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µ'ὅλα µου ἀνοιγµένα τά βιβλία,
καθώς µπουλούκι γλάροι στόν ἀέρα...
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Α΄. ΚΕΙΜΕΝΟ
Γιάννης Σκαρίµπας
Χορός συρτός
Κάλλιο χορευταράς νά 'µουνα πέρι 1
κόλλες πού νά κρατῶ καί µολυβάκια,
θά 'σερνα συρτό χορό, χέρι µέ χέρι,
µ'ὅλα µας τοῦ γιαλοῦ τά καραβάκια.
Κι ἕν' ἀψηλό τραγούδι γιά σιρόκους 2
θ' ἄρχιζα, γι' ἀφροπούλια καί γιά ἕνα
γλαρό καράβι µέ πανιά καί κόντρα φλόκους 3
πού θά 'ρχονταν νά µ' ἔπαιρνε καί µένα.

πέρι . παρά.
σιρόκος . νοτιοανατολικός άνεµος.
φλόκος . τριγωνικό ιστίο που προεξέχει από την πλώρη του καραβιού.
χώρις . χωρίς.
κάβος . ακρωτήριο.
σαντούρι . έγχορδο παραδοσιακό µουσικό όργανο.
λεβάντες . ανατολικός άνεµος.
Η Χαλκίδα είναι ο τόπος όπου έζησε ο Γιάννης Σκαρίµπας.

Β΄. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
1. Στο ποιητικό έργο του Γιάννη Σκαρίµπα συνυπάρχουν
στοιχεία παραδοσιακής και νεωτερικής ποίησης. Να
εντοπίσετε τα στοιχεία αυτά στο ποίηµα που σας δόθηκε
και να τα γράψετε.
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Μέ χώρις 4 Καρυωτάκη, Πολυδούρη,
µόνο νά τραγουδᾶν τριγύρω οἱ κάβοι 5 ,
κι οἱ πένες µου πενιές σ' ἕνα σαντούρι 6 ,
ἄσπρα πανιά σου οἱ κόλλες µου, καράβι!

2.

Γιαλό-γιαλό νά φεύγουµε και ἄντε!
Νά λέµε ὅλο γιά µάτια, ὅλο γιά µάτια,
κι ἐκεῖ - λές κοµφετί µές στό λεβάντε 7 ὅλα µου τά γραφτά χίλια κοµµάτια!

3. Στο ποίηµα διαφαίνεται µια τάση αυτοκριτικής του
ποιητή. Σε ποια σηµεία του ποιήµατος την εντοπίζετε και
πώς αυτή συνδυάζεται µε τους ποιητές Καρυωτάκη και
Πολυδούρη, καθώς και µε τον τίτλο της συλλογής
Ἑαυτούληδες;
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Καί, σάν χτισµένη ἐκεῖ ἀπό κιµωλία,
βαθιά νά χάνεται ἡ Χαλκίδα 8 πέρα,
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Το ποίηµα οργανώνεται σε επιµέρους εικόνες που
διατυπώνονται η καθεµιά ως ευχή. Να επισηµάνετε τις
εικόνες και να τους δώσετε από έναν τίτλο.
Μονάδες 20
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4. Στον "Χορό συρτό" του Γιάννη Σκαρίµπα κυριαρχεί µια
τάση φυγής από έναν πραγµατικό προς έναν ιδεατό κόσµο.
Να δώσετε τα χαρακτηριστικά των δύο αυτών κόσµων µε
βάση τις δύο τελευταίες στροφές του ποιήµατος.
Μονάδες 25

Ο∆ΗΓΙΕΣ
(για τους εξεταζοµένους)

5. Να γράψετε ποια κοινά στοιχεία υπάρχουν ανάµεσα στο
ποίηµα που σας δόθηκε και στο ποίηµα που ακολουθεί, ως
προς τη βασική ιδέα τους.
Η. Βουτιερίδης

1.

Στο

τετράδιο

να

γράψετε

µόνο

τα

προκαταρκτικά

(ηµεροµηνία,

κατεύθυνση, εξεταζόµενο µάθηµα). Τα θέµατα δεν θα τα αντιγράψετε
στο τετράδιο.
2.

Να

γράψετε

το

ονοµατεπώνυµό

σας

στο

πάνω

µέρος

των

φωτοαντιγράφων αµέσως µόλις σας παραδοθούν.
∆εν επιτρέπεται να γράψετε καµιά άλλη σηµείωση.
Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε µαζί µε το τετράδιο και τα
φωτοαντίγραφα.

Ποίηση
.

Γεµάτο το γραφείο χαρτιά, βιβλία
στης σκέψης το βασίλειο τριγυρίζω .
θαρρώ µε πνεύµατα έξοχα ότι αρχίζω
σπουδαία και σοβαρή συνοµιλία.

3.

Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα ερωτήµατα.

4.

Κάθε απάντηση σωστά τεκµηριωµένη είναι αποδεκτή.

5.

∆ιάρκεια

εξέτασης

:

Τρεις

(3)

ώρες

τη

διανοµή

των

φωτοαντιγράφων.
6.

Χρόνος δυνατής αποχώρησης : Μία (1) ώρα µετά τη διανοµή των
φωτοαντιγράφων.

Κι η Μούσα πάλι µου ζητάει φιλία .
συχνά το χέρι στα µαλλιά βυθίζω .
µαύρες σειρές τ' άσπρο χαρτί γεµίζω...
Ιδέες και µέτρα αρχίζουν συναυλία...

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

΄Εξω ήλιος λάµπει . η φύση όλη γελάει .
παντού χαρά θεού . τραγούδι µοιάζει
ο κάθε κρότος, που η ζωή σκορπάει.
Πάµε, γλυκιά γυναίκα µου, να ιδούµε
ολάκερο το θαύµα, που µας κράζει,
και της ζωής την ποίηση να χαρούµε.
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ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Δ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ :
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Α΄. ΚΕΙΜΕΝΟ
Κική Δημουλά:
Τ˙ Πάθη τౢ̋ Βροχౢ̋
ூν μ˚σಊ λογισμಌν κα˜ παραλογισμಌν
ரρχισε κι  βροχక νά λι˻νει τ˙ μεσ˙νυχτα
μ' α௴τ˹ν τ˹ν νικημ˚νο π˙ντα χο
σ˜, σ˜, σ˜.
5

χο̋ συρτ˹̋, συλλογιστ˹̋, συν˚ρημο̋,

τ˹ ுνα σఛ σ˙ μνకμη,
25

τ˹ ரλλο σ˙ν μομφక
κα˜ σ˙ν μοιρολατρ˜α,
τ˹ση βροχక γι˙ μι˙ πουσ˜α,
τ˹ση γρఛπνια γι˙ μι˙ λ˚ξη,

30

˭ˬ˨ఛ μέ ζ˙λισε π˹ψε  βροχక
μ' α௴τక τη̋ τక μεροληψ˜α
௭λο σఛ, σఛ, σఛ,
σ˙ν ௭λα τ' ரλλα ν˙ 'ναι μελητ˚α
κα˜ μ˹νο σఛ, σఛ.
(Τ˹ λ˜γο το౿ κ˹σμου,1971)

χο̋ κανονικ˹̋ κανονικౢ̋ βροχౢ̋.
௳μω̋ ௩ παραλογισμ˹̋
ரλλη γραφక κι ரλλην ν˙γνωση
μο౿ 'μαθε γι˙ τοఛ̋ ௌχου̋.
10

Κι ௭λη τక νఛχτα κοఛω κα˜ διαβ˙ζω τక βροχక,
σ˜γμα πλ˙ι σ˚ γιಌτα, γιಌτα κοντ˙ στ˹ σ˜γμα,
κρυστ˙λλινα ψηφ˜α ποఛ τσουγκρ˜ζουν
κα˜ μουρμουρ˜ζουν ுνα σఛ, σఛ, σఛ.
Κ˙θε σταγ˹να κι ுνα σఛ,
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௭λη τక νఛχτα
௩ διο̋ παρεξηγημ˚νο̋ χο̋,
ξημ˚ρωτο̋ χο̋,

20

Β΄. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
1. "Η πο˜ηση τη̋ Δημουλ˙ ανθε˜ π˙νω στο ˙νυδρο ˚δαφο̋ τη̋ στ˚ρηση̋, τη̋
απ˻λεια̋, τη̋ συναισθηματικ˛̋ ματα˜ωση̋, π˙νω στο ˚δαφο̋ τη̋
απουσ˜α̋ του αγαπημ˚νου προσ˻που".
Οι παραπ˙νω απ˹ψει̋ ˚χουν διατυπωθε˜ για την πο˜ηση τη̋ Κικ˛̋
Δημουλ˙. Ποια στοιχε˜α του συγκεκριμ˚νου ποι˛ματο̋ επιβεβαι˻νουν
αυτ˚̋ τι̋ απ˹ψει̋;
Μονάδε̋ 15
2. Να εντοπ˜σετε τι̋ εν˹τητε̋ του ποι˛ματο̋ και να επισημάνετε τον τρ˹πο
μετ˙βαση̋ απ˹ τη μια εν˹τητα στην ˙λλη.
Μονάδε̋ 20
3. Να βρε˜τε και να γρ˙ψετε στο τετρ˙διˬ σα̋ τ˚σσερα σχ˛ματα λ˹γου που

ξημ˚ρωτη ν˙γκη σఛ,

χρησιμοποιε˜ η ποι˛τρια στο παραπ˙νω πο˜ημα και να αναφερθε˜τε στη

βραδఛγλωσση βροχక,

λειτουργ˜α του̋.

σ˙ν ˭ˮ˹˥ˢ˰ˤ ναυαγισμ˚νη
κ˙τι μακρఛ ν˙ διηγηθε
κα˜ λ˚ει μ˹νο σఛ, σఛ,
νοσταλγ˜α δισఛλλαβη,
ீνταση μονολεκτικక,

Μονάδε̋ 20
4. Να αναπτ˺ξετε σε δυο παραγρ˙φου̋ το περιεχ˹μενο των στ˜χων 28-34
("τ˹ση βροχక .... σఛ, σఛ").
Μονάδε̋ 25
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5. Τόσο στο ποίημα τη̋ Κική̋ Δημουλά, όσο και στο παρακάτω ποίημα του Λ.

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ∆΄ ΤΑΞΗΣ
ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ :
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΕΠΤΑ (7)

Πορφύρα, κυριαρχεί η απουσ˜α του αγαπημ˚νου προσ˻που. Με ποιον
τρ˹πο την εκφρ˙ζει ο κ˙θε δημιουργ˹̋;
Μονάδε̋ 20
Λ. Πορφఛρα̋:
Lacrimae Rerum
ʶμοιρη! Το σπιτ˙κι μα̋ εστο˜χειωσεν
απ˹ την ομορφι˙ σου τη θλιμμ˚νη.
στου̋ τοίχου̋, στον καθρέφτη, στα εικονίσματα,
από την ομορφιά σου κάτι μένει.
Κάτι σα μόσκου μυρωδιά, κι απλώνεται
και το φτωχό σπιτάκι πλημμυρίζει,
κάτι σα φάντασμα, θολό κι ανέγγιχτο,
κι όπου περνά σιγά το κάθε αγγίζει.
Όξω, βαρύ, μονότονο ψιχάλισμα
δέρνει τη στέγη μα̋. και τότε αντάμα
τα πράγματα, που αγιάσανε τα χέρια σου,
αρχίζουν ένα κλάμα... κι ένα κλάμα...
Κι απ' τη γωνιά, ο καλό̋ τη̋ Λήθη̋ σύντροφο̋,
τ' αγαπημένο μα̋ παλιό ρολόι,
τραγουδιστή̋ του χρόνου, κι αυτό̋ κλαίοντα̋,
ρυθμίζει αργά, φριχτά το μοιρολόι...
* Lacrimae Rerum = τα δ˙κρυα των πραγμ˙των

Α΄. ΚΕΙΜΕΝΟ
ΣΤΡΑΤΗΣ ∆ΟΥΚΑΣ, Ἱστορία ἑνός αἰχµαλώτου (απόσπασµα)
Εἴκοσι µέρες δουλέψαµε σ' αὐτό τό µέρος. Κι ἀπ' τήν πρώτη
µέρα πού πήγαµε, βάλαµε µέ τό νοῦ µας νά λιποταχτήσουµε, κι
ἀρχίσαµε στά κρυφά νά κρατοῦµε ψωµί, κι ὅ,τι ἄλλο βαστοῦσε ἀπ'
τό φαγί µας, γιά τό δρόµο.
Τέλος ὁρίσαµε τή µέρα. Παρασκευή µεσάνυχτα νά ξεκινήσουµε.
Κι ὅταν ἦρθε ἡ ὥρα, ξύπνησα τό σύντροφό µου, κι ἕνας µέ τόν ἄλλο
ξυπνήσαµε ὅλοι. Μά οἱ ἄλλοι µετάνιωσαν. Ἐµεῖς τούς εἴπαµε: τ'
ἀποφασίσαµε πιά, θά φύγουµε. Καί φύγαµε.
Σάν περπατήξαµε καµιά ὥρα δρόµο, ἔξω ἀπ' τό χωριό, µπροστά
µας βρήκαµε ἕναν γκρεµό, ρέµα. Τό βουητό του δέν ἀκουγότανε, ἀπ'
τό πολύ βάθος πού εἶχε. Ἐκεῖ σταµατήσαµε.
Πλάγι µας ἦταν ἕνα χωριό. Τά σκυλιά του µᾶς µυρίστηκαν κι
ἄρχισαν νά γαβγίζουν.
− Θά φανερωθούµε, λέγω στό σύντροφό µου, πρέπει νά τό
περάσουµε ἀπόψε.
− Ναί, µοῦ λέει.
Καί σουρτά1, πιαστοί στίς πέτρες, κατεβαίνουµε. Μά δέν
µπορέσαµε. Στό µισοκατήφορο, σταµατήσαµε σέ µιά βραχοσπηλιά.
Ἐκεῖ ξηµερωθήκαµε.
Ἅµα πῆρε ἡ µέρα, ἀπάνω ἀπό τόν γκρεµό ἀκούσαµε φωνές. Μᾶς
εἶχαν πάρει στό κατόπι µικροί µεγάλοι καί µᾶς κυνηγούσανε µέ τά
σκυλιά τους.
1

σουρτά: σερνάµενοι
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Οἱ φωνές ἀπό ὥρα µάκρυναν. Ἐµεῖς καθίσαµε ἀκόµα λίγο,
κρυµµένοι, κι ὕστερα πήραµε πάλι τόν γκρεµοκατήφορο.
Μεσηµέρι κοντά ἔδειχνε µέ τόν ἥλιο, πού φθάσαµε ὥς κάτω στό
γούπατο2.
«Βάι, βάι»3 εἴπαµε σάν εἴδαµε τό ἄλλο µέρος, πού θ' ἀνεβαίναµε.
Περπατήσαµε γιά λίγο, ὀρθοί, δίπλα στό νερό πού κύλαγε
χοχλαστό4, καί µπήκαµε µέσα γλιστροπατώντας ἀπάνω στά
τρόχαλα5. Τό νερό µᾶς ἔφθασε ὥς τό γόνα.
Ὅπως προχωρούσαµε, ἀκούσαµε κοντά µας κροτοχαρχάλεµα6.
Τροµάξαµε· σµίξαµε κοντά κοντά τά κορµιά µας καί βλέπαµε. Ἀπό
πάνω, χαµηλά, περνοῦσαν κοράκια, κάνοντας κύκλους. Σκύψαµε κι
ἤπιαµε νερό, δίχως νά διψοῦµε. Ὕστερα βγήκαµε ἀπ' τό ποτάµι
στάζοντας καί πήραµε τό ἀνηφόρι.
Ὁ ἥλιος ἔπεφτε ὅταν ἀναριχτήκαµε, πιάνοντας τίς χορτόριζες.
Μέ πολύν κόπο ἀνεβήκαµε. Μᾶς εἶχε πάρει τό βράδυ.
Σά βγήκαµε στό ἴσιωµα, κοιτάξαµε γύρω. Μπροστά µας, λίγο
µακριά, φάνηκαν καλύβες γιουρούκικες7. Τά σκυλιά γάβγιζαν. Οἱ
τσοµπάνηδες φώναξαν ἀναµεταξύ τους:
− Τά σκυλιά ἀλυχτοῦν8, ἄνθρωποι εἶναι. Καί ντουφέκισαν στόν
ἀέρα.

