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1μ Φφιιμ Γνγαζίαξ 

 

1ε. Οεμαζία: 

 

 Μη ζπμοδαηυηενμη επίζεμμη ζεμί ηεξ νςμασθήξ πμιηηείαξ ήηακ: μ Ζακυξ, 

μ ζευξ ηεξ θφνηαξ πφιεξ ηεξ Ξχμεξ, πμο απμδηδυηακ με δφμ πνυζςπα, ε 

Γζηία, ε ζεά ηεξ ηενήξ θςηηάξ ηεξ πυιεξ, μ Δεοξ με ακάιμγεξ ηδηυηεηεξ με 

αοηέξ πμο ημο απέδηδακ μη Έιιεκεξ θαη μ Άνεξ, ζευξ ηεξ βιάζηεζεξ θαη ημο 

πμιέμμο. 

                                                                               Ζζημνία Α΄ Γομκαζίμο 

 Ηφθιςζε θαη γνάρε ηηξ ιέλεηξ θιεηδηά: 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Γνάρε ηεκ άπμρή ζμο γηα ηε ζεμαζία ηεξ ιέλεξ: 

          ….......................................................................................................................... 
 

 Ε Γζηία ανπηθά θαη γηα μεγάιμ πνμκηθυ δηάζηεμα δεκ είπε άγαιμα. Μη 

ιαηνεοηέξ ανθμφκημ κα ζοζηάδμοκ ζ’ αοηήκ πάκς ζημκ βςμυ, πμο έθαηγε ημ 

Ζενυ Νον ηεξ Θεάξ, υπςξ θαη ζημ Ζενυ αοηήξ ζηεκ Γνμηυκε. Ε Ζενά Γζηία 

ζεςνείημ ςξ θοζηθυ άγαιμα ηεξ Θεάξ. Μη ανπαίμη ακαθένμοκ πςξ οπήνπε 

άγαιμα ηεξ Γζηίαξ ζημ Ννοηακείμ ηςκ Αζεκχκ, επίζεξ ζηεκ Μιομπία ημ 

μπμίμ απμδίδεηαη ζημκ Γιαφθμ ημκ Ανγείμ. 

                                                                               Νενημδηθυ «Δηπεηέξ» 

 

 Ηφθιςζε θαη γνάρε ηηξ ιέλεηξ θιεηδηά: 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Γνάρε ηεκ άπμρή ζμο γηα ηε ζεμαζία ηεξ ιέλεξ: 

          ….......................................................................................................................... 

 

Οφγθνηκε ηηξ  πνμηάζεηξ πμο έγναρεξ θαη μιμθιήνςζε ηεκ άπμρή ζμο: 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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2μ Φφιιμ Γνγαζίαξ 

 

2ε. Οεμαζία: 

  

α) Οηα παναδμζηαθά ηδάθηα, ε εζηία είκαη ακμηπημφ ηφπμο, απυ 

πονυημοβια, θαη ε ηημή ηεξ θομαίκεηαη απυ 350 έςξ 587 εονχ, εκχ ζηα 

εκενγεηαθά είκαη θιεηζημφ ηφπμο, με θαηάιιειμ πονίμαπμ ηδάμη, 

θαηαζθεοαζμέκε απυ πονυημοβια ή μακηέμη θαη λεθηκάεη απυ 587 αιιά μπμνεί 

κα λεπενάζεη θαη ηα 1.470 εονχ, ακάιμγα με ημ είδμξ ηεξ. 

                                                                                    Γθεμενίδα «Πα Κέα» 

 Ηφθιςζε θαη γνάρε ηηξ ιέλεηξ θιεηδηά: 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Γνάρε ηεκ άπμρή ζμο γηα ηε ζεμαζία ηεξ ιέλεξ: 

          ….......................................................................................................................... 

 

 

β) «Γίκαη εκδεηθηηθυ υηη ε παναγγειία θαη ε ημπμζέηεζε εκυξ 

παναδμζηαθμφ ηδαθημφ (εζηία, επέκδοζε θαη ενγαζία) θομαίκεηαη μεηαλφ 1.170 

θαη 1.620 εονχ, υζμ δειαδή θμζηίδεη θαη ζε έκακ θηίζηε», ιέεη μ θ. 

Αιέλακδνμξ Κηθμιυπμοιμξ απυ ημ εμπμνηθυ ημήμα ηεξ ΒΖΓΠ. 

                                                                                    Γθεμενίδα «Πα Κέα» 

 Ηφθιςζε θαη γνάρε ηηξ ιέλεηξ θιεηδηά: 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Γνάρε ηεκ άπμρή ζμο γηα ηε ζεμαζία ηεξ ιέλεξ: 

          ….......................................................................................................................... 

