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ΛΟΓΟΣΓΥΝΙΑ  

ΘΓΩΞΕΠΖΗΕΟ ΗΑΠΓΡΘΡΚΟΕΟ  

ΑΠΑΝΣΗΓΙ ΣΑ ΘΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΓΙΑΓΩΓΙΚΩΝ ΓΞΓΣΑΓΩΝ ΣΓΚΝΩΝ ΓΛΛΗΝΩΝ 

ΣΟΤ ΓΞΩΣΓΡΙΚΟΤ ΚΑΙ ΣΓΚΝΩΝ ΓΛΛΗΝΩΝ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΟ ΓΞΩΣΓΡΙΚΟ 2009  

ΘΓΜΑ 1
μ 

 

Α.  

Πκ αθήαγμα ηκν Οηλαηή Δκτζα «Ε Ζζηκλία εθσμ αεξμαηυηκν είθαε έθα απσ ηα πηέκθ αιεσηκαα έλαα 

ηγμ θεκεηηγθεζήμ πεβκαλαθίαμ. Απκηεηεί μεα εδεσηνπγ πελίπηπζγ ηκακηεξθεζήμ μεηκνζίπζγμ μεαμ 

αηκμεζήμ εζηκλίαμ ζηγθ πελίκδκ ηγμ μεζλαζεαηεζήμ ζαηαζηλκθήμ ζαε εεδεζσηελα ζαηά ηγθ ζαηαζηλκθή 

ηγμ Ομτλθγμ (1922).  

Οναζεζλεμέθα, ηκ εζηκλεζσ πηαίζεκ, ζηκ κπκίκ αθαθέλεηαε, πλκζδεκλίβεηαε με ζηκεξεία ηκν ζεεμέθκν 

σππμ:  

 

• «Οηήθ ζαηαζηλκθή ηῆμ Ομύλθγμ, ΰλέδγζα…ζηκ ηεμάθε, ζηγθ Νκύθηα. Ιέζ’…ζηήθ Πκνλζία 

αἰξμάηπηκμ»  

 

• «Ὅππμ ΰαήζαμε…ηκνλζκμάθε…θαῡηεμ Φλάαακε…με μᾱμ.»  

 

• «Πά ιγμελώμαηα…ἀιεπμαηεζόμ…αεά ηή Ιααθγζία.»   

 

ΘΓΜΑ 2
μ 

 

Β1.  

Οτμθπθα με ηγ δεαπίζηπζγ ηκν Πάζκν Ησλθγ, ηκ τθκμ ηκν Οηλαηή Δκτζα ξαλαζηγλίβεηαε απσ ηα 

αζσηκνδα ζηκεξεία:  

α) Ννζθσηγηα. Ανηά πκν ζνθάακθηαε είθαε πκητ πελεζζσηελα απσ ανηά πκν ηέακθηαε.  

Πκ ζναζεζλεμέθκ ζηκεξείκ επεΰεΰαευθεηαε με ηα ειήμ παλαδείαμαηα:  

i) «ἒλξεηαε πάηε ὁ όηβαμ ζε ἐμεῑμ μέ θπθέμ ηόθ παλαζαηκύζαμε.»  

ii) «Ἀθέΰγζα ζηό ΰαπόλε ζαί αύλεζα ηήθ πηάηγ, θά μή ΰηέππ πίζπ μκν.»  

ΰ) Πκ λήμα ζαε ηκ κνζεαζηεζσ δεζπσβκνθ, με παλαδείαμαηα επεΰεΰαίπζγμ:  

i) «Ἀπό μέλεμ, πκύ πέλαζαθ…, ἦλδε…ζαε μᾱμ παλέηαΰε…Ιᾱμ ἔΰααηαθ…μᾱμ ξώλεζαθ…ηόηε εἶδα… 

Ιᾱμ ἔΰαηαθ… μᾱμ δεέηαιαθ…θα μᾱμ μεηλήζκνθ. Ὁ ἀιεπμαηεζόμ πκύ μᾱμ ἔΰηεπε…ἔηεαε…».  

ii) «…ζάθ ηό ηεθκύζε…ηλαπέβεα, ζαλέζηεμ, πκηήλεα…θαῡηεμ ζαθεθεῑα…»  

α) Πκ επίδεηκ ξλγζεμκπκεείηαε μσθκ εζεί πκν δεθ μπκλεί θα ξλγζεμκπκεγδεί. Ε ζλίζγ ανηή 

επεΰεΰαευθεηαε με :  

i) «…ζηκ δγμόζεκ δλόμκ.»  

ii) «…ἦηαθ ἕθα μεαάηκ ἀμπέηε…».  
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Β2.  

