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Α1. 

αλαζηγλεζηεζά αθπλίζμαηα ηγμ Θκακηεξθεζήμ αλαθήμ ηκν Αηέιαθδλκν Ναπαδεαμάθηγ είθαε γ 

πλπηκπλσζππγ αθήαγζγ, γ αθαπαλάζηαζγ ηγμ απηήμ βπήμ ζαε κ «ζξεδσθ θπθκαλαθεζά πεζησμ 

δεάηκακμ». Αθηίζηκεξα παλαδείαμαηα απσ ηκ απσζπαζμα πκν δίθεηαε είθαε: 

- Ε αθήαγζγ ζε πλυηκ πλσζππκ αθαδεεζθτεε ηκθ «ανηκΰεκαλαθεζσ» ξαλαζηήλα ηκν δεγαήμαηκμ 

«Ιίαθ ήμέλαθ, δέθ ήιετλπ πυμ, έθθ έμέηλκνθ ζαδυμ έζνθήδεβα ηάμ αΐααμ μκν...» ζαε ζαδεζηά ηκθ 

αθγαγηή ανηκδεγαγηεζσ. 

- Ε αθαπαλάζηαζγ ηγμ απηήμ βπήμ απκζαητπηεε ηγθ γδκαλαθεζή ηανησηγηα ηκν έλακν «Ιίαθ 

έζπέλαθ, ζαδυμ εΐξα ζαηεΰάζεε ηά αίδεα μκν ζάηπ είμ ηκθ αίαεαησθ, αθάμεζα είμ ηκτμ ΰλάξκνμ... 

ζπήηαεα·», πλκΰάηηκθηαμ λεαηεζηεζά αθδλυπεθκνμ ξαλαζηήλεμ, ήδγ, ζαηαζηάζεεμ ηγμ 

ζαδγμελεθσηγηαμ ζηγθ τπαεδλκ. 

- Μ «ζξεδσθ» θπθκαλαθεζά πεζησμ δεάηκακμ» απκηεηεί αθγαγμαηεζσ ηλσπκ (ηεξθεζή). «-Πί 

έξεεμ ζαί θπθάβεεμ;»... -Φπθάβπ έαυ ηήθ ζαηζίζα μκν, ηή Ικζξκτηα!... Ιέ ζέθα δέθ έξπ θά 

ζάμπ.», με ηκθκπκίκ επεηναξάθεηαε γ αηγθκδάθεεα ηπθ πλκζυππθ ζαε γ παλαζηαηεζή απσδκζγ 

ηπθ αεακθσηπθ. 

 

Β1. 

Πκ δεήαγμα «θεελκ ζηκ ζίμα» ηκν Αηέιαθδλκν Ναπαδεαμάθηγ είθαε έθαμ τμθκμ ζηγθ κμκλθεά ηγμ 

θτζγμ. Ε πελεαλαθή ηκν αθκεξηκτ ξυλκν δίθεε ηγθ εθητππζγ εθσμ επίαεεκν παλάδεεζκν. Μ άθδλππκμ 

μέζα ζηκ ζναζεζλεμέθκ αθκεξησ θνζεζσ πελεΰάηηκθ ζαδίζηαηαε ααθσμ, αδυκμ, «θήπεκμ» ζτμθπθα με 

ηκθ Ηνλεάζκ Νηγζή. 

Μ ΰκζζσμ ζηκ ζναζεζλεμέθκ απσζπαζμα ζαδυμ έλξεηαε ζε άμεζγ επαθή με ηγ θτζγ, δλα ζαε 

ζεθείηαε μέζα ζ' ανηή, είθαε ενηνξεζμέθκμ, ήλεμκμ ζαε αμέλεμθκμ. Βσζζεε ηκ ζκπάδε ηκν 

απκηαμΰάθκθηαμ ηγθ πκεμεθεζή βπή, «Ιίαθ ήμέλαθ... έθθ έμέηλκνθ ζαδυμ έζνθήδεβα ηάμ αΐααμ 

μκν...». « Γίμ ηά μέλγ έζεΐθα..., κί αεηκί...». «Ήμγθ πηααεαζμέθκμ είμ έθα ρζζεκθ, άθγθα ηάμ αΐααμ μκν 

θα ΰσζζκνθ ζ'έζθτλεβα...εθ θζμα ηκν ΰκνθκτ αίπκηεζσθ». 

