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Α. 

Ε πκίγζγ ηγμ Ιαλίαμ Νκηνδκτλγ είθαε επγλεαζμέθγ απσ ηκ ηκακηεξθεζσ λετμα ηκν θεκλκμαθηεζμκτ 

ζαε ηκν θεκζνμΰκηεζμκτ ζαε μκεάβεε με έθα ηνλεζσ παλαηήλγμα αεμάηκ εεηεζλίθεεα ζαε αμεζσηγηα. 

αλαζηγλεζηεζά αθπλίζμαηα ανηυθ ηπθ ηκακηεξθεζυθ ζεθγμάηπθ, αθάμεζα ζηα άηηα, είθαε γ 

μεηααξκηία, γ έθηαζγ ηπθ ζνθαεζδγμάηπθ ζαε γ εικμκηκαγηεζή δεάδεζγ. Ναλαδεεαμαηεζά, γ 

μεηααξκηεζή δεάδεζγ δεαθαίθεηαε ζηκνμ ζηίξκνμ: «έβγζα, θα πηγδαίθπ / ηα σθείλαηά ζκν, πλαίε, πκτ 

ΰαζίηεοεμ / ζε έηζε αηνζά πεδαίθπ...», ηγμ πέμπηγμ ζηλκθήμ. 

 

Γιάηηκν, ζηγθ ηλίηγ ζηλκθή αθαδεεζθτεηαε γ έθηαζγ ηπθ ζνθαεζδγμάηπθ ζαδυμ πλκΰάηηεηαε γ 

δτθαμγ ηκν ελπηεζκτ ζνθαεζδήμαηκμ, πκν αεζδγηκπκεείηαε με μεα μεηαθκλά «μέ ηήθ ονξή ζησ 

ΰηέμμα». Πκ ΰηέμμα ηκν πκν εθείξε ησζκ ΰαδεά ζαε πγααία ααάπγ, δεζαίπζε ηγθ τπαλιγ ηγμ πκεήηλεαμ 

ζαε ηγθ αθήαααε ζε νπέληαηγ αιία «...ζηκηίζηγζα ησ νπέληαηκ / ηγμ νπαλιήμ μκν ζηέμμα, μσθκ αεαηί 

ηά μάηεα» ηκν ηγθ «ζτηηαιαθ». 

 

Πέηκμ, γ εικμκηκαγηεζή δεάδεζγ ηγμ πκεήηλεαμ παλκνζεάβεηαε απσ ηγθ πλυηγ ζηλκθή ηκν πκεήμαηκμ 

«Δεθ ηλαακνδυ, παλά αεαηί μ' ααάπγζεμ / ζηα πελαζμέθα ξλσθεα.» ζαε ζνθέξεε σηκ ηκ πκίγμα, ζαδυμ 

γ εθαηηααή ηκν α' ζαε ΰ' λγμαηεζκτ πλκζυπκν, γ απκζάηνογ μτξεπθ ζνθαεζδγμάηπθ ζαε ελπηεζυθ 

ΰεπμάηπθ γ έζδεζγ μεαμ, ελπηεζήμ εζηκλίαμ ζηεμ ΰαζεζέμ ηγμ δεαζηάζεεμ μεηκνζευθκνθ ανησ ηκ 

αθυλεζμα ηγμ πκίγζήμ ηγμ. 

 

Β1.α. 

Νλααμαηεζά, σππμ νπκζηγλίβεε κ Ηυζηαμ Οηελαεσπκνηκμ γ Νκηνδκτλγ ζεθείηαε κησζηγλγ ζηγθ 

πελεκξή ηκν ζνθαεζδήμαηκμ ζαε ηπθ ζνθαεζδγμαηεζυθ ζαηαζηάζεπθ, ζνθήδπμ ατλπ απσ ηα δτκ 

ΰαζεζά μκηίΰα ηκν έλπηα ζαε ηκν δαθάηκν. 

