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ΙΔΘΛΔΜΞ  

 
Ιχμρςαμςίμξπ Ιαβάτηπ (1863 -1933),  

 
« Λελαγυξλία ςξῦ Ἰάρχμξπ Ιλεάμδοξσ πξιηςξῦ ἐμ 

Ιξμμαγημῇ· 595 μ .Χ .»  
 
Τϊ γήοαρμα ςξῦ ρόμαςξπ καί ςπ μξοτπ μξσ εἶμαι πληγή 
ἀπϊ τοικςϊ μαυαῖοι . 
∆έμ ἔυχ ἐγκαοςέοηρι καμιά . 
Δἰπ ρέ ποξρςοέυχ Τέυμη ςπ Οξιήρεχπ , 
πξϋ κάπχπ νέοειπ ἀπϊ τάομακα·  
μάοκηπ ςξῦ ἄλγξσπ δξκιμέπ , ἐμ Φαμςαρίᾳ και Κϊγῳ . 

 
Δἶμαι πληγή ἀπϊ τοικςϊ μαυαῖοι− 
Τά τάομακά ρξσ τέοε Τέυμη ςπ Οξιήρεχπ , 
πξϋ κάμμξσμε − γιά λίγξ− μά μή μξιόθεςαι ἡ πληγή . (1921)  

 
 

ΔΠΩΤΖΣΔΘΣ  
 
Α .      Δίμαι   γμχρςή   η   ρυέρη   ςξσ   Ι .   Ο .   Ιαβάτη   με   ςημ Θρςξοία ,  καθόπ  

άλλξςε  υοηριμξπξιεί  ασςξϋρια ιρςξοικά   ρςξιυεία   και   άλλξςε   
«ρςήμει »    δικϊ   ςξσ ιρςξοικϊ ρκημικϊ . 
Οόπ παοξσριάζεςαι η ρυέρη ασςή ρςξ ρσγκεκοιμέμξ πξίημα ;     Μα   
αιςιξλξγήρεςε   ςημ   απάμςηρή   ραπ   με ρςξιυεία ςξσ πξιήμαςξπ . 

Λξμάδεπ 15  
 
Β1.    ∆ιαςσπόθηκε η άπξφη ϊςι η καβατική «Λελαγυξλία …» δεμ

 πεοιξοίζεςαι    απξκλειρςικά    ρςξμ    υόοξ    εμϊπ πξιήμαςξπ 
πξιηςικήπ αλλά επεκςείμεςαι ρςξ πεδίξ ςξσ τιλξρξτικξϋ ρςξυαρμξϋ    για    
ςα    αμθοόπιμα .    Μα  

 
Δπαληθεϋρεςε ςημ άπξφη ασςή με ρςξιυεία ςξσ πξιήμαςξπ . 

 
Λξμάδεπ 20  

 
Β2.  Οόπ παοξσριάζεςαι ρςξ ρσγκεκοιμέμξ πξίημα η ιδιξςσπία ςηπ καβατικήπ 

γλόρραπ ; 
Μα ςημ καςαδείνεςε με ςέρρεοα (4)  παοαδείγμαςα απϊ ςξ πξίημα . 

Λξμάδεπ 20  
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Γ .  Μα ρυξλιάρεςε ςξσπ παοακάςχ ρςίυξσπ ρε έμα κείμεμξ 

80 -100 λένεχμ : 
Τά φάρμακά σου φέρε Τέχμη τῆς Ποιήσεως , 
πού κάμμουμε − γιά λίγο− μά μή μοιώθεται ἡ πληγή . 

 
Λξμάδεπ 25  

 
∆ .  Μα ρυξλιάρεςε χπ ποξπ  ςξ πεοιευϊμεμξ ςξ πξίημα 

«Οξλϋ ρπαμίχπ» ςξσ Ι. Ο. Ιαβάτη ρσγκοίμξμςάπ ςξ με ςη 
«Λελαγυξλία …» ςξσ ίδιξσ πξιηςή.                                                                 Λξμάδεπ 20  
 

 
Οξλύ ρπαμίχπ  

Δἶμ ’  ἕμαπ γέοξμςαπ . νημςλημέμξπ καί κσοςϊπ , 
 
 
 
 
 
 
 


