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ΘΓΜΑ Α 

Πκ αθγαγμαηεζσ νηεζσ ηκν Γ. Βεβνγθκτ αθηηγμέθκ απσ ηεμ πλκζππεζέμ ζαε κεζκαεθεεαζέμ μθήμεμ, απσ 

ηεμ παλαδσζεεμ ζαε ηα ΰευμαηα ηγμ ηαρζήμ βπήμ ζηγθ εδεαίηελγ παηλίδα ηκν δεκξεηετεηαε με ηλσπκ 

αλεζηκηεξθεζσ ζηα δεγαήμαηά ηκν. Νλααμαηεζά, απσ ηκ δεήαγμα «Πσ αμάληγμα ηήμ μγηλσμ μκν» 

πελθάεε σηκμ κ ζτζηκμ ηγμ Θλαζευηεζγμ βπήμ: αέθθγζγ, δάθαηκμ, ξαλέμ, πίζλεμ. Έηζε, κ ηακαλαθεζσμ 

δγζανλσμ ζηγθ πεβκαλαθία ηκν Γ. Βεβνγθκτ ζαε εεδεζσηελα ζηκ ζναζεζλεμέθκ ζείμεθκ εθηκπίβεηαε 

πλυηεζηα (α) ζηεμ ζγμαθηεζέμ πηγλκθκλίεμ πκν παλέξεε αεα ηγ δέζγ ηγμ ανθαίζαμ ζηγθ ααλκηεζή 

ζκεθπθία ηπθ μέζπθ ηκν 19κν αευθα. Γπειγαγμαηεζά, έξεε θα αθηεμεηππίζεε έθαθ αζθνζηεζσ ζκεθπθεζσ 

έηεαξκ πκν αζζεί ζλεηεζή αζσμγ ζαε ζηκθ ηλσπκ πκν εζθλάβεε ηα ζνθαεζδήμαηά ηγμ, με παλάδεεαμα: 

«Νκηηκί εΐξκθ ζαηγακλήζεε ηγ μγηέλα μκν, σηε έθθ αί ιέθαε ανθαίζεμ έδλήθκνθ μεααηκθυθπμ...ή 

μήηγλ μαμ έξήλενζε πκητ θέα» ζαε ηγμ ζηελεί έμμεζα ηκ δεζαίπμα ηγμ ελααζίαμ νπκΰεΰάβκθηάμ ηγθ: 

"«θά ιεθκδκνηετγ» υμ έάθ δέθ εΐξε αθπλίζεε πκηέ ησθ άθεηκθ ζαί άθειάληγηκθ ΰίκθ ". 

Γιάηηκν, (ΰ) ηακαλαθεζσ ζηκεξείκ απκηεηεί γ ηελάζηεα επελλκή πκν αζζκτζε γ εζζηγζία ζηγθ 

πλκζππεζή ζαε ζκεθπθεζή βπή. Ναλαδεεαμαηεζά απσ ηκ ζείμεθκ αίθεηαε θαθελσ ππμ αεα θα 

επαθαδλαζηγλεκπκεγδεί γ μγηέλα ζαε θα αζξκηγδεί με ηα παεδεά ηγμ ξλεεάβεηαε θα επέμΰεε κ παπάμ 

ζαε θα ηγθ επεπηήιεε «έξλεεάζδγζαθ αίθκνδεζίαε ζαε έπεπηήιεεμ ηήμ έζζηγζίαμ, σππμ ζνθέηδγ είμ 

έανηήθ...ηά κεζεαζά ηγμ ζαδήζκθηα». 

Οηκθ αθηίπκδα ηκ ηακαλαθεζσ εθδεαθέλκθ ηκν Γ. Βεβνγθκτ ΰλίζζεε ζνξθά δεέικδκ ζαε ζε 

δεεζεδαεμκθίεμ, δκιαζίεμ ζαε αθηεηήοεεμ ηπθ απηυθ αθδλυππθ ηγμ νπαίδλκν κε κπκίεμ ζαηααλάθκθηαε 

άηηκηε με ζνμπάδεεα ζαε άηηκηε με ζλεηεζσ πθετμα. Γθδεεζηεζά: «ηά εΐξε δυζεε υμ άμκεΰήθ είμ ηκτμ 

ασγηαμ ζαε ηάμ μααίζζαμ. Άηηα μαμ ηά έζηεοαθ ατηκί ζαε κί σμκεκί ηπθ, έππθεηκτμεθκε έζ ηήμ 

άθεπεΰηεοίαμ, ήηεμ έπεζλάηγζεθ έθ ηθ κρζο μαμ». 