Οηκ ζναζεζλεμέθκ πκίγμα ηκ μκηίΰκ ηκν έλπηα εθηκπίβεηαε ζηγ δετηελγ ζηλκθή σπκν ηκ ιεξείηεζμα 

ηκν ελπηεζκτ πάδκνμ πηγμμνλίβεε ηγθ πκεήηλεα 

«Ισθκ αεαηί με ζλάηγζεμ ζηα ξέλεα ζκν / μία θτξηα ζαε με θίηγζεμ ζηκ ζησμα, / μσθκ αε' ανησ εΐμαε 

πλαία ζάθ ζλίθκ κηάθκεξηκ / ζε έξπ έθα λίακμ ζηήθ ονξή μκν αζσμα, / μσθκ αεαηί μέ ζλάηγζεμ ζηά 

ξέλεα ζκν. ». 

 

Οηγθ ηεηενηαία ζηλκθή ηκν πκεήμαηκμ κ δάθαηκμ είθαε ζνλίαλξκμ «πλαίε, πκτ ΰαζίηεοεμ», «ζε έηζε 

αηνζά πεδαίθπ». 

 

ΰ. Οηγθ πέμπηγ, ηκεπσθ, ζαε ηεηενηαία ζηλκθή ηκν πκεήμαηκμ ηα δτκ ΰαζεζά μκηίΰα ηκν έλπηα ζαε ηκν 

δαθάηκν ζνθνπάλξκνθ. Ο' ανηή ηγ ζηλκθή γ αθαθκλά ζηκ δάθαηκ θαίθεηαε αθηεθαηεζή. Οηγθ 

πλααμαηεζσηγηα, σμπμ, δεθ πλσζεεηαε αεα αθηίθαζγ. Ε ΰεΰαεσηγηα σηε κ δάθαηκμ πηγζεάβεε, 

επεηαξτθεε ηκνμ λνδμκτμ ηγμ βπήμ, ηγμ ελπηεζήμ επεδνμίαμ. Έηζε κ έλπηαμ αεα ηγθ πκεήηλεα 

παλκνζεάβεηαε δνζδεάζηαηκμ: πμ δεζαίπζγ ηγμ τπαλιήμ ηγμ ζαε αεηία βπήμ σηαθ ηκθ απκηαμΰάθεε, ζαε 

πμ πγαή απσαθπζγμ ζαε αεηία δαθάηκν, σηαθ ηκθ ζηελείηαε. Οναζεζλεμέθα, ξλήζγ ηγμ μεηαθκλάμ «πκτ 
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ΰαζίηεοεμ» δείξθεε σηε ηκ αααπγμέθκ πλσζππκ δε βεε πεα. Έηζε, δεζαεκηκαείηαε ζαε κ ασλεζηκμ πκν 

δεαηλέξεε σηκ ηκ πκίγμα με ηκ λήμα «μ' ααάπγζεμ» αθκτ ηκ πλσζππκ ανησ έξεε θταεε απσ ηγ βπή. 

Ρπάλξεε μσθκ κ δεζσμ ηγμ έλπηαμ πκν ζνθεξίβεε ζαε «πηγδαίθεε» ηα δεζά ηκν σθεελα. Οηγ ζηλκθή 

ανηή θαίθεηαε εθηκθσηελα γ ζξέζγ ηκν πκεήμαηκμ με ηκθ Ηαλνπηάζγ. ηαθ (1928) γ Ι. Νκηνδκτλγ 

αλάθεε ανησ ηκ πκίγμα κ πκεγηήμ έξεε ανηκζηκθήζεε ζαε γ δεζή ηγμ βπή κδετεε πλκμ ηκ ηέηκμ -έπαζξε 

απσ θνμαηίπζγ-. Μ δάθαηκμ ηγμ σμπμ πηγζεάβεε αηνζά «ζε έηζε αηνζά πεδαίθπ», αθκτ εζείθκμ ηγθ 

ααάπγζε ησζκ «πλαία», ηκ κπκίκ με ηγθ επαθάηγοή ηκν ηκθίβεε εδεαίηελα ηγθ πκεσηγηα ηπθ 

ζνθαεζδγμάηπθ πκν ΰευδγζαθ. 