 

 

γ) Ννυθεηηαη γηα ηδάθηα (με εζηία απυ πονυημοβια ή μακηέμη) ηα μπμία 

μεηαηνέπμοκ ζε ζένμακζε έςξ θαη ημ 75% απυ ηε ζενμηθή εκένγεηα πμο 

πανάγεη ημ λφιμ, έκακηη μυιηξ 10% ηςκ ζομβαηηθχκ. 

                                                                                Γθεμενίδα «Πα Κέα» 

 Ηφθιςζε θαη γνάρε ηηξ ιέλεηξ θιεηδηά: 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Γνάρε ηεκ άπμρή ζμο γηα ηε ζεμαζία ηεξ ιέλεξ: 

          ….......................................................................................................................... 
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δ) Πα μοθεκασθά ακάθημνα έπμοκ πημ απιυ ζπέδημ απυ ηα μηκςηθά. 

Απμηειμφκηαη απυ έκακ πνμζάιαμμ πμο βιέπεη ζηεκ αοιή θαη απυ ημ θφνημ 

δςμάηημ πμο έπεη μεγάιε θοθιηθή εζηία ζημ θέκηνμ θαη είκαη μ πχνμξ 

οπμδμπήξ (ηφπμξ μεγάνμο). Γφνς οπάνπμοκ άιιμη δεοηενεφμκηεξ πχνμη 

θαημηθίαξ ηςκ εγεμυκςκ 

                                                                                 (Ζζημνία Α΄Γομκαζίμο) 

 Ηφθιςζε θαη γνάρε ηηξ ιέλεηξ θιεηδηά: 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Γνάρε ηεκ άπμρή ζμο γηα ηε ζεμαζία ηεξ ιέλεξ: 

          ….......................................................................................................................... 

 

 

 

Οφγθνηκε ηηξ  πνμηάζεηξ πμο έγναρεξ θαη μιμθιήνςζε ηεκ άπμρή ζμο: 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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3μ Φφιιμ Γνγαζίαξ 

 

3ε. Οεμαζία: 

 

 Ηαηά ηεκ πενίμδμ πμο μη αδειθμί μαξ ηεξ Ιηθνάξ Αζίαξ θαη ημο 

Νυκημο δηςγμέκμη απυ ηηξ παηνμγμκηθέξ ημοξ εζηίεξ είπακ θαηαθφγεη ζηεκ 

μεηένα παηνίδα θαη μη πενηζζυηενμη ζηεκ Θεζζαιμκίθε μαξ γηα κα βνμοκ 

θαηαθφγημ εγθαηαζηαζήθακ ζημοξ ζοκμηθηζμμφξ ηεξ Ηαιαμανηάξ θαη ηεξ 

Πμφμπαξ, υπμο ημοξ παναπςνήζεθε πνυπεηνε ζηέγε ζε πανάγθεξ θαη 

παναπήγμαηα. 

                                                                           (Γθεμενίδα «Ιαθεδμκία») 

 

 Ηφθιςζε θαη γνάρε ηηξ ιέλεηξ θιεηδηά: 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Γνάρε ηεκ άπμρή ζμο γηα ηε ζεμαζία ηεξ ιέλεξ: 

          ….......................................................................................................................... 

  

 Πμ ειιεκηθυ ζημηπείμ, πμο θαηά ηεκ ανπαηυηεηα θαημηθμφζε ζηε 

Οηθειία θαη ηε Κ. Ζηαιία (Ιεγάιε Γιιάξ), εκηζπφζεθε θαηά ημκ 7μ θαη ημκ 8μ 

αη. με μεημηθεζίεξ πιεζοζμχκ απυ ηεκ Γιιάδα ελαηηίαξ ηςκ ζιαβηθχκ 

επηδνμμχκ. Οηηξ ανπέξ ημο 10μο αη. μη Άναβεξ μιμθιήνςζακ ηεκ θαηάθηεζε 

ηεξ Οηθειίαξ. Οημ Βοδάκηημ απέμεηκε ε Κ. Ζηαιία. Οηθειηχηεξ, πμο 

εγθαηέιεηρακ ηηξ εζηίεξ ημοξ μπνμζηά ζηηξ αναβηθέξ επηζέζεηξ, πφθκςζακ ημ 

ειιεκηθυ ζημηπείμ ηεξ πενημπήξ.  

                                                                            (Γθεμενίδα «Ιαθεδμκία») 

 

 Ηφθιςζε θαη γνάρε ηηξ ιέλεηξ θιεηδηά: 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Γνάρε ηεκ άπμρή ζμο γηα ηε ζεμαζία ηεξ ιέλεξ: 

          ….......................................................................................................................... 

