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Γλεηάζεηξ Ομμγεκώκ 2003 

 

«Μειαγπμιία ημο Ιάζςκμξ Κιεάκδνμο...»  

 

Κςκζηακηίκμξ Καβάθεξ (1863 - 1933)  Μειαγπμιία ημο Ιάζςκμξ Κιεάκδνμο  πμηεημύ εκ 

Κμμμαγεκή˙ 595 μ.Υ.  

 

Πκ αήλαζμα ηκν ζυμαηκμ ζαε ηγμ μκλθήμ μκν  

είθαε πηγαή απσ θλεζησ μαξαίλε.  

Δεθ έξπ εαζαληέλγζε ζαμεά.  

Γεμ ζε πλκζηλέξπ Πέξθγ ηγμ Νκεήζεπμ,  

πκν ζάππμ ιέλεεμ απσ θάλμαζα˙  

θάλζγμ ηκν άηακνμ δκζεμέμ, εθ Φαθηαζία ζαε Θσαπ.  

 

Γίθαε πηγαή απσ θλεζησ μαξαίλε. —  

Πα θάλμαζά ζκν θέλε Πέξθγ ηγμ Νκεήζεπμ,  

πκν ζάμθκνθε—αεα ηίακ—θα μγ θκευδεηαε γ πηγαή.  

(1921)  

 

1. θάλζγμ ηκν άηακνμ δκζεμέμ˙ δκζεμέμ θάλζγμ ηκν άηακνμ˙ απσπεελεμ θα ζαηενθαζδεί κ πσθκμ.  

 

2. εθ Φαθηαζία ζαε Θσαπ˙ με ηγ δτθαμγ ηγμ θαθηαζίαμ πκν ζνηηαμΰάθεε ζαε με ηγ μααεζή ηεεηκνλαία ηκν 

ησακν, δγη. ηγμ αηυζζαμ, πκν πλααμαηκπκεεί ηγ ζτηηγογ.  

 

Β΄. ΓΡΩΣΗΓΙ  

 

1. ε πμηα θαηεγμνία πμηεμάηςκ ημο Κ. Καβάθε εκηάζζεηαη ημ πμίεμα: «Μειαγπμιία ημο 

Ιάζςκμξ Κιεάκδνμο πμηεημύ εκ Κμμμαγεκή˙ 595 μ.Υ.» (Μμκάδεξ 5) Να δηθαημιμγήζεηε ηεκ 

απάκηεζή ζαξ πνεζημμπμηώκηαξ ζογθεθνημέκα ζημηπεία ημο πμηήμαημξ. (Μμκάδεξ 10)  

Μμκάδεξ 15  

Πκ πκίγμα ανησ ηκπκδεηείηαε ζε εζηκλεζσ πηαίζεκ, απκδίδεε σμπμ ζζέοεεμ εθσμ μγ εζηκλεζά νπαλζηκτ 

πλκζυπκν, κπσηε δα μπκλκτζε θα ξαλαζηγλεζηεί οενδκρζηκλεζσ ή εζηκλεζκθαθέμ. Ονθάμα, με ΰάζγ 

ηκθ πλκΰηγμαηεζμσ ηκν πκεγηεζκτ νπκζεεμέθκν, ηκ πκίγμα ηαμΰάθεε θεηκζκθεζσ ξαλαζηήλα.  

Πκ εζηκλεζσ πηαίζεκ ηκν πκεήμαηκμ νπγλεηείηαε, μέζπ ηκν ηίηηκν, με ηγθ ηκπκδέηγζγ ηκν εζπηελεζκτ 

μκθκησακν πκν αζκηκνδεί, ζηα 595 μ.., ζηκ εζηκλεζσ ζλαηίδεκ ηγμ Ηκμμααγθήμ. Ε Ηκμμααγθή πκν 

ΰλίζζεηαε ζηα ΰκλεεκαθαηκηεζά ηγμ Ονλίαμ, νπήλιε ημήμα ηγμ Βνβαθηεθήμ Ανηκζλαηκλίαμ μέξλε ηκ 

638 μ.., κπσηε ζαε ζαηαηήθδγζε απσ ηκνμ Άλαΰεμ.  