 

Β2α. Βαζεζσ εζθλαζηεζσ μέζκ πκν ξλγζεμκπκεεί γ Ι. Νκηνδκτλγ ζηκ ζναζεζλεμέθκ πκίγμά ηγμ είθαε γ 

επαθάηγογ. Ε επαθαηαμΰαθσμεθγ μκλθή, ηκ ζξήμα ηγμ αθαδίπηπζγμ ζε ζάδε ζηλκθή -σπκν γ ζάδε 

ζηλκθή αθκίαεε ζαε ζηείθεε με ηκθ ίδεκ ζηίξκ- πλκζδίδεε ζηκ πκίγμα ζε ζνθδναζμσ με ηκ μέηλκ ηκν, 

έθαθ αθάηαθλκ λνδμσ, ζαδυμ εηαθλτθεε ηκ πκίγμα απσ ηκθ εηεαεεαζσ ηκν ησθκ. Γεαηί ζηγθ 

πλααμαηεζσηγηα γ επαθάηγογ αθαδεεζθτεε ηγθ εμμκθή ηγμ πκεήηλεαμ ζε ζάηε, ζε ζάπκεκθ πκν είθαε 

ειαελεηεζά ζγμαθηεζσμ. Ιε ανησθ ηκθ ηλσπκ, γ εμμκθή ζηκ δέμα ηγμ ααάπγμ εζείθκν πλκμ ανηήθ δεθ 

απκηεηεί μεα εηεαεία, αηηά έθαθ τμθκ ηκν έλπηα. 

Γιάηηκν, γ επαθάηγογ νπγλεηεί ηκ πκίγμα με δτκ ηλσπκνμ: γξγηεζά ζαε θκγμαηεζά· κε ζηίξκε, κε ηέιεεμ 

πκν κμκεκζαηαηγζηκτθ έξκνθ μεα εδεαίηελγ ζγμαζία μέζα ζ' ανηή ηγ ζνθκπηεζή ελπηεζή εζηκλία: «μ' 

ααάπγζεμ», «ξέλεα ζκν», «ζτηηαιαθ», «αεθθήδγζα», «μ' ααάπγζεμ». Έηζε, απκδίδεηαε κ έλπηαμ ζηεμ 

ΰαζεζέμ ηκν δεαζηάζεεμ - γ ζπμαηεζή, γ ονξεζή δεάζηαζγ, ηκ ζαηαηνηεζσ απκηέηεζμα ηκν έλπηα-. 

Αζσμγ, με ηκ ζνζηεζσ ζξήμα ζάδε ζηλκθήμ ηκθίβεηαε γ αίζδγζγ ηκν εθααζαηεζμκτ, ηγμ ελπηεζήμ 

επαθήμ. ηκ ηκ ζξήμα πηαεζευθεηαε απσ ηκ «μ' ααάπγζεμ», ηγμ πλυηγμ ζαε ηγμ ηεηενηαίαμ ζηλκθήμ, 

πκν δγηυθεε ζαε ηγθ κηκζηήλπζγ ηγμ τπαλιγμ ηγμ πκεήηλεαμ. Ηαηαηγζηεζά, γ επαθάηγογ ηκθίβεε με 

έμθαζγ ηγ μκθαδεζσηγηα ηκν ελπηεζκτ ΰευμαηκμ ηγμ πκεήηλεαμ ζαε πλκΰάηηεε ηκθ έλπηα πμ ηγθ 

νπέληαηγ αιία ζηγ βπή ζαε ηγθ ηέξθγ ηγμ. 

