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ΔΘΣΑΓΩΓΘΙΔΣ ΔΝΔΤΑΣΔΘΣ  

ΤΔΙΜΩΜ ΔΚΚΖΜΩΜ ΤΞΥ ΔΝΩΤΔΠΘΙΞΥ  
ΙΑΘ ΤΔΙΜΩΜ ΔΚΚΖΜΩΜ ΥΟΑΚΚΖΚΩΜ ΣΤΞ ΔΝΩΤΔΠΘΙΞ  

ΤΔΤΑΠΤΖ 14 ΣΔΟΤΔΛΒΠΘΞΥ 2005  
ΔΝΔΤΑΕΞΛΔΜΞ ΛΑΗΖΛΑ  ΗΔΩΠΖΤΘΙΖΣ ΙΑΤΔΥΗΥΜΣΖΣ:  

ΜΔΞΔΚΚΖΜΘΙΖ ΚΞΓΞΤΔΧΜΘΑ  
 
Α΄.  ΙΔΘΛΔΜΞ  
Ιχμρςαμςίμξπ Ιαβάτηπ (1863-1933)  
  

Ιαιραοίχμ  
  

μ μέοει γιά μά ἐνακοιβόρχ μιά ἐπξυή,  
ἐμ μέοει καί ςήμ ὥοα μά πεοάρχ,  
ςήμ μϋυςα υθέπ ποα μιά ρσλλξγή  
ἐπιγοατῶμ ςῶμ Οςξλεμαίχμ μά διαβάρχ.  

5 Ξἱ ἄτθξμξι ἔπαιμξι κ’ ἡ κξλακεῖεπ  
εἰπ ὅλξσπ μξιάζξσμ. Ὅλξι εἶμαι λαμποξί,  

ἔμδξνξι, κοαςαιξί, ἀγαθξεογξί
⋅

 
κάθ’ ἐπιυείοηρίπ ςχμ ρξτξςάςη.  
Ἄμ πεῖπ γιά ςέπ γσμαῖκεπ ςπ γεμιᾶπ, κι  αὐςέπ,  

 
10 ὅλεπ ἡ Βεοεμίκεπ κ’ ἡ Ιλεξπάςοεπ θασμαρςέπ.  

  
Ὅςαμ καςϊοθχρα ςήμ ἐπξυή μά ἐνακοιβόρχ  
θ’ ἄτιμα ςϊ βιβλίξ ἄμ μιά μμεία μικοή,  
κι ἀρήμαμςη, ςξῦ βαριλέχπ Ιαιραοίχμξπ  
δέμ εἵλκσε ςήμ ποξρξυή μξσ ἀμέρχπ ...  
  

15 Ἄ, μά, ἦοθεπ ρϋ μέ ςήμ ἀϊοιρςη  
γξηςεία ρξσ. Σςήμ ἱρςξοία λίγεπ  
γοαμμέπ μξμάυα βοίρκξμςαι γιά ρέμα,  
κ’ ἔςρι πιϊ ἐλεϋθεοα ρ’ ἔπλαρα μέπ  ρςϊμ μξῦ μξσ.  
Σ’ ἔπλαρα ὡοαῖξ κ’ αἰρθημαςικϊ.  

20 Ἡ ςέυμη μξσ ρςϊ ποϊρχπϊ ρξσ δίμει  
μιάμ ὀμειοόδη ρσμπαθηςική ἐμξοτιά.  
Ιαι ςϊρξ πλήοχπ ρέ ταμςάρθηκα,  
πξϋ υθέπ ςήμ μϋυςα ἀογά, ράμ ἔρβσμεμ  
ἡ λάμπα μξσ -ἄτιρα ἐπίςηδεπ μά ρβϋμει-  

 
25 ἐθάοεφα πξϋ μπκεπ μέπ ρςήμ κάμαοά μξσ,  

μέ τάμηκε πξϋ ἐμποϊπ μξσ ρςάθηκεπ
⋅

 ὡπ θά ἤρξσμ  
μέπ ρςήμ καςακςημέμημ Ἀλενάμδοεια,  
υλχμϊπ καί κξσοαρμέμξπ, ἰδεόδηπ ἐμ ςῆ λϋπῃ ρξσ,  
ἐλπίζξμςαπ ἀκϊμη μά ρέ ρπλαυμιρθξῦμ  

30 ξἱ ταῦλξι –πξϋ φιθϋοιζαμ ςϊ «Οξλσκαιραοίη».  
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(1918)  
  
Β΄. ΔΠΩΤΖΣΔΘΣ  
  
1. Ξ Ι. Ιαβάτηπ ρςξ πξίημα «Ιαιραοίχμ» ρςοέτει ςημ ποξρξυή ςξσ ρε μια ρσγκεκοιμέμη 

ιρςξοική επξυή.  
Μα δόρεςε ςξ υαοακςήοα ςηπ επξυήπ ασςήπ (Λξμάδεπ 6), καθόπ και ςοία παοαδείγμαςα 
απϊ ςξ πξίημα πξσ δικαιξλξγξϋμ ασςϊμ ςξμ υαοακςηοιρμϊ (Λξμάδεπ 9).  