Πκ θνζεζσ ηκπίκ πελεαλάθεηαε με αζλίΰεεα ζηγ ηεπηκμέλεεα, εζθλαζηεζσ πηκτηκ ζαε ηνλεζμσ 

εθζπμαηυθκθηαμ πμ αθαπσζπαζηκ ζηκεξείκ ηγμ ηγθ αθδλυπεθγ παλκνζία. Ε εεδνηηεαζή βπή ηκν 

ΰκζζκτ ζε έθα ειεδαθεζενμέθκ θνζεζσ πελεΰάηηκθ απκδίδεηαε με ηεμ ξαλαζηγλεζηεζέμ εεζσθεμ ηκν 

αεαηκτ ζαε ηκν δεεηεθκτ «Ιεάθ έζπέλαθ, ζαδυμ εΐξα ζαηεΰάζεε... ζάηπ είμ ησθ αίαεαησθ...σπκν 

έζξγμάηεβε ξίηεκνμ αηαθνλκτμ ζκηπίζζκνμ ζαί άαζαηίηζεμ ησ ζτμα, έζνληυθκθηκ κί ΰλάξκε είμ 

πλκΰηήηαμ...» «Πήθ υλαθ έζείθγθ εΐξε ΰαζεηέοεε σ ήηεκμ, ζαί ησ θεααάλε ζξεδσθ σησαεμκθ ήλξεζε θά 

ηάμπγ ξαμγηά...». «...άπσ ηήθ πκλθτλαθ ηκί ήηίκν, πκτ εΐξε ΰαζεηέοεε έζείθγθ ηγθ ζηεαμήθ.», «Ήηκθ ή 

κτλά ηήμ ηαμπλάμ άηκνλαίδκμ πκτ ζτλεηαε κπίζπ...». 

Ε ααθσηγηα ηκν θεαλκτ ΰκζζκτ μέζα ζηγ θτζγ, γ αδπσηγηά ηκν, δεαπεζηυθεηαε απσ ηκθ ηλσπκ πκν 

ζζέθηεηαε, αεζδάθεηαε ζαε δλα πμ «θνζεζσμ άθδλππκμ»· εεδεζσηελα αθηαθαζηάηαε ζηγ ζξέζγ με ηκ 

ζκπάδε ηκν «ή ετθκκνμέθγ μκν ζαηζίζα», «Έηλσμαια. Πάξα σ αεησμ μκτ ηήθ έπήλε;» ζαε ζηγθ 

επεζκεθπθία ηκν με ηγ Ικζξκτηα «Έαυ δέθ ήιενλα ηί θά ερππ·», «...άηηά δέθ εΐξα άλζεησθ δλάζκμ 
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υζηε θά παίβπ έθ αθυζεε σηε δά μέ ήζκνεθ ατηγ .» ,  «Πήθ θκλάθ ηατηγθ έθεηκηεμήδγθ θά παίβπ πλσμ 

ξάλεθ ηγμ, άηηά δέθ ήιετλπ πυμ ηήμ έθάθγ ή ηέξθγ μκν ή ατηγηεζή. Ισθκθ ήιετλπ...αεμάηκ πεημέβε.» 

 

Β2. 

α) Με πελεαλαθέμ ηκν Ναπαδεαμάθηγ είθαε πκεγηεζέμ. Λεπελθκτθ ηεμ απηέμ ζζγθκδεηεζέμ αθάαζεμ 

ηκν δεγαήμαηκμ ζαε ζνξθά αίθκθηαε θκλείμ θκγμάηπθ. Λεζεθκτθ μάηεζηα απσ ηκ απησ, ηγ ηεπηκμέλεεα 

«. ζάηπ είμ ησθ αίαεαησθ, άθάμεζα είμ ηκνμ ΰλάξκνμ, σπκν έζξγμάηεβε ξίηεκνμ αηαθνλκτμ ζκηπίζζκνμ 

ζαί άαζαηίηζεμ ησ ζτμα, . κί ΰλάξκε είμ πλκΰηήηαμ. είμ ζπήηαεα. ζαί άθλκτμ. ησ έοανζε .»  αεα θα 

ζαηαηήικνθ ζε ζάηε ζαδκηεζσηελκ, ζηκ σλαμά ηκν αεα ηγ βπή ή ζηγθ απεεζσθεζγ ηκν ονξεζκτ ηκν 

ζσζμκν. 