 

 Ε μεηακάζηεοζε ήηακ πάκηα απυ ηα ζεμακηηθυηενα γκςνίζμαηα ηεξ 

ηζημνίαξ ηεξ ακζνςπυηεηαξ. Πμ ακζνχπηκμ είδμξ δεκ εμθακίζηεθε δηαμηάξ 

ζημκ πιακήηε.  Μηθημζειχξ ε υπη, εθαημμμφνηα άκζνςπμη εγθαηέιεηπακ ηηξ 

εζηίεξ ημοξ γηα έκακ  άιιμ ηυπμ 

                                            (Κέα Γιιεκηθά Γπαγγειμαηηθμφ Θοθείμο)                                                    

 Ηφθιςζε θαη γνάρε ηηξ ιέλεηξ θιεηδηά: 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 Γνάρε ηεκ άπμρή ζμο γηα ηε ζεμαζία ηεξ ιέλεξ: 

          ….......................................................................................................................... 

 

 

Οφγθνηκε ηηξ πνμηάζεηξ πμο έγναρεξ θαη μιμθιήνςζε ηεκ άπμρή ζμο: 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

Φφιιμ Γνγαζίαξ 

4ε. Οεμαζία: 

 

 Ε πζεζηκή πονθαγηά εθδειχζεθε ιίγμ μεηά ηηξ 8.00 ημ πνςί ζημ 

δςμάηημ 523 ηεξ εζηίαξ, δίπια απυ ηεκ θιηκηθή "Ηοακυξ Οηαονυξ". Μ 

μμοζμοιμάκμξ θμηηεηήξ απυ ηεκ Λάκζε Ιεπμέη Αιί Ιπασνάμ, μ μπμίμξ μέκεη 

ζηεκ εζηία απυ ημ 2003 θαη ζπμοδάδεη ζηεκ Ναηδαγςγηθή ζπμιή, μυιηξ είπε 

θφγεη απυ ημ δςμάηηυ ημο. Θίγα ιεπηά ανγυηενα θιυγεξ θαη ποθκμί θαπκμί 

θάιορακ ημ δηάδνμμμ ημο πέμπημο μνυθμο. Μη θμηηεηέξ ηςκ δηπιακχκ 

δςμαηίςκ πεηάπηεθακ απυ ηα θνεβάηηα ημοξ θαη πνμζπάζεζακ κα ζβήζμοκ ηε 

θςηηά με κενυ θαη πονμζβεζηήνεξ. 

                                                                            (Γθεμενίδα «Ιαθεδμκία») 

 

 Ηφθιςζε θαη γνάρε ηηξ ιέλεηξ θιεηδηά: 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Γνάρε ηεκ άπμρή ζμο γηα ηε ζεμαζία ηεξ ιέλεξ: 

          ….......................................................................................................................... 

  

 Ηάης απυ ηεκ πίεζε ημο εθνεθηηθμφ πνμβιήμαημξ ζηέγαζεξ πμο 

ακηημεηςπίδμοκ μη ζπμοδαζηέξ ημο ΠΓΖ Ηαβάιαξ, ε δημίθεζε ημο ηδνφμαημξ 

εκηείκεη ηηξ πνμζπάζεηέξ ηεξ γηα ηε δεμημονγία θμηηεηηθχκ εζηηχκ, 

πνμθεημέκμο κα θαιφρεη ζημ μέγηζημ βαζμυ ηεκ μιμέκα θαη αολακυμεκε 

δήηεζε. 

                                                                            (Γθεμενίδα «Ιαθεδμκία») 

 

 Ηφθιςζε θαη γνάρε ηηξ ιέλεηξ θιεηδηά: 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Γνάρε ηεκ άπμρή ζμο γηα ηε ζεμαζία ηεξ ιέλεξ: 

          ….......................................................................................................................... 

 

 Δςνεάκ δηαθμπέξ ζε ενγαημτπαιιήιμοξ θαη ζοκηαλημφπμοξ, δειηία 

αγμνάξ βηβιίςκ, εηζηηήνηα γηα ζεάμαηα θαζχξ θαη εθδνμμέξ (αθυμε θαη ζηεκ 

Ηφπνμ) πενηιαμβάκεη ημ θεηηκυ παθέημ ηςκ πανμπχκ ημο Μνγακηζμμφ 

Γνγαηηθήξ Γζηίαξ. 

                                                                   (Γθεμενίδα «Πα Κέα») 

 Ηφθιςζε θαη γνάρε ηηξ ιέλεηξ θιεηδηά: 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Γνάρε ηεκ άπμρή ζμο γηα ηε ζεμαζία ηεξ ιέλεξ: 

          ….......................................................................................................................... 
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 Γπίζεξ γηα μηθμκμμηθή εκίζποζε, εοπανηζηεί ζενμά ηεκ θ. Αηθαηενίκε 

Δχδμο γηα 50.000 δνπ. θαη ηεκ μηθμγέκεηα ημο θ. Απμζηυιμο Ηαμθμνίδε πμο 

πνμζέθενε 50 θηιά θανφδηα γηα ηηξ ακάγθεξ ηεξ Ναηδηθήξ Γζηίαξ ημο ΑηΝ. 

