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Α1. Γίθαε αεακθσμ ππμ ηα πλκζππεζά ΰευμαηα ζαε κε μθήμεμ ηκν Γ. Βεβνγθκτ ζνθεζηκτθ ηγθ «πλυηγ 

τηγ» ζαε ηλκθκδκηκτθ ηγ ζναζεζλεμέθγ ηκακηεξθεζή δγμεκνλαία. Οηκ παλαηεδέμεθκ απσζπαζμα 

δεαζλίθεε ζαθείμ αλζεηά ζγμεία ηα κπκία αθαδεεζθτκνθ ηκθ ανηκΰεκαλαθεζσ ξαλαζηήλα ηκν έλακν. 

Αλξεζά νπάλξεε αθαθκλά αεα ηκ ηαιίδε ηκν αθγαγηή ζηγθ Ηπθζηαθηεθκτπκηγ, αεακθσμ πκν αθπλίβκνμε 

ππμ είθαε πλααμαηεζή εμπεελία ηκν ζνααλαθέα («Νσηε ηγ.,.εηκτλζενζα»). Γπεπλσζδεηα, 

ανηκΰεκαλαθεζή είθαε ζαε γ αθαθκλά ζηγθ Ητπλκ, αθκτ ζαε κ Βεβνγθσμ έξεε ηαιεδέοεε ζηκ εθ ησαπ θγζί 

(Νσηε ηγ... δλσμκνμ»). Πέηκμ , γ πλπηκπλσζππγ αθήαγζγ πκν ζαητπηεε ηγ μεααητηελγ έζηαζγ ηκν 

πεβκαλαθήμαηκμ, κδγαεί ηκθ αθααθυζηγ θα ηανηίζεε ηγ βπή ηκν μεζλκτ Γεπλαή (αθγαγηή) με εζείθγ 

ηκν ζνααλαθέα («Γίθαε αηγδέμ. μκν»). 

Ωζησζκ , αιίβεε θα ζγμεεπδεί ππμ γ ανηκΰεκαλαθία δεθ απκηεηεί ανηκζζκπσ ηκν Βεβνγθκτ. Ιε 

αθεηγλία ηγθ πλκζππεζή πελεπέηεεα, επεξεελεί θα απκδυζεε έθα κηκζηγλπμέθκ ηκακηεξθεζσ έλακ, 

μπκηεαζμέθκ με έθηκθγ μνδκπηαζία ζαε πκεζίηα ζηκεξεία ηακαλαθεζκτ εθδεαθέλκθηκμ. 

 

Β1. Ιεα ζαεθκηκμία ηκν Γ. Βεβνγθκτ δεπλείηαε ζαε γ αθαθέπζγ ηγμ εηηγθεζήμ πεβκαλαθίαμ ηγθ κπκία 

ζαε πέηνξε εεζάακθηαμ ηγθ γδκαλαθία ζηκ ξυλκ ηκν δεγαήμαηκμ. Ε Νλκζπάδεεά ηκν ανηή θα 

απεεζκθίβεε λεαηεζηεζά ηγθ επαλξεαζή ζκεθπθία ζε ζάδε ηγμ απσξλπζγ, εθηκπίβεηαε ζαε ζηκ 

"Αμάληγμα ηγμ μγηλσμ μκν''. 

Αλξεζά, γ αθαθκλά ηκν αθγαγηή ζηγ μαζλσξλκθγ απκνζία ηκν ζηα ιέθα ζαε ζηεμ πλκζπάδεεεμ ηγμ 

μγηέλαμ ηκν θα ζνηηέιεε πηγλκθκλίεμ αεα ηγθ ητξγ ηκν παεδεκτ ηγμ απσ ηκνμ πελαζηεζκτμ εαείλεε ηκ 

ηακαλαθεζσ εθδεαθέλκθ ζαδυμ αθαδεεζθτεε ηεμ δνζζκηίεμ πκν νπήλξαθ εζείθγ ηγθ επκξή πμ πλκμ ηγθ 

επεζκεθπθία με ηκνμ αθδλυπκνμ πκν έηεεπαθ ζηκ ειπηελεζσ («Γπί πκηηά. πκνδεθά»). 