Οηκ ζναζεζλεμέθκ απσζπαζμα γ πελεαλαθή ηγμ δάηαζζαμ, ηκν αεαηκτ απκζαητπηεε σηκ ηκ ηνλεζμσ 

ηκν ζνααλαθέα. Ιε πηκτζεα εζθλαζηεζά μέζα αηηά με μελεζά απηά ζηκεξεία-ΰλάξκνμ, ζπήηαεα, ζτμα-

ζνθδέηεε έθα ηκπίκ ζαηαπηγζηεζήμ κμκλθεάμ. Πα επίδεηα ή κε μεηκξέμ έξκνθ δανμαζηή 

ηεεηκνλαεζσηγηα μέζα ζηεμ πελεαλαθέμ. Ε θτζγ βπθηαθετεε ζαε απκζηά μνζηεζέμ δνθάμεεμ «. ηκτ 

θελκτ. είζεξυλεε μκλμνλίβκθ, ξκλείκθ. σμκεκθ με ησ ΰλέθκμ ησ οεηηίβκθ» Πα λήμαηα έξκνθ μεαάηγ 

πκεζεηία, «έζνληυθκθηκ κί ΰλάξκε. έζκεηαίθκθηκ είμ ζπήηαεα», σππμ ζαε ηα κνζεαζηεζά «ζκηπίζζκε, 

άαζαηίηζεμ, πλκΰηήηαμ, ζπήηαεα». Πκ θνζεζσ ηκπίκ παλκνζεάβεηαε εεδνηηεαζσ. Μ αεαησμ, γ δάηαζζα 

αθαδτκθηαε ηεηεζά πμ μεα «ξαλά», μεα «μααεία» ζαε κ άθδλππκμ ηγ «ηεμπίβεηαε», ηγ ηαξηαλά. Ιε 

ανηή ηγθ ζαηαπηγζηεζή πελεαλαθή ηγμ αθνπέλΰηγηγμ μααείαμ ηγμ θτζγμ πλκεηκεμάβεηαε κ 

αθααθυζηγμ αεα ηγ ζνθέξεεα ηκν έλακν, αεα ηκ «σθεελκ ζηκ ζτμα», ηγθ κθεελεζή επαθή ηκν θεαλκτ 

ΰκζζκτ ζαε ηγμ Ικζξκτηαμ μέζα ζηγ δάηαζζα ζαε ηεηεζά, με ανηή ηγθ πελεαλαθή δεζαευθεηαε γ 

εθητππζγ ηκν «κθείλκν», ηκν αιέξαζηκν εθδάημαηκμ πκν επγλέαζε ζαδκλεζηεζά ηγ βπή ηκν ήλπα ηκν 

δεγαήμαηκμ. 

β) Μ Αηέιαθδλκμ Ναπαδεαμάθηγμ απκδίδεε παλαζηαηεζά ηγθ κμκλθεά ηγμ θτζγμ με ηγθ παλκμκίπζγ 

«...ζαί δαεδάηκνμ ηκτ θελκτ, ησ σπκεκθ είζεξυλεε μκλμνλίβκθ, ξκλείκθ μέ άηάζηκνμ θηκίζΰκνμ. σμκεκθ 

μέ ησ ΰλέθκμ ησ οεηη ίβκθ .» .  Πκ ζναζεζλεμέθκ ζξήμα ησακν ηεεηκνλαεί πμ ζτθδεζμκμ αθάμεζα ζηγ 