Λξμάδεπ 15  
 2. Τξ πξίημα αμαπςϋρρεςαι ρε ςοειπ ρςοξτέπ.  

Μα ρυξλιάρεςε ςξ ϋτξπ ςξσ πξιηςή ρςημ ςοίςη ρςοξτή (ρς. 15-30).  
 

Λξμάδεπ 20  
 3.  Μα εμςξπίρεςε ςα υαοακςηοιρςικά ςηπ γλόρραπ και ςηπ ρςιυξσογικήπ ρςημ ποόςη ρςοξτή 

ςξσ πξιήμαςξπ (ρς. 1-10) και μα ρυξλιάρεςε ςη λειςξσογία ςξσπ.  
Λξμάδεπ 20  

4. «μέ τάμηκε πξύ ἐμποόπ μξσ ρςάθηκεπ
⋅  

ὡπ θά ἤρξσμ  
μέπ ρςήμ καςακςημέμημ Ἀλενάμδοεια,  
υλχμόπ καί κξσοαρμέμξπ, ἰδεώδηπ ἐμ ςῇ λύπῃ ρξσ,  
ἐλπίζξμςαπ ἀκόμη μά ρέ ρπλαυμιρθξῦμ  
ξἱ ταῦλξι –πξύ φιθύοιζαμ ςό «Οξλσκαιραοίη».  
Μα ρυξλιάρεςε ςξσπ παοαπάμχ ρςίυξσπ ςξσ πξιήμαςξπ (ρς. 26-30) ρε δϋξ παοαγοάτξσπ 
(130-150 λένειπ).  

Λξμάδεπ 25  
  

5. Τξ ακϊλξσθξ πξίημα «Εχγοατιρμέμα» ςξσ Ι. Ιαβάτη είμαι έμα πξίημα για ςημ πξίηρη, 
ϊπχπ και ςξ πξίημα «Ιαιραοίχμ».  

 Τι απξκαλϋπςει για ςημ Οξιηςική Τέυμη ςξσ ξ Ι. Ιαβάτηπ ρςξ κάθε πξίημα;   
ΕΩΓΠΑΦΘΣΛΔΜΑ  

  
Τήμ ἐογαρία μξσ ςὴμ ποξρέυχ καὶ ςὴμ ἀγαπῶ.  
Λὰ ςπ ρσμθέρεχπ μ’ ἀπξθαοοϋμει ρήμεοα ἡ βοαδϋςηπ.  
Ἡ μέοα μ’ ἐπηοέαρε. Ἡ μξοτή ςηπ  
ὅλξ καὶ ρκξςειμιάζει. Ὅλξ τσρᾶ καὶ βοέυει.  
Οιϊςεοξ ἐπιθσμῶ μὰ δῶ παοὰ μὰ πῶ.      5  
Σςὴ ζχγοατιὰμ αὐςὴ κσςςάζχ ςόοα  
ἕμα ὡοαῖξ ἀγϊοι πξὺ ριμὰ ρςὴ βοϋρι  
ἐπλάγιαρεμ, ἀτξῦ θ’ ἀπέκαμε μά ςοέυει.  

Τί ὡοαῖξ παιδί
⋅

 ςί θεῖξ μερημέοι ςϊ ἔυει  
παομέμξ πιὰ γιὰ μὰ ςὸ ἀπξκξιμίρει.−     10   
Ιάθξμαι καὶ κσςςάζχ ἔςρι πξλλὴμ ὥοα.  
Ιαὶ μὲπ ρςὴμ ςέυμη πάλι, νεκξσοάζξμαι ἀπ’ ςὴμ δξϋλεφή ςηπ.  
   

Ι. Ο. Ιαβάτη, Τα Πξιήμαςα (1897-1918),  
Αθήμα 1991: εκδ. Ίκαοξπ.  

 Μξμάδεπ 20 
 
 