− Ἔ, σύντροφε, τοῦ λέω, ποῦ θά πάει αὐτό, ὅλο δρόµο, δρόµο;
Καί τοῦ 'δειξα τό µύλο, µέ νόηµα.
− Τί, νά τόν σπάσουµε; µοῦ λέει.
− Ναί, εἴπαµε κι οἱ δυό καί πάλι µετανιώσαµε.
Ἀπό κεῖ βγήκαµε σέ δηµόσιο δρόµο. Τραβηχτήκαµε στό δάσος νά
κρυφτοῦµε. Κοντά µεσηµέρι, εἴδαµε ἕναν κυνηγό στήν ἀπέναντι
ράχη. Τό σκυλί του γάβγιζε· φοβηθήκαµε.
Μπουσουλώντας, πήγαµε ὥς δέκα µέτρα καί λουφάξαµε πίσω
ἀπό 'να κορµόδεντρο, παραµονεύοντας τόν κυνηγό πότε θά φύγει.
Βαρεθήκαµε. Ἔµεινε ὥς ἀργά τό βράδυ. Κάναµε τότε τό σταυρό µας
καί δρόµο.
Πρίν ξηµερώσει, εἴχαµε φτάσει ἔξω ἀπό τήν πολιτεία Μπανός.
Ὥς τό Βαϊντίρι κοντά ἔφταναν τά λιόδεντρά της. Ἀπ' τήν πείνα µας,
τρώγαµε τίς ἄγουρες ἐλιές καί µᾶς πίκρισε τό στόµα.
Ἅµα µερώσαµε λίγο τήν πείνα µας, σταθήκαµε καί βλέπαµε τήν
πολιτεία. Ἀντίκρυ µας περνοῦσε τό τραῖνο. Πῆγε, ἦρθε, δυό τρεῖς
φορές. Ὁ κόσµος πού ἔβγαινε σκορποῦσε στούς δρόµους· δέν
µπορούσαµε νά περάσουµε. Σουρούπωσε κι οἱ δρόµοι ἀκόµα ἦταν
γεµάτοι κόσµο. Φύγαµε ἀργά, νύχτα.
Ἀπ' τό Βαϊντίρι περάσαµε γρήγορα καί πέσαµε στό ποτάµι τό
Μαίαντρο10. Τό νερό µᾶς ἦρθε ὥς τή µέση. Τό περάσαµε.
Βγαίνοντας, µπροστά µας φάνηκαν πρόβατα. ∆έν µπορούσαµε
νά κάνουµε πίσω, πέσαµε µές στό κοπάδι. Τά σκυλιά µᾶς
µούνταραν11 κι ἐµεῖς τά διώχναµε µέ τά ξύλα π' ἀκουµπούσαµε.
Αὐτά, τίποτα· τά µαυλίσαµε12 καί σκυφτοί, σιγά σιγά, τραβηχτήκαµε.
Σά µακρύναµε πολύ απ' τό κοπάδι, καθίσαµε. ∆έν µπορούσαµε
οὔτ' ἕνα βῆµα νά κάνουµε. Κι ἕνα µικρό παιδάκι µᾶς ἔπιανε.

Ἐµεῖς λοξέψαµε στόν γκρεµό καί περπατούσαµε σκυφτοί ἄκρια
ἄκρια, ὥσπου πέσαµε σ' ἕνα ἐρειπωµένο χωριό. [...]
Κοντά ξηµερώµατα, πέσαµε στά λιβάδια τοῦ Μπόζ - Ντάγ, ὅπου
ἔβοσκαν γίδια· τά φύλαγε γυναίκα. Βιαστήκαµε νά τά περάσουµε,
δέν προφτάσαµε. Μᾶς ἔζωσε τό κοπάδι. Ἡ γυναίκα σκυφτή ἔπλεκε·
δέ µᾶς πρόσεξε, περάσαµε.
Τήν τέταρτη µέρα πέσαµε στό Ὀντεµίς9. Ὅπως πηγαίναµε,
ἀπαντήσαµε ἕνα µύλο.
2
3
4
5
6
7
8

γούπατο: εδαφική περιοχή που βρίσκεται χαµηλότερα από τα γύρω µέρη
βάι, βάι: αχ, αχ!
χοχλαστό: κοχλαστό, αναταραγµένο
τρόχαλα: µεγάλες πέτρες
κροτοχαρχάλεµα: θόρυβος από τις πατηµασιές πάνω στις πέτρες
γιουρούκης: Τούρκοι ορεινοί, συνήθως ξυλοκόποι
αλυχτούν: γαβγίζουν

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

Τέλος φτάσαµε ἔξω ἀπ' τό χωριό µας. Μπήκαµε στό δάσος, κι
ἀπό κεῖ τό βλέπαµε στήν κορφή, ὅπως τό ξέραµε. Καµιά πενηνταριά
φῶτα ἔκαιγαν. Τά σκυλιά ἀλυχτοῦσαν. Ἦταν ὅπως τότες, πού

9
10
11
12

Οντεµίς: η αρχαία ελληνική πόλη Οδεµήσιον
Μαίαντ(δ)ρος: ποταµός της Μ. Ασίας κοντά στην αρχαία Μίλητο
µουντάρω: κινούµαι απειλητικά, ορµώ
µαυλίζω: ξεγελώ διάφορα ζώα µε αποµίµηση της φωνής τους

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

ἤµασταν ἐκεῖ. Κλάψαµε. Μᾶς φάνηκε πώς γλυτώσαµε ἀπό
φυγόστρατοι καί γυρίζαµε στά σπίτια µας νά ἡσυχάσουµε.
− Πᾶµε, µοῦ λέει ὁ σύντροφός µου, ἴσως ἀκόµα νά 'ναι οἱ δικοί
µας, πᾶµε νά δοῦµε γιά νά πιστέψουµε.
Καί ξεκινήσαµε χωριστά, ἀφοῦ πρῶτα ὁρίσαµε τήν ἄλλη µέρα ν'
ἀνταµώσουµε στή σπηλιά. Αὐτός τράβηξε σέ ἄλλο µαχαλά13, ἐγώ σέ
ἄλλον. Ὅπου κι ἄν πήγαµε, ὅλα ρηµαγµένα. Τά σπίτια ἀνοιχτά,
ἄδεια, οἱ πόρτες σπασµένες µέ τά τσεκούρια. Μονάχα στήν ἀγορά
ἔµεναν ἀκόµα λίγοι Τοῦρκοι καί στήν ἀστυνοµία ὁ σκοπός. Στό
σκολειό, πού τό 'χαν γεµάτο ἔπιπλα καί ροῦχα, ἀπό µέσα ἀκουγόταν
κουβέντα. Ἀποτραβήχτηκα καί γύριζα ὅλη τή νύχτα, µέ τό φόβο µου
συντροφιά.
Τό πρωί π' ἀνταµώσαµε, µᾶς πῆραν τά κλάµατα. Ἐµεῖς
λογαριάζαµε πώς κάτι θά βρίσκαµε στό χωριό, ἀφηµένο ἀπ' τούς
δικούς µας. Μά δέ βρήκαµε τίποτα καί στήν ἀπελπισιά µας,
ριχτήκαµε στούς συκοµπαξέδες.
Ὕστερα ἀπό µιά βροχή τά σύκα χάλασαν, µά εἶχαν ἀρχίσει νά
ὡριµάζουν τά κάστανα κι οἱ ἐλιές. Μαζέψαµε ὅσο καρπό
µπορούσαµε καί τόν βάλαµε στή σπηλιά µας.
Β΄. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
1. Η Ἱστορία ἑνός αἰχµαλώτου κλείνει µε τη φράση: «Σάν
τέλειωσε νά µοῦ διηγεῖται, τοῦ εἶπα: Βάλε τήν ὑπογραφή
σου. Κι ἐκεῖνος ἔγραψε:
Νικόλας Κοζάκογλου»
α. Ποια είναι η σχέση του προσώπου που «υπέγραψε» µε
τον αφηγητή της ιστορίας, µε τον κεντρικό ήρωα και µε
το συγγραφέα;
β. Ποιος υπήρξε ο ρόλος του συγγραφέα στην τελική
διαµόρφωση του συγκεκριµένου έργου;
Μονάδες 15

13

∆΄ ΤΑΞΗ

2.

Χαρακτηριστικό της αφήγησης στην Ἱστορία ἑνός
αἰχµαλώτου είναι ο λαϊκός λόγος. Να αναφέρετε τέσσερα
(4) βασικά γνωρίσµατά του και να γράψετε ένα
παράδειγµα για το καθένα µέσα από το απόσπασµα που
σας δόθηκε.
Μονάδες 20

3. Στην εισαγωγή του σχολικού βιβλίου υπάρχει η
παρατήρηση: «... η αφήγηση πολλές φορές επιταχύνεται
και αρκετά συµβάντα παραλείπονται, όταν δεν
θεωρούνται αναγκαία για τη γενικότερη οικονοµία».
α. Να εντοπίσετε στο απόσπασµα από την Ἱστορία ἑνός
αἰχµαλώτου δύο χωρία, µε τα οποία επαληθεύεται η
παραπάνω άποψη.
β. Ποια χαρακτηριστικά αποκτά η
συγκεκριµένη αφηγηµατική τεχνική;
4.

µε

τη

Μονάδες 20

«Τέλος φτάσαµε ἔξω ἀπ' τό χωριό µας. Μπήκαµε στό δάσος,
κι ἀπό κεῖ τό βλέπαµε στήν κορφή, ὅπως τό ξέραµε. Καµιά
πενηνταριά φῶτα ἔκαιγαν. Τά σκυλιά ἀλυχτοῦσαν. Ἦταν ὅπως
τότες, πού ἤµασταν ἐκεῖ. Κλάψαµε. Μᾶς φάνηκε πώς
γλυτώσαµε ἀπό φυγόστρατοι καί γυρίζαµε στά σπίτια µας νά
ἡσυχάσουµε.
− Πᾶµε, µοῦ λέει ὁ σύντροφός µου, ἴσως ἀκόµα νά 'ναι οἱ
δικοί µας, πᾶµε νά δοῦµε γιά νά πιστέψουµε.
Καί ξεκινήσαµε χωριστά, ἀφοῦ πρῶτα ὁρίσαµε τήν ἄλλη
µέρα ν' ἀνταµώσουµε στή σπηλιά. Αὐτός τράβηξε σέ ἄλλο
µαχαλά, ἐγώ σέ ἄλλον. Ὅπου κι ἄν πήγαµε, ὅλα ρηµαγµένα.
Τά σπίτια ἀνοιχτά, ἄδεια, οἱ πόρτες σπασµένες µέ τά
τσεκούρια. Μονάχα στήν ἀγορά ἔµεναν ἀκόµα λίγοι Τοῦρκοι
καί στήν ἀστυνοµία ὁ σκοπός. Στό σκολειό, πού τό 'χαν γεµάτο
ἔπιπλα καί ροῦχα, ἀπό µέσα ἀκουγόταν κουβέντα.
Ἀποτραβήχτηκα καί γύριζα ὅλη τή νύχτα, µέ τό φόβο µου
συντροφιά.

µαχαλάς: γειτονιά, συνοικία

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

αφήγηση

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 6ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 7ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

Τό πρωί π' ἀνταµώσαµε, µᾶς πῆραν τά κλάµατα. Ἐµεῖς
λογαριάζαµε πώς κάτι θά βρίσκαµε στό χωριό, ἀφηµένο ἀπ'
τούς δικούς µας. Μά δέ βρήκαµε τίποτα καί στήν ἀπελπισιά
µας, ριχτήκαµε στούς συκοµπαξέδες.
Ὕστερα ἀπό µιά βροχή τά σύκα χάλασαν, µά εἶχαν ἀρχίσει
νά ὡριµάζουν τά κάστανα κι οἱ ἐλιές. Μαζέψαµε ὅσο καρπό
µπορούσαµε καί τόν βάλαµε στή σπηλιά µας.»
Να σχολιάσετε τις συναισθηµατικές αντιδράσεις και τις
ενέργειες των προσώπων, όπως αυτές παρουσιάζονται στο
παραπάνω απόσπασµα.
Μονάδες 25
5. Σε ποιες σκέψεις σάς οδηγούν σχετικά µε τον πόλεµο και
την ειρήνη το απόσπασµα από την Ἱστορία ἑνός
αἰχµαλώτου του Στρατή ∆ούκα και η περιγραφή της
Σµύρνης στο απόσπασµα που ακολουθεί;

∆΄ ΤΑΞΗ
φτάνανε ἀπ' τό ἐσωτερικό. Σέρνανε µαζί τους µπόγους, τσοµπλέκια17,
µπαοῦλα, κονίσµατα, φορεῖα µ' ἄρρωστους, κατσίκες, κότες, σκύλους. Οἱ
ἐκκλησιές, οἱ στρατῶνες, τά σκολειά, οἱ ἀποθῆκες, οἱ φάµπρικες, ὅλα γέµισαν
πρόσφυγες· βελόνι νά 'ριχνες δέ θά 'πεφτε.

Μονάδες 20
17

τσοµπλέκια: µικροαντικείµενα

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ
1. Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα προκαταρκτικά (ηµεροµηνία,

2. Να

γράψετε

το ονοµατεπώνυµό σας

στο πάνω

φωτοαντιγράφων αµέσως µόλις σας παραδοθούν.

Μόλις πάτησα τό ποδάρι µου στή Σµύρνη, στάθηκα νά πάρω ἀνάσα.
Σταυροκοπήθηκα, µ' ἔπιασε µιά ξαφνική χαρά. Πάντα ἐδῶ στή Σµύρνη ἔβρισκε
σιγουριά κι ἀποκούµπι ἡ ρωµιοσύνη. Οἱ Τούρκοι τή λέγανε "Γκιαούρ Ισµίρ" κι
ἤτανε πραγµατικά ἡ Ἄπιστη γι' αὐτούς· γιά µᾶς ὅµως ἤτανε ἡ χαρούµενη καί
φιλόξενη πρωτεύουσα τοῦ ἑλληνισµοῦ. Μοσχοβολοῦσε γιασεµί καί
λαχταροῦσε γιά λευτεριά. Μόνο νά σεριανᾶς στό Καί, στά µπουλβάρια14, [...]
νά νταραβερίζεσαι15 στά µπεζεστένια16, νά πίνεις ρακί στό Κόρσο, νά βλέπεις
παντοῦ κέφι, χαρά, σοῦ µαλάκωνε ἡ καρδιά, γέµιζε φῶς, πόθους, θάρρητα. Νά
ζήσω, ἔλεγες, νά ζήσω, νά δουλέψω ἀπεξαρχῆς, νά φτιάσω τοῦτο καί τ' ἄλλο,
νά χαρῶ, νά ἀγαπήσω, νά χτίσω.

∆εν επιτρέπεται να γράψετε καµιά άλλη σηµείωση.

14
15
16

µπουλβάρια: λεωφόροι
νταραβερίζεσαι: αναπτύσσεις διάφορες σχέσεις
µπεζεστένια: αγορές.

ΤΕΛΟΣ 6ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

θα τα

αντιγράψετε στο τετράδιο.

∆ιδώ Σωτηρίου, Ματωµένα Χώµατα

Τώρα τί 'τανε αὐτό π' ἀντίκριζα; Μιά νεκρή πολιτεία. Τά µαγαζιά καί τά
κέντρα κλειδωµένα µέ διπλό λουκέτο. Τά σπίτια βουβά, σάν ἀκατοίκητα. Γέλιο
δέν ἄκουγες, παιδί δέν ἔβλεπες νά παίζει στόν δρόµο. Καραβάνια θλιβερά
σερνόντανε στά σοκάκια σάν µιά σειρά κάµπιες. Κορµιά κυρτωµένα, πρόσωπα
χολιασµένα, χαλκοπράσινα, χείλη ξερά, ἀσπρισµένα. Ἤτανε οἱ πρόσφυγες πού

δεν

κατεύθυνση, εξεταζόµενο µάθηµα). Τα θέµατα

µέρος

των

Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε µαζί µε το τετράδιο
και τα φωτοαντίγραφα.
3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα ερωτήµατα.
4. Κάθε απάντηση σωστά τεκµηριωµένη είναι αποδεκτή.
5. ∆ιάρκεια

εξέτασης:

Τρεις

(3)

ώρες

µετά

τη

διανοµή

των

φωτοαντιγράφων.
6.

Χρόνος δυνατής αποχώρησης: Μία (1) ώρα µετά τη διανοµή των
φωτοαντιγράφων.