α. Οηκ έλακ «Ἡ εζηκλία ἑθόμ αἰξμαηώηκν» ηα αθγαγμαηεζά μέλγ ΰλίζζκθηαε ζε εζκλλκπία με ηα 

αθηίζηκεξα δεαηκαεζά. Ιάηεζηα, γ ηεεηκνλαεζή δέζγ ηκν δεαησακν, κ κπκίκμ με ηγ δεαΰάδμεζγ ηπθ 

ελπηαπαθηήζεπθ πλκζδίδεε δλαμαηεζσηγηα, επανιάθεε ηγ βπθηάθεα ηπθ πελεαλαθεζυθ μελυθ, 

εμπηκνηίβεε ηγ δλάζγ ζαε ζνθελαεί ζηγ αεθεζσηελγ ζνθκξή ηκν ζεεμέθκν.  

Δτκ εδεαίηελα ξαλαζηγλεζηεζά ηκν δεαησακν ζηκ απσζπαζμα: « Πκ θύηηκ ζκν, μκῡ εἶπε ὁ 

αλαμμαηεζόμ…Ιάηεζηα, ηκῡ ηέπ, ηκ δίξπμ ἄηηκ» είθαε:  

 

i) Ε αμεζσηγηα ζαε γ βπθηάθεα ηκν πελεεζηεζκτ ζαε αθαελεηεζκτ αθεπεηήδενηκν πλκθκλεζκτ ησακν 

ζνθηεηκτθ ζηγ λεαηεζηεζή αηγδκθάθεεα, με παλάδεεαμα:  

«- Πε ζηάζγ;  

- Πκῡ ὀζηώ.  

- Νκῡ μέθεεμ;  

- Οηα Θεῑλα.»  

ii) Ε ηεησηγηα ζαε γ εζθλαζηεζή ζαδαλσηγηα, κ απέλεηηκμ, δπλεζσμ ξαλαζηήλαμ ηκν ησακν 

εθελακπκεκτθ ηγ βγηκτμεθγ ηλααεζσηγηα ηκν ζεεμέθκν (κδγακτθ ζηγθ επίηαζγ ηγμ ααπθίαμ 

ηκν αθααθυζηγ ζαδυμ μεηέξεε ζνμπάζξκθηαμ με ηα αθάηκαα ζνθαεζδήμαηα ηκν ήλπα-

αθγαγηή αεα ηγθ έζΰαζγ ηπθ ζνμΰάθηπθ). Ναλαδεεαμαηεζά:  

«- Νκῡ πᾱμ ηώλα;  

- Οηήθ Νόηγ. Ἦλδαθ κἱ δεζκί μκν… .  

- Ἀπό πκῡ ἦλδαθ;…  

- Ἀπό ηή Οελΰία.  

- Οηήθ Νόηγ ηώλα, ἒξεε θαζαλία…  

- Δέθ μπκλῶ…Δνό μέλεμ θα μείθπ, ἔθααα ηα ηεθηά μκν.»  

ΰ. Ε αθήαγζγ αίθεηαε πάθηκηε ζε πλυηκ πλσζππκ (εθεζκτ ή πηγδνθηεζκτ) με ηλσπκ αΰίαζηκ ζαε 

πεεζηεζσ, απσ έθαθ αθγαγηή πκν σξε μσθκ ζνμμεηέξεε ζηα δλυμεθα, αηηά απκηεηεί ηκθ ζεθηλεζσ ηκνμ 

άικθα (κμκδεγαγηεζσμ αθγαγηήμ).  

Νλυηκμ ΰαζεζσμ ησακμ επεηκαήμ ηγμ πλπηκπλσζππγμ αθήαγζγμ είθαε γ αθααζαεσηγηα ηγμ παλκνζίαμ 

ηκν πλκζππεζκτ ζηκεξείκν, έηζε υζηε θα θαίθεηαε σηε γ αθήαγζγ είθαε ανηκΰεκαλαθεζή, ΰαζεζμέθγ ζηγ 

μθήμγ ζαε ζηγθ πλκζππεζή-ΰεπμαηεζή εμπεελία (εζηίαζγ εζπηελεζή). Ναλαδεεαμαηεζά:  

«Οηήθ ζαηαζηλκθή ηγμ Ομύλθγμ, ΰλέδγζα μέ ηκύμ ακθεκύμ μκν ζηό ηεμάθε, ζηήθ Νκύθηα. Ιέζ’ ἀπ’ ηά 

ξέλεα ηκνμ μέ πήλαθε. Ηε ἔμεεθα ζηήθ Πκνλζία αἰξμάηπηκμ.»  