Πκ αεακθσμ εθηκτηκεμ σηε ηκ πκίγμα απκδίδεε ζζέοεεμ ηκν πκεγηή Ζάζπθκμ Ηηεάθδλκν, κ κπκίκμ είθαε 

έθα θαθηαζηεζσ πλσζππκ, δγμεκνλαγμέθκ απσ ηκθ Ηαΰάθγ, ζαδεζηά ζαθή ηγθ επίπηαζηγ εζηκλεζσηγηα 

ηκν πκεήμαηκμ.  

Ε οενδκρζηκλεζή δεάζηαζγ ηκν πκεήμαηκμ ειαθηηείηαε πάθηπμ ζηα πηαίζεα ηκν ηίηηκν ζαδυμ ζε σ,ηε 

αθκλά ηκ πελεεξσμεθκ δεθ νπάλξκνθ αθαθκλέμ ζε εζηκλεζά πλσζππα ή αεακθσηα. Έηζε, κ πσθκμ ηκν 

πκεγηή αεα ηκ αήλαζμα ηγμ μκλθήμ ηκν, γ πλκζθναή ηκν ζηγθ Πέξθγ ηγμ Νκεήζεπμ αεα ηγθ ειετλεζγ 

μεαμ πλκζπλεθήμ έζηπ παλαμνδίαμ, ζαε γ αθαθκλά ζηγθ αθαηαγηεζή δλάζγ ηγμ θαθηαζίαμ ζαε ηκν 

ησακν  απκζαητπηκνθ ηγ θεηκζκθεζή δεάζηαζγ ηκν πκεήμαηκμ.  
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2. «Γίκαη έκαξ από ημοξ εθηεκέζηενμοξ ηίηιμοξ πμηεμάηςκ πμο έγναρε πμηέ μ Καβάθεξ. Όπη 

πςνίξ ιόγμ γηαηί ημ ηζημνηθό άιιμζη αοημύ ημο εζςηενηθμύ μμκμιόγμο πενημνίδεηαη ζημκ ηίηιμ, 

θαη έηζη ε ηαύηηζε ηςκ δύμ πμηεηώκ γίκεηαη ζπεδόκ ακαπόθεοθηε» (Γ.Π. αββίδεξ, Μηθνά 
θαβαθηθά, Α΄, Γνμήξ 1996, ζ. 294).  

Να επαιεζεύζεηε ηεκ άπμρε αοηή με ζογθεθνημέκεξ ακαθμνέξ ζημ πμίεμα.  

Μμκάδεξ 20  

Οηκθ ηίηηκ: «Ιεηααξκηία ηκν Ζάζπθκμ Ηηεάθδλκν  πκεγηκτ εθ Ηκμμααγθή˙ 595 μ..», εθηκπίβκθηαε κε 

μκθαδεζέμ αθαθκλέμ ηκν πκεήμαηκμ ζηκθ εζηκλεζσ ησπκ ηγμ Ηκμμααγθήμ, ζηκ ξλσθκ ηγμ νπκηεδέμεθγμ 

δλάζγμ (595 μ..) ζαε ζηκ θαθηαζηεζσ πλσζππκ ηκν Ζάζπθκμ Ηηεάθδλκν. Γθυ ηκ νπσηκεπκ πκίγμα, 

πκν δίθεηαε πμ κ εζπηελεζσμ μκθσηκακμ εθσμ πκεγηή, δεθ πελεέξεε αθαθκλέμ ή ζηκεξεία πκν δα 

μπκλκτζαθ θα απκζηείζκνθ ηγθ ηατηεζγ ηκν πκεγηή με ηκθ Ηαΰάθγ.  

Ε ζηγηεζή αθηπθνμία ηκν πλυηκν ζηίξκν «Πκ αήλαζμα ηκν ζυμαηκμ ζαε ηγμ μκλθήμ μκν» ηκθίβεε ηγθ 

πλκζππεζή δεάζηαζγ ηκν ΰευμαηκμ, πκν απκδίδεηαε ζηκθ πκεγηή Ηηεάθδλκν μσθκ ησαπ ηγμ αθαθκλάμ 

πκν αίθεηαε ζ’ ανησθ ζηα πηαίζεα ηκν ηίηηκν. Γθσζκθ δεαΰάβκνμε αεα ηγ μεηααξκηία ηκν πκεγηή 

Ζάζπθκμ Ηηεάθδλκν, εεζάβκνμε ππμ ηα ησαεα πκν αζκηκνδκτθ αθήζκνθ ζ’ εζείθκθ. Γθηκτηκεμ, ζηκ 

πελεεξσμεθκ ηκν πκεήμαηκμ δεθ νπάλξεε ζαθέθα ζηκεξείκ ή έθδεειγ πκν θα ζαδεζηά αθααζαία ηγθ 

ηατηεζγ ηκν αθγακτμεθκν πλκζυπκν με ηκθ Ζάζκθα Ηηεάθδλκν.  