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΤΕΛΟΣ 7ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ∆΄ ΤΑΞΗΣ
ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 ΙΟΥNΙΟΥ 2004
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ :
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΕΞΙ (6)
Α΄. ΚΕΙΜΕΝΟ
Γεώργιος Βιζυηνός, Τό ἁµάρτηµα τῆς µητρός µου (απόσπασµα)
Ἀπό τῆς στιγµῆς ταύτης ἡ µήτηρ µας ἤρχισε νά ἐπιδαψιλεύῃ1 εἰς τήν
θετήν µας ἀδελφήν τόσας περιποιήσεις, ὅσων ἴσως δέν ἠξιώθηµεν ἡµεῖς εἰς τήν
ἡλικίαν της καί εἰς καιρούς πολύ εὐτυχεστέρους. Ἐνῷ δέ µετ' ὀλίγον χρόνον
ἐγώ µέν ἐπλανώµην νοσταλγῶν ἐν τῇ ξένῃ, οἱ δέ ἄλλοι µου ἀδελφοί
ἐταλαιπωροῦντο κακοκοιµώµενοι εἰς τά ἐργαστήρια τῶν "µαστόρων", τό ξένον
κοράσιον ἐβασίλευεν εἰς τόν οἶκον µας, ὡς ἐάν ἦτον ἐδικός του.
Οἱ µικροί τῶν ἀδελφῶν µου µισθοί θά ἐξήρκουν πρός ἀνακούφισιν τῆς
µητρός, ἐφ' ᾧ καί τῇ ἐδίδοντο. Ἀλλ' ἐκείνη, ἀντί νά τούς δαπανᾷ πρός
ἀνάπαυσίν της, ἐπροίκιζε δι' αὐτῶν τήν θετήν της θυγατέρα καί ἐξηκολούθει
ἐργαζοµένη πρός διατροφήν της. Ἐγώ ἔλειπον µακράν, πολύ µακράν, καί ἐπί
πολλά ἔτη ἠγνόουν τί συνέβαινεν εἰς τόν οἶκόν µας. Πρίν δέ κατορθώσω νά
ἐπιστρέψω, τό ξένον κοράσιον ηὐξήθη, ἀνετράφη, ἐπροικίσθη καί ὑπανδρεύθη,
ὡς ἐάν ἦτον ἀληθῶς µέλος τῆς οἰκογενείας µας.
Ὁ γάµος αὐτῆς, ὅστις φαίνεται ἐπίτηδες ἐπεσπεύθη, ὑπῆρξεν ἀληθής
"χαρά" τῶν ἀδελφῶν µου. Οἱ δυστυχεῖς ἀνέπνευσαν, ἀπαλλαγέντες ἀπό τό
πρόσθετον φορτίον. Καί εἶχον δίκαιον. ∆ιότι ἡ κόρη ἐκείνη, ἐκτός ὅτι ποτέ δέν
ᾐσθάνθη πρός αὐτούς ἀδελφικήν τινα στοργήν, ἐπί τέλους ἀπεδείχθη
ἀχάριστος πρός τήν γυναῖκα, ἥτις περιεποιήθη τήν ζωήν αὐτῆς µέ τοσαύτην
φιλοστοργίαν, ὅσην ὀλίγα γνήσια τέκνα ἐγνώρισαν.
Εἶχον λόγους λοιπόν οἱ ἀδελφοί µου να εἶναι εὐχαριστηµένοι και εἶχον
λόγους να πιστεύσουν, ὅτι καί ἡ µήτηρ ἀρκετά ἐδιδάχθη ἐκ τοῦ παθήµατος
ἐκείνου.
Ἀλλ' ὁποία ὑπῆρξεν ἡ ἔκπληξίς των, ὅταν, ὀλίγας µετά τούς γάµους
ἡµέρας, τήν εἶδον νά ἔρχεται εἰς τήν οἰκίαν, σφίγγουσα τρυφερῶς εἰς τήν
ἀγκάλην της ἕν δεύτερον κοράσιον, ταύτην τήν φοράν ἐν σπαργάνοις!
- Τό κακότυχο! ἀνεφώνει ἡ µήτηρ µου, κύπτουσα συµπαθητικῶς ἐπί τῆς
µορφῆς τοῦ νηπίου, δέν τό ἔφθανε πώς ἐγεννήθη κοιλιάρφανο, µόν' ἀπέθανε
καί ἡ µάνα του καί τό ἄφηκε µέσ' στή στράτα! Καί, εὐχαριστηµένη τρόπον

∆΄ ΤΑΞΗ
τινά ἐκ τῆς ἀτυχοῦς ταύτης συµπτώσεως, ἐπεδείκνυε τό λάφυρόν της
θριαµβευτικῶς πρός τούς ἐνεούς2 ἐκ τῆς ἐκπλήξεως ἀδελφούς µου.
Τό υἱικόν σέβας ἦτο πολύ, καί ἡ αὐθεντεία3 τῆς µητρός µεγάλη, ἀλλ' οἱ
πτωχοί ἀδελφοί µου ἦσαν τόσον ἀπογοητευµένοι, ὥστε δέν ἐδίστασαν νά
ὑποδείξουν εὐσχήµως4 πως εἰς τήν µητέραν των, ὅτι καλόν θά ἦτο νά
παραιτηθῇ τοῦ σκοποῦ της. Ἀλλά τήν εὗρον ἀµετάπειστον. Τότε ἐδήλωσαν
φανερά τήν δυσαρέσκειάν των καί τῇ ἠρνήθησαν τήν διαχείρισιν τοῦ
βαλαντίου5 των. Ὅλα εἰς µάτην.
- Μή µοῦ φέρετε τίποτε, ἔλεγεν ἡ µήτηρ µου, ἐγώ δουλεύω καί τό θρέφω,
σάν πώς ἔθρεψα καί σᾶς. Καί ὅταν ἔλθῃ ὁ Γιωργής µου ἀπ' τή ξενιτειά, θά τό
προκίσῃ καί θά τό πανδρέψῃ. Ἀµ' τί θαρρεῖτε! Ἐµένα τό παιδί µου µέ τό
ὑποσχέθηκε. -Ἐγώ, µάνα, θά σέ θρέψω καί σένα καί το ψυχοπαῖδί σου. - Ναί !
ἔτσι µέ τό εἶπε, πού νἄχῃ τήν εὐχή µου!
Ὁ Γιωργής ἤµην ἐγώ. Καί τήν ὑπόσχεσιν ταύτην τήν εἶχον δώσει ἀληθῶς,
ἀλλά πολύ προτύτερα.
Ἦτο καθ' ἥν ἐποχήν ἡ µήτηρ µας εἰργάζετο διά νά θρέψῃ τήν πρώτην µας
θετήν ἀδελφήν καθώς καί ἡµᾶς. Ἐγώ τήν συνώδευον κατά τάς διακοπάς τῶν
µαθηµάτων, παίζων παρ' αὐτῇ, ἐνῷ ἐκείνη ἔσκαπτεν ἤ ἐξεβοτάνιζεν. Μίαν
ἡµέραν διακόψαντες τήν ἐργασίαν ἐπεστρέφοµεν ἀπό τούς ἀγρούς φεύγοντες
τόν ἀφόρητον καύσωνα, ὑφ' οὗ ὀλίγον ἔλειψε νά λιποθυµήσῃ ἡ µήτηρ µου.
Καθ' ὁδόν κατελήφθηµεν ὑπό ραγδαιοτάτης βροχῆς, ἐξ ἐκείνων, αἵτινες
συµβαίνουσι παρ' ἡµῖν συνήθως, µετά προηγηθεῖσαν ὑπερβολικήν ζέστην ἤ
λαύραν, καθώς τήν ὀνοµάζουν οἱ συντοπῖταί µου. ∆έν ἤµεθα πλέον πολύ
µακράν τοῦ χωρίου, ἀλλ' ἔπρεπε νά διαβῶµεν ἕνα χείµαρρον, ὅστις
πληµµυρήσας ἐκατέβαινεν ὁρµητικώτατος. Ἡ µήτηρ µου ἠθέλησε νά µέ σηκώσῃ
εἰς τόν ὦµόν της. Ἀλλ' ἐγώ ἀπεποιήθην6.
- Εἶσαι ἀδύνατη ἀπό τή λιποθυµία, τῇ εἶπον. Θά µέ ρίψῃς µέσ' στόν
ποταµό.
Καί ἐσήκωσα τά φορέµατά µου καί εἰσῆλθον δροµαῖος7 εἰς τό ρεῦµα, πρίν
ἐκείνη προφθάσῃ νά µέ κρατήσῃ. Εἶχον ἐµπιστευθῆ εἰς τάς δυνάµεις µου πλέον
ἤ ὅ,τι ἔπρεπε. ∆ιότι πρίν σκεφθῶ νά ὑποχωρήσω, οἱ πόδες µου ἔχασαν τό
στήριγµά των, καί, ἀνατραπείς παρεσύρθην ὑπό τοῦ χειµάρρου ὡς κέλυφος
καρύου.
Μία σπαρακτική κραυγή φρίκης εἶναι πᾶν ὅ,τι ἐνθυµοῦµαι ἐκ τῶν µετά
ταῦτα. Ἦτον ἡ φωνή τῆς µητρός µου, ἥτις ἐρρίφθη εἰς τά ρεύµατα γιά νά µέ
σώσῃ.

2
3
4
5
6
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ε πι δα ψι λε ύω · παρέχω µε αφ θονία .

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

7

εν ε ό ς · ἐ µ βρόντητος, ἄ ν αυδο ς .
αυ θεντεί α · η εξουσ ιασ τική δύναµ η .
εύ σχ ηµο ς · ο επ ιφανε ια κά δι κα ιολ ο γηµένος .
βαλά ντι ο · χρη µατ οφυλ άκι ο, πουγγί .
απ ο πο ιο ύ µαι · αρν ο ύ µ αι κάτι προσφερόµε νο ή ζ η τ ο ύ µ ε ν ο .
δ ρο µα ίο ς · τρεχάτ ος , τ αχύ ς, γρ ήγ ορος .

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

∆΄ ΤΑΞΗ
Πῶς δέν ἔγινα αἰτία να πνιγῇ καί ἐκείνη µετ' ἐµοῦ, εἶναι θαῦµα. ∆ιότι ὁ
χείµαρρος ἐκεῖνος ἔχει κακήν φήµην παρ' ἡµῖν. Καί ὅταν λέγουν περί τινος "τόν
ἐπῆρε τό ποτάµι", ἐννοοῦν ὅτι ἐπνίγη εἰς αὐτόν τοῦτον τόν χείµαρρον.
Καί ὅµως ἡ µήτηρ µου λιγόθυµος καθώς ἦτο, κατάκοπος, βεβαρυµένη ἀπό
ἐπαρχιακά φορέµατα, ἱκανά νά πνίξουν καί τόν δεξιώτερον κολυµβητήν, δέν
ἐδίστασε νά ἐκθέσῃ τήν ζωήν αὑτῆς εἰς κίνδυνον. Ἐπρόκειτο νά µέ σώσῃ, καί
ἄς ἤµην ἐκεῖνό της τό τέκνον, τό ὁποῖον προσέφερε ἄλλοτε εἰς τόν Θεόν ὡς
ἀντάλλαγµα ἀντί τῆς θυγατρός της.
Ὅταν ἔφθασεν εἰς τόν οἶκον καί µέ ἀπέθεσε χαµαί ἀπό τόν ὦµόν της, ἤµην
ἀκόµη παραζαλισµένος. ∆ιά τοῦτο, ἀντί νά αἰτιαθῶ τήν ἀπρονοησίαν µου διά
τό συµβάν, ἀπέδωκα αὐτό εἰς τάς ἐργασίας τῆς µητρός µου.
- Μή δουλεύεις πιά, µάνα, τῇ εἶπον, ἐνῷ ἐκείνη µ' ἐνέδυε στεγνά φορέµατα.
- Ἀµ' ποιός θά µᾶς θρέφῃ, παιδί µου, σάν δέν δουλεύω ἐγώ; - Ἠρώτησεν
ἐκείνη στενάξασα.
- Ἐγώ, µάνα! ἐγώ! - τῇ ἀπήντησα τότε µετά παιδικού στόµφου.
- Καί τό ψυχοπαίδι µας;
- Κ' ἐκεῖνο ἐγώ!
Ἡ µήτηρ ἐµειδίασεν ἀκουσίως, διά τήν ἐπιβλητικήν στάσιν, ἥν ἔλαβον
προφέρων τήν διαβεβαίωσιν ταύτην. Ἔπειτα διέκοψε τήν ὁµιλίαν ἐπειποῦσα·
- Ἀµ' θρέψε δά πρῶτα τόν ἑαυτό σου καί ὕστερα βλέπουµε.
∆έν παρῆλθε πολύς καιρός καί ἀπηρχόµην εἰς τά ξένα.
Ἡ µήτηρ βεβαίως οὐδ' ἐσηµείωσε κἄν τήν ὑπόσχεσιν ἐκείνην. Ἐγώ ὅµως
ἐνθυµούµην πάντοτε, ὅτι ἡ αὐταπάρνησίς της µοί ἐχάρισε διά δευτέραν φοράν
τήν ζωήν, τήν ὁποίαν τῇ ὤφειλον. ∆ιά τοῦτο εἶχον τήν υπόσχεσιν ἐκείνην ἐπί
τῆς καρδίας µου, καί ὅσον ἐµεγάλωνα, τόσῳ σπουδαιότερον ἐνόµιζα τόν
ἑαυτόν µου ὑποχρεωµένον πρός ἐκπλήρωσίν της.
- Μή κλαίγῃς µητέρα, τῇ εἶπον ἀναχωρῶν. Ἐγώ πηγαίνω πιά νά κάµω
παράδες. Ἔννοια σου! Ἀπό τώρα καί νά πάγῃ θά σέ θρέφω καί σένα καί το
παραπαῖδί σου. Ἀλλά, ἀκούεις; ∆έν θέλω πιά νά δουλεύῃς!
∆έν ἤξευρον ἀκόµη ὅτι δεκαετές παιδίον ὄχι τήν µητέρα, ἀλλ' οὐδέ τόν
ἑαυτόν του δέν δύναται νά θρέψῃ. Καί δεν ἐφανταζόµην, ὁποῖαι φοβεραί
περιπέτειαι µέ περιέµενον καί πόσας πικρίας ἔµελλον ἀκόµη νά ποτίσω τήν
µητέρα µου διά τῆς ξενιτείας ἐκείνης, δι' ἧς ἤλπιζον νά τήν ἀνακουφίσω.
Ἐπί πολλά ἔτη ὄχι µόνον βοήθειαν, ἀλλ' οὐδέ µίαν ἐπιστολήν κατώρθωσα
νά τῇ στείλω. Ἐπί πολλά ἔτη παρεµόνευεν εἰς τούς δρόµους, ἐρωτῶσα τούς
διαβάτας µή µέ εἶδον πουθενά.
Πότε τῇ ἔλεγον, ὅτι ἐδυστύχησα ἐν Κωνσταντινουπόλει καί ἐτούρκευσα.
- Νά φᾶνε τή γλῶσσά τους πού τὤβγαλαν! - ἀπεκρίνετο ἡ µήτηρ µου.
Αὐτός πού λένε, δέν µπορεῖ νά ἦτον τό παιδί µου! - Ἀλλά µετ' ὀλίγον ἐκλείετο
περίτροµος εἰς τό εἰκονοστάσιόν µας, καί προσηύχετο δακρυρροοῦσα πρός τόν
Θεόν, διά νά µέ φωτίσῃ νά ἐπανέλθω εἰς τήν πίστην τῶν πατέρων µου.

∆΄ ΤΑΞΗ
Πότε τῇ ἔλεγον, ὅτι ἐναυάγησα εἰς τάς ἀκτάς τῆς Κύπρου, καί ἐπαιτῶ
ρακένδυτος εἰς τούς δρόµους.
- Φωτιά νά τούς κάψῃ, ἀπεκρίνετο ἐκείνη. Τό λέν ἀπό τή ζούλια τους. Τό
παιδί µου θενἄκανε κατάστασι8 καί πά' στόν Ἅγιο Τάφο.
Ἀλλά µετ' ὀλίγον ἐξήρχετο εἰς τούς δρόµους, ἐξετάζουσα τούς διαβατικούς
ἐπαίτας, καί µετέβαινεν ὅπου ἠκούετο κανείς "καραβοτσακισµένος" µέ τήν
θλιβεράν ἐλπίδα ν' ἀνακαλύψῃ ἐν αὐτῷ τό ἴδιόν της τέκνον, µέ τήν πρόθεσιν
νά δώσῃ εἰς αὐτόν τά στερήµατά της, ὅπως τά εὕρω ἐγώ εἰς τά ξένα ἀπό τάς
χεῖρας τῶν ἄλλων.
Καί ὅµως, ὁσάκις ἐπρόκειτο περί τῆς θετῆς αὐτῆς θυγατρός, τά ἐλησµόνει
ὅλα ταῦτα καί ἐφοβέριζε τούς ἀδελφούς µου, ὅτι ἐλθών ἐγώ ἀπό τά ξένα θά
τούς ἐντροπιάσω διά τῆς γενναιότητός µου, καί θά προικίσω καί θά
ὑπανδρεύσω τήν κόρην της ἐν ποµπῇ καί παρατάξει.
- Ἔ; Ἀµ' τί θαρρεῖτε! Ἐµένα τό παιδί µου µέ τό ὑποσχέθηκε! Ἄς ἔχῃ τήν
εὐχή µου!
Β΄. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
1. Σε ποιο ιστορικοκοινωνικό πλαίσιο εντάσσεται το έργο Τό
ἁµάρτηµα τῆς µητρός µου; Να τεκµηριώσετε την απάντησή σας
µε πέντε συγκεκριµένα παραδείγµατα από το απόσπασµα.
Μονάδες 15
2. «Αφηγηµατικοί τρόποι ονοµάζονται τα συστατικά στοιχεία που
συναποτελούν µιαν αφήγηση· ... : α) Έκθεση· είναι η αφήγηση γεγονότων
και πράξεων ... β) ∆ιάλογος· το µέρος της αφήγησης, στο οποίο δύο ή
περισσότερα πρόσωπα της αφήγησης παρουσιάζονται συνδιαλεγόµενα σε
ευθύ λόγο ... γ) Περιγραφή· είναι η αναπαράσταση (του εξωτερικού)
προσώπων, τόπων και αντικειµένων εκ µέρους του αφηγητή σε τρίτο
πρόσωπο ... δ) Σχόλιο· είναι η µετά από µια διακοπή της αφήγησης
(έκθεσης, περιγραφής, διαλόγου) παρεµβολή σχολίων, σκέψεων, γνωµών ή
και ολόκληρων µικρών διατριβών του αφηγητή ...» (Γεώργιος Βελουδής,
Γραµµατολογία-Θεωρία της Λογοτεχνίας, "∆ωδώνη" , Αθήνα 1994, σελ.
146-147). Να εντοπίσετε στο απόσπασµα από Τό ἁµάρτηµα τῆς µητρός
µου τους παραπάνω αφηγηµατικούς τρόπους (δηλαδή: Έκθεση, ∆ιάλογο,
Περιγραφή, Σχόλιο). Να δώσετε ένα παράδειγµα για κάθε περίπτωση.
Μονάδες 20
3. Το σύνολο σχεδόν των µελετητών του έργου Τό ἁµάρτηµα τῆς µητρός µου
χαρακτηρίζει την "ψυχογραφική δύναµη" του Βιζυηνού "απαράµιλλη". Να
τεκµηριώσετε την εν λόγω θέση µε δύο συγκεκριµένες αναφορές στο
απόσπασµα.
Μονάδες 20
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ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

θενάκανε κα τάσ τασι · έ κανε π ρο κ οπή .