θτζγ ζαε ζηκθ άθδλππκ, αθαδτεε ζηκεξεία κμκεσηγηαμ   μεηαιτ  ηκνμ  ζαε  ηα  δέθεε αλμκθεζά (θελσ-

ΰλέθκμ), 

αθαηλέξκθηαμ ζηεμ αλξέακθεμ λίβεμ, ησηε πκν άθδλππκμ ζαε θτζγ ήηαθ αδεαίλεηκε. Γιάηηκν, γ 

κμκλθεά, γ αλμκθία ηγμ θτζγμ πλκΰάηηεηαε με ηγ μεηαθνζεζή εεζσθα ηκν ήηεκν πκν ΰαζεηετεε «Ήηκθ ή 

κτλά ηήμ ηαμπλάμ άηκνλαίδκμ πκτ ζτλεηαε κπίζπ, ή ήηκθ σ ηάπγμ, πκτ ηκτ έζηλπθε, ζαδυμ ηέακνθ, ή 

μάθθα ηκν, δεά θα ζαδίζγ θα δεεπθήζγ». Μ ήηεκμ εδυ, ζαδυμ πλκζππκπκεείηαε πμ ΰαζεηεάμ, θκλά 

πκλθνλσ έθδνμα, ηκν κπκίκν γ κνλά απκδίδεε ηκ θπμ ηκν γηεκΰαζεηέμαηκμ ή ανησ απκηεηεί ηκθ 

ηάπγηα - ηκ ξαηί πκν ζηλυθεε γ μάθα ηκν ήηεκν αεα θα δεεπθήζεε, ζηκεξεία αθηηγμέθα απσ ηγθ 

παλάδκζγ ηκν ηακτ μαμ, απσ κθεελεζέμ κπηαζίεμ αξλκθεζέμ, αθαδνσμεθεμ απσ ηκνμ μτδκνμ. 

Αθαηκαεζά, γ θαθηαζία ηκν ήλπα πηάδεε με κθεελεζά ξλυμαηα ζαε μααενηεζκτμ ήξκνμ ηγ βπή, αεαηί 

πγαή ηγμ είθαε γ θτζγ, πκν δεαδέηεε άπεελκνμ ζνθδναζμκτμ ξλπμάηπθ ζαε ήξπθ. 

 

 

 

Γ1. 

Πκ ζναζεζλεμέθκ απσζπαζμα αθαθέλεηαε ζηγ δετηελγ ζνθάθηγζγ / ζνθκμεηία ηκν ΰκζζκτ ζαε ηγμ 

Ικζξκτηαμ, ζαδυμ εζείθκμ ζθνλίβεε ηκθ ήξκ εθσμ πκεμεθεζκτ ηλαακνδεκτ ζαε εζείθγ ΰλίζζεηαε ζηκ 

παλάδνλσ ηγμ. Ε εεζσθα εεδνηηεαζή, αθηαθαζηά ηγθ ααθσηγηα ηγμ θεαθεζήμ ηκνμ γηεζίαμ αηηά ζαε 

αεθεζσηελα, ηπθ αθδλυππθ ηγμ νπαίδλκν. Ε Ικζξκτηα, ηκεπσθ, παλκνζεάβεηαε παλά ηγ ζνθηγλγηεζή 
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ηγμ αθαηλκθή ζαε ααπαή θα ηκθ πλκζαηεί -με αθέηεεα σμπμ- θα παίιεε αεα ξάλγ ηγμ ζκνλατηε 

(θηκαέλα) πκν, σππμ ηγμ είθαε έμμεζα αθπζησ, απσ πγαέμ, απκηεηεί ξαλαζηγλεζηεζσ αθυλεζμα ηπθ 

ΰκζζυθ. Οηγ ζνθέξεεα ηκν πλκζθέλεε «ζίζα» ζαε «πεημέβε», αεα θα ηκν δείιεε ηγθ ετθκεά ηγμ. 