                                                                                 (Γθεμενίδα «Πα Κέα») 

 

 Ηφθιςζε θαη γνάρε ηηξ ιέλεηξ θιεηδηά: 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Γνάρε ηεκ άπμρή ζμο γηα ηε ζεμαζία ηεξ ιέλεξ: 

          ….......................................................................................................................... 

  

 Ηάιορε απυ ημκ θναηηθυ πνμτπμιμγηζμυ ηςκ πανμπχκ υιςκ ηςκ 

ζοκηάλεςκ ηεξ Γζηίαξ Καοηηθχκ. 

                                                                                 (Γθεμενίδα «Πα Κέα») 

 

 Ηφθιςζε θαη γνάρε ηηξ ιέλεηξ θιεηδηά: 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Γνάρε ηεκ άπμρή ζμο γηα ηε ζεμαζία ηεξ ιέλεξ: 

          ….......................................................................................................................... 

 

 

 

 

Οφγθνηκε ηηξ  πνμηάζεηξ πμο έγναρεξ θαη μιμθιήνςζε ηεκ άπμρή ζμο: 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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5μ Φφιιμ Γνγαζίαξ 

 

5ε. Οεμαζία: 

  

 α) Αλίδεη κα ζεμεηςζεί πςξ ε θαηαπμιέμεζε ηςκ θμοκμοπηχκ γηα ηεκ 

εονφηενε πενημπή ημο δήμμο Ομοθιίμο είκαη ανθεηά δφζθμιε οπυζεζε αθμφ 

μη πνςημγεκείξ εζηίεξ, ηα ζεμεία δειαδή εθθυιαρεξ ηςκ εκμπιεηηθχκ 

εκηυμςκ βνίζθμκηαη ζημοξ μνίδμκηεξ ηεξ Πμονθίαξ. 

  Φέημξ ζα εθανμμζηεί ημ πνυγναμμα, πμο αθμνά ηεκ ελυκηςζε ηςκ 

θμοκμοπηχκ ζηηξ δεοηενμγεκείξ εζηίεξ, πμο βνίζθμκηαη ζ' μιυθιενμ ημ κμμυ 

Έβνμο. Απυ ηεκ εθανμμγή αοημφ ημο πνμγνάμμαημξ, ακαμέκεηαη κα οπάνλμοκ 

ζεηηθά μθέιε εκχ μειεηάηαη ε θμηκή ακηημεηχπηζε ημο ζέμαημξ με ηεκ 

Πμονθία απυ ηεκ επυμεκε πνμκηά. 

(Γθεμενίδα «Ιαθεδμκία») 

 Ηφθιςζε θαη γνάρε ηηξ ιέλεηξ θιεηδηά: 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Γνάρε ηεκ άπμρή ζμο γηα ηε ζεμαζία ηεξ ιέλεξ: 

          ….......................................................................................................................... 

  

 β) Ε ανμυδηα οπενεζία ημο δήμμο Θεζζαιμκίθεξ άνπηζε εδχ θαη δφμ 

εμένεξ ηεκ εθανμμγή ζε έκα εηδηθυ πνυγναμμα θαηεδάθηζεξ θηηζμάηςκ πμο 

βνίζθμκηαη ζε θμηκυπνεζηα ή δεμμηηθά μηθυπεδα, ή έπμοκ παναθηενηζηεί 

επηθηκδφκςξ εημημυννμπα θαη απμηειμφκ εζηίεξ νφπακζεξ πμο απεηιμφκ ηε 

δεμυζηα ογεία. 

(Γθεμενίδα «Ιαθεδμκία») 

 Ηφθιςζε θαη γνάρε ηηξ ιέλεηξ θιεηδηά: 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Γνάρε ηεκ άπμρή ζμο γηα ηε ζεμαζία ηεξ ιέλεξ: 

          ….......................................................................................................................... 

  

 γ) Μη ημονθηθέξ ανπέξ ελέθναζακ ηεκ πεπμίζεζε πςξ πενημνίζηεθε ε 

ελάπιςζε ηεξ γνίπεξ ηςκ πηεκχκ πμο έπεη ζημηπίζεη ηε δςή ζε ηέζζενηξ 

ακζνχπμοξ, επηζεμαίκμκηαξ πςξ θαμηά εζηία δεκ έπεη εκημπηζηεί ηηξ 

ηειεοηαίεξ εμένεξ. 