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
4.

5.

∆΄ ΤΑΞΗ
"Ὁ γάµος αὐτῆς, ὅστις φαίνεται ἐπίτηδες ἐπεσπεύθη, ὑπῆρξεν ἀληθής
"χαρά" τῶν ἀδελφῶν µου. Οἱ δυστυχεῖς ἀνέπνευσαν, ἀπαλλαγέντες ἀπό τό
πρόσθετον φορτίον. Καί εἶχον δίκαιον. ∆ιότι ἡ κόρη ἐκείνη, ἐκτός ὅτι
ποτέ δέν ᾐσθάνθη πρός αὐτούς ἀδελφικήν τινα στοργήν, ἐπί τέλους
ἀπεδείχθη ἀχάριστος πρός τήν γυναῖκα, ἥτις περιεποιήθη τήν ζωήν αὐτῆς
µέ τοσαύτην φιλοστοργίαν, ὅσην ὀλίγα γνήσια τέκνα ἐγνώρισαν."
Να σχολιάσετε σε δύο παραγράφους (140-160 λέξεις συνολικά) τη
στάση της υιοθετηµένης κόρης απέναντι στη θετή µητέρα της, καθώς και
τα συναισθήµατα που προκάλεσε στα αδέλφια του αφηγητή ο γάµος της
κόρης.
Μονάδες 25

ΑΡΧΗ 6ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ
κι ἄν τό φτωχό καλύβι µας ντροπή σοῦ φέρνει, ὡς τόσο,
καί πάλι θά 'µαι πρόθυµη συχώρεσι νά δώσω.
Μ' ἄν τήν Πατρίδα ἀπαρνηθῇς, πού τήν λατρεύοµ' ὅλοι,
νά 'ν' ἡ ζωή σου, ὅπου κι ἄν πάς, ἀγκάθια καί τριβόλοι.
1. µισσεµός· ξενιτεµός.
2. µισσεύω· αποµακρύνοµαι από την πατρίδα µου, ξενιτεύοµαι.
3. τριβόλοι· ζιζάνια των αγρών.

Μονάδες 20

Το ποίηµα "Μισσεµός" που ακολουθεί είναι του Ιωάννη Πολέµη. Να
σχολιάσετε τα λόγια της µητέρας στους δύο τελευταίους στίχους. Ο
σχολιασµός να γίνει σε σχέση µε όσα η µητέρα λέει στο υπόλοιπο τµήµα
του ποιήµατος.

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
1. Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα προκαταρκτικά (ηµεροµηνία,

Ιωάννη Πολέµη, Μισσεµός

2. Να

κατεύθυνση, εξεταζόµενο µάθηµα). Τα θέµατα
γράψετε

το ονοµατεπώνυµό σας

στο

πάνω

Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε µαζί µε το τετράδιο

για χάρι σου ν' ἀνθοβολοῦν καί τά λιθάρι' ἀκόµη·

και τα φωτοαντίγραφα.
3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα ερωτήµατα.

νά πίνῃς καί νά ξεδιψᾷς καί νά 'ναι αὐτό γεµᾶτο

4. Κάθε απάντηση σωστά τεκµηριωµένη είναι αποδεκτή.

σάν νά 'ν' ἡ βρύση ἀπό ψηλά κι αὐτό νά 'ν' ἀπό κάτω.

5. ∆ιάρκεια

κ' ἡ ξεγελάστρα ἡ ὀµορφιά µέ τά γλυκά της µάτια.
Ἡ ἐλπίδα ἡ ἀχαλίνωτη ξεχνᾷ τά περασµένα,
καί θά ξεχάσῃς κάποτε µαζί µ' αὐτά καί µένα·

εξέτασης:

τρεις

(3)

ώρες

µετά

6.

διανοµή

των

Χρόνος δυνατής αποχώρησης: µία (1) ώρα µετά τη διανοµή των
φωτοαντιγράφων.
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

τό βιός µεσ' στά παλάτια του τήν περηφάνεια κρύβει
καί θά ντραπῇς γιά τό φτωχό τό πατρικό καλύβι.
Παιδί µου, ἄν τή µητέρα σου πάψῃς νά τήν θυµᾶσαι,
µέ δίχως βαρυγκόµησι συχωρεµένος νά 'σαι·
ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

τη

φωτοαντιγράφων.

Ἐκεῖ, παιδί µου, πού θά πάς, στά µακρυνά τά ξένα,
ἡ ἐλπίδα µέ τούς πόθους της, τό βιός µέ τά παλάτια

των

∆εν επιτρέπεται να γράψετε οποιαδήποτε άλλη σηµείωση.

Τριανταφυλλένια ἡ στράτα σου, κρινοσπαρµένοι οἱ δρόµοι,

δίχτυα πολλά κι ὀξόβεργες θά στήσουνε γιά σένα

µέρος

φωτοαντιγράφων αµέσως µόλις σας παραδοθούν.

σῦρε, παιδί µου, στό καλό καί σῦρε στήν εὐχή µου ...

καί τό ποτήρι τῆς χαρᾶς ποτέ νά µή στραγγίσῃς·

θα τα

αντιγράψετε στο τετράδιο.

Μισσεύεις γιά τήν ξενιτειά καί µένω µοναχή µου·

τά δάκρυά µου νά γενοῦν διαµάντια σ' ὅ,τι ἀγγίσῃς,

δεν

ΤΕΛΟΣ 6ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ∆΄ ΤΑΞΗΣ
ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ:
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3)
Α΄. ΚΕΙΜΕΝΟ
Μαρία Πολυδούρη:
Μόνο γιατί μ’ ἀγάπησες
∆έν τραγουδῶ, παρά γιατί μ’ ἀγάπησες
στά περασμένα χρόνια.
Καί σέ ἥλιο, σέ καλοκαιριοῦ προμάντεμα
καί σέ βροχή, σέ χιόνια,
δέν τραγουδῶ παρά γιατί μ’ ἀγάπησες.
Μόνο γιατί μέ κράτησες στά χέρια σου
μιά νύχτα καί μέ φίλησες στό στόμα,
μόνο γι’ αὐτό εἶμαι ὡραία σάν κρίνο ὁλάνοιχτο
κι ἔχω ἕνα ρῖγος στήν ψυχή μου ἀκόμα,
μόνο γιατί μέ κράτησες στά χέρια σου.
Μόνο γιατί τά μάτια σου μέ κύτταξαν
μέ τήν ψυχή στό βλέμμα,
περήφανα στολίστηκα τό ὑπέρτατο
τῆς ὕπαρξής μου στέμμα,
μόνο γιατί τά μάτια σου μέ κύτταξαν.
Μόνο γιατί μ’ ἀγάπησες γεννήθηκα
γι’ αὐτό ἡ ζωή μου ἐδόθη
στήν ἄχαρη ζωή τήν ἀνεκπλήρωτη
μένα ἡ ζωή πληρώθη.
Μόνο γιατί μ’ ἀγάπησες γεννήθηκα.
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

∆΄ ΤΑΞΗ

Μονάχα γιατί τόσο ὡραῖα μ’ ἀγάπησες
ἔζησα, νά πληθαίνω
τά ὀνείρατά σου, ὡραῖε, πού βασίλεψες
κι ἔτσι γλυκά πεθαίνω
μονάχα γιατί τόσο ὡραῖα μ’ ἀγάπησες.
(Οἱ τρίλιες πού σβήνουν, 1928)
Β΄. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
1. "Τα ποιήματα της Πολυδούρη μοιάζουν με σελίδες
ημερολογίου, όπως γράφει και ο ποιητής Κώστας
Στεργιόπουλος, ή με ερωτικές επιστολές που έχουν
συγκεκριμένο αποδέκτη". Να εντοπίσετε τρία στοιχεία που
επιβεβαιώνουν την παραπάνω άποψη στο συγκεκριμένο
ποίημα.
Μονάδες 15
2. Ολόκληρο το ποίημα δομείται σε μια σχέση ενέργειαςαποτελέσματος. Να επιβεβαιώσετε τη διαπίστωση αυτή με
δύο παραδείγματα από το κείμενο. Τι πετυχαίνει η
ποιήτρια με την επιλογή αυτής της σχέσης;
Μονάδες 20
3. Το κυκλικό σχήμα επανέρχεται σε κάθε στροφή του
ποιήματος. Να εντοπίσετε δύο συγκεκριμένες λειτουργίες
του μέσα στο κείμενο.
Μονάδες 20
4. Να σχολιάσετε σε μια παράγραφο το νόημα της τελευταίας
στροφής ("Μονάχα γιατί … ὡραῖα μ’ ἀγάπησες").
Μονάδες 25
5. Να επισημάνετε τέσσερις φράσεις με τις οποίες δηλώνεται η
δύναμη του έρωτα στο ποίημα "ΣΒΗΣΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΜΟΥ…"
του Ράινερ Μαρία Ρίλκε. Ποια χαρακτηριστικά του έρωτα
αποκαλύπτονται μέσα από αυτές;
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

Ράινερ Μαρία Ρίλκε:
ΣΒΗΣΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΜΟΥ...
Σβήσε τα μάτια μου . μπορώ να σε κοιτάζω,
τ’ αυτιά μου σφράγισέ τα, να σ’ ακούω μπορώ.
Χωρίς τα πόδια μου μπορώ να’ρθω σ’ εσένα,
και δίχως στόμα, θα μπορώ να σε παρακαλώ.
Κόψε τα χέρια μου, θα σε σφιχταγκαλιάζω,
σαν να ήταν χέρια, όμοια καλά, με την καρδιά.
Σταμάτησέ μου την καρδιά, και θα καρδιοχτυπώ
με το κεφάλι.
Κι αν κάμεις το κεφάλι μου σύντριμμα, στάχτη, εγώ
μέσα στο αίμα μου θα σ’ έχω πάλι.
μτφρ. Κωστής Παλαμάς

Μονάδες 20

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ
1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνον τα προκαταρκτικά (ημερομηνία,
κατεύθυνση, εξεταζόμενο μάθημα). ∆εν θα μεταφέρετε στο
τετράδιο τα κείμενα και τις ερωτήσεις.
2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των
φωτοαντιγράφων, αμέσως μόλις σας παραδοθούν.
∆εν επιτρέπεται να γράψετε οποιαδήποτε άλλη σημείωση. Κατά
την αποχώρησή σας, να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και το
φωτοαντίγραφο.
3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλες τις ερωτήσεις.
4. Κάθε τεκμηριωμένη απάντηση είναι αποδεκτή.
5. ∆ιάρκεια εξέτασης: Τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των
φωτοαντιγράφων.
6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: Μία (1) ώρα μετά την έναρξη της
εξέτασης.
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

∆΄ ΤΑΞΗ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
∆΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 31 ΜΑΪΟΥ 2006
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ:
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)
Α΄. ΚΕΙΜΕΝΟ
Γιάννης Ρίτσος, Η Σονάτα του Σεληνόφωτος
«[...] Τό ξέρω πώς καθένας μονάχος πορεύεται στόν ἔρωτα,
μονάχος στή δόξα καί στό θάνατο.
35 Τό ξέρω. Τό δοκίμασα. ∆έν ὠφελεῖ.
Ἄφησέ με νἄρθω μαζί σου.
Τοῦτο τό σπίτι στοίχειωσε, μέ διώχνει −
θέλω νά πῶ ἔχει παλιώσει πολύ, τά καρφιά ξεκολλᾶνε,
τά κάδρα ρίχνονται σά νά βουτᾶνε στό κενό,
40 οἱ σουβάδες πέφτουν ἀθόρυβα
ὅπως πέφτει τό καπέλο τοῦ πεθαμένου ἀπ’ τήν κρεμάστρα στο
σκοτεινό διάδρομο
ὅπως πέφτει τό μάλλινο τριμμένο γάντι τῆς σιωπῆς ἀπ’ τά γόνατά της
ἤ ὅπως πέφτει μιά λουρίδα φεγγάρι στήν παλιά,
ξεκοιλιασμένη πολυθρόνα.
Κάποτε ὑπῆρξε νέα κι αὐτή, − ὄχι ἡ φωτογραφία πού κοιτᾶς μέ τόση
δυσπιστία −
45 λέω γιά τήν πολυθρόνα, πολύ ἀναπαυτική, μποροῦσες ὧρες ὁλόκληρες
νά κάθεσαι
καί μέ κλεισμένα μάτια νά ὀνειρεύεσαι ὅ,τι τύχει
− μιάν ἀμμουδιά στρωτή, νοτισμένη, στιλβωμένη ἀπό φεγγάρι,
πιό στιλβωμένη ἀπ’ τά παλιά λουστρίνια μου πού κάθε μήνα τά δίνω
στό στιλβωτήριο τῆς γωνιᾶς,
ἤ ἕνα πανί ψαρόβαρκας πού χάνεται στό βάθος λικνισμένο ἀπ’ τήν ἴδια
του ἀνάσα,
50 τριγωνικό πανί σά μαντίλι διπλωμένο λοξά μόνο στά δυό
σά νά μήν εἶχε τίποτα νά κλείσει ἤ νά κρατήσει
ἤ ν’ ἀνεμίσει διάπλατο σέ ἀποχαιρετισμό. Πάντα μου εἶχα μανία μέ τά
μαντίλια,
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

∆΄ ΤΑΞΗ

ὄχι γιά νά κρατήσω τίποτα δεμένο,
τίποτα σπόρους λουλουδιῶν ἤ χαμομήλι μαζεμένο στούς ἀγρούς μέ τό
λιόγερμα
55 ἤ νά τό δέσω τέσσερις κόμπους σάν τό σκουφί πού φορᾶνε οἱ ἐργάτες
στ’ ἀντικρυνό γιαπί
ἤ νά σκουπίζω τά μάτια μου, − διατήρησα καλή τήν ὅρασή μου·
ποτέ μου δέ φόρεσα γυαλιά. Μιά ἁπλή ἰδιοτροπία τά μαντίλια.