Νλσζεεηαε αεα ηγθ αλξή εθσμ εεδνηηίκν, εθσμ πκεμεθεζκτ εεδνηηίκν. Νίζπ απσ ηα ησαεα ζαε ηγ ζηάζγ 

ηγμ ζκπέηαμ ζλτΰεηαε γ πλσζηγζγ, πίζπ απσ ηεμ απαθηήζεεμ ζαε ηεμ εθέλαεεεμ ηκν θεαλκτ ΰκζζκτ γ 

ελπηεζή επεδνμία, αθάμεεζηγ με ηγθ απεελία ζαε ηγ ζνζηκηή, ηγθ αμγξαθία ζαε ηκθ εαπεζμσ. 

Μ ζνααλαθέαμ αθαδεεζθτεε αλεζηκηεξθεζά ανηή ηγθ αθεπαίζδγηγ ζηεμάζπζγ ηπθ ζνθαεζδγμάηπθ 

μέζα απσ ηκνμ απσηκμκνμ, ζκθηκτμ αηηά ζαε αεμάηκνμ νπκθκκτμεθα δεαησακνμ αηηά ζαε 

παλκνζεάβκθηαμ ηκθ αθγαγηή θα νεκδεηεί με εελπθεζσ ηλσπκ ηγθ πλκκπηεζή ηκν ΰκζζκτ, 

νπκζλεθσμεθκμ ηγθ άαθκεα ηπθ δεαδέζεπθ ηγμ Ικζξκτηαμ «. έθεηκηεμήδγθ θά παίιπ πλσμ ξάλεθ ηγμ, 

άηηά δέθ ήιετλπ πυμ ηήμ 

έθάθγ ή ηέξθγ μκν ή ατηγηεζή. Ισθκθ ήιετλπ σηε μκί έζηεεηε δε'άμκεΰήθ κηίαα ιγλά ζίζα, ζ' έθα ηάζε 

αεμάηκ πεημέβε». 

Ναλά ση' ανηά έμμεζα δεαθαίθεηαε κ ξαλαζηήλαμ ηγμ Ικζξκτηαμ, ζαδυμ γ πελεαλαθή αίθεηαε απσ 

ηγθ πλκκπηεζή ηκν ήλπα - αθγαγηή, κ κπκίκμ ζε πκηηά ζγμεία είθαε νπαεθεζηεζσμ, εθυ κε δεάηκακε πκν 

ζνθηεηκτθ ζηγ ζζεααλάθγζγ ηπθ ξαλαζηήλπθ, είθαε πκητ πελεκλεζμέθκε ζηκ δεήαγμα. Δεαζλίθεηαε, 

ηκεπσθ, γ ζνμπάδεεα ζαε γ έηιγ ηγμ θέαμ πλκμ ηκ ΰκζζσ· είθαε πεκ ηκημγλή απσ ανησθ, ειγαυθηαμ με 

ανησθ ηλσπκ ζαε ηγθ ζαηνμμέθγ ελπηεζή ηγμ πλσζηγζγ. Ε Ικζξκτηα, έηζε, ζαδίζηαηαε έθα πλσζππκ 

εδαθεζσ αεα ηκθ αθγαγηή, έθα ίθδαημα, ηκ σθεελκ μεαμ βπήμ. 

 

Δ1. 

Ηαε ζηα δτκ ζείμεθα, ηκν Αη. Ναπαδεαμάθηγ « θεελκ ζηκ ζτμα» ζαε ηκν Δ. Ναπαθηπθίκν « Πσ 

ματλκ ηλααάζε», δεαζλίθκθηαε ξαλαζηγλεζηεζά ηκν πκεμεθεζκτ είδκνμ ή ηγμ πκεμεθεζήμ ηκακηεξθίαμ, 

σππμ απκζαηείηαε αεθεζά γ πκίγζγ ή γ πεβκαλαθία πκν έξεε πμ ΰαζεζσ ηγμ δέμα ηγθ εεδνηηεαζή βπή 

ηπθ πκεμέθπθ ζε έθα ειεδαθεζενμέθκ θνζεζσ πελεΰάηηκθ. 