Ηαηαηγζηεζά, ζηα ηακαλαθεζά ζηκεξεία ηκν ζεεμέθκν μπκλκτθ αζσμγ θα εθηαξδκτθ (α) ηα 

πλκρσθηα κεζκηεξθίαμ ηγμ επκξήμ, σππμ: "«ξλάμεα» ζαί «ζγηίμεα», έλαα ηυθ ίδίπθ ατηήμ ξεελυθ, ", 

ηα ελααηεία «ηγθ δίζεηηαθ». 

Οηκ δεήαγμα, ηκεπσθ, ζνθηεηείηαε γ απκζάηνογ εθσμ κησζηγλκν μεζλσζκζμκν μέζα απσ ηεμ 

πκηηαπηέμ ζξέζεεμ ηπθ αησμπθ, πκν ηκθ απκηεηκτθ, με ηκ θνζεζσ ζαε ηκ μεηαθνζεζσ ηκνμ πελεΰάηηκθ 

ζαε σξε απηυμ γ δεελετθγζγ εθσμ ζναζεζλεμέθκν ζαε πελεκλεζμέθκν αθδλυπεθκν ηκπίκν. 

 

 

ΘΓΜΑ Β 

1. Πκ έλακ ηκν Βεβνγθκτ, ηα δεγαήμαηά ηκν είθαε αλαμμέθα ζε μεα απηκτζηελγ, ζξεηεζά «ζκμοή» ζαε 

ζξεηεζά «δελμή» ζαδαλετκνζα. Νλάαμαηε, ηα δεάθκλα πλσζππα, ζαηά ζαθσθα απηκί άθδλππκε ηκν 

ηακτ, εζθλάβκθηαε ηκ ζαδέθα με ηγ αηυζζα ηγμ δεζήμ ηκν ζαλδεάμ ζαε ηκν δεζκτ ηκν πελεΰάηηκθηκμ. 

Έηζε, κ ζσζμκμ ηκν Βεβνγθκτ ηεεηκνλαεί αθδλππκζεθηλεζά ζαε αθδλππκμκλθεζά. Γπεζεθηλυθεε ηκ 

ΰηέμμα ηκν ζηκνμ ήλπέμ ηκν. Πκ αθδλυπεθκ δλάμα είθαε κ παλάακθηαμ πκν ζαδκλίβεε ηα αθγαγμαηεζά 

μέζα, κ ησακμ πκν ζνλεαλξκτθ γ δλάζγ, γ πηκζή, κε πλάιεεμ ηπθ γλυπθ ζαε κε ίδεκε κε ήλπεμ, σππμ 

παλκνζεάβκθηαε μέζα απσ ηεμ εθέλαεεέμ ηκνμ. Αζσμγ ζαε γ πελεαλαθή, πκν δεαζσπηεε ηγ δλάζγ ζαε 
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επεΰλαδτθεε ηκ λνδμσ ηγμ αθήαγζγμ, ΰλίζζεηαε ζε αθηαπσζλεζγ ή ζε αθηίδεζγ με ηεμ ονξεζέμ 

ζαηαζηάζεεμ ηπθ ξαλαζηήλπθ. 

Ζδεαίηελα, ΰέΰαεα, επεΰάηηεηαε θα ηκθεζηεί ηκ δλαμαηεζσ, ζαδυμ ζαε ηκ ονξκηκαεζσ-

ονξκαλαθεζσ ζηκεξείκ, ηκν κπκίκν κ Βεβνγθσμ, σππμ ζαε ηκν γδκαλαθεζκτ, μπκλεί θα δεπλγδεί κ 

εεζγαγηήμ. Γιάηηκν, αιεκζγμείπηκμ είθαε κ ηλσπκμ με ηκθ κπκίκ κ ζνααλαθέαμ βπθηαθετεε ζαε 

αθαδγμεκνλαεί ηεμ εθηνπυζεεμ ζαε ηεμ αθαμθήζεεμ ηπθ παεδεζυθ ηκν ξλσθπθ, ζε ζξέζγ με πλσζππα 

ηγμ κεζκαέθεεάμηκν ζαε με πλκζππεζά ηκν ΰευμαηα, αθαδεεζθτκθηαμ ηκθ ανηκΰεκαλαθεζσ ξαλαζηήλα 

ηκν έλακν ηκν. 