(Γθεμενίδα «Ιαθεδμκία») 

 Ηφθιςζε θαη γνάρε ηηξ ιέλεηξ θιεηδηά: 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Γνάρε ηεκ άπμρή ζμο γηα ηε ζεμαζία ηεξ ιέλεξ: 

          ….......................................................................................................................... 
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 δ) Χηηζμέκμξ ζηηξ δοζπνυζηηεξ βμοκμπιαγηέξ ηεξ Ζενήξ Δίθηεξ, 

οπήνλε ηδακηθυ θαηαθφγημ απυ ηεκ πενίμδμ δηάιοζεξ ημο θνεημμοθεκασθμφ 

θυζμμο θαη ζογπνυκςξ ημ μνμεηήνημ επακαζηαηχκ, εζηία δηανθμφξ ακηίζηαζεξ 

θαηά ηςκ Βεκεηχκ θαη ηςκ Πμφνθςκ θαηαθηεηχκ ζημοξ αηχκεξ πμο 

αθμιμφζεζακ. 

(Γθεμενίδα «Ιαθεδμκία») 

 Ηφθιςζε θαη γνάρε ηηξ ιέλεηξ θιεηδηά: 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Γνάρε ηεκ άπμρή ζμο γηα ηε ζεμαζία ηεξ ιέλεξ: 

          ….......................................................................................................................... 

 

 ε) Ε θαηαζηνμθή ζηεκ Νάνκεζα απυ ηεκ πιεονά ημο Αοιχκα είκαη 

ηενάζηηα, ακ θαη μη θφνηεξ εζηίεξ ηεξ πονθαγηάξ έπμοκ ηεζεί οπυ έιεγπμ 

(Γθεμενίδα «Πα Κέα») 

 Ηφθιςζε θαη γνάρε ηηξ ιέλεηξ θιεηδηά: 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Γνάρε ηεκ άπμρή ζμο γηα ηε ζεμαζία ηεξ ιέλεξ: 

          ….......................................................................................................................... 

  

 

 δ) Έηζη, ηα πκεομαηηθά θέκηνα ηεξ Ζηαιίαξ (Βεκεηία, Φιςνεκηία, 

Νάδμβα θ.ά.) έγηκακ εζηίεξ μυνθςζεξ θαη ακηαιιαγήξ ηδεχκ ηςκ Ηοπνίςκ, 

ηςκ Ηνεηηθχκ θαη ηςκ Γπηακεζίςκ, μη μπμίμη ζηε ζοκέπεηα μεηαιαμπάδεοακ 

ηα θχηα ηεξ παηδείαξ ζηηξ ηδηαίηενεξ παηνίδεξ ημοξ. 

(Ζζημνία Β΄Γομκαζίμο) 

 Ηφθιςζε θαη γνάρε ηηξ ιέλεηξ θιεηδηά: 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Γνάρε ηεκ άπμρή ζμο γηα ηε ζεμαζία ηεξ ιέλεξ: 

          ….......................................................................................................................... 

Οπεμαηηθή ακαπανάζηαζε: Ννμζπάζεζε κα απμηοπχζεηξ με ζπήμα ζημ 

πάνηε, ημ πενηεπυμεκμ ημο δ) θεημέκμο. 
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Οφγθνηκε ηηξ  πνμηάζεηξ πμο έγναρεξ θαη μιμθιήνςζε ηεκ άπμρή ζμο: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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6μ Φφιιμ Γνγαζίαξ 

 

6ε. Οεμαζία: 

 

 Οε έκα μαγεηνηθυ ζθεφμξ (θαηζανυια) νίληε εκάμηζη ιίηνμ κενυ ηεξ 

βνφζεξ θαη μηζυ ιίηνμ πάγμ, πμο είπαηε βάιεη απυ ημ βνάδο ζηεκ θαηάρολε. 

Οηε ζοκέπεηα βάιηε ημ πένη ζαξ θαη δμθημάζηε ηε ζενμμθναζία ημο. 

Αθμιμφζςξ ημπμζεηήζηε ημ ζηεκ εζηία ηεξ ειεθηνηθήξ θμοδίκαξ γηα 10 ιεπηά 

θαη λακαδμθημάζηε ηε ζενμμθναζία ημο. Θα δηαπηζηχζεηε υηη, παν' υιμ πμο 

ημ έπεηε βάιεη ζημ ακαμμέκμ «μάηη» θαη ημ δεζηαίκεηε γηα 10 ιεπηά, ε 

ζενμμθναζία ημο παναμέκεη ε ίδηα.  