2. Έχει διατυπωθεί η άποψη ότι: «Ο χρόνος [...] στη Σονάτα
του Σεληνόφωτος [...] με το προσωπείο της φθοράς και
του θανάτου επενεργεί καταλυτικά σε όλη τη διάρκεια
της ποιητικής − σκηνικής δράσης». Να επισημάνετε στο
κείμενο που σας δόθηκε τέσσερις σχετικές αναφορές και
να τις σχολιάσετε.
Μονάδες 20

Τώρα τά διπλώνω στά τέσσερα, στά ὀχτώ, στά δεκάξη
ν’ ἀπασχολῶ τά δάχτυλά μου. Καί τώρα θυμήθηκα
60 πώς ἔτσι μετροῦσα τή μουσική σάν πήγαινα στό Ὠδεῖο
μέ μπλέ ποδιά κι ἄσπρο γιακά, μέ δυό ξανθές πλεξοῦδες
− 8, 16, 32, 64, −
κρατημένη ἀπ’ τό χέρι μιᾶς μικρῆς φίλης μου ροδακινιᾶς ὅλο φῶς καί
ρόζ λουλούδια,
(συχώρεσέ μου αὐτά τά λόγια − κακή συνήθεια) − 32, 64, −
κ’ οἱ δικοί μου στήριζαν
65 μεγάλες ἐλπίδες στό μουσικό μου τάλαντο. Λοιπόν, σοὔλεγα γιά τήν
πολυθρόνα −
ξεκοιλιασμένη − φαίνονται οἱ σκουριασμένες σοῦστες, τά ἄχερα −
ἔλεγα νά τήν πάω δίπλα στό ἐπιπλοποιεῖο,
μά ποῦ καιρός καί λεφτά καί διάθεση − τί να πρωτοδιορθώσεις; −
ἔλεγα νά ρίξω ἕνα σεντόνι πάνω της, − φοβήθηκα
70 τ’ ἄσπρο σεντόνι σέ τέτοιο φεγγαρόφωτο. Ἐδῶ κάθησαν
ἄνθρωποι πού ὀνειρεύτηκαν μεγάλα ὄνειρα, ὅπως κ’ ἐσύ κι ὅπως κ’
ἐγώ ἄλλωστε,
καί τώρα ξεκουράζονται κάτω ἀπ’ τό χῶμα δίχως νά ἐνοχλοῦνται ἀπ’
τή βροχή ἤ τό φεγγάρι.
Ἄφησέ με νἄρθω μαζί σου [... ]»

(Τέταρτη ∆ιάσταση, 1956)

3. Να επισημάνετε στο κείμενο που σας δόθηκε τις εικόνες,
οι οποίες περιγράφουν τη γυναίκα της Σονάτας και να
τις σχολιάσετε.
Μονάδες 20
4. Τό ξέρω πώς καθένας μονάχος πορεύεται στόν ἔρωτα,
μονάχος στή δόξα καί στό θάνατο.
Τό ξέρω. Τό δοκίμασα. ∆έν ὠφελεῖ.
Ἄφησέ με νἄρθω μαζί σου .

Να σχολιάσετε
παραγράφους.

το

παραπάνω

απόσπασμα

σε

δύο

Μονάδες 25

5. Να συγκρίνετε ως προς το περιεχόμενο το κείμενο που
σας δόθηκε από τη Σονάτα του Σεληνόφωτος με το
παρακάτω απόσπασμα από την Ελένη του Γιάννη Ρίτσου
(και αυτή η ποιητική σύνθεση ανήκει στη συλλογή
Τέταρτη ∆ιάσταση).
Γιάννης Ρίτσος, Ελένη

1. Η Σονάτα του Σεληνόφωτος, όπως και οι περισσότερες
συνθέσεις της Τέταρτης ∆ιάστασης του Γιάννη Ρίτσου,
έχει χαρακτήρα θεατρικό. Να επισημάνετε στο κείμενο
που σας δόθηκε τρία στοιχεία που τεκμηριώνουν τη θέση
αυτή.
Μονάδες 15

Σέ τοῦτο τό σπίτι ὁ ἀγέρας ἔχει γίνει βαρύς κι ἀνεξήγητος, ἴσως
ἀπό τή φυσικότητα τῆς παρουσίας τῶν νεκρῶν. Μιά κασέλα
ἀνοίγει μόνη της, βγαίνουν παλιά φορέματα, θροΐζουν, στήνονται ὄρθια,
σεργιανοῦν σιγανά· δυό χρυσά κρόσια μένουν στό χαλί· ἕνα παραπέτασμα
παραμερίζει· − δέ φαίνεται κανείς − κι ὅμως εἶναι· ἕνα τσιγάρο
καίγεται μόνο του μές στό σταχτοδοχεῖο μέ μικρές διακοπές· − ἐκεῖνος
πού τὄχει ἀφήσει ἐκεῖ, βρίσκεται στ’ ἄλλο δωμάτιο, σάν κάπως ἀδέξιος,
μέ τήν πλάτη γυρισμένη, κοιτώντας στόν τοῖχο, πιθανόν μιάν ἀράχνη
ἤ μιά κηλίδα ὑγρασίας, − ἔτσι πρός τόν τοῖχο, γιά νά μήν ξεχωρίζει
τό σκοτεινό βαθούλωμα κάτω ἀπό τά προτεταμένα ζυγωματικά του.

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

Β΄. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

∆΄ ΤΑΞΗ

Οἱ νεκροί πιά δέ μᾶς πονοῦν, − κ’ εἶναι παράξενο − δέν εἶναι;
ὄχι γιά κείνους τόσο, ὅσο γιά μᾶς, − αὐτή ἡ οὐδέτερη οἰκειότητά τους
μ’ ἕναν χῶρο πού τούς ἔχει ἀρνηθεῖ καί πού αὐτοί δέ συνεισφέρουν
στά ἔξοδα τῆς συντήρησής του εἴτε στήν ἔγνοια τῆς φθορᾶς του,
αὐτοί, συντελεσμένοι κι ἀμετάβλητοι, μόνον σάν κάπως πιό μεγάλοι.

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
∆΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΜΑΪΟΥ 2007
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ:
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)

Μονάδες 20

Α΄. ΚΕΙΜΕΝΟ
∆ιονύσιος Σολωμός, Ο ΚΡΗΤΙΚΟΣ

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ EΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

4 [21.]

1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνον τα προκαταρκτικά (ημερομηνία,
κατεύθυνση, εξεταζόμενο μάθημα). ∆εν θα μεταφέρετε στο
τετράδιο τα κείμενα και τις ερωτήσεις.
2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των
φωτοαντιγράφων, αμέσως μόλις σας παραδοθούν.
∆εν επιτρέπεται να γράψετε οποιαδήποτε άλλη σημείωση. Κατά
την αποχώρησή σας, να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και το
φωτοαντίγραφο.
3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλες τις ερωτήσεις.
4. Κάθε τεκμηριωμένη απάντηση είναι αποδεκτή.
5. ∆ιάρκεια εξέτασης: Τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των
φωτοαντιγράφων.
6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: Μία (1) ώρα μετά την έναρξη της
εξέτασης.

Ἐκοίταξε τ’ ἀστέρια, κι ἐκεῖνα ἀναγαλλιάσαν 1 ,
Καί τήν ἀχτινοβόλησαν καί δέν τήν ἐσκεπάσαν·
Κι ἀπό τό πέλαο, πού πατεῖ χωρίς νά τό σουφρώνει 2 ,
Κυπαρισσένιο ἀνάερα 3 τ’ ἀνάστημα σηκώνει,
5 Κι ἀνεῖ 4 τς ἀγκάλες μ’ ἔρωτα καί μέ ταπεινοσύνη,
Κι ἔδειξε πάσαν ὀμορφιά καί πάσαν καλοσύνη.
Τότε ἀπό φῶς μεσημερνό ἡ νύχτα πλημμυρίζει,
Κι ἡ χτίσις ἔγινε ναός πού ὁλοῦθε λαμπυρίζει.
Τέλος σ’ ἐμέ πού βρίσκομουν ὀμπρός της μές στά ρεῖθρα 5 ,
10 Καταπώς στέκει στό Βοριά ἡ πετροκαλαμίθρα 6 ,
Ὄχι στήν κόρη, ἀλλά σ’ ἐμέ τήν κεφαλή της κλίνει·
Τήν κοίταζα ὁ βαριόμοιρος, μ’ ἐκοίταζε κι ἐκείνη.
Ἔλεγα πώς τήν εἶχα ἰδεῖ πολύν καιρόν ὀπίσω,
Κάν 7 σέ ναό ζωγραφιστή μέ θαυμασμό περίσσο,
15 Κάνε τήν εἶχε ἐρωτικά ποιήσει ὁ λογισμός μου,
Κάν τ’ ὄνειρο, ὅταν μ’ ἔθρεφε τό γάλα τῆς μητρός μου·
Ἤτανε μνήμη παλαιή, γλυκιά κι ἀστοχισμένη 8 ,
Πού ὀμπρός μου τώρα μ’ ὅλη της τη δύναμη προβαίνει·
Σάν τό νερό πού τό θωρεῖ τό μάτι ν’ ἀναβρύζει
20 Ξάφνου ὀχ 9 τά βάθη τοῦ βουνοῦ, κι ὁ ἥλιος τό στολίζει.
Βρύση ἔγινε τό μάτι μου κι ὀμπρός του δέν ἐθώρα,

ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ἀναγαλλιάζω = αισθάνομαι υπερβολική ευχαρίστηση
χωρίς νά τό σουφρώνει = χωρίς καν να ρυτιδώνει
ἀνάερα = σαν να στέκεται στον αέρα
ἀνεῖ = ανοίγει
ρεῖθρα = υδάτινα ρεύματα
π ε τ ρ ο κ α λ α μ ί θ ρ α = είδος πρωτόγονης μαγνητικής βελόνας από καλάμι, δείκτης πυξίδας, αλεξικέραυνο
κάν - κάνε = είτε-είτε
ἀστοχισμένη = ξεχασμένη
ὀχ = από

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

Κι ἔχασα αὐτό τό θεϊκό πρόσωπο γιά πολλή ὥρα,
Γιατί ἄκουγα τά μάτια της μέσα στά σωθικά μου,
Πού ἐτρέμαν καί δέ μ’ ἄφηναν νά βγάλω τή μιλιά μου·
25 Ὅμως αὐτοί εἶναι θεοί, καί κατοικοῦν ἀπ’ ὅπου
Βλέπουνε μές στήν ἄβυσσο καί στήν καρδιά τ’ ἀνθρώπου,
Κι ἔνοιωθα πώς μοῦ διάβαζε καλύτερα τό νοῦ μου
Πάρεξ 10 ἄν ἤθελε τῆς πῶ μέ θλίψη τοῦ χειλιοῦ μου:
«Κοίτα με μες στά σωθικά, πού φύτρωσαν οἱ πόνοι
..............................................................................................
..............................................................................................
30 Ὅμως ἐξεχειλίσανε τά βάθη τῆς καρδιᾶς μου·
Τ’ ἀδέλφια μου τά δυνατά οἱ Τοῦρκοι μοῦ τ’ ἀδράξαν,
Τήν ἀδελφή μου ἀτίμησαν κι ἀμέσως τήν ἐσφάξαν,
Τόν γέροντα τόν κύρην μου ἐκάψανε τό βράδι,
Καί τήν αὐγή μοῦ ρίξανε τή μάνα στό πηγάδι.
35 Στήν Κρήτη .......................................................................
Μακριά ’πό κεῖθ’ ἐγιόμισα τές φοῦχτες μου κι ἐβγῆκα.
Βοήθα, Θεά, τό τρυφερό κλωνάρι μόνο νά ’χω·
Σέ γκρεμό κρέμουμαι βαθύ, κι αὐτό βαστῶ μονάχο».

5 [22.]
Ἐχαμογέλασε γλυκά στόν πόνο τῆς ψυχῆς μου,
Κι ἐδάκρυσαν τά μάτια της, κι ἐμοιάζαν τῆς καλῆς μου.
Έχάθη, ἀλιά 11 μου! ἀλλ’ ἄκουσα τοῦ δάκρυου της ραντίδα 12
Στό χέρι, πού ’χα σηκωτό μόλις ἐγώ τήν εἶδα.—
5 Ἐγώ ἀπό κείνη τή στιγμή δέν ἔχω πλιά τό χέρι,
Π’ ἀγνάντευεν Ἀγαρηνό κι ἐγύρευε μαχαίρι·
Χαρά δέν τοῦ ’ναι ὁ πόλεμος· τ’ ἁπλώνω τοῦ διαβάτη
Ψωμοζητώντας, κι ἔρχεται μέ δακρυσμένο μάτι·
Κι ὅταν χορτάτα δυστυχιά τά μάτια μου ζαλεύουν 13 ,
10 Ἀργά, κι ὀνείρατα σκληρά τήν ξαναζωντανεύουν,
Καί μέσα στ’ ἄγριο πέλαγο τ’ ἀστροπελέκι σκάει,
Κι ἡ θάλασσα νά καταπιεῖ τήν κόρη ἀναζητάει,
Ξυπνῶ φρενίτης 14 , κάθομαι, κι ὁ νοῦς μου κινδυνεύει.
Καί βάνω τήν παλάμη μου, κι ἀμέσως γαληνεύει. —
15 Τά κύματα ἔσχιζα μ’ αὐτό, τ’ ἄγρια καί μυρωδάτα,
Μέ δύναμη πού δέν εἶχα μήτε στά πρῶτα νιάτα,
10
11
12
13
14

πάρεξ = εκτός
ἀλιά = αλοίμονο
ραντίδα = σταγόνα
ζαλεύουν = βαραίνουν από κούραση
φρενίτης = έξω φρενών, ταραγμένος

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

∆΄ ΤΑΞΗ
Μήτε ὅταν ἐκροτούσαμε 15 , πετώντας τά θηκάρια,
Μάχη στενή μέ τούς πολλούς ὀλίγα παλληκάρια,
Μήτε ὅταν τόν μπομπο-Ἰσούφ καί τς ἄλλους δύο βαροῦσα
20 Σύρριζα στή Λαβύρινθο π’ ἀλαίμαργα πατοῦσα.

Β΄. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
1. Από ποια ιστορικά γεγονότα εμπνεύσθηκε ο ∆. Σολωμός
την ποιητική του σύνθεση Ο ΚΡΗΤΙΚΟΣ;
Να τεκμηριώσετε την απάντησή σας με αναφορές μέσα
από το κείμενο που σας δόθηκε.
Μονάδες 15
2. α. Να σχολιάσετε τη στιχουργική του ποιήματος (μέτρο
[μονάδες 4], ομοιοκαταληξία [μονάδες 4], και επιδράσεις που
έχει δεχθεί ο ∆. Σολωμός σε σχέση με τη στιχουργική
[μονάδες 6]).
Μονάδες 14
β. Η γλώσσα του ∆. Σολωμού είναι ένα κράμα
δημοτικών, λόγιων και ιδιωματικών στοιχείων. Να
γράψετε δύο (2) παραδείγματα για κάθε στοιχείο.
Μονάδες 6
3. Στο κείμενο που σας δόθηκε υπάρχουν πολλές εικόνες,
παρομοιώσεις, μεταφορές, προσωποποιήσεις.
Να γράψετε δύο (2) παραδείγματα από την κάθε
κατηγορία.
Μονάδες 20
4. Με βάση τους στίχους 13-18 του αποσπάσματος 4 [21.],
«ἔλεγα ... προβαίνει», να δώσετε δύο (2) ερμηνείες της
φεγγαροντυμένης σε δύο (2) παραγράφους.
Μονάδες 25
5. Να συγκρίνετε το απόσπασμα 4 [21.] από τον ΚΡΗΤΙΚΟ του ∆.
Σολωμού με το παρακάτω απόσπασμα από τα Αιθιοπικά
του Ηλιοδώρου ως προς το περιεχόμενο.
Μονάδες 20

15

ἐκροτούσαμε = συγκροτούσαμε, συνάπταμε

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

Ηλιόδωρος, Αιθιοπικά 2. 1-6
1 Ήδη πλησίαζαν το πλοίο και τα πτώματα, όταν είδαν ένα
θέαμα ακόμα πιο παράξενο. Μια κόρη καθόταν πάνω σ’ ένα
βράχο, όμορφη τόσο που θα την έλεγες θεά, βαθιά πονεμένη
για το κακό κι όμως μ’ έναν αέρα ευγένειας και περηφάνιας.
2 Φορούσε δάφνινο στεφάνι στο κεφάλι και είχε στον ώμο
κρεμασμένη μια φαρέτρα· 1 το αριστερό της μπράτσο
ακουμπούσε στο τόξο, ενώ το χέρι της κρεμόταν χαλαρό. Με
τον αγκώνα του άλλου χεριού ακουμπισμένο στον δεξιό
μηρό της και με το πρόσωπο αφημένο στην παλάμη, πότε
έσκυβε να κοιτάξει έναν νέο που κειτόταν μπροστά της και
πότε σήκωνε το κεφάλι για να κοιτάξει ολόγυρα.
3 Ο δε νέος φαινόταν μεν σοβαρά τραυματισμένος και σαν
μόλις να συνερχόταν από τον βαθύ ύπνο του παρ’ ολίγον
θανάτου του, αλλ’ ακόμα κι έτσι άνθιζε η αρρενωπή
ομορφιά του και το πορφυρό αίμα που κυλούσε ποτάμι στα
μάγουλά του έκανε να λάμπει ακόμα περισσότερο η
λευκότητα του προσώπου του. Ο πόνος βάραινε τα βλέφαρά
του, αλλά η όψη της κόρης τον έκανε να σηκώνει το βλέμμα
σ’ αυτήν και το μόνο που ανάγκαζε τα μάτια του να
4 βλέπουν ήταν ότι έβλεπαν εκείνην. Καθώς σιγά σιγά
ξαναρχόταν στη ζωή, στέναξε βαθιά και ψιθύρισε αδύναμα
λέγοντας «Γλυκιά μου, στ’ αλήθεια έχεις σωθεί ή μήπως,
θύμα του πολέμου κι εσύ, δεν στέργεις 2 ούτε και νεκρή να
αποσπαστείς από μένα και η ψυχή σου σαν φάντασμα με
ακολουθεί στη δυστυχία μου;» Και η κόρη «Από σένα» είπε,
«εξαρτάται η σωτηρία μου και ο χαμός μου· το βλέπεις
αυτό;» και δείχνοντας ένα ξίφος πάνω στο γόνατό της, «ώς
τώρα», είπε, «έμεινε αργό γιατί η αναπνοή σου το
5 συγκρατούσε». Και με τα λόγια αυτά εκείνη μεν τινάχτηκε
από το βράχο, οι δε ληστές που στέκονταν στο λόφο, σαν να
τους χτύπησε στη θέα της κεραυνός, έτρεξαν θαμπωμένοι
1
2