Ηνλίπμ, σμπμ γ αθγαγμαηεζή δτθαμγ ηκν ζνααλαθέα ζαε γ εζαθσηγηα ηκν θα πηάδεε βπθηαθκτμ 

ξαλαζηήλεμ, θα απκδίδεε βπθηαθέμ ζαηαζηάζεεμ, παλαδεεαμαηεζά «-Θά ξάζγ ησθ θκς ηγμ ...» «-Θά ηά 

άθήζγ μέζ' ζηκτμ πέθηε δλσμκνμ...έαζαηαηεηεεμμέθα ζαί άπελεπκίγηα.», ζαε αεθεζά θα μεηαθέλεε ζηκ 

έλακ ηκν ζκμμάηεα ανδεθηεζήμ βπήμ-ηγμ δλαζευηεζγμ νπαίδλκν-μέζα ζηγθ κπκία αθαπθέεε γ εδθεζή 

ονξή ζαε εεζκθίβεηαε κ εδθεζσμ ΰίκμ, πλκΰάηηεε ηκ ηαρζσ αίζδγμα απσ ηκ κπκίκ δεαζαηέξεηαε κ ίδεκμ κ 

ζνααλαθέαμ. 

Γεζδτεε, ηκεπσθ, ΰαδεά, κ Γ. Βεβνγθσμ, μέζα ζηγθ αθδλυπεθγ ονξή, ζαδυμ, παλκνζεάβκθηαμ 

ηγθ αηήδεεα ηπθ πλκζυππθ δίθεε ζηκ ηέηκμ αηήδεεα ζαε ζηγ αηυζζα ηκνμ, εζθλάβκθηαμ παλάηηγηα ηγ 

δεζή ηκν, ηγθ πλκζππεζή αηήδεεα. 

 

2. Οε μεα αθήαγζγ, σππμ είθαε αθπζησ, ζνξθά παλαηγλκτθηαε αθαξλκθίεμ, σηαθ κ αθγαγηήμ 

παλαΰεάβεε ηγ ξλκθεζή ζεελά ζαηά ηγθ αθήαγζγ, αθαθελσμεθκμ άηηκηε ζε αεακθσηα πλκαεθέζηελα απσ 

ηκ ζγμείκ ηγμ εζηκλίαμ-αθαδλκμεζέμ αθγαήζεεμ-ζαε άηηκηε πλκηέακθηαμ αεακθσηα ηα κπκία δα 

δεαδλαμαηεζηκτθ αλασηελα-πλσδλκμεμ αθγαήζεεμ. 

Οηκ ζναζεζλεμέθκ ζείμεθκ, ηκεπσθ, ηκν Γ. Βεβνγθκτ εθηκπίβκθηαε αθαδλκμέμ ηκν ξλσθκν, μία 

απσ ηεμ κπκίεμ είθαε «Ή ξλγμαηεζή μαμ πελεκνζία ζαηγθαηυδγ... δέθ ερξκμεθ πηέκθ πσδεθ θά 

βήζπμεθ.» Ηαη' ανησθ ηκθ ηλσπκ κ ζνααλαθέαμ πλκζθέλεε ζηκ ξλσθκ ηγμ εζηκλίαμ μεα πηαζηεζσηγηα 

πμ πλκμ ηγ μκλθή-επεεδή απκθεταεε ηγ αλαμμεζή αθάπηνιγ-αηηά ζαε πμ πλκμ ηκ θσγμα ζαδυμ με ηγθ 

αθαηλκπή ηγμ ξλκθεζήμ αζκηκνδίαμ ηπθ αεακθσηπθ αθαδεεζθτκθηαε κε αεηεαζέμ ζξέζεεμ ηκνμ ζε ΰάλκμ 

ηπθ ξλκθεζυθ ζξέζευθ ηκνμ· ζαε κε αεηεαζέμ ζξέζεεμ ηπθ αεακθσηπθ είθαε εζείθεμ πκν ζναζλκηκτθ ηκ 

θσγμα εθσμ αθγαγμαηεζκτ έλακν. 