Γπεπλσζδεηα, αζσμγ έθα ζγμείκ σπκν αθηηεί ζαθείμ πηγλκθκλίεμ γδκαλαθεζήμ- ηακαλαθεζήμ θτζγμ 

είθαε εζείθκ ζηκ κπκίκ πελεαλάθεε ηκθ ηλσπκ δεαζζέδαζγμ ηπθ ζκλεηζευθ ηκν ειπηελεζκτ. 

Γπεζηλέθκθηαμ απσ ηγθ ιεθεηεά ζαε έξκθηαμ ζαηά θκν θα εζπηγλυζεε ηγθ νπσζξεζγ πκν είξε δυζεε 

ζηγ μγηέλα ηκν αεα ηγ δεηή ηκν αδελθή, κ αθγαγηήμ μκελάβεηαε με ηκνμ αθααθυζηεμ ηα ζξέδεα πκν 

ζάθεε αεα ηκ πυμ δα ηγ μεαάηπθε ζαε δα ηγ ζνθσδενε ζε παθγατλεα ζαε αάμκνμ (Νλκμ αθηαηηααήθ. 

αάμκνμ ηγμ»). 

 

Β2. Α) 

Ε ζζσπεμγ εθαηηααή δγμκηεζήμ ζαε ζαδαλετκνζαμ ζνθδέεηαε ζε πλυηκ επίπεδκ με ηκθ αθγαγμαηεζσ 

ηλσπκ πκν επεηέαεε κ ζνααλαθέαμ θα ξλγζεμκπκεεί ζάδε θκλά. Νεκ ζναζεζλεμέθα, ζηγθ αθήαγζγ 

ζνλεαλξεί γ ζαδαλετκνζα πκν πλκζδίδεε ζκΰαλσηγηα ζαε ζτλκμ εθυ ζηκνμ δεαησακνμ γ δγμκηεζή , γ 

κπκία ζνθεπάαεηαε αμεζσηγηα, βπθηάθεα ζαε παλαζηαηεζσηγηα. Γεζδτκθηαμ ΰαδτηελα ζηγθ 

ηεξθκηλκπία ηκν Γ. Βεβνγθκτ σμπμ, δεαζλίθεε ζαθείμ αζσμα έθαθ παλάακθηα πκν ζαδκλίβεε ηεμ 

αηπζζεζέμ επεηκαέμ ζηκ έλακ, εζείθκθ ηγμ αθάδεειγμ ηκν μκλθπηεζκτ- ζκεθπθεζκτ νπκΰάδλκν ηπθ 

γλυπθ. 

Έθα πλυηα παλάδεεαμα δεαηπζζίαμ απαθηά ζηγθ αλξή ηκν ζεεμέθκν (Ιγ ζηαίαγμ. αθαζκνθίζπ»). Οηγθ 

αλξή, σπκν νπάλξεε ενδτμ ησακμ μεηάεε κ αθγαγηήμ Γεπλαήμ μέζα απσ ηγθ παεδεζή κπηεζή. Ε ξλήζγ 

ηγμ δγμκηεζήμ εδυ επεΰάηηεηαε, αθεθσμ δεσηε έθα μεζλσ παεδί δεθ είθαε αεα ενθσγηκνμ ησακνμ δεθ είθαε 
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ζε δέζγ θα ξλγζεμκπκεήζεε ηγθ ζαδαλετκνζα ζαε αθεηέλκν αεαηί έηζε πλκζδίδεε βπθηάθεα ζαε 

αηαθνλσηγηα. Οηεμ αμέζπμ επσμεθεμ ζεελέμ , σπκν αλξίβεε γ αθήαγζγ, θαίθεηαε θα ειεζηκλεί κ 

Γεπλαήμ αηηά απσ ηγ ζζκπεά ηκν υλεμκν αθγαγηή, αθκτ κμκηκαεί ππμ γ ησηε νπσζξεζή ηκν δα ήηαθ 

πκητ δτζζκηκ θα πλααμαηκπκεγδεί ζαε ππμ πλκηκτ ιεθεηενδεί δε αθυλεβε ηεμ δνζζκηίεμ πκν δα 

ζνθαθηκτζε. Γίθαε εμθαθέμ, ππμ μεηάεε έθαμ μκλθπμέθκμ, υλεμκμ άθηλαμ ζαε ζνθεπυμ γ ξλήζγ ηγμ 

ζαδαλετκνζαμ είθαε αθαμεθσμεθγ («...κνδε.,.δε'γμ..»). 