Πκ πλυηκ πλσζππκ ηκν πκεήμαηκμ ζνλεαλξεί «Δεθ έξπ εαζαληέλγζε ζαμεά. / Γεμ ζε πλκζηλέξπ 

Πέξθγ ηγμ Νκεήζεπμ», αηηά ζε ζαθέθα ζγμείκ δεθ απκδίδεηαε ζαηγακλγμαηεζά ζηκθ θαθηαζηεζσ 

πκεγηή. Έηζε, αθ γ αθάαθπζγ ηκν πκεήμαηκμ αίθεε ξπλίμ θα ηγθδεί νπσογ κ ηίηηκμ ηκν ή αθ νεκδεηγδεί 

κ αλξεζσμ ηκν ηίηηκμ «Ιαξαίλε», ησηε γ μεηααξκηία ζαε κ πσθκμ πκν εζθλάβεηαε ζηκ πκίγμα, μπκλεί 

θα εζηγθδεί πμ μεα επυδνθγ ζαε εδεαεηέλπμ πλκζππεζή εικμκησαγζγ ηκν ίδεκν ηκν Ηαΰάθγ.  

Ηαηαθκκτμε, ηκεπσθ, ππμ κ εζηεθήμ ηίηηκμ ηκν πκεήμαηκμ ηεεηκνλαεί πμ ηκ μκθαδεζσ μέζκ 

απκζηαζεκπκίγζγμ ηκν Ηαΰάθγ απσ ηκ πελεεξσμεθκ ηκν πκεήμαηκμ. Πκ αεακθσμ σηε ζηκ ζτλεκ μέλκμ 

ηκν πκεήμαηκμ δεθ εθηάζζεε ηκπεζέμ ή ξλκθκηκαεζέμ αθαθκλέμ, κτηε ζάπκεα λγηή αθαθκλά ζηκθ 

Ζάζκθα, ζαδεζηά ζαθή ηγθ πλσδεζγ ηκν Ηαΰάθγ θα επεηλέοεε ηγθ εθ μέλεε ηατηεζή ηκν με ηκ 

θαθηαζηεζσ πλκζππείκ ηκν Ζάζκθα. Ναλά, δγηαδή, ηεμ ηεπηκμέλεεεμ πκν δίθεε κ ηίηηκμ ζξεηεζά με ηκθ 

ησπκ, ηκ ξλσθκ ζαε ηκ πλπηααπθεζηεζσ πλσζππκ ηκν πκεήμαηκμ, πελθυθηαμ ζηκ ίδεκ ηκ πκίγμα κ 

Ηαΰάθγμ εθδεαθέλεηαε ζνλίπμ αεα ηγθ εεηεζλεθή απκητππζγ ηκν ζνθαεζδήμαηκμ ζαε σξε αεα ηγθ 

απσζλνογ ηγμ πλκζππεζήμ ηκν εμπηκζήμ.  

,ηε απαζξκηεί ηκθ Ζάζκθα Ηηεάθδλκν, σ,ηε πλκζαηεί ησζκ έθηκθκ πσθκ ζηκθ θαθηαζηεζσ πκεγηή, πκθά 

ζαε ηκθ ίδεκ ηκθ Ηαΰάθγ ζαε πκητ πελεζζσηελκ απγξεί δεαξλκθεζέμ αθγζνξίεμ πκηηυθ αθδλυππθ.  

 

3. Με πμηα εθθναζηηθά μέζα μ πμηεηήξ:  

α) εθθνάδεη ηεκ αγςκία ημο γηα ηε θζμνά πμο ζομπμνεύεηαη με ηα γεναηεηά;  

β) επηηογπάκεη ηεκ επηθμηκςκία ημο με ηεκ “Σέπκε ηεξ Πμηήζεςξ”;  

Μμκάδεξ 20  

 

α) Ε ααπθία ηκν πκεγηή δίθεηαε με εδεαίηελγ εθάλαεεα μέζπ ηκν εζπηελεζκτ μκθκησακν, πκν ξάλγ ζηκ 

πλυηκ πλσζππκ, εζθλάβεε ηγθ εικμκηκαγηεζή δεάδεζγ ηκν πκεγηή ζαε ηγθ εεηεζλίθεεα ηπθ ησαπθ ηκν.  