Έηζε, γ ζναζεζλεμέθγ αθαδλκμή επεηεηεί μεα εδεαίηελα ζγμαθηεζή ηεεηκνλαία· ζνμπηγλυθεε ζεθά 

ηγμ εζηκλίαμ ζαε αεηεκηκαεί ηα αεακθσηα πκν αζκηκνδκτθ, αεα θα ζαηαζηεί δνθαησ θα πλκξπλήζεε γ 

πηκζή. Γεδεζσηελα, γ κεζκθκμεζή ζαηαζηλκθή ηγμ κεζκαέθεεαμ αεηεκηκαεί ηγ ζνμπελεθκλά ηγμ μγηέλαμ 

ζαε αθαδεεζθτεε ηκ ξαλαζηήλα ηγμ. Πα ονξεζά ηλατμαηα αεα αζσμγ μία θκλά δα αππδγδκτθ, αεα θα 

πλκηαξδκτθ κε ΰεκηεζέμ αθάαζεμ. Μ μγξαθεζμσμ ηγμ νπελαθαπηήλπζγμ, κε θκνδεζίεμ ζαε κε 

επεπηήιεεμ ηγμ εζζηγζίαμ κπηίβκνθ με δτθαμγ ζαε πλπηκθαθή βπηεζσηγηα ηγ μγηέλα, πκν 

νπελθεζυθηαμ «ηήθ άηκημίαθ ηήμ ήηεζίαμ ζαί ηκς θτηκν ηγμ ζαί, ηαΰκίζα ηήθ δίζεηηαθ άθά ξείλαμ, 

ήλξεζε θά «ιεθκδκνηετγ», » αλθκτμεθγ θα επεηλέοεε ζηα αθήηεζα παεδεά ηγμ θα ελααζηκτθ, ζαθέζηαηγ 

έθδεειγ μγηλεζήμ ααάπγμ· ανηή, σμπμ, ζτθηκμα δα αθαελεδεί ειαεηίαμ ηγμ απσθαζήμ ηγμ, ζηγ 

ζνθέξεεα, θα νεκδεηήζεε ιέθκ παεδί «έπγτιγζε ησθ άλεδμσ μαμ δε' έθσμ ιέθκν ζκλαζίκν», ζκλίηζε 

ΰέΰαεα. 

Ονμπελαζμαηεζά, κε αθαδλκμέμ ηκν ξλσθκν ξλγζεμκπκεκτθηαε απσ ηκ Γ. Βεβνγθσ αεα θα δυζκνθ 

πηγλκθκλίεμ αθααζαίεμ αεα ηγθ ζαηαθσγζγ ηκν μτδκν ζαε ηγμ πηκζήμ ή αζσμγ ζαε αεα θα επεΰλαδτθκνθ 

ηκθ αθγαγμαηεζσ λνδμσ ζαε θα ζκλνθυζκνθ ηγθ ααπθία ηκν αθααθυζηγ. 
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ΘΓΜΑ Γ 

«Πσ αμάληγμα ηήμ μγηλσμ μκν» είθαε έθα ανηκΰεκαλαθεζσ έλακ. Νέλα σμπμ απσ ηγθ 

πλκζππεζή ζαε κεζκαεθεεαζή εζηκλία ηκν Γ. Βεβνγθκτ αθαζνθδέηεε ζαε έθαθ κησζηγλκ ζσζμκ, 

βπαλαθίβεε ηκθ ηλσπκ βπήμ ζηγ Θλάζγ, ηγ θκκηλκπία ηπθ αθδλυππθ, ηγ ζνμπελεθκλά ηκνμ, ηγ ζηάζγ 

ηκνμ απέθαθηε ζηεμ εζθάθζεεμ ηγμ ζκεθπθεζήμ βπήμ. Γεδεζσηελα, σππμ δεαθαίθεηαε απσ ηκ 

ζναζεζλεμέθκ ξπλίκ, ηα μέηγ ηγμ κεζκαέθεεαμ ζξεδεάβκνθ ηκ μέηηκθ ηκνμ ζαε «ζαδ' έζπέλαθ» 

επεδίδκθηαε ζε «επεδευλγζγ» ανηυθ, πλκΰάηηκθηαμ έηζε ηκ ζνηηκαεζσ πθετμα με ηκ κπκίκ 

ηεεηκνλακτζε γ κεζκαέθεεα αεα ηγ ηήογ ζκεθυθ απκθάζεπθ. 