Έπεεηα, αζσμγ έθα απσζπαζμα σπκν παλκνζεάβεηαε ανηή γ δεαηπζζία είθαε εζεί σπκν γ μάθα , ζε ενδτ 

ησακ, πηγλκθκλεί ηα αδέλθεα ηκν αθγαγηή αεα ηγθ νπσζξεζγ ηκν ηεηενηαίκν ζξεηεζά με ηγ ΰκήδεεα 

πκν δα ηγμ παλείξε αεα ηγθ νεκδεηγμέθγ ηγμ ζσλγ («Ηαε σμπμ... μκν!»). Αλξεζά νπάλξεε αθήαγζγ ζαε 

ηαησαεα ηγμ μεηαθέλκθηαε ζε πηάαεκ ησακ απσ ηκθ αθγαγηή πκν πηέκθ αθπλίβκνμε σηε έξεε μεααηυζεε 

ζαε ζπκνδάζεε, άλα κ ησακμ ηκν ζηγλίβεηαε ζηγθ ζαδαλετκνζα. Οηγ ζνθέξεεα, σηαθ γ μάθα 

απενδτθεηαε αεα ηκ ίδεκ δέμα ζηα αδέλθεα ηκν Γεπλαή ζε ενδτ πηέκθ ησακ , γ αηυζζα πκν 

ξλγζεμκπκεεί είθαε γ απηή δγμκηεζή. Ανησ είθαε απσηνηα θνζεζσ , εθσζκθ γ μγηέλα ήηαθ μία ανθαίζα 

πκν μεαάηπζε ζηγθ επαλξία ζαε ξπλίμ εδεαίηελγ μσλθπζγ (ζαηά ηεμ ζκεθπθεζέμ επεηααέμ ηγμ επκξήμ). 

Ε αηυζζα πκν είθαε ζε δέζγ θα ξλγζεμκπκεήζεε είθαε γ απηή, ηαρζή, δγμκηεζή. Έηζε, απκδίδεηαε κ 

ξαλαζηήλαμ ηγμ με αηγδκθάθεεα ζαε λεαηεζμσ. 

 

Β2. Β) 

Οηκ ζείμεθκ, γ ενδταλαμμγ λκή ηγμ αθαδλκμεζήμ αθήαγζγμ δεαζπάηαε απσ μία πλσδλκμγ αθήαγζγ 

(πλσηγογ) πκν εθηκπίβεηαε ζηκ απσζπαζμα σπκν αίθεηαε ησακμ αεα ηεμ επελξσμεθεμ δνζζκηίεμ πκν δα 

ζνθαθηκτζε κ αθγαγηήμ ζηγθ ιεθεηεά («Ηαε δεθ. αθαζκνθίζπ»). Νλσζεεηαε αεα μία ζτθηκμγ αθαθκλά 

ζηκ μέηηκθ, ηγμ κπκίαμ ζζκπσμ είθαε θα πλκεηκεμαζηεί κ αθααθυζηγμ αεα ηεμ μεηηκθηεζέμ πελεπέηεεεμ 

ζαε ηεμ ηαηαεππλίεμ πκν δα ΰίπθε ζηα ηαιίδεα ηκν ζηκ ειπηελεζσ. 

 

Γ1. 