φαρέτρα = δερμάτινη θήκη στην οποία τοποθετούσαν οι τοξότες τα βέλη τους
στέργω = δέχομαι, συναινώ

∆΄ ΤΑΞΗ

και περίτρομοι να κρυφτούν άλλος κάτω από άλλο θάμνο·
πιο μεγάλη ακόμα και πιο θεϊκή φάνταζε τώρα που ήταν
όρθια, καθώς τα βέλη βρόντησαν στην ξαφνική κίνησή της,
το χρυσοΰφαντο φόρεμά της άστραφτε στον ήλιο και τα
μαλλιά της, λυτά κάτω από το βακχικό στεφάνι, κατρακυλούσαν
6 ως τη μέση της σχεδόν. Μα περισσότερο απ’ όσα έβλεπαν
τους τρόμαζε η άγνοια για όσα γίνονταν· άλλοι απ’ αυτούς
νόμιζαν πως είναι κάποια θεά, η Άρτεμη ή η εντόπια Ίσις,
άλλοι την περνούσαν για ιέρεια που είχε καταληφθεί από
θεϊκή μανία και είχε διαπράξει όλο εκείνο το φονικό. Αυτά
έβαζαν εκείνοι με το νου τους, αλλά δεν γνώριζαν ακόμα
την αλήθεια. Και η κόρη χύθηκε ξαφνικά πάνω στο κορμί
του νέου, τον έσφιγγε στην αγκαλιά της και τον
καταφιλούσε, του σκούπιζε τα αίματα, στέναζε και δεν
πίστευε πως ήταν ζωντανός.
Ανθολογία Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας, τ. 3, Αθήνα
2002 2 : ΟΕ∆Β, μτφ. Αλόη Σιδέρη, σσ. 355, 357
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ EΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνον τα προκαταρκτικά (ημερομηνία,
κατεύθυνση, εξεταζόμενο μάθημα). ∆εν θα μεταφέρετε στο τετράδιο τα
κείμενα και τις ερωτήσεις.
2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των φωτοαντιγράφων,
αμέσως μόλις σας παραδοθούν.
∆εν επιτρέπεται να γράψετε οποιαδήποτε άλλη σημείωση. Κατά την
αποχώρησή σας, να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και το
φωτοαντίγραφο.
3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλες τις ερωτήσεις.
4. Κάθε τεκμηριωμένη απάντηση είναι αποδεκτή.
5. ∆ιάρκεια εξέτασης: Τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων.
6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: Μία (1) ώρα μετά την έναρξη της εξέτασης.

ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
∆΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΜΑΪΟΥ 2008
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ:
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)
Α΄. ΚΕΙΜΕΝΟ
ΣΤΡΑΤΗΣ ∆ΟΥΚΑΣ, Ἱστορία ἑνός αἰχμαλώτου
(απόσπασμα)
Στήν καταστροφή τῆς Σμύρνης, βρέθηκα μέ τούς γονιούς μου
στό λιμάνι, στήν Πούντα. Μέσ’ ἀπ’ τά χέρια τους μέ πήρανε. Κι
ἔμεινα στήν Τουρκία αἰχμάλωτος.
Μεσημέρι πιάστηκα μαζί μέ ἄλλους. Βράδιασε καί τά περίπολα
ἀκόμα κουβαλοῦσαν τούς ἄντρες στούς στρατῶνες. Κοντά
μεσάνυχτα, ὅπως ἤμαστε ὁ ἕνας κολλητά στόν ἄλλο, μπῆκε ἡ
φρουρά κι ἄρχισαν νά μᾶς χτυποῦν, ὅπου ἔβρισκαν, μέ ξύλα, καί
νά κλοτσοπατοῦν ὅσους κάθονταν χάμω, γόνα μέ γόνα. Τέλος
πῆραν διαλέγοντας ὅσους ἤθελαν κι ἔφυγαν βλαστημώντας.
Ἐμεῖς φοβηθήκαμε πώς θά μᾶς χαλάσουν ὅλους.
Ἕνας γραμματικός, πού ’χε τό γραφεῖο του πλάι στήν πόρτα,
μᾶς ἄκουγε πού μιλούσαμε λυπητερά καί μᾶς ἔκανε νόημα νά τόν
πλησιάσουμε:
−Σάν ἔρχονται, μᾶς λέει, καί σᾶς φωνάζουν, ἐσεῖς τραβηχτεῖτε
μέσα. Καί τό λόγο μου φυλάχτε τον καλά, ἔξω μήν τόν δώσετε.
Ἀπό κεῖνο τό βράδυ, κάθε νύχτα, ἔπαιρναν ἀπ’ τούς θαλάμους.
Κι ἐμεῖς π’ ἀκούγαμε πυροβολισμούς, ἀπ’ τό Κατιφέ–Καλεσί,
λέγαμε: «σκοποβολή κάνουνε».
Ἀπό μέρες, πού πέρασαν μέ φόβο, ἦρθε ἕνας ἀξιωματικός καί
μᾶς παράλαβε, μέ σαράντα στρατιῶτες. Μᾶς ἔβγαλαν στήν αὐλή
καί μᾶς χώρισαν ἀπ’ τούς πολίτες· τότε εἶδα καί τόν ἀδερφό μου.
Μᾶς ἔβαλαν τετράδες καί μᾶς διέταξαν νά γονατίσουμε νά μᾶς
μετρήσουν. Ὁ ἀξιωματικός πού μᾶς ἔβλεπε, καβάλα στό ἄλογό του,
ἔλεγε:
−Θα κοιτάξω νά μήν μείνει οὔτε σπόρος ἀπό σᾶς. Κι ἔδωσε τό
παράγγελμα νά κινήσουμε.
Θά ἤμαστε ὅλη ἡ φάλαγγα κάνα δυό χιλιάδες.
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

∆΄ ΤΑΞΗ
Ὅπως βγήκαμε, μᾶς τραβήξανε ἴσια στήν ἀγορά. Ἐκεῖ, τό
τουρκομάνι πού μᾶς περίμενε, σάν τό λεφούσι 1 ἔπεσε ἀπάνω μας:
τραπέζια, καρέκλες, ποτήρια, ὅ,τι ἔβρισκαν μπροστά τους μᾶς
πετοῦσαν ἀπ’ ὅλες τίς μεριές. Ἦταν καί ναῦτες Φράγγοι 2 μαζί τους
στά καφενεῖα κι ἔκαναν χάζι μέ μᾶς.
Σά φτάσαμε στόν Μπασμαχανέ, μπροστά μας βγῆκε ἕνας
Χαφούζης 3 . Μᾶς κοίταξε:
− Ἀλλάχ, Ἀλλάχ, εἶπε, τί γίνεται ἐδῶ!
Καί φώναξε τοῦ ἀσκέρ−ἀγᾶ 4 . Αὐτός σταμάτησε.
− Ὁ λοχαγός ἐδῶ! ξαναφωνάζει.
Τράκ τράκ τό ἄλογο, ὁ λοχαγός πῆγε, χαιρέτησε. Ὁ Χαφούζης
τόν ρωτᾶ:
−Τό «κιτάπι 5 » μας αὐτά λέει;
Ὁ λοχαγός μεταχαιρέτησε.
Κι ἐμεῖς περνούσαμε ἀράδα ἀπό μπροστά τους.
Μεσημέρι, δώδεκα, φτάσαμε στό Χαλκά–Μπουνάρ. Ἐκεῖ μᾶς
ἔκλεισαν στό σύρμα, κύκλο. Ἅμα βράδιασε, ἕνας τοῦρκος ἐφές 6 ἀπ’
τό χωριό μας ἦρθε καί μᾶς καλοῦσε μέ τά ὀνόματά μας νά βγοῦμε,
τάχα πώς θά μᾶς γλυτώσει, μέ σκοπό νά μᾶς χαλάσει. Κι ἐμεῖς στή
γῆ πέσαμε νά μή δώσουμε γνωριμία.
Τά ξημερώματα ἦρθε ἀπό τή Μαγνησία ἄλλος ἀξιωματικός, καί
μᾶς σήκωσαν. Ὧρες περπατούσαμε. Οὔτε ξέραμε ποῦ μᾶς πᾶν.
Μονάχα ἀπό τόν τόπο καταλαβαίναμε πώς βαδίζαμε γιά τήν
Μαγνησία.
Ἀντί νά μᾶς πηγαίνουν στό δημόσιο δρόμο μᾶς τραβούσανε ἀπ’
τό βουνό. Κι ὅπως δέν ἤμαστε σέ ἰσότοπο, ἀρχίσαμε νά σκορπᾶμε.
∆έν μπορούσαμε νά κρατήσουμε τίς τετράδες. Καί οἱ στρατιῶτες
φώναζαν προσταχτικά:
−Στίς τετράδες! Στίς τετράδες!
Ἐμεῖς προσπαθούσαμε, καί πάλι τίς χαλάγαμε. Ὅσοι ἦταν
ἀνήμποροι κι ἔμεναν πίσω, τούς τραβοῦσαν οἱ πολίτες στό δάσος
καί τούς καθάριζαν.
Μέ πολύ κόπο πέσαμε στό δημόσιο δρόμο. Ἐκεῖ πάλι, μᾶς
περίμεναν, μπουλούκια μπουλούκια, γέροι ἄνθρωποι, ἑξήντα ὥς
ὀγδόντα χρονῶ, μέ παλιές μαχαῖρες, καί σά φτάσαμε κοντά
ρίχτηκαν ἀπάνω μας…
1.
2.
3.
4.
5.
6.

λεφ ού σι · ασύντ ακτο πλήθος .
Φ ρά γ γο ι · Γάλλ οι , γ ε ν ικ ά οι Ευρ ωπαί οι .
Χαφ ού ζ ης · Τούρκος π ου γν ωρί ζει ν α απ αγγέ λλει τ ο Κο ράν ι .
ἀσ κέρ -ἀγά ς · α ξι ωματ ικ ός .
κι τά πι · εδώ : τ ο ιε ρό β ι βλί ο των μουσου λμάν ων , τ ο Κο ράν ι .
ἐφ έ ς · ο εφέντης , τ ο παλ ικάρι , ο ά ξ ιο ς κα ι ι καν ός .
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Β΄. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
1. Σε ποιο ιστορικό πλαίσιο εντάσσεται η Ιστορία ενός
αιχμαλώτου του Στρατή ∆ούκα; (μονάδες 6)
Να τεκμηριώσετε την άποψή σας δίνοντας τρία (3)
στοιχεία μέσα από το κείμενο (μονάδες 9).
Μονάδες 15
2. Έχει επισημανθεί ότι το βασικότερο γνώρισμα της
Ιστορίας ενός αιχμαλώτου, που έχει καταξιώσει το έργο
στη συνείδηση του αναγνωστικού κοινού, είναι το ύφος
του. Να αναφέρετε τέσσερα (4) γνωρίσματα ύφους στο
συγκεκριμένο απόσπασμα (μονάδες 8), δίνοντας δύο (2)
παραδείγματα για το καθένα (μονάδες 12).
Μονάδες 20
3. Στην Ιστορία ενός αιχμαλώτου, διακρίνονται κάποιες
μεμονωμένες στιγμές συμπόνιας και ανθρωπιάς από τους
Τούρκους προς τους αιχμαλώτους. Να επιβεβαιώσετε την
παραπάνω άποψη με δύο (2) παραδείγματα από το
απόσπασμα που σας δόθηκε.
Μονάδες 20
4. « Ἐκεῖ, τό τουρκομάνι πού μᾶς περίμενε, σάν τό λεφούσι ἔπεσε
ἀπάνω μας: τραπέζια, καρέκλες, ποτήρια, ὅ,τι ἔβρισκαν
μπροστά τους μᾶς πετοῦσαν ἀπ’ ὅλες τίς μεριές. Ἦταν καί
ναῦτες Φράγγοι μαζί τους στά καφενεῖα κι ἔκαναν χάζι μέ
μᾶς ». Να σχολιάσετε το περιεχόμενο του παραπάνω

αποσπάσματος σε δύο (2) παραγράφους (120-140 λέξεις).

Μονάδες 25
5. Να εντοπίσετε ομοιότητες ως προς το περιεχόμενο
μεταξύ του αποσπάσματος που σας δόθηκε από την
Ιστορία ενός αιχμαλώτου του Στρατή ∆ούκα και του
παρακάτω κειμένου από τα Ματωμένα Χώματα της
∆ιδώς Σωτηρίου.
Μονάδες 20

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

∆΄ ΤΑΞΗ

Ματωμένα Χώματα
(απόσπασμα)
Μπήκαμε σέ μιά φάλαγγα, δυό χιλιάδες ἄντρες καί ξεκινήσαμε
γιά τήν αἰχμαλωσία. Μᾶς παραδώσανε δίχως καταστάσεις στό
ἀπόσπασμα πού θά μᾶς πήγαινε στή Μαγνησιά. Ὑποψιαστήκαμε
πώς μόλις βγοῦμε παραόξω θά μᾶς ξεκάνουνε. Τό κακό ἄρχισε μέσα
στά σοκάκια τῆς Σμύρνης. ∆έν προλάβαμε νά ξεκινήσουμε κι ἕνας
κόσμος ἐξαγριωμένος, διψασμένος γιά ἐκδίκηση, ἔπεσε πάνω μας μέ
ξύλα, πέτρες, σίδερα.
−Βούρ, Βούρ, κεραταλάρ!
Ἀπ’ τά μπαλκόνια πετούσανε μπουκάλες καί δοχεῖα μ’
ἀκαθαρσίες. Ἴσαμε να φτάσουμε στό Μπασμάχανε, πενήντα πέσανε
νεκροί. Τούς πληγωμένους τούς τραβούσανε πέρα ἀπ’ τή γραμμή οἱ
ἴδιοι οἱ φύλακες καί τούς λέγανε εἰρωνικά:
−Ὤχου! Ὤχου, τούς καημένους! Ἐλᾶτε νά σᾶς πᾶμε στό
νοσοκομεῖο …
Καί τούς σκοτώνανε! Ὅσοι καταφέραμε καί βγήκαμε ζωντανοί
ἀπό τή Σμύρνη εἴπαμε «∆όξα σοι ὁ Θεός! Γλιτώσαμε…» Βιαστήκαμε.
Παραόξω μᾶς περιμένανε τά χειρότερα. Τά τουρκοχώρια, μόλις μᾶς
παίρνανε χαμπάρι, κατεβαίνανε στή δημοσιά νά πάρουν ἐκδίκηση.
Ὁ κάθε Τοῦρκος φώναζε σάν μανιακός:
−Ἐμένα μοῦ σκοτώσανε τό παιδί!
−Ἐμένα τή γυναίκα!
−Ἐμένα κάψανε τό σπίτι μου!
Ἁρπάξανε ἀπό τήν τετράδα μας τό Λύσαντρο, δάσκαλο ἀπ’ τά
μέρη τοῦ Πόντου, τοῦ σκίσανε τήν κοιλιά μέ μιά μαχαιριά, τόν
βάλανε καί βάδιζε κρατώντας τ’ ἄντερά του στά χέρια! Τόν
κατηγόρησε ἕνας γέρος, πού τά τσίμπλικα μάτια του δέν καταλάβαινες
ἄν ἦταν ἀνοιχτά ἤ κλειστά.
−Νά, αὐτός εἶναι! Αὐτός, καί τόν ἔδειχνε μέ τό δάχτυλο.
∆υό τσέτες 1 χίμηξαν πάνω του.
−Ὄχι, δέν εἶμαι ἐγώ. ∆έν μπορεῖ νά λέει ἐμένα! φώναξε ὁ
Λύσαντρος, πού δέν ἤξερε οὔτε τό γέρο οὔτε γιατί τόν
κατηγοροῦσε.
Οἱ τσέτες τόν χτυπούσανε μέ μανία, ὅπως χτυπᾶς ἕνα
κούτσουρο πού δέ λέει νά σπάσει.
1 . τ σ έ τε ς · Τούρκοι ά τακτ οι στ ρατι ώτε ς , μέλη αντά ρτι κων μονάδων που π ολέμ ησαν
εναντί ον του ε λληνι κού σ τρατ ού κατά τη μικρασιατική ε κστρα τεία .
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ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ƆƕƛƋ 1ƋƗ ƗƉƏƍ¨ƆƗ

∆΄ ΤΑΞΗ

¨Ź ƘƆƒƋ

1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά
(ημερομηνία, κατεύθυνση, εξεταζόμενο μάθημα). ∆εν θα
αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο.