Ναλ' σηα ανηά, κ μεααητηελκμ αδεηθσμ αθκτ «υθεεηε θα μάδγ ηγθ ηέξθγθ ηκς παηλσμ» 

πελεκλεβσηαθ σζκθ αθκλά ζηγθ εηενδελία ηπθ επεηκαυθ ηκν ζαε μάηεζηα ζηγθ επεηκαή επαααέημαηκμ· 

επεΰαηησηαθ θα αζκηκνδήζεε ηγθ ηέξθγ ηκν παηέλα, αεαηί πμ μεααητηελκμ δα έπαελθε ηγ δέζγ ηκν 

ζηγθ κεζκαέθεεα. Γιάηηκν, κ Γευλαγμ, κ Γ. Βεβνγθσμ, πλκκεζκθκμεί ζηκ ζγμείκ «Γαυ έμεηηκθ ή μαηηκθ 

ήδεηκθ θά ιεθεηενδυ» ηκθ ζαηκπεθσ ιεθεηεμσ ηκν. Ε ζηγλκθκμεζή, ηκεπσθ, δεαδκξή ηκν παηλεζκτ 

επαααέημαηκμ ζαε γ μεηαθάζηενζγ αθηεζαηκπηλίβκνθ ηκ ζκεθπθεζσ ζαε κεζκθκμεζσ ηκπίκ ηγμ επκξήμ με 

ηεμ παλεπσμεθεμ δνθαησηγηεμ αεα αθάπηνιγ ηπθ αθδλυππθ. Αιίβεε, σμπμ, θα ζγμεεπδεί γ εδεαίηελγ 

ζγμαζία πκν απκδεδσηαθ ζηγθ απσζηγζγ ηγμ ζξκηεζήμ μσλθπζγμ ζαε ηγμ κηκζηήλπζήμ ηγμ «θα 

ιεζξκηήζπμεθ» πλεθ ηγθ νηκπκίγζγ ηπθ ζξεδίπθ ηπθ θεαλυθ μεηυθ ηγμ κεζκαέθεεαμ. Ηαε μάηεζηα γ 

ίδεα γ μγηέλα ησθεβε ηγθ αιία ηγμ μσλθπζγμ με ηα ησαεα ηγμ «άθδλππκμ άαλάμμαηκμ, ιτηκθ 

άπεηέζγηκθ», αθαδεεζθτκθηαμ ηγθ πλκζθκλά, ηεμ ενελαεηεζέμ επεδλάζεεμ ηγμ ζηγθ αζαηέλααζηγ θτζγ 

ηκν αθδλυπκν, ηγθ κνζεαζηεζή ζαηηεέλαεεα ηκν πθετμαηκμ ζαε ηγμ ονξήμ. Πέηκμ, κ ησακμ ηγμ 

μγηέλαμ, πκν ζαδίζηαηαε ζεΰαζησμ ζαε εεζαζκτεηαε απσ ηα παεδεά ηγμ, νπκαλαμμίβεε ηγθ εδεαίηελγ 

δέζγ ηγμ μέζα ζηγθ κεζκαέθεεα, εεδεζά μεηά ηγθ απυηεεα ηκν παηέλα, ηκν εζξνλκτ πλκζυπκν ηγμ, ζαε 

νπκδεεζθτεε ηκνμ δνθαηκτμ δεζμκτμ πκν ζνθείξαθ ηα μέηγ ηγμ εηηγθεζήμ κεζκαέθεεαμ ηκν 

παλεηδσθηκμ.  