Ε ΰαζεζή έζθλαζγ ηγμ έθηαζγμ ηκν πσθκν πκν αεζδάθεηαε κ πκεγηήμ δίθεηαε με ηκ ζηίξκ: «είθαε πηγαή 

απσ θλεζησ μαξαίλε». Οηκθ ζηίξκ ανησ εθηκπίβκνμε ηκ ζξήμα ηγμ νπαηηααήμ, ζαδυμ ηκ επίδεηκ 

«θλεζησ» αθηί θα πλκζδεκλίβεε ηκ κνζεαζηεζσ «πηγαή» (θλεζηή πηγαή), ηίδεηαε πμ επεδεηεζσμ 

πλκζδεκλεζμσμ ηκν κνζεαζηεζκτ «μαξαίλε». Ιε ηκ ζξήμα ανησ κ πκεγηήμ ζηλέθεε ηγθ πλκζκξή ηκν 
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αθααθυζηγ ζηγ ηέιγ μαξαίλε, πκν απκζαητπηεε πκητ εμθαηεζά ηγθ κιτηγηα ηκν πσθκν, πκν ΰευθεε κ 

πκεγηήμ.  

Ναλάηηγηα ζηκ ζηίξκ ανησ έξκνμε ζαε ηγ μεηαθκλεζή ξλήζγ ηγμ ηέιγμ «πηγαή», με ηγθ κπκία κ 

πκεγηήμ παλκνζεάβεε ηκθ εζπηελεζσ ηκν πσθκ πμ έθα ζπμαηεζσ ηλατμα, μεα μαξαελεά.  

Ε επαθάηγογ ανηκτ ηκν ζηίξκν «Γίθαε πηγαή απσ θλεζησ μαξαίλε. —» ζαε ζηγ δετηελγ ζηλκθή ηκν 

πκεήμαηκμ, απκδίδεε με έμθαζγ ηκθ πσθκ ηκν πκεγηή. Ονθάμα, γ πατηα με ηγθ κπκία ζηείθεε γ δετηελγ 

επαθάηγογ ηκν ζηίξκν, ζαηεί ηκθ αθααθυζηγ ζε μεα πατζγ, υζηε θα αθηεηγθδεί πηγλέζηελα ηκ 

μέαεδκμ ηκν πσθκν πκν ζναζηκθίβεε ηκθ πκεγηή.  

«Δεθ έξπ εαζαληέλγζε ζαμεά.» Ε άλθγζγ ζηκθ ζηίξκ ανησ πκν δίθεηαε ησζκ με ηκ αλθγηεζσ μσλεκ σζκ 

ζαε με ηγθ αλθγηεζή έθθκεα ηγμ ασλεζηγμ αθηπθνμίαμ, εζθλάβκνθ ηγθ πηήλγ απκνζία νπκμκθήμ ζαε 

εηπίδαμ ηκν πκεγηή.  

β) «Γεμ ζε πλκζηλέξπ Πέξθγ ηγμ Νκεήζεπμ» ζηκ ζηίξκ ανησ κ πκεγηήμ με μεα απκζηλκθή δεαζσπηεε 

ηγ λκή ηπθ ζζέοευθ ηκν ζαε απενδτθεηαε ζηγθ πλκζππκπκεγμέθγ Πέξθγ ηγμ Νκεήζεπμ. Ε ζηγηεζή 

ηγμ ηέιγμ Πέξθγ απκζαητπηεε ζαε ηκ ζξήμα ηγμ πλκζθυθγζγμ πκν εθνπάλξεε ζηγθ απκζηλκθή ηκν 

πκεγηή πλκμ ηγθ Πέξθγ ηκν. Αθηεζηκίξπμ, απκζηλκθή ζαε πλκζθυθγζγ έξκνμε ζαε ζηκ ζηίξκ «Πα 

θάλμαζά ζκν θέλε Πέξθγ ηγμ Νκεήζεπμ».  

