκώκ 2007 

ΑΝΑΚΠΕΟΓΖΟ  

Α. Πλία ανηκΰεκαλαθεζά ζηκεξεία ηκν Ναπαδεαμάθηγ πκν ζνθαθηυθηαε ζηκ δκδέθ απσζπαζμα είθαε : 

- γ ααάπγ ηκν αεα ηγ θτζγ : « ηα εζείθα ήζαθ εδεζά μκν ζαε ηα 

ΰκνθά» 

- γ ΰαδεά δλγζζενηεζή ηκν πίζηγ : «Γμεμκτμγθ ηκν Δενηελκθκμίκν 

ξπλίμ θα ηάμ αθπλίβπ» 

- γ δεεθή ονξκηκαεζή ζαηάζηαζγ ζηγθ κπκία ΰλίζζεηαε κ αθγαγηήμ, απκηέηεζμα ηγμ εαζαηάζηαζήμ ηκν 

ζηκθ αζηεζσ ξυλκ ζαε ηγμ απυηεεαμ ηγμ εηενδελίαμ πκν ηκν παλείξε γ βπή ζηγ θτζγ : 

«Ιεαάηγθ πλκζκπήθ .κεκθεί ανηεζκν». 

Β. 1 α) ακαδμμοηθέμ αςεκήζεθ : 

- «εεμ ηκνμ ξλσθκνμ ηγμ επαθαζηάζεπμ σηε εζυδγ» 

- « γ ηεηενηαία ξλκθεά πκν ήμγθ αζσμα θνζεζσμ άθδλππκμ ηέηκμ 

απκζπάζμαηκμ» 

Πεμηκμαηνέμ ηόπμο ε γώμμο : 

« ηκθ ηκ ζαηάμελκθ ηγμ πθκγμ ηπθ θλαααέηεκθ» πελεαλαθή ησπκν 

αθγαγηή 

« Μ ζτλ Ισζξκμ είξεθ ... εΰλέξεηκ απσ ησ ζτμα» πελεαλαθή ζηή- 

μαηκμ ζτλ Ισζξκν 

β) Μ υλεμκμ αθγαγηήμ αθγαείηαε μέζπ ηγμ ηεξθεζήμ ηγμ αθαδλκμεζήμ αθήαγζγμ , έθα ζαδκλεζηεζσ 

ζνμΰάθ ηγμ ενηνξεζμέθγμ ηκν εθγΰείαμ, σηαθ βκτζε ζηκ θγζί ηκν. Ι' ανησθ ηκθ ηλσπκ ειεδαθεζετεε ηκ 

ενηνξεζμέθκ ηκν παλεηδσθ (βπή ζηγ θτζγ), ζε αθηίδεζγ με ηκ δνζκίπθκ παλσθ. Έηζε ηκθίβεηαε 

πελεζζσηελκ γ αθεηενδελία ηκν παλσθηκμ ηκν αθγαγηή. 

Ιε ηεμ πελεαλαθέμ πλκΰάηηεηαε γ θνζεκηαηλεζή δεάδεζγ ηκν ζνααλαθέα, γ θκζηαηαία ηκν αεα ηκ θγζί 

ηκν, ζαδυμ ζαε γ πελεαλαθεζή ηκν δειεσηγηα. Ε πελεαλαθή ηκν ζηήμαηκμ ηκν ζνλ Ισζξκν πκν ηκθίβεε 

ηγθ αθηίδεζγ ζηκθ πηκτζεκ άλξκθηα ζαε ηκνμ θηπξκτμ αθδλυπκνμ ηγμ νπαίδλκν πνλκδκηεί ηκθ 

πλκΰηγμαηεζμσ πελί ζκεθπθεζήμ αδεζίαμ. 