ΘΓΜΑ Δ 

Πα ζναζεζλεμέθα απκζπάζμαηα ηπθ ζεεμέθπθ ηκν Γ. Βεβνγθκτ «Πσ αμάληγμα 

ηήμ μγηλσμ μκν» ζαε ηκν Ζ.Ι. Ναθααεπησπκνηκν «Αζηλκθεααεά» παλκνζεάβκνθ ζγμαθηεζέμ 

κμκεσηγηεμ πμ πλκμ ηκ πελεεξσμεθκ, απσ ηεμ κπκίεμ πέθηε είθαε: 

 

α) Ε παλκνζία ηκν δαθάηκν, ζνλίαλξγ ζαε ζηα δτκ έλαα. Οηγθ «Αζηλκθεααεά» «κ δάθαηκμ μπήζε ζηκ 

ζπίηε». 

 

ΰ) Ε τπαλιγ εθσμ αλλυζηκν, ζνμπαδγηεζκτ παεδεκτ, πκν ηεηεζά πεδαίθεε, μεηά απσ ηγ ζηαδεαζή 

επεδείθπζγ ηγμ αλλυζηεαμ ηκν. Οηγθ «Αζηλκθεααεά» «Πκ ηλίηκ παεδί, ηκ αεηκτμεθκ αακλάζε, . », «ηκ 

παεδί θηεασηαθ απσ ηκθ πνλεησ. », «ηκ ζέλεθκ πλκζππάζε ηκν θεζλκτ αδελθκτ. ». 

 

α) Ε νπέλμεηλγ ααάπγ ζαε πλκζήηπζγ ηγμ μγηέλαμ ζηκ άλλπζηκ παεδί ηγμ, γ εαζαηάηεεογ ηκν εανηκτ 

ηγμ ζηγθ πλκζπάδεεά ηγμ θα ηκ ΰκγδήζεε ζαε κ απαλγασλγηκμ δλήθκμ ηγμ, σηαθ ανησ πεδαίθεε. Οηγθ 

«Αζηλκθεααεά» «Ια γ μγηέλα θεδκθααυδγζε. Κτξηα μέλα... με ηκ βσλε ζκεμσηαθ μεα δνκ υλεμ», «Ε 

μγηέλα δελθσηαθ. δλγθκτζε απαλγασλγηα». 

 

δ) Ε ζαηαδνθάζηενζγ ηπθ αμσλθπηπθ απηκρζυθ αθδλυππθ ηγμ επκξήμ απσ επεηήδεεκνμ απαηευθεμ 

«οενηκαεαηλκτμ» πκν εζμεηαηηετκθηαθ ηεμ πελεζηάζεεμ αεα θα πηκνηίζκνθ. «Μ αεαηλσμ ελξσηαθ ζάδε 

μέλα, έπαελθε ηκ ηάηγλσ ηκν...ζε «ατλεκ δα εδκτμε» οεδτλεβε» ζηγθ «Αζηλκθεααεά». 
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ε) Ε ανζηγλή ζαε πκηηέμ θκλέμ αδνζυπγηγ ζαε απάθδλππγ ζκεθπθεζή ζλεηεζή πκν εζθέλεηαε 

απλκζάηνπηα ζαε άηεαζηα αζσμγ ζαε ζηεμ πεκ δτζζκηεμ ζηεαμέμ ηκν αθδλυπκν, σηαθ μάηεζηα πλέπεε 

θα αθηεμεηππίζεε ηκ δάθαηκ ηκν παεδεκτ ηκν. 

 

«-Αζκτμ εζεί θα ξάζκνθ ηκ παεδί...ηκ πέδαθε!» ζηγθ «Αζηλκθεααεά». 

 

«-δά ηά άθήζγ μέζ' ζηκτμ πέθηε δλσμκνμ...άπελεπκίγηα» ζηκ «Αμάληγμα ηήμ μγηλσμ μκν». 

 

Ε δεαηκαεζή μκλθή με ηγθ κπκία μεηαθέλεηαε γ ζηάζγ ηγμ ηκπεζήμ ζκεθπθίαμ απκζζκπεί ζηγθ 

αηγδκθάθεεα ζαε ζηγθ αμεζσηγηα, ζηγ βπθηάθεα ζαε ζηγθ παλαζηαηεζσηγηα ηπθ ζεεμέθπθ. 

 

 

 

 

Γπημέιεηα Καζεγεηώκ Φνμκηηζηενίςκ Βαθάιε 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