Μ πκεγηήμ με ηγ ξλήζγ ηκν ΰ΄ πλκζυπκν (εεμ ζε – θέλε), απενδτθεε ηκ ησακ ζηγθ πλκζππκπκεγμέθγ 

Πέξθγ ηγμ Νκεήζεπμ, αθαδεεζθτκθηαμ ηγθ αίζδγζγ κεζεεσηγηαμ, αηηά ζαε εμπεζηκζτθγμ πκν 

ξαλαζηγλίβεε ηγθ επεζκεθπθία ηκν με ηγθ Πέξθγ πκν επί ξλσθεα νπγλεηεί.  

Γπεπηέκθ, κ πκεγηήμ πλκζππκπκεεί σξε μσθκ ηγθ ηέξθγ ηκν, αηηά ζαε ηγ Φαθηαζία ζαε ηκ Θσακ, ηκνμ 

δτκ θκλείμ ηγμ αθαηαγηεζήμ δλάζγμ πκν μπκλεί θα επεηενξδεί μέζπ ηγμ πκεγηεζήμ δγμεκνλαίαμ.  

Οηα πηαίζεα ηγμ επεζκεθπθίαμ ηκν πκεγηή με ηγθ ηέξθγ ηκν, ηκθίβεηαε ππμ ηα θάλμαζά ηγμ δεθ είθαε 

παλά «θάλζγμ ηκν άηακνμ δκζεμέμ». Οηκ ζηίξκ ανησ εθηκπίβκνμε ηκ ζξήμα ηγμ αθαζηλκθήμ ζαδυμ κε 

ηέιεεμ δεθ ηίδεθηαε ζηγ θνζεζή ηκνμ ζεελά «δκζεμέμ θάλζγμ ηκν άηακνμ». Μ πκεγηήμ πλκηάζζεε ηγ 

ηέιγ «θάλζγμ» αεα θα δυζεε έμθαζγ ζηγθ αθαηαγηεζή δλάζγ ηγμ ηέξθγμ ηκν. Γπίζγμ, ζηκ ζηίξκ ανησ 

έξκνμε ζαε ζξήμα νπελΰαησ, μεαμ ζαε αθάμεζα ζηεμ ηέιεεμ «δκζεμέμ» ζαε «θάλζγμ» πκν έξκνθ ζηεθή 

ζξέζγ μεηαιτ ηκνμ, παλεμΰάηηεηαε γ ηέιγ «άηακνμ».  

 

4. Να ζπμιηάζεηε ζε μία πανάγναθμ ημοξ παναθάης ζηίπμοξ ημο πμηήμαημξ:  

Γίκαη πιεγή από θνηθηό μαπαίνη —  

Σα θάνμαθά ζμο θένε Σέπκε ηεξ Πμηήζεςξ,  

πμο θάμκμοκε—γηα ιίγμ—κα με κμηώζεηαη ε πιεγή.  

Μμκάδεξ 25  

 

Ιε ηκθ πλυηκ ζηίξκ κ πκεγηήμ εζθλάβεε ηγθ έθηαζγ ηκν πσθκν πκν ηκν πλκζαηεί γ θδκλά ηκν 

ξλσθκν, πσθκ πκν αεζδάθεηαε ζαθ μεα μαξαελεά. Μ ζηίξκμ ανησμ μάηεζηα ζηείθεε με μεα πατηα, ζγμείκ 

ζηίιγμ πκν απαεηεί μεα πατζγ ζηγθ αθάαθπζγ, υζηε θα αίθεε πηγλέζηελα αθηεηγπησμ κ πσθκμ πκν 

ΰευθεε κ πκεγηήμ. Ηαησπεθ, κ πκεγηήμ ζηλέθεηαε ζηγθ Πέξθγ ηγμ Νκεήζεπμ, ηγθ ηέξθγ πκν έξεε αεα 

ξλσθεα νπγλεηήζεε με ζνθέπεεα ζαε με ηγ ζνθδλκμή ηγμ κπκίαμ εηπίβεε θα ΰλεε παλγακλεά αεα ηγ 

μεαάηγ ηκν δηίογ. Ιε ηα θάλμαζα ηγμ πκίγζγμ, με ηγ δγμεκνλαεζή δτθαμγ δγηαδή ηγμ πκεγηεζήμ 

ηέξθγμ, κ πκεγηήμ πλκζδκζά θα απκμαζλτθεε ηγ ζζέογ ηκν απσ ηγ ζπμαηεζή ηκν θδκλά πκν ησζκ ηκθ 