ƆƔƓƏƙƘƋƕƍƉƗ ƉƒƉƘƆƗƉƍƗ
¨Ź ƘƆƒƋƗ ƉƗƔƉƕƍƑƓƙ ƈƉƑƍƎƓƙ ƏƙƎƉƍƓƙ
ƘƕƍƘƋ 26 MAƝƓƙ 2009
ƉƒƉƘƆƊƓƐƉƑƓ ƐƆƌƋƐƆ ƌƉƕƋƘƍƎƋƗ
ƎƆƘƉƙƌƙƑƗƋƗ:
ƑƉƓƉƏƏƋƑƍƎƋ ƏƓƈƓƘƉƛƑƍƆ
ƗƙƑƓƏƓ ƗƉƏƍ¨Ƒ: ƉƔƘƆ (7)

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των
φωτοαντιγράφων, αμέσως μόλις σας παραδοθούν. ∆εν
επιτρέπεται να γράψετε οποιαδήποτε άλλη σημείωση.

ƆŹ. ƎƉƍƐƉƑƓ
ƆƮƠưƤƯƧƲƱƳ ƔƤƤƧƬƤƟƯƵƪƳ, ʘƯƨƬƲƱ ƴƵƽ ƭ̥Ƥ
(ƤƽƴƤƴƤ)

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ

Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το
τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.
3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα.
4. Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνο με μπλε ή μόνο με
μαύρο στυλό.
5. Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.
6. ∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των
φωτοαντιγράφων.
7. Ώρα δυνατής αποχώρησης η 8.30΄ απογευματινή.
ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ƘʺƯ ɒƯƨƦƯƿƲƬƴƤ ƟƲƤƶƵƤ ƨɾƳ Ƶʾ Ʒ̲Ƴ Ƶ̈Ƴ ƴƨƮơƯƪƳ Ƶʾ ƨƮƬƸƲƽƯ1,
Ƶʾ ƨƲƬƤƲƦƶƲƱ̥Ư2 ʓƮƪƯ ƵʺƯ ɖƨƬƲƱƯ ʎƫƽƯƪƯ ƵƱ̥ ƦƤƮƪƯƬ̲ƯƵƱƳ
ƨƮƟƦƱƶƳ, ƭƤʼ ƭƟƯƱƯ Ưʶ ƸƱƲƨƾƱƶƯ ƷƺƴƷƱƲƢƩƱƯƵƤ Ƶʶ ƭƾƤƵƤ. ƉʄƸƨ
ƥƶƫƬƴƫ̈ ɗƤư ƭƤƫ˂Ƴ ɢƲƲƢƷƫƪ ƨɾƳ ƵʺƯ ƫƟƮƤƴƴƤƯ, ƨʄƸƨ ƥƲƠưƨƬ ƵʺƯ
ƭƽƪƯ ƵƪƳ, ɒʾ ƵƱˀƳ ƥƱƴƵƲƾƸƱƶƳ3 Ƶ̈Ƴ ʏƱƢƤƳ ʧƳ ƱƵƤʾƳ ɒʾ
ƤƲƦƤƲƢƵƤƳ ɦƲƲƨƨ Ƶʾ ƯƨƲƽƯ, ƭƤʼ ƨʄƸƨƯ ɒƯƤƧƾƴƨƬż ɦƥƮƨƨ ƭƤƵʶ ƵƾƸƪƯ
ƲʾƳ Ƶʾ ƠƲƱƳ ʓƱƶ ɲƪƯ ɢƦƿ, ƭ' ɢƭƬƯƨ̖ƵƱ ɢƧ̲ ƭ' ɢƭƨ̖ ƲƱƴƤƢƩƱƶƴƤ4
ƭƤʼ ƮƠƱƶƴƤ. ɺưƨƶƲƨ ƭƤƮ̲Ƴ Ưʶ ƭƱƮƶƥ˺. […]
¨ʸƯ ƧƾƯƤƤƬ Ưʶ ƨʂƺ ɔƯ Ʊ̥ ɴƮƫƱƯ ƱƯƪƲƱƢ, ƭƤʼ ƴƶƯƟƤ
ƤƬƧƬƭƱʼ ɒƯƽƪƵƱƬ ƮƱƦƬƴƱƢ, ɢƯ ƨʂƧƨƬ ƨʚƸ̲Ư ƭƤƵƟƲƤƬ. "Ƒʶ ɢƭƬƯƧƾƯƨƶƨƯ
ɦưƤƷƯƤ! Ưʶ ɦƥƤƩƨ Ƭʶ ƷƺƯơ! Ưʶ ɦƥƮƨƨ ƭƤƯƠƯƤ ƲƱƷʾƯ ƨɾƳ ƵʾƯ
ƶƫƠƯƤ, ƵʾƯ ʏƱ̖ƱƯ Ưʶ ɢƭƮƟƥ̆ ƧƬʶ ƫƪƲƢƱƯ, ƧƬʶ ƴƭƶƮƽƹƤƲƱƯ, ƭƤʼ Ưʶ
ɢƷƿƯƤƩƨ ƥƱơƫƨƬƤƯ!..."
ƉʄƯƤƬ ɒƮƪƫƠƳ, ʓƵƬ ƧʸƯ ɢƸƽƲƵƤƬƯƤ Ưʶ ƥƮƠƺ Ƶʾ ʒƯƨƬƲƱƯ, Ƶʾ ƮƠƱƯ
ƨɾƳ Ƶʾ ƭ̥Ƥ. ɚƮƮʶ ƵʺƯ ƵƨƮƨƶƵƤƢƤƯ ƴƵƬƦơƯ, ɒƮƮƱƭƽƵƺƳ, Ʊ̥ ɢƤƯ̈Ʈƫƨ
ƟƮƬƯ ɯ ƲƿƵƪ ɾƧƠƤ... Ƒʶ ƲƬƷƫ̲ ƨɾƳ Ƶʶ ƭƾƤƵƤ, ƲʾƳ Ƶʾ ɒƯƵƢƫƨƵƱƯ
ƠƲƱƳ, ƨɾƳ Ƶʶ ʒƬƴƫƨƯ, Ưʶ ƭƱƮƶƥơƴƺ ʓƮƱƯ ɢƭƨ̖ƯƱ Ƶʾ ƧƬƟƴƵƪƤ ɧƺƳ
ƵʺƯ ɖƱƯ, ƭƤʼ Ưʶ ƷƾƦƺ, Ưʶ ƷƾƦƺ ƵʾƯ ƨƬƲƤƴƽƯ!...
ƎƤʼ ƟƮƬƯ ƧʸƯ ɢƸƽƲƵƤƬƯƤ Ưʶ ƥƮƠƺ Ƶʾ ʒƯƨƬƲƱƯ... ƆʂƷƯƪƳ ƨɾƳ ƵʶƳ
ɒƯƟƦƭƤƳ ƵƱ̥ ƲƤƦƤƵƬƭƱ̥ ƭƽƴƱƶ ' ɢƤƯƠƷƨƲƨƯ ɯ ƷƺƯʺ Ƶ̈Ƴ
ƭƤƵƴƢƭƤƳ Ʊƶ. ɷ ƬƭƲʺ ƐƱƴƸƱƾƮƤ ɲƲƸƬƴƨƯ ƤʂƷƯƪƳ Ưʶ ƥƨƮƟƩ̆!...
ʲ, ƤʚƵʾ ƧʸƯ Ƶʾ ƨʄƸƤ ƲƱƥƮƠƹƨƬ. ɶƱƲƱ̥ƴƤ Ưʶ ƴƬƺ̲ ɢƦƿ,
ɒƮƮʶ ƧƶƴƵƶƸ̲Ƴ ƧʸƯ ɴƵƱƯ ƨʞƭƱƮƱƯ Ưʶ ɢƬƥƟƮƺ ƴƬƺʺƯ ƨɾƳ ƵʺƯ ƤʄƦƟ
Ʊƶ. ¨ʸƯ ɲưƨƶƲƤ ƭƤƮʶ ɔƯ ʛ̈ƲƸƱƯ ƲƽƸƨƬƲƱƬ ƷƬƿƴƨƬƳ ƧƬʶ Ƶʶ
ƫƲƠƤƵƤ,5 ɢƨƬƧʺ ƧʸƯ ƨʄƸƤ ƟƫƨƬ ɒƭƽƪ Ưʶ ƭƮƠƵƺ ƩƺƯƵƤƯʶ
ƘƉƏƓƗ 1ƋƗ ƆƔƓ 7 ƗƉƏƍ¨ƉƗ

ƆƕƛƋ 2ƋƗ ƗƉƏƍ¨ƆƗ

ƆƕƛƋ 3ƋƗ ƗƉƏƍ¨ƆƗ
¨Ź ƘƆƒƋ

¨Ź ƘƆƒƋ

ƲƟƦƤƵƤ,6 ƭƤƫ˂Ƴ ʏ ɖƦƯƺƴƵƱƳ ɢƸƫƲƽƳ, ʏ ʏƱ̖ƱƳ Ƶ̈Ƴ ƨʄƸƨ ƭƮƠƹƨƬ ƵʾƯ
ƭƺƧƺƯƢƴƭƱƯż ɒƮƮʶ ƧʸƯ Ƶ̈Ƴ ƨʄƸƨ ƭƽƹƨƬ ƭƤʼ ƵʺƯ ƦƮ̲ƴƴƤƯ ƧƬʶ Ưʶ ʺ
ƥƨƮƟƩ̆.  Ɛʸ ƲƟƯƱƯ7 ƱƮƾƭƮƤƧƱƯ ƨɾƳ Ƶʾ ƴƵƽƤ, ɰ ʸ ƴƤƲƵƢƱƯ ƨƲʼ
Ƶʾ ƲƾƦƸƱƳ, ɰ ʓƺƳ ɖƮƮƺƳż ɒƮƮʶ ƭƤʼ ɔƯ Ƶʾ ɲưƨƶƲƤ Ʊ̥ Ưʶ Ƶʾ
ƴƶƮƮƱƦƬƴƫ̲!
ɬƵƲƨưƤ ƵƽƵƨ ƤƲƟƷƱƲƱƳ Ưʶ ƴƷƢƦưƺ Ƶʾ ƲƾƦƸƱƳ ƵƪƳ ʸ ƵʺƯ
ƤƮƟƪƯ, Ưʶ ʺ ƥƨƮƟƩ̆... ƘʺƯ ƴƵƬƦʺƯ ɢƭƨƢƯƪƯ ɢƮƪƴƽƯƪƴƤ ƵʺƯ ƭƽƲƪƯ
ƵʺƯ ƭƱƮƶƥ̲ƴƤƯ ƸƟƲƬƯ ƤʚƵ̈Ƴ ƵƤƾƵƪƳ Ƶ̈Ƴ ƭƽƲƪƳ. ¨ʸƯ ɢƴƭƠƷƫƪƯ ɔƯ
ɴƵƱƯ ƷƽƥƱƳ Ưʶ ʸ ɾƧ̉, ƭƤʼ ɯƬƺƲƫƿƫƪƯ ƭƶƲƵʾƳ ƟƯƵƱƵƨ, ƭ' ɢƟƵƪƴƤ
ɢʼ ƵƱ̥ ƥƲƟƸƱƶ, ƧƬʶ Ưʶ ƲƱƮƟƥƺ ƭƤʼ ƷƫƟƴƺ ƮƪƴƢƱƯ Ƶ̈Ƴ ƭƤƵƴƢƭƤƳ.
ƗƶƦƸƲƽƯƺƳ ' ɢƭƶƲƢƨƶƴƨ ƭƤʼ ƷƽƥƱƳ ɒʾ ƵʺƯ ƷƬƮƱƴƵƱƲƦƢƤƯ ƵʺƯ
ʏƱƢƤƯ ɦƵƲƨƷƤ ƲʾƳ ƵʺƯ ƵƺƸʺƯ8 ƤʄƦƟ Ʊƶ. Ƙʾ ƴƸƱƬƯƢƱƯ ʸ Ƶʾ ʏƱ̖ƱƯ
ƵʺƯ ƨʄƸƤ ƧƠƴƨƬ ƨɾƳ ƵʺƯ ƲƢƩƤƯ ƵƱ̥ ƫƟƯƱƶ ɴƵƱƯ ƱƮˀ ƭƱƯƵƽƯ. ƘƟƸƤ ʺƯ
"ɢƴƸƱƬƯƬƟƴƫƪ", ʺƯ ɢƨƲƧƨƾƫƪ ƭƤʼ ƨƲƬƨƮƟƭƪ ʏ ƵƲƟƸƪƮƽƳ ƵƪƳ, ʺƯ
ɴƵƱƯ ƭƢƯƧƶƯƱƳ Ưʶ ƯƬƦ̉ Ƶʾ ƵƤƮƤƢƺƲƱƯ Ʃ̳ƱƯ;
***
¨ʸƯ ɮưƨƾƲƺ ɔƯ ɯ ƭƽƲƪ ɯ ƮƱƶƱƠƯƪ ƨɾƳ ƵʺƯ ƫƟƮƤƴƴƤƯ ɲƭƱƶƴƨ
ƵʺƯ ƷƺƯʺƯ Ƶ̈Ƴ ƦƢƧƤƳ Ʊƶ. ɚƮƮʶ ƭƤʼ ɔƯ ƵʺƯ ƨʄƸƨƯ ɒƭƱƾƴƨƬ, ƵƢ Ƶʾ
ƤƲƟƧƱưƱƯ; ƔƱ̖ƱƳ ƷƽƥƱƳ ɴƵƱƯ; Ƙʾ Ư' ɒƭƱƾ̆ ƵƬƳ ƷƺƯʺƯ Ʃ̱Ʊƶ ɢƭƨ̖ Ʊˀ
ƭƱƮƶƥ˺, ɒƷƱ̥ ƧʸƯ ɒƠƸƨƬ ƨɾʺ ʎƮƢƦƤƳ ʎƲƦƶƬʶƳ ɒʾ ƵʺƯ ưƪƲƟƯ, ƧʸƯ
ƨʄƯƤƬ ƵƢƱƵƨ ɦƭƵƤƭƵƱƯ.
ɚƮƮ' ʓƺƳ, ɯ ƴƵƬƦʺ ɢƭƨƢƯƪ, Ʊˀ ƨʄƸƤ ƤƵơƴƨƬ ƨɾƳ ƵʺƯ ƭƱƲƶƷʺƯ
ƵƱ̥ ƥƲƟƸƱƶ, ɲƲƭƨƴƨƯ. ɷ ƯƨƤƲʶ ƭƽƲƪ, ƨʂƵƨ ɲƭƱƶƴƨƯ ƨʂƵƨ ʒƸƬ ƵʺƯ
ƷƺƯʺƯ Ƶ̈Ƴ ƭƤƵƴƢƭƤƳ - ˹ƮƮƱƯ ƷƤƢƯƨƵƤƬ ʓƵƬ ƵʺƯ ɲƭƱƶƴƨ, ƧƬƽƵƬ ɦƴƵƲƨƹƨ
ƵʺƯ ƭƨƷƤƮʺƯ ƲʾƳ Ƶʾ ƠƲƱƳ Ƶ̈Ƴ ưƪƲ˹Ƴ... - ƨʄƧƨ ƵʾƯ Ƥ̥ƲƱƯ ʂƴƭƬƱƯ Ʊƶ,
ƵʾƯ ƧƬƤƭƤƽƯ9 Ʊƶ, ɢƟƯƺ ƨɾƳ ƵʾƯ ƥƲƟƸƱƯ, ɒƯƟƨƴƤ ƨɾƳ ƵƱˀƳ ƫƟƯƱƶƳ,
ƭƤʼ ɒƷ̈ƭƨ ƬƴƱƯƬƦƠƯƪƯ ƭƲƤƶƦʺƯ ƷƽƥƱƶ...
ƘƽƵƨ ʸ ƭƤƵƠƮƤƥƨ ƵƲƽƱƳ, ƴƶƦƭƢƯƪƴƬƳ, Ʈƾƪ ɒƨƲƢƦƲƤƵƱƳ. Ƙʶ
ƦƽƯƤƵƟ Ʊƶ
ɢƭƟƷƫƪƴƤƯ. ɬưƤƮƮƱƳ ɢƭ ƵƲƽƱƶ, ɮƧƶƯơƫƪƯ Ư'
ɒƲƫƲƿƴƺ ƷƺƯơƯ, ƭ' ɦƭƲƤưƤ:
Ɛʺ ƷƱƥ˹ƴƤƬ!... ƧʸƯ ƨʄƯƤƬ ƵƢƱƵƨ... ƧʸƯ ƴƱ̥ ƫƠƮƺ ƭƤƭƽƯ!
ƎƤʼ ɢƴƭƨƵƽƪƯ ƮƢƤƯ ƵƨƵƤƲƤƦƠƯƱƳ ɔƯ ɦƲƨƨ Ưʶ ƲƬƷƫ̲ ƨɾƳ ƵʺƯ
ƫƟƮƤƴƴƤƯ, ˹ƮƮƱƯ, ƧƬʶ Ưʶ ɦƮƫƺ ƨɾƳ ƥƱơƫƨƬƤƯ Ƶ̈Ƴ ƭƽƲƪƳ, ɰ Ưʶ ƵƲƠưƺ
ƭƤʼ Ưʶ ƷƾƦƺ... ɺƲƭƨƬ ɯ ƷƶƦơ Ʊƶ Ưʶ Ƶ̈Ƴ ɦƧƬƧƨ ƨƦƤƮƾƵƨƲƱƯ ƫƟƲƲƱƳ ɰ
ʓƴƱƯ ɯ ƤƲƤƱƯơ Ʊƶ ƭƤʼ Ƶʾ ƵƲƠưƬƽƯ Ʊƶ ƨɾƳ ƥƱơƫƨƬƤƯ.
ƗƶƦƸƲƽƯƺƳ ƵƽƵƨ, ƭƤƵʶ ƴƶƦƭƶƲƢƤƯ ʒƸƬ ƤƲƟƧƱưƱƯ, ƭƤƫƽƵƬ ʓƮƱƬ
Ʊɿ ƤɾƦƬƤƮƱʼ ƭƤʼ Ƥɿ ƫƟƮƤƴƴƤƬ ɢƭƨ̖ƯƤƬ ɢƴƶƸƯƟƩƱƯƵƱ ɒʾ ƵƱˀƳ ɓƮƬƨ̖Ƴ,