Δετηελκμ ζτλεκμ ησακμ πκν επεΰάηηεε ηγ ξλήζγ ηκν πλυηκν πλκζυπκν είθαε γ επίηενιγ ηγμ 

αμεζσηγηαμ, ηγμ βπθηάθεαμ ζαε ηγμ πεεζηεζσηγηαμ πκν αθκλά ζηγθ ανδεθηεζσηγηα ζαε ηγ αθγζεσηγηα 

ηκν έλακν.  

Ναλαδεεαμαηεζά:  

«Ηε ὃππμ δεθ ἤμαζηε ζέ ἰζόηκπκ, ἀλξίζαμε θα ζζκλπᾱμε. Δέθ μπκλκύζαμε θα ζλαηήζκνμε ηίμ 

ηεηλάδεμ…».  

« Ἐμεῑμ πλκζπαδκύζαμε, ζαί πάηε ηίμ ξαηάααμε.»   

ΘΓΜΑ 3
μ 

 

Γ. «Ηαε ζ’ ἑθηά μέλεμ ἀπάθπ…μᾱμ ΰαάηαθε ἀπ’ ηκ ζηόμα».  

Οηκ παλαζάηπ απσζπαζμα αθαδεεζθτκθηαε κε δεαμεηλεζά αθηίδεηεμ ζνμπελεθκλέμ πλκζυππθ ηγμ 

ίδεαμ εδθεζσηγηαμ. Αλξεζά, κ σηβαμ, μκνζκνημάθκμ εελπμέθκμ, παλκνζεάβεηαε θεηάθδλππκμ, 

ζνμπκθεηεζσμ απέθαθηε ζηα ΰάζαθα ζαε ζηεμ ηαηαεππλίεμ ηπθ απηυθ αθδλυππθ ηκν αθυθνμκν ηακτ 

ζαδυμ πλκζπαδεί θα ειαζθαηίζεε ηγθ επεΰίπζγ, ηγ ζπηγλία ηκνμ (… «Ἦλδα, θά ζᾱμ ζώζκνμε.» 
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«…ἒθελαθ ζέ ζαηάδεα ζκνλαμάθεμ…θά πεκῡμε θελό»). Έηζε, εθεζξτεηαε γ πεπκίδγζγ σηε κ Θεσμ είθαε 

ίδεκμ αεα σηκνμ, σηε κε άθδλππκε είθαε ίζκε μεηαιτ ηκνμ ζαε σηε σηα ζηγ βπή ζαδκλίβκθηαε ηεηεζά απσ 

ηγ θκμκηέηεεα ηκν ηλααεζκτ, ηπθ ηλααεζυθ πελεζηαηεζυθ ηγμ βπήμ, σππμ κ πσηεμκμ, γ αεξμαηπζία, γ 

πλκζθναεά. Οηγ ζνθέξεεα, σμπμ, Πκτλζκε ζηλαηευηεμ δλκνθ απάθδλππα πλκΰαίθκθηαμ ζε 

θλεζεαζηεζέμ εζδγηυζεεμ ηκν μίζκνμ ηκνμ «…μᾱμ ἔαδνζαθ. Ὃ,ηε εἴξαμε ἀπάθπ μαμ, δαζηνηίδεα, 

λκηόαεα, μᾱμ ηά πήλαθε. Ὣμ ζαε ηά ξλνζά δόθηεα μᾱμ ΰαάηαθε ἀπ’ ηκ ζηόμα.»). Νελεαλάθκθηαε έηζε 

κε ΰεαεσηγηεμ πκν ηλκθκδκηκτθ κ πσηεμκμ ζαε γ αεξμαηπζία, δγηυθκθηαμ σμπμ, σξε μσθκ ηκθ 

ειενηεηεζμσ ηγμ αθδλυπεθγμ αιεκπλέπεεαμ ηπθ ΰαζαθεβκμέθπθ αηηά ζαε ηκθ νπκΰεΰαζμσ ηγμ 

αθδλυπεθγμ κθησηγηαμ ηπθ ΰαζαθεζηυθ. Αηηά μέζα ζηκθ παλαηκαεζμσ ηκν πκηέμκν κ άθδλππκμ 

ειααλευθεηαε ζαε πλάηηεε ξπλίμ ηκαεζή ζαε ζνθαίζδγμα, «πμ ααλίμε». Δγηκτμεθγ είθαε, ηκεπσθ, 

πάθηκηε γ εελγθεζή ζνθτπαλιγ ηπθ ηαυθ με απυηελκ ζζκπσ ηγθ κμαηή ζαε δγμεκνλαεζή ηκνμ 

ζνμπσλενζγ.  

