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Θέμα Α 

 
Α1. γ 

Α2. β  

Α3. α 

Α4. δ 

Α5. β 

  

Θέμα Β 

 

Β1.  ζει.9 «Η ηθακόηεηα ημο μνγακηζμμύ… μκμμάδεηαη μμμηόζηαζε.» 

+ «Σημκ ακζνώπηκμ μνγακηζμό…ζημ αίμα.»  

+ ζει 11 «Έκαξ ηδηαίηενμξ μμμημζηαηηθόξ μεπακηζμόξ είκαη ημ ακμζμβημιμγηθό ζύζηεμα…ηςκ 

παζμγόκςκ μηθνμμνγακηζμώκ.» 

Β2.  ζει.23 «Μηα αζζέκεηα γηα κα ζεςνεζεί ιμημώδεξ… θ’ κα απμμμκςζεί εθ κέμο από 

αοηά.» 

Β3.  ζει.104 «Η ειηαθή αθηηκμβμιία…..κα απμηνέπεηαη ε οπενζένμακζε ημο πιακήηε.» 

Β4. ζει.89 «Τμ ημήμα ημο θύθιμο πμο αθμνά ηεκ λενά…απμννμή από ημ πενζαίμ 

πενηβάιιμκ.»  

 

Θέμα Γ 

 

Γ1.  Η ακμζμβημιμγηθή απόθνηζε πμο πναγμαημπμηείηαη είκαη πνςημγεκήξ. Αοηό μπμνεί κα 

αηηημιμγεζεί με βάζε ηα παναθάης: 

 Η παναγςγή ακηηζςμάηςκ θαζοζηενεί (πενίπμο 5 μένεξ μεηά ηε μόιοκζε) θ΄επίζεξ 

ε ζογθέκηνςζή ημοξ δεκ είκαη πμιύ μεγάιε αθμύ πνέπεη κα επηηειεζηεί ημ 1μ ζηάδημ 

ηεξ ακμζμβημιμγηθήξ απόθνηζεξ θ’ από ημ 2μ ζηάδημ ε πομηθή ακμζία. 

Επίζεξ, ε ακμζμβημιμγηθή απόθνηζε ανγεί κα μιμθιενςζεί θ΄παναηενμύμε όηη ζημ 

ηέιμξ ηα ακηηζώμαηα θζίκμοκ ζημ μεδέκ αθμύ δαπακήζεθακ ζπεδόκ όια γηα ηεκ 

ακηημεηώπηζε ημο ακηηγόκμο πμο εηζήιζε 1ε θμνά ζημκ μνγακηζμό. 

Γ2.  ζει.37-38 «Σε αοηό ημ ζηάδημ ηα βμεζεηηθά Τ ιεμθμθύηηανα…ακηηδνμύκ με ημ 

ακηηγόκμ θ’ ημ ελμοδεηενώκμοκ.»  



Γ3.  Τμ άδςημ ηεξ αημόζθαηναξ ακηηδνά με ημοξ οδναημμύξ ζπεμαηίδμκηαξ αμμςκία. Η 

απαναίηεηε εκένγεηα πνμζθένεηαη από ηηξ ειεθηνηθέξ εθθεκώζεηξ (αζηναπέξ, θεναοκμί). Η 

αμμςκία θ’ ηα κηηνηθά ηόκηα μεηαθένμκηαη με ηε βνμπή ζημ έδαθμξ. Η δηαδηθαζία πμο 

πενηγνάραμε απμηειεί μένμξ ηεξ δηαδηθαζίαξ ηεξ αημμζθαηνηθήξ αδςημδέζμεοζεξ. Επίζεξ 

ηόζμ ηα θοηά όζμ θ’ ηα δώα εγθαηαιείπμοκ ζημ έδαθμξ κεθνή μνγακηθή ύιε (θανπμύξ, θύιια, 

κεθνά ζώμαηα, ηνίπςμα θιπ.) πμο θοζηθά πενηέπμοκ άδςημ. Τα δώα επηπνμζζέηςξ 

απμβάιιμοκ αδςημύπα πνμσόκηα ημο μεηαβμιηζμμύ ημοξ, όπςξ είκαη ε μονία, ημ μονηθό μλύ θ’ 

ηα πενηηηώμαηα. Όιεξ αοηέξ μη μοζίεξ δηαζπώκηαη από ημοξ απμηθμδμμεηέξ ημο εδάθμοξ 

μέζα από μηα δηαδηθαζία πμο θαηαιήγεη ζηεκ παναγςγή αμμςκίαξ. 