                                                   (Φοζηθή Β΄ Πάλε Γπαγγειμαηηθμφ Θοθείμο) 

 Ηφθιςζε θαη γνάρε ηηξ ιέλεηξ θιεηδηά: 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Γνάρε ηεκ άπμρή ζμο γηα ηε ζεμαζία ηεξ ιέλεξ: 

          ….......................................................................................................................... 

 

 Πα μαγεηνηθά ζθεφε θαη ημ πενηεπυμεκυ ημοξ έπμοκ ζοκήζςξ ηε 

ζενμμθναζία ημο πενηβάιιμκημξ εκχ ζηεκ ειεθηνηθή εζηία ε ζενμμθναζία 

αολάκεηαη ιυγς μεηαηνμπήξ ηεξ ειεθηνηθήξ εκένγεηαξ ζε ζενμυηεηα. Ιε ημκ 

ίδημ ηνυπμ ελεγείηαη ε ρφλε ημο θαγεημφ υηακ “θιείζμομε ημ μάηη ηεξ 

θμοδίκαξ”. Πμ θαγεηυ θαη ημ μαγεηνηθυ ζθεφμξ βνίζθμκηαη ζε ορειυηενε 

ζενμμθναζία απυ υηη μ αημμζθαηνηθυξ αέναξ πμο ηα πενηβάιιεη. 

                                                                                      (Φοζηθή Α’ Θοθείμο) 

 Ηφθιςζε θαη γνάρε ηηξ ιέλεηξ θιεηδηά: 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Γνάρε ηεκ άπμρή ζμο γηα ηε ζεμαζία ηεξ ιέλεξ: 

          ….......................................................................................................................... 

 

  

Γπάκς ζε μηα ειεθηνηθή εζηία ζένμακζεξ βνάδεη μηα θαηζανυια με κενυ. 

                                                                                  (Φοζηθή Β’  Γομκαζίμο) 

 Ηφθιςζε θαη γνάρε ηηξ ιέλεηξ θιεηδηά: 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Γνάρε ηεκ άπμρή ζμο γηα ηε ζεμαζία ηεξ ιέλεξ: 

          ….......................................................................................................................... 

Οφγθνηκε ηηξ  πνμηάζεηξ πμο έγναρεξ θαη μιμθιήνςζε ηεκ άπμρή ζμο: 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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7μ Φφιιμ Γνγαζίαξ 

7ε Οεμαζία 

 

 

 

Οηεκ εηθυκα πανηζηάκεηαη έκαξ 

θαθυξ. Μη θυθθηκεξ γναμμέξ είκαη 

αθηίκεξ θςηυξ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Φοζηθή Γ’ Γομκαζίμο) 

 

 

Ναναηήνεζε πνμζεθηηθά ηεκ παναπάκς εηθυκα πενίγναρέ ηεκ ζημ ζομμαζεηή 

ζμο βνείηε ηεκ εζηία θαη πνμζπαζήζηε κα γνάρεηε ηε ζεμαζία ηεξ ιέλεξ. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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8μ Φφιιμ Γνγαζίαξ 

 

8ε. Οεμαζία: 

 

  Οηεκ εηθυκα πανηζηάκεηαη έκα θάημπηνμ.  

  Μη θυθθηκεξ γναμμέξ είκαη αθηίκεξ θςηυξ. 

  

  

 

 

 

Οηεκ Ανπαία Μιομπία, ημ άκαμμα (αθή) ηεξ 

Μιομπηαθήξ θιυγαξ γίκεηαη με θάημπηνα  

 

 

 

 

(Φοζηθή Γ’ Γομκαζίμο) 

 

Ναναηήνεζε πνμζεθηηθά ηηξ παναπάκς εηθυκεξ, πενίγναρέ ηεξ ζημ 

ζομμαζεηή ζμο βνείηε ηεκ εζηία θαη πνμζπαζήζηε κα γνάρεηε ηε ζεμαζία ηεξ 

ιέλεξ. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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9μ Φφιιμ Γνγαζίαξ 

 

9ε. Οεμαζία: 

 

 Ε πχνα μαξ έπεη ηεκ ορειυηενε ζεηζμηθυηεηα απ' υιεξ ηηξ άιιεξ 

πχνεξ ηεξ Δοηηθήξ Γοναζίαξ. Έηζη, ζημκ εονφηενμ ειιεκηθυ πχνμ γίκεηαη, 

θαηά μέζμ υνμ, έκαξ επηθακεηαθυξ ζεηζμυξ (με βάζμξ εζηίαξ μηθνυηενμ ηςκ 

20 πηιημμέηνςκ) μεγέζμοξ 6 ή μεγαιφηενμξ θάζε έκα ελάμεκμ θαη ζημ Κυηημ 

Αηγαίμ έκαξ ζεηζμυξ εκδηαμέζμο βάζμοξ (με βάζμξ εζηίαξ μεηαλφ 20 θαη 180 

πηιημμέηνςκ) ημο ίδημο μεγέζμοξ θάζε 5 πνυκηα. 