ΰ. Πκ ζναζεζλεμέθκ πκίγμα ΰλίδεε απσ ζξήμαηα ησακν. Γθδεεζηεζά, μπκλκτμε θα εθηκπίζκνμε μεα 

μεηαθκλά ζηκθ ηέηαληκ ζηίξκ ηγμ δετηελγμ ζηλκθήμ «ζε έξπ έθα λίακμ ζηήθ ονξή μκν αζσμα», με ηγθ 

κπκία δεαθαίθεηαε γ έθηαζγ ηκν έλπηα, ζαδυμ ηκ πκεγηεζσ νπκζείμεθκ, γ πκεήηλεα δεαηγλεί αεα 

πάθηαμέζα ζηγθ ονξή ηγμ ηκ «λίακμ», ηγθ έζζηαζγ πκν ηγμ πλκζάηεζε ηκ άααεαμα ηκν αααπγμέθκν 

ηγμ. 

Γπίζγμ, ζηκθ ηλίηκ ζηίξκ ηγμ ίδεαμ ζηλκθήμ «αε' ανησ εΐμαε πλαία ζάθ ζλίθκ κηάθκεξηκ» με ηγθ 

παλάδεζγ ηγμ παλκμκίπζγμ «ζάθ ζλίθκ κηάθκεξηκ» πλκΰάηηεηαε γ ονξεζή κμκλθεά ζαε κ ειααθεζμσμ 

ηγμ πκεήηλεαμ πμ απκηέηεζμα ηγμ ελπηεζήμ επαθήμ ηγμ με ηκ «εζτ», σππμ αλάθεε: «Ισθκ αεαηί μέ 

ζλάηγζεμ ζηά ξέλεα ζκν / μεά θτξηα ζαί μέ θίηγζεμ ζησ ζησμα». Ανηέμ κε πκεγηεζέμ επεηκαέμ 

εθεζξτκνθ ηγθ παλκνζίαζγ ηγμ πκεσηγηαμ ηκν ελπηεζκτ ζνθαεζδήμαηκμ. 

 

Γ. 

Ε ηέηαληγ ζηλκθή ηκν πκεήμαηκμ εζηεάβεηαε ζηγ ζξέζγ βπήμ ζαε έλπηα. Ε Ιαλία Νκηνδκτλγ ηανηίβεε 

ηγθ πκίγζγ με ηγ βπή, ζαε ηγ βπή με ηκθ έλπηα. Ε πκεήηλεα αεθθήδγζε μσθκ αεαηί εζείθκμ ηγθ 

ααάπγζε. Ε ΰίπζγ ανηήμ ηγμ απσηνηγμ ααάπγμ αίθεηαε ανηκζζκπσμ· γ ζναζνλία ηγμ αέθθγζγμ - 

ηανηίβεηαε με ηγ ζναζνλία ηγμ ζνθάθηγζγμ με εζείθκθ πκν έδπζε ζηγ βπή ηγμ θσγμα. Έηζε, γ «ζηγθ 

άξαλγ βπή ηήθ αθεζπηήλπηγ / μέθα ή βπή πηγλυδγ». αλαζηγλεζηεζή γ ηλεπηή επαθάηγογ ηγμ ηέιγμ 

«βπή» ζαε ηκ αθηεδεηεζσ παεξθίδε ηπθ ηέιεπθ «αθεζπηήλπηγ - πηγλυδγ», πκν ηκθίβεε ηγθ πεπκίδγζγ 

ηγμ πκεήηλεαμ ππμ γ αέθθγζγ ζαε γ βπή ηγμ δα ήηαθ αθκτζεεμ, αθ εζείθκμ δεθ ηγθ αααπκτζε. Οηγ 

ζηλκθή ανηή, ζηγθ κπκία πελεέξεηαε ζαε κ ηίηηκμ ηκν πκεήμαηκμ «Ισθκ αεαηί μ' ααάπγζεμ» - 
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ζνθδέεηαε, ηκεπσθ, άμεζα με ανησθ -δεαθαίθεηαε με εθάλαεεα γ απσηνηγ ηατηεζγ ηπθ δτκ νπκζεεμέθπθ 

«εζτ-εαυ» μέζα απσ ηγθ κπκία πλκζτπηεε πμ μκθαδεζσμ ζζκπσμ βπήμ γ ΰίπζγ εθσμ ελπηεζκτ 

ζνθαεζδήμαηκμ με νπέληαηγ έθηαζγ ζαε εδεαίηελγ πκεσηγηα. Έηζε, γ ζηλκθή ανηή απκηεηεί ηγθ 

πεμπηκνζία σηκν ηκν πκεήμαηκμ. 