 

Γ4. ζει.108 «Τμ ζενμό κενό από ηηξ ροθηηθέξ εγθαηαζηάζεηξ…πμο πεζαίκμοκ από αζθολία.» 

 

Θέμα Δ 
 

Δ1. Ο ζθύιμξ θαη μ ιύθμξ έπμοκ θμηκό πνόγμκμ πμο έδεζε πνόζθαηα (θαίκεηαη από ημ 

ζεμείμ ημμήξ ηςκ θιάδςκ ημοξ), ζοκεπώξ είκαη πενηζζόηενμ ζογγεκηθά θαη πνέπεη κα 

ημπμζεηεζμύκ ζημ ίδημ γέκμξ. 
 

Δ2. Ο μνγακηζμόξ 2. 
 

Δ3.  Όιμη μη μνγακηζμμί δεκ ακαπανάγμκηαη με ηεκ επαθή με ημ άημμμ δηαθμνεηηθμύ θύιμο, 

αιιά θάπμημη ακαπανάγμκηαη μμκμγμκηθά με απιή δηπμηόμεζε. + ζει. 122 «Αξ πάνμομε γηα 

πανάδεηγμα…..μη θιάζεηξ έκα θύιμ.» 
 

Δ4.  ζει. 125-126 Παναηήνεζε 1-2-3-4 

+Σομπέναζμα 1 

+Σομπέναζμα 2: 

Η επηηοπία ζημκ αγώκα γηα ηεκ επηβίςζε δεκ είκαη ηοπαία. Ακηηζέηςξ, ελανηάηαη από ημ 

είδμξ ηςκ παναθηενηζηηθώκ πμο έπεη θιενμκμμήζεη έκαξ μνγακηζμόξ από ημοξ πνμγόκμοξ 

ημο. Οη μνγακηζμμί πμο έπμοκ θιενμκμμήζεη παναθηενηζηηθά πμο ημοξ βμεζμύκ κα 

πνμζανμόδμκηαη ζημ πενηβάιιμκ (όπςξ μη πάπηεξ πμο δηαζέημοκ μεμβνάκεξ ακάμεζα ζηα 

δάθηοια ηςκ πμδηώκ ημοξ, ηα μπμία πνεζημμπμημύκ ζακ θμοπηά όηακ θμιομπάκε ζηηξ ιίμκεξ, 

όπμο ζοιιέγμοκ ηεκ ηνμθή ημοξ) επηβηώκμοκ πενηζζόηενμ ή/θαη αθήκμοκ μεγαιύηενμ ανηζμό 

απμγόκςκ από ημοξ μνγακηζμμύξ μη μπμίμη έπμοκ θιενμκμμήζεη ιηγόηενα εοκμσθά γηα ηεκ 

επηβίςζε ημοξ παναθηενηζηηθά.  

+ Σομπέναζμα 3 : 

Τα εοκμσθά γηα ηεκ επηβίςζε ημοξ παναθηενηζηηθά μεηαβηβάδμκηαη ζηεκ επόμεκε γεκηά με 

μεγαιύηενε ζοπκόηεηα από ηα ιηγόηενα εοκμσθά (δει. ζηε ζογθεθνημέκε πενίπηςζε ημ 

παναθηενηζηηθό ηςκ μεμβνακώκ ακάμεζα ζηα δάθηοιά ηςκ πμδηώκ ημοξ) θαζώξ μη θμνείξ 

ημοξ επηβηώκμοκ θ’ αθήκμοκ μεγαιύηενμ ανηζμό απμγόκςκ από ημοξ θμνείξ ηςκ ιηγόηενμ 

εοκμσθώκ παναθηενηζηηθώκ. Έηζη με ηεκ πάνμδμ ημο πνόκμο ε ζοζζώνεοζε όιμ θαη 

πενηζζόηενςκ εοκμσθώκ παναθηενηζηηθώκ ζε έκακ πιεζοζμό μπμνεί κα μδεγήζεη ζηεκ 

εμθάκηζε εκόξ κέμο είδμοξ. 

 

Δ5. ζει. 124 «Ο Λαμάνθ πίζηεοε επίζεξ όηη μη αιιαγέξ…δεμημονγία εκόξ είδμοξ πμο είκαη 

δηαθμνεηηθό από ημ ανπηθό.» 

 

Επημέιεηα : Καιιίγα Σμθία 