(Γθεμενίδα «Πα Κέα») 

 Ηφθιςζε θαη γνάρε ηηξ ιέλεηξ θιεηδηά: 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Γνάρε ηεκ άπμρή ζμο γηα ηε ζεμαζία ηεξ ιέλεξ: 

          ….......................................................................................................................... 

 

  

 Πμ μέγεζμξ ημο ζεηζμμφ είκαη ανθεηά ορειυ γηα κα απμηειεί πνμάγγειμ 

μεγαιφηενμο, εθηημά μ θαζεγεηήξ Γεςιμγίαξ ζημ Νακεπηζηήμημ Αζεκχκ, θ. 

Γοζφμημξ Θέθθαξ, πμο πενηγνάθεη ζηα «ΚΓΑ» ηηξ βαζηθέξ παναμέηνμοξ ηεξ 

ζεηζμηθήξ δυκεζεξ, ε μπμία, ζφμθςκα με ηηξ πνχηεξ πιενμθμνίεξ πμο 

ζογθέκηνςζε, έγηκε αηζζεηή μέπνη ηεκ Αίγοπημ. Μ θ. Θέθθαξ πηζηεφεη υηη ημ 

εζηηαθυ βάζμξ είκαη ανθεηά μεγάιμ (ηεξ ηάλεςξ ηςκ 50 πιμ.) θαη γη' αοηυ ημκ 

ιυγμ ζεςνεί υηη δεκ ζα οπάνλμοκ πμιιέξ ή μεγάιεξ μεηαζεηζμηθέξ 

αθμιμοζίεξ. 

(Γθεμενίδα «Πα Κέα») 

 Ηφθιςζε θαη γνάρε ηηξ ιέλεηξ θιεηδηά: 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Γνάρε ηεκ άπμρή ζμο γηα ηε ζεμαζία ηεξ ιέλεξ: 

          ….......................................................................................................................... 

 

 

 Μ ζεηζμυξ ηςκ 6,5 Ξίπηεν ηεξ πνμεγμφμεκεξ Ηονηαθήξ ζημ Θεςκίδημ 

πνμθάιεζε ειάπηζηεξ δεμηέξ ζε ζπέζε με ημ μέγεζυξ ημο, αθνηβχξ ιυγς ημο 

μεγάιμο εζηηαθμφ βάζμοξ (πενίπμο 85 πιμ.). Ωζηυζμ, ημ μεγάιμ βάζμξ ημο 

επηθέκηνμο εκυξ ζεηζμμφ δεκ ζεμαίκεη υηη δεκ ζα έπεη ζοκέπεηεξ. «Δεκ 

πνέπεη κα πενκάμε ημ μήκομα υηη μη ζεηζμμί εκδηάμεζμο βάζμοξ είκαη 

αθίκδοκμη», ιέεη μ θ. Οπονάθμξ. «Απυ ηε δηεζκή εμπεηνία γκςνίδμομε υηη ζε 

πενίπηςζε ζεηζμχκ εκδηαμέζμο βάζμοξ άκς ηςκ 7 Ξίπηεν, μη επηπηχζεηξ ζε 
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πμιοχνμθα θηίνηα μπμνεί κα είκαη ηδηαίηενα δοζμεκείξ, αθυμε θαη ζε 

απμζηάζεηξ 200 θαη πιέμκ πηιημμέηνςκ απυ ημ επίθεκηνμ.  

(Γθεμενίδα «Πα Κέα») 

 Ηφθιςζε θαη γνάρε ηηξ ιέλεηξ θιεηδηά: 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Γνάρε ηεκ άπμρή ζμο γηα ηε ζεμαζία ηεξ ιέλεξ: 

          ….......................................................................................................................... 

 

  

  

  

 

Οπεμαηηθή ακαπανάζηαζε: 

 

 Οηεκ ακαπανάζηαζε ηεξ γεξ πμο οπάνπεη γνάρε δίπια ζηα βέιε πμηεξ  

ιέλεηξ πμο ακαθένμκηαη ζηα θείμεκα ηαηνηάδμοκ. Αοηυ ζα ζε βμεζήζεη κα 

γνάρεηξ ηε ζεμαζία πμο έπεη ε ιέλε «εζηία". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οφγθνηκε ηηξ  πνμηάζεηξ πμο έγναρεξ θαη μιμθιήνςζε ηεκ άπμρή ζμο: 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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10μ Φφιιμ Γνγαζίαξ 

 

10ε. Οεμαζία: 
 

 Οημ εκηυξ έδναξ παηπκίδη με ημκ ΝΑΜΗ, υηακ ζε δηάζηεμα πέκηε 

ιεπηχκ "ζεμάδερε" ημ δμθάνη, κηθήζεθε ζε ηεη-α-ηεη απυ ημκ Φενκακηέδ θαη 

πιάζανε άμοη ζε θεκή εζηία, θαζχξ θαη ημ ηειεοηαίμ ζημ Νενηζηένη, υηακ 

βνέζεθε απέκακηη απυ ημκ Ιηπαειίδε, αιιά ημ πιαζηέ πμο επηπείνεζε 

θαηέιελε δίπια απυ ημ ανηζηενυ δμθάνη. 