 

Δ. 

Πκ πκίγμα ηγμ Ιαλίαμ Νκηνδκτλγ «Ισθκ αεαηί μ' ααάπγζεμ» ζαε ηκ πκίγμα ηκν Ηυζηα Μνλάθγ 

«ΓΞΩΠΖΗΜ» παλκνζεάβκνθ ΰαζεζέμ αθηεζηκεξίεμ πκν ζηκεξεεκδεηκτθ κμκεσηγηεμ ζαε δεαθκλέμ σζκθ 

αθκλά ζηκ πελεεξσμεθκ. Οναζεζλεμέθα, ζναζλίθκθηάμ ηα δεαπεζηυθκνμε κνζεαζηεζέμ κμκεσηγηεμ. 

Γεδεζσηελα, ηκ δέμα ηγμ πκίγζγμ είθαε ζκεθσ· ζαε ζηα δτκ πκεήμαηα εθηκπίβεηαε ζηγθ αεηία ηγμ 

πκεγηεζήμ ζτθδεζγμ πκν απκδίδεηαε ζηκθ έλπηα ζε ζνθδναζμσ με ηκ δάθαηκ. 

Οε σ,ηε αθκλά ζηεμ απσοεεμ ηπθ πκεγηυθ αεα ηγ βπή δεαπεζηυθκνμε σηε ανηή θκγμαηκδκηήδγζε απσ ηγ 

ζηεαμή ηγμ ΰίπζγμ ηκν ελπηεζκτ ζνθαεζδήμαηκμ, ηανηίβκθηαμ, έηζε, ηγ βπή με ηκθ έλπηα. 

Ναλαηγλκτμε, επίζγμ ππμ γ ζηάζγ ζαε ηπθ δτκ απέθαθηε ζηκ δάθαηκ είθαε θεηκζκθγμέθγ ζαε 

απκδλαμαηκπκεγμέθγ, ζαδυμ γ βπή δεθ έξεε ζαμία αιία μεηά ηγθ απυηεεα ηκν έλπηα. 

Αζσμγ, ζαε ζηα δτκ πκεήμαηα ηκ πκεγηεζσ νπκζείμεθκ απενδτθεηαε ζηκ αααπγμέθκ πλσζππκ ζε ΰ' 

εθεζσ πλσζππκ -παλκνζεάβκθηάμ ηκ πμ αζλκαηή- ηκ κπκίκ με ηγθ παλάηηγηγ ξλήζγ ηκν α' πλκζυπκν 

ηκνμ πλκζδίδεε δεαηκαεζή μκλθή ζαε εικμκηκαγηεζσ ξαλαζηήλα. Πέηκμ, ζαε ηα δτκ απκηεηκτθ ηνλεζά 

ελπηεζά πκεήμαηα με ησθκ ξαμγησ, ηλνθελσ ζαε ήπεκ, πκν απκδίδκνθ ηγθ έθηαζγ ηκν ελπηεζκτ 

ζνθαεζδήμαηκμ ξπλίμ κιτηγηα ζαε απκπθέκνθ μεα αημσζθαελα εαζαληέλγζγμ. Αθαδεεζθτκνθ,σμπμ, ηγθ 

ζαηαηνηεζή επίδλαζγ ηκν έλπηα ζηγ βπή ηπθ πκεγηεζυθ νπκζεεμέθπθ. Ναλ' σηα ανηά με πλκζεζηεζή 

ζταζλεζγ ηπθ δτκ πκεγμάηπθ επεζγμαίθκνμε ζαε ζγμαθηεζέμ δεαθκλέμ σζκθ αθκλά ζηκ πελεεξσμεθκ. 