Β.2 α) Ε πελεαλαθή ηγμ Ικζξκτηαμ απκηεηεί μεα πκεγηεζή, ηνλεζσηαηγ πελεαλαθή πκν 

πελεαλάθεε ηγθ ζκπέηα ζα Θεά, ηγθ ειεδαθεζετεε, ηγ μνδκπκεεί. Νελεαλάθεηαε πμ έθα πηάζμα 

αθήζνξκ, βπγλσ, αεεζίθγηκ. Γίθαε έθα ζκλίηζε παθέμκλθκ, αε' ανησ ζαε παλκμκεάβεηαε με ηγ θτμθγ ηκν 

Αζμαηκμ ηγμ Ν. Δεαδήζγμ. Ιεηαξλεθή, με ηαμπελή ηενζή επεδελμίδα , μεζλσζπμγ, ηεπηκζαμπμέθγ, με 

ζηεηπθά μαηηεά. Ι' σηα ηα παλαπάθπ αθπλίζμαηα γ Ικζξκτηα εθζαλζυθεε ηκ πλσηνπκ κμκλθεάμ ηκν 

ζκλεηζεκτ ηκν ΰκνζκηεζκτ ηκακηεξθεζκτ είδκνμ. 

β) Ε κμκλθεά ηγμ Ικζξκτηαμ εζθλάβεηαε με : παλκμκευζεεμ : «πμ πηγ-θσθ ηκν κνλαθκτ», «εθδτμεβε 

ηγθ θτμθγθ ηκν Άζμαηκμ», επίδεηα : «πλαία, μεηαξλκεθή», ζαε μεηαθκλέμ : «δελμσαεμκμ», «κε 

κθδαημκί ζκν πελεζηελαί». 

Γ. Οηκ απσζπαζμα ανησ κ αθγαγηήμ αθαθέλεηαε ζηκ αμπέηε ηγμ ξήλαμ, ηκ κπκίκ είθαε δεζσ ηγμ μσθκ 

ηγθ υλα πκν δέηεε θα λαθηίζεε ηα ζηήμαηα με δεεάθε αεα ηγθ πλσηγογ αζδεθεευθ, θα ηα απαηηάιεε απσ 

άξλγζηκνμ ΰηαζηκτμ ζαε θα ηα ηλναήζεε. ηκ ηκθ άηηκ ζαελσ ηκ αμπέηε ηκ «εζμεηαηηετκθηαθ» κ 

αθγαγηήμ ζαε κε ααλκθτηαζεμ ηκν θγζεκτ, πκν αθηί θα ηκ θνηάθε, ζηέΰκνθ ηκνμ ζαητηελκνμ ζαλπκτμ 

αεα ηκθ εανησ ηκνμ. Έηζε, εζησμ απσ ηκθ πκεγηεζσ ζσζμκ ηκν Ναπαδεαμάθηγ πκν είθαε αεμάηκμ με ηγ 

θκζηαηαία αεα ηγ θτζγ, νπάλξεε ζαε κ ζσζμκμ ηκν ζαζκτ ζαε ηγμ αδεζίαμ. 

Ιε ηγθ αθαθκλά ηκν εδεαίηελα ζηκνμ ηεηενηαίκνμ κ ζνααλαθέαμ εζθλάβεε ηκθ ζκεθπθεζσ ηκν 

πλκΰηγμαηεζμσ αεα ηεμ ανδαελεζίεμ ηπθ κλαάθπθ ηκν θσμκν. Με ααλκθτηαζεμ, μεζδπηκί ηγμ δγμαλ-
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ξίαμ, δεθ δεζηάβκνθ θα ζηέοκνθ αζσμα ζαε μεα θηπξή ανθαίζα. Μ ζνααλαθέαμ έηζε πελεαλάθκθηαμ ηγθ 

ίδεα ηγθ επκξή ηκν, πλκΰάηηεε ηγθ ζκεθπθεζή αδεζία πκν νπήλξε ζαε ηγ δεαθδκλά ηπθ ζκεθπθεζυθ 

ηεεηκνλαυθ. Δ. Οναζλίθκθηαμ ηκ «θεελκ ζηκ ζτμα» ζαε ηγθ «Αεκηεζή αγ» πμ πλκμ ηγ ζξέζγ ηκν 

αθγαγηή με ηγ θτζγ εμθαθείμ είθαε κε παλαζάηπ κμκεσηγηεμ: 

- Ηαε ζηα δτκ δεγαήμαηα κ αθγαγηήμ έξεε μεα ελπηεζή ζξέζγ με ηγ θτζγ πκν θηάθεε ζηκ ζγμείκ ηγμ 

ηατηεζγμ : «θεελκ ζηκ Ητμα» «σηα ήζαθ εδεζά μκν», «Αεκηεζή Γγ» αεα θα αεζδάθκμαε ππμ είμαζηε 

μκθάξκε». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