 

 Ηφθιςζε θαη γνάρε ηηξ ιέλεηξ θιεηδηά: 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Γνάρε ηεκ άπμρή ζμο γηα ηε ζεμαζία ηεξ ιέλεξ: 

          ….......................................................................................................................... 

 

 Οε θυνκεν ημο Γηακκαθυπμοιμο, μ Ιπενμμφδεξ "έπηαζε" θεθαιηά ε 

μπάια πηφπεζε ζημ μνηδυκηημ δμθάνη θαη μη Δε Γιίαξ, Αιελακδνήξ δεκ 

μπυνεζακ κα παναβηάζμοκ ηεκ εζηία ηεξ Νακαπασθήξ. 

 

 Ηφθιςζε θαη γνάρε ηηξ ιέλεηξ θιεηδηά: 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Γνάρε ηεκ άπμρή ζμο γηα ηε ζεμαζία ηεξ ιέλεξ: 

          ….......................................................................................................................... 

 

 Ναν' υηη ημ πνχημ 45ιεπημ δεκ είπε ηδηαίηενεξ ζογθηκήζεηξ, 

πνεηάζηεθε μ Δημκφζεξ Χηχηεξ ζημ 45' κα πεηαπηεί ζηε δεληά γςκία ημο γηα 

κα θναηήζεη ακέπαθε ηεκ εζηία ημο ζε ζμοη ημο Ιπμκάκη. 

 

 Ηφθιςζε θαη γνάρε ηηξ ιέλεηξ θιεηδηά: 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Γνάρε ηεκ άπμρή ζμο γηα ηε ζεμαζία ηεξ ιέλεξ: 

          ….......................................................................................................................... 

 

 Πμ θαηάθενακ μυιηξ ζημ 11' υηακ απυ εθηέιεζε θάμοι ημο Ιπαζηκά, μ 

Ηονγηάθμξ βνέζεθε ζημ δελί δμθάνη, με θεθαιηά γφνηζε ηεκ μπάια θαη μ 

Μιηδακηέμπε ζε θεκή εζηία δεκ δοζθμιεφηεθε κα ακμίλεη ημ ζθμν. 

 

 Ηφθιςζε θαη γνάρε ηηξ ιέλεηξ θιεηδηά: 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 Γνάρε ηεκ άπμρή ζμο γηα ηε ζεμαζία ηεξ ιέλεξ: 

          ….......................................................................................................................... 

 

 Μ Κηεγηάκμθ πνμζπάζεζε δφμ θμνέξ κα παναβηάζεη ηεκ εζηία ημο 

Ιηπαειίδε (ζημ 52' θαη ζημ 61') πςνίξ επηηοπία, εκχ ζημ 62' μ Μθμνίθμοε 

έθακε ημ ζμοη, μ Ιηπαειίδεξ δεκ ζογθνάηεζε ηε μπάια, αιιά μ Κμοαθυν απυ 

θμκηά δεκ μπυνεζε κα ζηείιεη ηε μπάια ζηα δίπηοα. 

                                                                            (Γθεμενίδα «Ιαθεδμκία») 

 

 Ηφθιςζε θαη γνάρε ηηξ ιέλεηξ θιεηδηά: 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Γνάρε ηεκ άπμρή ζμο γηα ηε ζεμαζία ηεξ ιέλεξ: 

          ….......................................................................................................................... 

 

Οφγθνηκε ηηξ  πνμηάζεηξ πμο έγναρεξ θαη μιμθιήνςζε ηεκ άπμρή ζμο: 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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11μ Φφιιμ Γνγαζίαξ 

εζηία (γέκμοξ:                  ) 

 

1ε Οεμαζία: 

 

 

2ε Οεμαζία 

 

 

3ε Οεμαζία: 

 

 

4ε Οεμαζία: 

 

 

5ε Οεμαζία: 

 

 

 

6ε Οεμαζία: 

 

 

 

7ε Οεμαζία: 

 

 

8ε Οεμαζία: 

 

 

9ε Οεμαζία: 

 

 

10ε Οεμαζία: 

 

 

 

Νανάγςγα: 

 

 

 

Οφκζεηα: 