Νλυηεζηα, ηκ πκεγηεζσ νπκζείμεθκ ηκν Ηυζηα Μνλάθγ απενδτθεηαε ζε αααπγμέθκ πλσζππκ πκν 

ΰλίζζεηαε ζηγ βπή, εθυ ηγμ Νκηνδκτλγ ζε έθαθ αααπγμέθκ πκν έξεε πεδάθεε. 

Γιάηηκν, ζηκ πκίγμα ηγμ Νκηνδκτλγ γ ελπηεζή ζναζίθγζγ μεηαδίδεηαε ζηκθ αθααθυζηγ μέζα απσ 

εεζσθεμ πκν νπκΰάηηκνθ ηκθ έλπηα πμ μεα ειαελεηεζή ζαε παλκτζα αθάμθγζγ «ζηα πελαζμέθα 

ξλσθεα». Γίθαε ζνλίαλξγ γ ηεεηκνλαία ηγμ μθήμγμ ζαδυμ ξλγζεμκπκεκτθηαε παλεηδκθηεζκί ξλσθκε αεα 

θα πελεαλαθεί κ έλπηαμ πκν ΰίπζε ζαε απσηανζε ζε σηεμ ηεμ δεαζηάζεεμ ηκν. Μ ηνλεζμσμ, σμπμ, ηκν 

Ηυζηα Μνλάθγ απκδίδεε με πάδκμ ζαε έθηαζγ ηκ ελπηεζσ ζνθαίζδγμα, πκν ΰευθεηαε πμ «πλααμαηεζσ» 

παλσθ ζαε σξε πμ αθάμθγζγ, σππμ αίθεηαε αθηεηγπησ απσ ηγ ξλήζγ παλκθηεζκτ ζαε μεηηκθηεζκτ 

ξλσθκν. 

Πέηκμ, γ Ι. Νκηνδκτλγ αθνουθεε ηκθ έλπηα ζε νπέληαηγ αιία, πάθπ απσ ηγ βπή, πάθπ ζαε απσ ηκθ 

ίδεκ ηκ δάθαηκ, ζαδυμ ααάπα αζσμγ έθα πλσζππκ πκν έξεε πεδάθεε ζαε γ ίδεα «αηνζά πεδαίθεε» 

ΰευθκθηαμ ηκ ίδεκ ζνθαίζδγμα μέξλε ζαε ηκ δεζσ ηγμ δάθαηκ. 

Μ Ηυζηαμ Μνλάθγμ σμπμ δγηυθεε απλκζάηνπηα ππμ δε αθπλίβεε αθ δα αεζδάθεηαε ααάπγ μέξλε θα 

πεδάθεε κ ίδεκμ, κτηε αθ κ έλπηαμ ηκν δα έξεε ηγθ ίδεα κμκλθεά «πκν ζα λσδκ αθδεί» ζαε ζηκ μέηηκθ. 

Αθαθέλεηαε μσθκ ζηγ ζνθαεζδγμαηεζή έθηαζγ πκν ηκν πλκζάηεζε ζαε ηγ ΰίπζε ζηκ πλσζθαηκ 

παλεηδσθ ζαε ζνθεξίβεε θα ηγθ αεζδάθεηαε ζηκ άμεζκ παλσθ. 

Ηαηαηγζηεζά, παλά ηεμ δεαθκλέμ ηκνμ ηα δτκ πκεήμαηα πλκΰάηηκνθ ηκ αθήζεκ ηνλεζμσ, ηκθ 

ανδκλμγηεζμσ, παλάηηγηα με ηγ δεαζλεηεζσηγηα ζαε ηγθ εεηεζλίθεεα ηπθ ζνθαεζδγμάηπθ ηπθ δτκ 

πκεγηυθ. 

 

Γπεμέηεεα Ηαδγαγηυθ Φλκθηεζηγλίπθ Βαζάηγ 

 

 




