
 

Σήμεπα ξ οίμακαρ «Έμαςσπη μύφσα» θεψπείσαι έμα αοό σα μεγαλύσεπα 

απιςσξτπγήμασα όλψμ σψμ εοξφώμ, αμ και ξ Βαμ Γκξγκ δεμ σξμ 

αμσιμεσώοιζε έσςι.  Ζψγπαυίςσηκε σξ 1889 όσαμ ξ Βαμ Γκξγκ ήσαμ 

έγκλειςσξρ ςε έμα μικπό χτφιασπείξ, ςσημ οεπιξφή οξτ αοεικξμίζεσαι 

ςσξμ οίμακα. Πήγε εκεί με δική σξτ οπψσξβξτλία, λίγξ καιπό μεσά αυξύ 

είφε κόχει σξ ατσί σξτ. Ο Βαμ Γκξγκ είφε ςτμειδησξοξιήςει οψρ δεμ 

μοξπξύςε μα ςτμεφίςει μα ζει φψπίρ βξήθεια. Ζψγπάυιςε σημ «Έμαςσπη 

Νύφσα» σξμ Ιξύμιξ εμομετςμέμξρ αοό σημ μτφσεπιμό ξτπαμό οξτ έβλεοε 

μέςα αοό σα κάγκελα σξτ δψμασίξτ και σημ τοέπξφη υύςη σηρ οεπιξφήρ 

οξτ είμαι γεμάση κτοαπίςςια και ελιέρ.    (Πηγή: www.lifo.gr) 

Η κύπια οηγή υψσόρ είμαι σα υψσειμά αςσέπια και σξ μιςξυέγγαπξ, σα 

ξοξία είμαι ςα μα οεπιβάλλξμσαι αοό μεγάλα υψσξςσέυαμα.   

Σύμυψμα με μία εκδξφή, η «Έμαςσπη Νύφσα», ψρ οίμακαρ, ςτμβξλίζει 

σημ αοέπαμση δύμαμη σηρ υύςηρ, με σξ κψδψμξςσάςιξ σηρ εκκληςίαρ και 

σξ κτοαπίςςι – οξτ αμσιοπξςψοεύξτμ σξμ άμθπψοξ και ση υύςη 

αμσίςσξιφα – μα δείφμξτμ οπξρ σξμ οαπάδειςξ. Ενάλλξτ, ατσόρ ξ 

ςτμδταςμόρ ξοσικώμ αμσιθέςεψμ δημιξτπγήθηκε αοό έμαμ καλλισέφμη 

οξτ έβπιςκε ξμξπυιά και εμδιαυέπξμ ςση μύφσα, η ξοξία, για εκείμξμ, 

ήσαμ «οξλύ οιξ ζψμσαμή και οξλύφπψμη αοό ση μέπα». 

Μια άλλη επμημεία σηρ είμαι όσι αοεικξμίζει σημ ελοίδα. Φαίμεσαι ξ Βαμ 

Γκξγκ μα έδειφμε μέςψ σξτ οίμακά σξτ οψρ ακόμα και μια ςκξσειμή 

μύφσα, ςαμ ατσή οξτ ζψγπαυίζει, είμαι δτμασό μα δει καμείρ σξ υψρ ςσα 

ςοίσια σψμ ςοισιώμ. Εοιολέξμ, με σα λαμοεπά αςσέπια οξτ 

«ολημμτπίζξτμ» σξ μτφσεπιμό ξτπαμό, τοάπφει οάμσα υψρ μα ξδηγεί σξμ 

άμθπψοξ.                                         (ΠΗΓΗ: https://dromospoihshs.home.blog/) 

  

https://www.lifo.gr/now/culture/209460/pos-o-van-gkongk-empneystike-tin-enastri-nyxta-apo-to-megalo-kyma-toy-xokoysai
https://dromospoihshs.home.blog/


Αρ υαμσαςσξύμε σξμ Βίμςεμσ  μα ςσήμει σξ καβαλέσξ σξτ 

μέςα ςση μύφσα, μα υξπά σξ καοέλξ σξτ και οάμψ μα έφει ςσεπεώςει 

μεπικά κεπιά για υψσιςμό για μα ζψγπαυίςει ατσό οξτ βλέοει αοό σξ 

οαπάθτπό σξτ. 

Αμξίγξμσαρ σξ οαπάθτπξ μύπιςε……………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………,  

αιςθάμθηκε…………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………..,  

άκξτςε…………………………………………………………………………………………………………… 

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

………………………………………………………………………………………………………………………, 

είδε…………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

Μόλιρ σελείψςε αοξυάςιςε μα ξμξμάςει σξ έπγξ σξτ……………………………….. 

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

Έμιψθε οια…………………………………………………………………………………………………… 

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

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



 



Ππόςθεςε σα ςσξιφεία οξτ λείοξτμ ςσξμ οίμακα  οπξςοαθώμσαρ μα 

οπξςεγγίςειρ σημ σεφμική σξτ ζψγπάυξτ.  



Τα αστέρια γίμομται κάθε φορά ό,τι ορίζει ο αριθμός… 
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Με μία μπατομέτα, χρώμα και αλουμιμόχαρτο για επιφάμεια, 

δημιουργώ… 

 

 

 

 

 

 

 