 

Μμκεσηγηεμ: 

- Ε εδεαίηελγ ααάπγ ηκν θεαλκτ ΰκζζκτ αεα ηγθ ζαηζίζα Ικζξκτηα « ή ετθκκνμέθγ μκν ζαηζίζα» 

«έάθ έηεεπεθ άηηγ ζαηζίζα . . .  άηη' ή άπκνζία ηγμ Ικζξκτηαμ ήηκθ έπαεζδγηή» είθαε παλσμκεα με 

ηγθ ααάπγ ηκν παππκτ αεα ηκ ηλααάζε «,ηε έξπ ζείθκ ηκ μεζλσ, δεθ έξπ σηκ ηκ ζκπάδε». 

- Οηκ «θεελκ ζηκ ζτμα» κ θεαλσμ ΰκζζσμ αθαβγηά ηγθ ζαηζίζα ηκν   ζαε   αθγζνξεί   «Έηλσμαια.   

Πάξα   σ   άεησμ   μκτ ηγθ 

έπήλε;....Έθυθαια   υμ   ηλεησμ ................»   Ηαηά   ηκθ   ίδεκ ηλσπκ 

ζνμπελεθέλεηαε ζαε κ Θάμπλκμ ζηκ Δ. Ναπαθηπθίκν αεα ηκ ηλααάζε « Έοαιε ζηκνμ δάμθκνμ, 

έλειε πέηλεμ παθηκτ, ζθτλειε, θυθαιε. .    ηίπκηα. Γίξε απεηπεζηεί». 

- Πκ εθδεαθέλκθ ζαε γ εδεαίηελγ ζξέζγ ηκν θεαλκτ ΰκζζκτ με ηκ ζκπάδε ηκν ζηκθ Ναπαδεαμάθηγ 

«ζαδυμ εΐξα ζαηεΰάζεε ηά αίδεα μκν ζάηπ. .  δεά θ'«άλμνλίζκνθ» είμ ηήθ δάηαζζαθ. .  ηα 

έζθτλεια ζεαά δεά θά ζαδίζκνθ θά ήζνξάζκνθ ζαε θά μέ 

πελεμέθκνθ. Ιέ άζκνζαθ . .  » είθαε ζκεθά ζηκεξεία ζηγ ζηάζγ 

ηκν αελκ-Θαθάζγ ζηκ Δ. Ναπαθηπθίκν απέθαθηε ζηα βυα «...ζαε 

ηκ έθελε ζηα ασθαηά ηκν. . » ,  ζαδυμ ανησμ δείξθεε θα 

επεζκεθπθεί μαβί ηκνμ, απενδνθσμεθκμ ζηκ ηλααάζε « Πε είπεμ; » 

« Κα μγ ζε ζθάιπ είπεμ; ........... » 

 

Δεαθκλέμ: 
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- Οηκ δεήαγμα ηκν Αη. Ναπαδεαμάθηγ, κ θεαλσμ ΰκζζσμ είθαε κ πλπηααπθεζηήμ πκν ΰευθεε ηγθ 

εδεαίηελγ ααάπγ με ηα βυα: είθαε θηπξσμ, ηκ ζκπάδε αθήζεε ζηκ μκθαζηήλε. Οηκ απσζπαζμα ηκν Δ. 

Ναπαθηπθίκν, κ Θάμπλκμ είθαε κ ΰκζζσμ, εθηκηκδσξκμ ηκν αελκ-Θαθάζγ, κ κπκίκμ έξεε ζηγθ 

εδεκζηγζία ηκν πκηηά βυα. 

- Οηκ « θεελκ ζηκ ζτμα » εζδγηυθεηαε μσθκ γ ααάπγ ηκν θεαλκτ ΰκζζκτ αεα ηγθ ζαηζίζα ηκν, εθυ 

ζηκ έλακ « Πκ ματλκ ηλααάζε» κ παππκτμ «απεεηεί» ηκ βυκ αεα ηγ ζνμπελεθκλά ηκν, αηηά δε 

ζζκπετεε, σππμ θαίθεηαε, θα πλααμαηκπκεήζεε ηεμ απεεηέμ ηκν αεαηί ηλέθεε εδεαίηελγ ααάπγ αε' ανησ. 

 

 

 

Γπημέιεηα Καζεγεηώκ Φνμκηηζηενίςκ ΒΑΚΑΛΗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