πηγαυθεε. Γθηκτηκεμ, κ πκεγηήμ αθπλίβεε ππμ γ παλαμνδία πκν μπκλεί θα ηκν πλκζθέλεε γ πκίγζγ δεθ 

μπκλεί παλά θα είθαε πλσζζαελγ, ζαδυμ ηκ αήλαζμα ηγμ μκλθήμ είθαε μγ αθαζηλέοεμκ. Πκ μσθκ πκν 

μπκλεί θα επεητξεε κ πκεγηήμ είθαε ζτθηκμεμ ζαηαθναέμ ζηκθ δγμεκνλαεζσ ζσζμκ ηγμ θαθηαζίαμ, ζαηά 

ηεμ κπκίεμ δα ηγζμκθεί αεα ηίακ ηκ αήλαζμα ηγμ μκλθήμ ηκν πκν ησζκ ηκθ ζηεθκξπλεί.  
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5. Να ζογθνίκεηε ημκ ηνόπμ με ημκ μπμίμ ακηημεηςπίδεηαη ημ ζέμα ηεξ ζπέζεξ πμο έπεη ε 

Πμίεζε με ημ Υνόκμ πμο πενκά ζημ πμίεμα ημο Κ. Καβάθε : «Μειαγπμιία ημο Ιάζςκμξ 

Κιεάκδνμο πμηεημύ εκ Κμμμαγεκή˙ 595 μ.Υ.» θαη ζημ απόζπαζμα από ημ πμίεμα ημο Σ. 

Λεηβαδίηε «Φύιια Ημενμιμγίμο» πμο αθμιμοζεί :  

 

Σάζμξ Λεηβαδίηεξ, «Φύιια εμενμιμγίμο» (απόζπαζμα)  

 

Νκεκμ ιέλεε ηε δα ζνμΰεί ατλεκ, ή πκεκμ έμαδε πκηέ ηε ζνθέΰγ ξηεμ,  

ηα ξλσθεα μκν ξάδγζαθ εδυ ζε εζεί, ζε δπμάηεα, ζε ηλαίθα, ζε σθεελα (. . .)  

Ητλεε1, αδίζγζεμ ηκνμ πκεγηέμ δίθκθηάμ ηκνμ μσθκ έθαθ ζσζμκ,  

ζε σηαθ πεδάθπ δα ’δεηα θα με δάοκνθ ζ’ έθα ζπλσ απσ θτηηα γμελκηκαίκν  

αεα θα πάλπ ζαε ηκ ξλσθκ μαβί μκν.  

Ηε ίζπμ σ,ηε μέθεε απσ μαμ2 θα ’θαε ζηγθ άζλγ ηκν δλσμκν μαμ  

έθα μεζλσ μγ με ηγζμσθεε3.  

 

(Πάζκμ Θεεΰαδίηγμ, «Πα ξεελσαλαθα ηκν Φδεθκπυλκν», Ηέδλκμ, Αδήθα 1990, ζ.13). 

 

1. Ητλεε˙ επίζηγζγ ζηκ Θεσ.  

2. Ηε ίζπμ σ,ηε μέθεε απσ μαμ˙ απσ μαμ ηκνμ πκεγηέμ.  

3. έθα μεζλσ μγ με ηγζμσθεε˙ ααλεκηκτηκνδκ. Γδυ ξλγζεμκπκεείηαε μεηαθκλεζά ζαε ζγμαίθεε μγ με 

ιεξθάμ.  

 

Μ Πάζκμ Θεεΰαδίηγμ ζηκ απσζπαζμα ηκν πκεήμαησμ ηκν πλααμαηετεηαε ζγμαθηεζέμ πηνξέμ ηγμ 

έθθκεαμ ηκν ξλσθκν. Αλξεζά αθαθέλεηαε ζηγθ εηηεπή αθηίηγογ ηπθ αθδλυππθ αεα ηκ ξλσθκ πκν πελθά 

ή ηκ ξλσθκ πκν έλξεηαε, γ κπκία επί ηγμ κνζίαμ ζνθίζηαηαε ζε απκζπαζμαηεζέμ μσθκ ζαηαθκήζεεμ 

ζηεαμυθ ζαε σξε ζε μεα ζνθκηεζή πλσζηγοή ηκν. Με πκηηαπηκί πελεκλεζμκί ηγμ αθδλυπεθγμ ζζέογμ δεθ 

επεηλέπκνθ παλά μσθκ ηγ μελεζή δέαζγ ηκν ξλσθκν, αεακθσμ πκν αεηεκηκαεί ηγθ αδνθαμία ηπθ 

αθδλυππθ θα αθηεηγθδκτθ ζηεμ πηήλεεμ πλκεζηάζεεμ ηκνμ αεακθσηα πκν ζνθέΰγζαθ ζαε άλα αεακθσηα 

πκν ει αθάαζγμ δα αζκηκνδήζκνθ.  