ΘΓΜΑ 4
μ 

 

Δ. Ε «Ιαληνλία» ηκν Ιαθυηγ αηβγζάΰΰα έξεε πμ πγαή έμπθενζγμ ζαε δγμεκνλαίαμ ηκ ίδεκ ηλααεζσ 

αεακθσμ αεα ηκθ Γηηγθεζμσ, σππμ ζαε γ «Ζζηκλία εθόμ αεξμαηώηκν» ηκν Οηλαηή Δκτζα, ηγ 

Ιεζλαζεαηεζή ζαηαζηλκθή. Αθάμεζα, ηκεπσθ, ζηκ ζείμεθκ «Ιαληνλία» ηκν Ιαθυηγ αηβγζάΰΰα ζαε 

ηκ απσζπαζμα ηκν Οηλαηή Δκτζα «Ζζηκλία εθόμ αεξμαηώηκν» δεαπεζηυθκθηαε αθηεζηκεξίεμ πμ πλκμ 

ηκθ ησπκ, ηκ ξλσθκ ζαε ηα αεακθσηα. Οναζεζλεμέθα:  

Ωμ πλκμ ηκθ ησπκ:  

- Ομτλθγ  

- Νκτθηα, ηεμάθε  

- Ιααθγζία  

Ωμ πλκμ ηκ ξλσθκ:  

- Νελίκδκμ Ιεζλαζεαηεζήμ Ηαηαζηλκθήμ  

- Ομτλθγ (1922)  

Ωμ πλκμ ηα αεακθσηα:  

- Νσηεμκμ, αεξμαηπζία, πλκζθναεά  

- Ε παλκνζία ηπθ Πκτλζπθ αιεπμαηεζυθ ζαε ζηλαηεπηυθ.  

- Αθγαγηέμ-πλπηααπθεζηέμ (αμεζσηγηα /βπθηάθεα / πλπηκπλσζππγ αθήαγζγ 

/ανηκΰεκαλαθεζά - πεβκαλαθήμαηα πλκζππεζήμ μαληνλίαμ / ηαρζσηλκπκμ πλκθκλεζσμ 

ησακμ / ηεζηεζή απκδλαμαηκπκίγζγ / ηεησηγηα / δπλεζσ τθκμ / παλαηαζηεζή ζτθδεζγ)  

- Μεζκαέθεεα / ακθείμ / δτκ αδελθκί  

- Απάθδλππεμ ζνμπελεθκλέμ, ΰεαεσηγηεμ ηπθ ζηλαηεπηυθ (αθαίλεζγ πλκζππεζυθ 

αθηεζεεμέθπθ, ξηνπήμαηα)  

- Φάηαααα ξεηεάδπθ πλκζθταπθ.  

- Νκλεία πλκμ ηγ Ιααθγζία / σξε απσ ηκ δγμσζεκ δλσμκ (ζηέλγζγ, ζαζκνξίεμ, ξηεναζμσμ, 

δάθαηκμ, απκηλσπαεα ζνμπελεθκλά, ΰεαεκπλααίεμ ηπθ ξπλεζυθ)  

- Δεαξπλεζμσμ ηπθ αεξμαηυηπθ  

- Ε ηεηεζή ζπηγλία ζαε ηπθ δτκ αθγαγηυθ - πλπηααπθεζηυθ ζαε κ ελξκμσμ ζηγθ Γηηάδα 

(μεηά απσ μεαάηκ δεάζηγμα αεα ηκ Κεζσηα Ηκβάζκαηκν)  

Ηαε ηα δτκ έλαα θεηεελγθεζά ζαε ΰαδεά αθηεπκηεμεζά αθηεμεηππίβκνθ ηκθ πσηεμκ σξε ζηγθ επεζή, 

γλπεζή ηκν δεάζηαζγ, αηηά πμ ΰαζεζσ νπετδνθκ ηγμ απυηεεαμ ξεηεάδπθ αησμπθ ζαε ηκν ειενηεηεζμκτ 

ηγμ αθδλυπεθγμ αιεκπλέπεεαμ.  

Γπημέιεηα Καζεγεηώκ Φνμκηηζηενίςκ Βαθάιε 

 