Οηκ παλαηεδέμεθκ ξπλίκ, κ αθγαγηήμ αεηεκηκαεί ηγθ αλθγηεζή ζηάζγ ηκν απέθαθηε ζηγ δεηή ηκν 

αδελθή. Νλκθαθυμ κε αθηελλήζεεμ ηκν δεθ είξαθ κεζκθκμεζσ ζίθγηλκ αηηά ζξεηίβκθηαθ με ηα ζλεηήλεά 

ηκν πελί εδαθεζήμ αδελθήμ. Νλκζδκζκτζε μία ζκπέηα πηήλπμ αθεπηναμέθγ (ονξεζά-πθενμαηεζά-

ζπμαηεζά), επγλεαζμέθκμ απσ ηγ βπή ηκν ζηκ ειπηελεζσ ζαε ηα αθηίζηκεξα ανθαεζεία πλσηνπα. 

Ωζησζκ, γ Ηαηελεθευ ζηα μάηεα ηκν εθζάλζπθε ζάηε ηκ αζλεΰυμ αθηίδεηκ : δεθ αθηαπκζλεθσηαθ απσ 

ζάδε άπκογ ζηεμ πλκζδκζίεμ ηκν ζαε μάηεζηα ηκν πλκιεθκτζε αθηεπάδεεα. Φλκθηίβεε κ ίδεκμ θα ηγ 

ζζεααλαθήζεε άζλπμ αλθγηεζά πλκζεεμέθκν θα εθεζξτζεε ηγ δέζγ ηκν ζαηά ηγμ αθαηλκθήμ ηγμ. Πκ 

ζγμείκ ανησ απκπθέεε δλαμαηεζσηγηα, ζαδυμ νπάλξεε ζταζλκνζγ μεηαιτ ηπθ πλκζδκζευθ ζαε ηγμ 

πλααμαηεζσηγηαμ ζαε ενθκεί ηγθ ζκλτθπζγ ηγμ πηκζήμ ζαδυμ δα επεζπετζεε ηγ μεαάηγ απκζάηνογ 

ηκν μνζηεζκτ αμαληήμαηκμ ηγμ μγηέλαμ ηκν. 

 

Δ1. 

ΜΙΜΖΜΠΕΠΓΟ 

> Ρπάλξεε ηκ ζηκεξείκ ηγμ ιεθεηεάμ ζαε ζηα δτκ ζείμεθα, ζαε ζναζεζλεμέθα ηπθ αακλευθ πλκζεεμέθκν 

θα ζπκνδάζκνθ ζαε θα ελααζηκτθ. 

> Ηκεθή ζαε ζηα δτκ έλαα είθαε γ ηαξηάλα ηγμ ζάδε μάθαμ θα μάδεε θέα αεα ηκ ιεθεηεμέθκ παεδί ηγμ 

ζαε γ ααπθία αεα ηγθ ητξγ ηπθ παεδευθ ηκνμ. 

> Ηαε κε δτκ κεζκαέθεεεμ είθαε πκηνμεηείμ ζαε δεααλάθεηαε ζαε ζηα δτκ έλαα ηκ πηέαμα ηπθ ζξέζεπθ 

μεηαιτ ηπθ μεηυθ ηκνμ. 
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ΔΖΑΦΜΞΓΟ 

> Ε κεζκαέθεεα ηκν Γεπλαή ζηκ "Αμάληγμα ηγμ μγηλσμ μκν'' είθαε θηπξή ζαε παηετεε αεα ηκθ 

ΰεκπκλεζμσ ηγμ, εθυ ζηκ άηηκ ζείμεθκ πελεαλάθεηαε μία κεζκαέθεεα πηκτζεα ζαε αλξκθηεζή. 

> Μ Γεπλαήμ ζηκ έλακ ηκν Βεβνγθκτ επεζηλέθεε απσ ηα ιέθα, εθυ ηα αασλεα ηγμ Αλεηήμ παλαμέθκνθ 

έιπ. 

Οηγθ κεζκαέθεεα ηκν Γεπλαή κ παηέλαμ έξεε πεδάθεε, εθυ ζηγθ άηηγ κεζκαέθεεα γ παηλεζή θεακτλα 

ζάθεε αεζδγηή ηγθ παλκνζία ηγμ. 

 

 

 