Έπεεηα, κ πκεγηήμ ζηλέθεε ηγθ πλκζκξή ηκν ζηγ δεμαηεζή πκν ζνλίπμ ηκθ απαζξκηεί, ζηγθ αδνθαμία 

ηκν δγηαδή θα αιεκπκεήζεε πηήλπμ ηκ ξλσθκ πκν ηκν δσδγζε. Πα ξλσθεα ηκν πέλαζαθ ζε δπμάηεα, ζε 

ηαιίδεα ζαε επεδευιεεμ κθείλπθ, ηγ ζηεαμή πκν δα έπλεπε πμ πκεγηήμ θα αιεκπκεεί ζάδε ζηεαμή, 

αθεελυθκθηάμ ηγ ζηγθ πκίγζγ. ππμ είθαε ηκαεζσ γ ζαλπηεζή δτθαμγ ηγμ ζαδγμελεθσηγηαμ, με ηεμ 

πηείζηεμ νπκξλευζεεμ αηηά ζαε με ηεμ ζαίλεεμ επεδευιεεμ, ζλαηά ηκθ πκεγηή μαζλεά απσ ηκ έλακ πκν 

δα έπλεπε ζνλίπμ θα ηκθ απαζξκηεί, απσ ηγθ πκεγηεζή δγμεκνλαία. Γε’ ανησ κ πκεγηήμ εζθλάβεε ηκ 

παλάπκθσ ηκν πλκμ ηκ Θεσ πκν έδπζε ζηκνμ πκεγηέμ μσθκ έθα ζσζμκ, νπσ ηγθ έθθκεα ππμ κ πκεγηήμ 

πκν είθαε νπκξλεπμέθκμ θα βεε ζαε θα ζεθείηαε απκζηεεζηεζά ζηκθ ζσζμκ ηγμ ζαδγμελεθήμ 

πλααμαηεζσηγηαμ, δεθ μπκλεί θα αθκζεπδεί πηήλπμ ζηγθ ηέξθγ ηκν. Γίθαε αθαπσθενζηκ ππμ δα 

παλαζνλδεί απσ ηα ζγμαθηεζά ή ηεασηελκ ζγμαθηεζά αεακθσηα ηγμ βπήμ, ξάθκθηαμ πκητηεμκ ξλσθκ.  

Έηζε, γ επεδνμία ηκν Θεεΰαδίηγ είθαε θα ηαθεί μαβί με πκηηά θτηηα γμελκηκαίκν, αεα θα πάλεε μαβί ηκν 

ηκ ξλσθκ. Γζεί ζηγθ απσηνηγ απλαιία ζαε ααηήθγ, δα έξεε ίζπμ ηγ δνθαησηγηα θα νπκηάιεε ηκ ξλσθκ, 

ζαδυμ σξε μσθκ δα είθαε εηετδελκμ θα ηκθ αιεκπκεήζεε σππμ αζλεΰυμ δέηεε, αηηά ζαε θα ζαηαθκήζεε 

ηεμ πκεζίηεμ δεαζνθδέζεεμ πκν ηκ πέλαζμα ηκν πλκζαηεί ζαε θνζεζά ηκνμ ηλσπκνμ πκν επγλεάβεε ηγθ 

πλααμαηεζσηγηα ζαε ηγ ζνθέξεεα ηπθ αεακθσηπθ.  



  ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ 5 

                                  

 

 

Ε αδνθαμία, άηηπζηε, ηπθ πκεγηυθ θα απκμαζλνθδκτθ απσ ηεμ νπκξλευζεεμ ηγμ πλααμαηεζσηγηαμ ζαε 

θα αθεελυζκνθ ηκ ξλσθκ ηκνμ απκζηεεζηεζά ζηγθ πκεγηεζή δγμεκνλαία είθαε κ ησακμ πκν ζηκ ηέηκμ δεθ 

μέθεε απσ ανηκτμ ηίπκηε πελεζζσηελκ απσ έθα ηκνηκτδε, απσ έθα «μγ με ηγζμσθεε». Με πκεγηέμ, 

δγηαδή, ζαηκλδυθκνθ θα δυζκνθ έθα εηάξεζηκ έλακ ζε ζξέζγ με ανησ πκν έξκνθ ηγ δεάδεζγ ζαε ηγθ 

εζαθσηγηα θα δγμεκνλαήζκνθ. Ε πκίγζγ, άηηπζηε, είθαε μεα ηέξθγ πκν απαεηεί αθδκθία ξλσθκν, ζαδυμ 

αεα ζάδε πκίγμα κ δγμεκνλασμ κθείηεε θα δκνηέοεε πκητ ησζκ αεα ηγ ζτηηγογ ηκν δέμαηκμ σζκ ζαε αεα 

ηγθ άληεα απκητππζή ηκν.  

Μ Θεεΰαδίηγμ, επκμέθπμ, ζηγ ζτθδεζή ηκν αθηεζλίβεε ηκ ξλσθκ πμ ΰαζεζσ απαεηκτμεθκ ηγμ ηέξθγμ 

ηκν ζαε εζθλάβεε ηγθ απκακήηενζή ηκν αεα ηκ αεακθσμ σηε κε πκεγηέμ είθαε αθααζαζμέθκε θα ξάθκνθ 

πκητηεμκ ξλσθκ μπηεαμέθκε ζηα δίξηνα ηγμ ζαδγμελεθσηγηαμ ζαε ηπθ πκηηαπηυθ νπκξλευζεπθ ηγμ 

βπήμ.  

Ιε μεα δεαθκλεηεζή πλκζέααεζγ κ Ηπθζηαθηίθκμ Ηαΰάθγμ αθηεζλίβεε ηκ πέλαζμα ηκν ξλσθκν ζε ζξέζγ 

με ηγ θδκλκπκεσ ηκν δλάζγ ζαε ηγθ ζαηαζηλκθεζή απυηεεα ηγμ θεσηγηαμ. Μ ξλσθκμ πκν πελθά είθαε γ 

αεηία πκν πλκζαηεί αθείππηκ πσθκ ζηκθ πκεγηή, σξε αεαηί δεθ ηκθ αιεκπκεεί αεα ξάλγ ηγμ ηέξθγμ ηκν, 

αηηά αεαηί ηκθ θδείλεε ζπμαηεζά ζαε άλα ηκν ζηελεί ηγ ξαλά ηγμ βπήμ πκν μσθκ γ θεσηγηα μπκλεί θα 

αθπλίζεε. Ιπλκζηά, ηκεπσθ, ζ’ ανηή ηγθ επυδνθγ ζίθγζγ ηκν ξλσθκν κ Ηαΰάθγμ ΰλίζζεε πμ μσθγ 

εηπίδα παλγακλεάμ ηγθ Νκίγζγ. Ε εθαζξσηγζή ηκν με ηγθ Πέξθγ ηκν είθαε γ μσθγ δνθαησηγηα πκν έξεε 

κ πκεγηήμ θα ηγζμκθήζεε, έζηπ ζαε αεα ηίακ, ηεμ ηλααεζέμ ζνθέπεεεμ πκν έξεε επεθέλεε ζηγ μκλθή ηκν 

ηκ πέλαζμα ηκν ξλσθκν.  

Ιε ηγθ πκίγζγ, επκμέθπμ, κ Ηαΰάθγμ πλκζδκζά μελεζέμ ζηεαμέμ πλάνθζγμ ηκν πσθκν, ζαδυμ 

αθκζεπμέθκμ ζηγθ απαεηγηεζή πκεγηεζή δγμεκνλαία δα ηγζμκθεί ηγθ αεηία ηκν πσθκν ηκν.  

Μ ξλσθκμ, επκμέθπμ, είηε πμ πγαή πσθκν ησαπ ηγμ θδκλκπκεκτ ηκν δλάζγμ είηε πμ ζηεαμέμ πκν 

δεαΰαίθκνθ αθεζμεηάηηενηεμ πδεί ζαε ηκνμ δτκ πκεγηέμ ζηγθ πκεγηεζή δγμεκνλαία.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