ƢƤ
ƥƟƲƭƤ
ɢƷƟƯƪ
Ưʶ
ƲƱƥƟƮƮ̆
ɒƯƵƬƭƲƾ,
ƲʾƳ
Ƶʾ
ɒƯƤƵƱƮƬƭƱƨƴƪƥƲƬƯʾƯ ƠƲƱƳ, ɒʾ ƵʾƯ ƠƲƤ ƭƟƥƱƯ, ƵʾƯ
ƴƸƪƤƵƢƩƱƯƵƤ Ƶʾ ƧƨưƬʾƯ ƱɿƱƯƨʼ ƭƠƲƤƳ10 ƵƱ̥ ƭƱƮƢƴƭƱƶ. ɨƷƟƯƪ
ƮƠƱƶƴƤ ɒƲƦƟ, ɢƲƸƱƠƯƪ ƲʾƳ Ƶʶ ɢƧ̲, ʸ ƵʶƳ ƭƿƤƳż ƮʺƯ ɯ
ɢƷƟƯƬƴƢƳ ƵƪƳ, ɒƯƵʼ Ưʶ Ƨƿƴ̆ ƫƟƲƲƱƳ ƨɾƳ ƵʺƯ ƭƽƲƪƯ, ɢƠƵƨƬƯƨ ƵʾƯ
ƵƲƽƱƯ ƵƪƳ.
ɚƷ̈ƭƨ ƧƨƶƵƠƲƤƯ ƭƲƤƶƦʺƯ ƨƦƤƮƶƵƠƲƤƳ ɒƦƺƯƢƤƳ. ɨƯ ɒƭƤƲƨ̖11
ƵʺƯ ƨʄƧƤ Ưʶ ƥƶƫƢƩƨƵƤƬ, ƭƤʼ Ưʶ ƦƢƯƨƵƤƬ ɖƷƤƯƵƪ ƨɾƳ Ƶʾ ƭ̥Ƥ.
¨ʸƯ ɦƲƨƨ ƵƽƵƨ Ưʶ ƧƬƴƵƟƴƺ. ɷ ƥƟƲƭƤ ɢƭƨƢƯƪ ɒƨ̖ƸƨƯ ʛʸƲ ƵʶƳ
ƨʂƭƱƴƬƯ ʎƲƦƶƬƟƳ, ɒʾ Ƶʾ ƠƲƱƳ ʓƱƶ ɮƦƺƯƢƤ ɯ ƭƽƲƪ, ɢƦ˂ ɒƨ̖ƸƤ
ƽƯƱƯ ƠƯƵƨ ɰ ɧư ʎƲƦƶƬƟƳ. ƔƟƲƤƶƵƤ, ʓƺƳ ɲƪƯ, ɢƲƲƢƷƫƪƯ ƨɾƳ ƵʺƯ
ƫƟƮƤƴƴƤƯ, ƪƧơƴƤƳ ʸ ƵʺƯ ƭƨƷƤƮʺƯ ƭƟƵƺ, ɒʾ Ƶʾ ʟƹƱƳ ƵƱ̥ ƥƲƟƸƱƶ.
Ƙʾ ƥƟƫƱƳ ƵƱ̥ ƯƨƲƱ̥ ɴƵƱƯ ʛʸƲ Ƶʶ ƧƾƱ ɒƯƤƴƵơƤƵƤ. ɬƷƫƤƴƤ
ƴƸƨƧʾƯ ƨɾƳ ƵʾƯ ƶƫƠƯƤ, ʏ ʏƱ̖ƱƳ ɴƵƱ ɒƽƴƵƲƺƵƱƳ, ɢƮƨƾƫƨƲƱƳ
ƥƲƟƸƺƯ ƭƤʼ ƨƵƲ̲Ư,ƭƤʼ ƧʸƯ ɴƵƱ ƷƽƥƱƳ Ưʶ ƭƵƶơƴƺ. ƔƟƲƤƶƵƤ ɒƯƠƧƶƯ
ƭƤʼ ɒƯ̈ƮƫƱƯ ƨɾƳ ƵʾƯ ɒƷƲʾƯ ƵƱ̥ ƭƾƤƵƱƳ.
ɚƨ̖ƸƱƯ ƵƿƲƤ ʎƮƬƦƿƵƨƲƱƯ ɰ ƠƯƵƨ ʎƲƦƶƬʶƳ ɒʾ Ƶʾ ƠƲƱƳ ƵƱ̥
ƽƯƵƱƶ, ʓƱƶ ɢƴƸƪƤƵƢƩƱƯƵƱ Ƨ̖ƯƤƬ ƭƤʼ ƭƾƭƮƱƬ ƴƶƴƵƲƨƷƽƨƯƱƬ ƨɾƳ ƵʾƯ
ɒƷƲʾƯ Ƶ̈Ƴ ƫƤƮƟƴƴƪƳ, Ʊɿ ʏƱ̖ƱƬ ƫʶ ɴƴƤƯ ʧƳ Ư̈Ƥ ʛƦƲʾƯ ƭƤʼ
ɒƭƤƲƬƤ̖ƱƯ ƧƬʶ ƵʺƯ ɒƵƶƸ̈ ƤƬƧƢƴƭƪƯż Ƶʶ ƽƯƤ ʂƸƯƪ Ƶʶ ʏƱ̖Ƥ ɒƷơƯƨƬ
ƱƵʸ ƨɾƳ ƵʺƯ ƫƟƮƤƴƴƤƯ ɒƦƺƯƬ̲Ư ɒƯƫƲƿƬƯƱƯ ƮƟƴƤ!... Ɛʸ ƵƲƢƤ
ƴƵƬƥƤƲʶ ƪƧơƤƵƤ ƭƤʼ ƮƨƶƴƢƤƵƤ, ɢƯƵʾƳ ʎƮƢƦƺƯ ƴƵƬƦ̲Ư, ɦƷƫƤƴƤ
ƮƪƴƢƱƯ ƵƪƳ...
ƉʄƧƤ Ƶʾ ƨʞƱƲƷƱƯ ƴ̲Ƥ Ưʶ ƤƲƤƧƠƲƯ̆ ƭƟƵƺ, ƮƪƴƬƠƴƵƨƲƱƯ ƨɾƳ
ƵʾƯ ƥƶƫʾƯ ƵƱ̥ ƽƯƵƱƶ ɰ ƨɾƳ ƵʾƯ ɒƷƲʾƯ ƵƱ̥ ƭƾƤƵƱƳ, ɢƦƦƾƵƨƲƱƯ ƵƱ̥
ƫƤƯƟƵƱƶ ɰ Ƶ̈Ƴ Ʃƺ̈Ƴż ɢƥƶƫƢƴƫƪƯ, ɳƲƤƴƤ ƵʺƯ ƭƽƲƪƯ ƨɾƳ ƵʶƳ ɒƦƭƟƮƤƳ
Ʊƶ, ƭƤʼ ɒƯ̈ƮƫƱƯ.
ƎƤƫ˂Ƴ ƵʺƯ ƨʄƸƤ ƨƲƬƥƟƮƨƬ ʸ ƵʾƯ ɒƲƬƴƵƨƲʾƯ ƥƲƤƸƢƱƯƤ, Ʊ̥
ɢƷƟƯƪ ʓƵƬ ˔ƴƫƟƯƫƪƯ ɒƴƫƨƯ̈ ƵʺƯ ƸƮƬƤƲʶƯ ƯƱơƯ ƵƪƳ ƨɾƳ ƵʺƯ ƤƲƨƬƟƯ12
Ʊƶ. ƉʄƸƤ ƷƫƟƴƨƬ ɢƦƭƤƢƲƺƳ, ƧƽưƤ Ƶ̳ ƌƨ̳!... ɨƯƵƱƾƵƱƬƳ ƧʸƯ ƤƲƨ̖Ƹƨ
ƴƪƨ̖Ƥ Ʃƺ̈Ƴ ʏƮƱƷƟƯƨƲƤ...
ƘʺƯ ɢƵƢƯƤưƤ ʸ ƴƷƱƧƲʾƯ ƭƢƯƪƤ, ƤʚƫƱƲơƵƺƳ, ƧƬʶ Ưʶ ƧƶƯƪƫ̉ Ư'
ɒƯƤƯƨƾƴ̆, ƵʺƯ ɦƭƤƤ Ưʶ ƴƵƪƲƬƸƫ̉ ɢʼ Ƶ̈Ƴ ƮƟƵƪƳ Ʊƶ, ƭƤʼ ɦƮƨƶƴƤ,
ʸ ƵʺƯ Ƹƨ̖ƲƤ ƵʺƯ ƧƨưƬʶƯ ƭƤʼ ʸ ƵƱˀƳ ƧƾƱ ƽƧƤƳ, ɦƮƨƶƴƤ ɾƴƸƶƲ̲Ƴ
ƲʾƳ ƵʺƯ ưƪƲƟƯ. Ɔɿ ƧƶƯƟƨƬƳ Ʊƶ ɢƱƮƮƤƮƤƴƬƟƩƱƯƵƱ ƫƤƶƤƴƢƺƳ.
˜ƴƫƟƯƫƪƯ ʓƵƬ ƲƱƴƨƭƱƮƮ˹ƵƱ Ƶʾ ƮƟƴƤ ɢƟƯƺ Ʊƶż ɲƫƨƮƨ ƵʺƯ
ƩƺơƯ ƵƪƳż ʪ! ɔƳ ɦƩƪ, ƭƤʼ ɔƳ ɴƵƱƯ ƨʚƵƶƸơƳ. ƎƤƯƨʼƳ ɾƧƬƱƵƨƮʺƳ ƮƱƦƬƴʾƳ
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ƧʸƯ ʛ̈ƲƸƨ ƵʺƯ ƴƵƬƦʺƯ ɢƭƨƢƯƪƯ ƨɾƳ Ƶʾ Ưƨ̥Ɵ Ʊƶ. ɷ ƭƤƲƧƢƤ Ʊƶ ɴƵƱ
ƮơƲƪƳ ƤʚƵƱƫƶƴƢƤƳ ƭƤʼ ɒƷƬƮƱƭƨƲƧƨƢƤƳ. ƔƱƵʸ ƧʸƯ ƫʶ ɢƩơƵƱƶƯ
ɒƱƬƥơƯ!
ɨʼ ƽƴƱƯ ɒƭƽƪ ƫʶ Ƶʾ ɢƯƫƶƱ̥ƤƬ ɢƭƨ̖ƯƱ Ƶʾ ɓƥƲƽƯ, Ƶʾ
ɓƤƮʾƯ ƴ̲Ƥ Ƶ̈Ƴ ɓƦƯ̈Ƴ ƭƽƲƪƳ, Ƶʾ ʏƱ̖ƱƯ ˔ƴƫƟƯƫƪƯ ƱƵʸ 13
ɢƟƯƺ Ʊƶ ɢ' ʎƮƢƦƤ ƮƨƵʶ Ƶ̈Ƴ ɖƮƮƺƳ ɒƯƺƷƨƮƱ̥Ƴ Ʃƺ̈Ƴ Ʊƶ!
ɼƵƱƯ ʒƯƨƬƲƱƯ, ƮƟƯƪ, ƦƱƪƵƨƢƤ. 14 ƎƤʼ ʏƽƴƱƯ ƧƬƠƷƨƲƨƯ ɒʾ ʓƮƤƳ
ƵʶƳ ɾƧƬƱƵƨƮƨ̖Ƴ ƨƲƬƵƾưƨƬƳ, ɒʾ ʓƮƤƳ ƵʶƳ ƮƶƭƱƷƬƮƢƤƳ ƭƤʼ ƵƱˀƳ
ƭƶƯƠƲƺƵƤƳ15 ƵƱ̥ ƭƽƴƱƶ ɯ ɢƭƮƨƭƵơ, ɯ ƤɾƫƠƲƬƱƳ ɢƭƨƢƯƪ ɢƤƷơ! ¨ʸƯ ɴƵƱ
ƥƟƲƱƳ ɢƭƨ̖ƯƱ, Ƶʾ ƷƱƲƵƢƱƯ Ƶʾ ƨʚƟƦƭƤƮƱƯ,16 ɒƮƮ' ɴƵƱ ɒƯƤƭƱƾƷƬƴƬƳ ƭƤʼ
ɒƯƤƹƶƸơ. ƔƱƵʸ ƧʸƯ ˔ƴƫƟƯƫƪƯ ƵʾƯ ɣƤƶƵƽƯ Ʊƶ ɢƮƤƷƲƽƵƨƲƱƯ ɰ ɢƷ'
ʓƴƱƯ ɢƥƟƴƵƤƩƱƯ Ƶʾ ƥƟƲƱƳ ɢƭƨ̖ƯƱ... ɺƪƯ ʏ ɖƯƫƲƺƱƳ, ʓƴƵƬƳ
ƭƤƵƿƲƫƺƴƨ Ưʶ ƴƶƮƮƟƥ̆ ʸ ƵʶƳ Ƹƨ̖ƲƟƳ ƵƱƶ ƲʾƳ ƴƵƬƦʺƯ ɥƯ ʒƯƨƬƲƱƯ,
Ƶʾ ʂƧƬƱƯ ʒƯƨƬƲƽƯ ƵƱƶ...

1. ƨƮƬƸƲƽƯż ƨ ƵƱ ƸƲƿƤ ƵƱƶ ƨƮƬƱƾ.
2. ƨƲƬƤƲƦƶƲƱƾƯż Ʊƶ ƠƥƤƷƨ ƤƲƦƶƲƽ (ƤƴơƺƯƨ) ƦƾƲƺ-ƦƾƲƺż ƱƫƽƯƪż ƴƨƯƵƽƯƬ.
3. ƥƽƴƵƲƶƸƱƬż ƱƾƭƮƨƳ.
4. ƲƱƴƤƢƩƱƶƴƤż ƸƤƲƬƨƯƵƬƩƽƨƯƪ, ƤƱƮƤƥƟƯƱƯƵƤƳ, ƤƢƩƱƯƵƤƳ.
5. ƫƲƠƤƵƤż ƱƬƭƽƴƬƵƤ ƩƿƤ (ƥƮ. «ƦƠƯƯƪƤ-ƫƲƠƤ»).
6. ƩƺƯƵƤƯƟ ƲƟƦƤƵƤż ƬƧƬƽƭƵƪƵƤ ƩƿƤż (ƲƟƦƤƵƤż ƵƤ ƩƿƤ ƦƨƯƬƭƟ Ʊƶ
ƨƭƫƲƠƷƱƯƵƤƬ Ƥƽ ƵƱƶƳ ƭƵƪƯƱƵƲƽƷƱƶƳ).
7. ƲƟƯƱƳż ƨƢƧƱƳ ƤƭƤƯƫƿƧƱƶƳ ƫƟƯƱƶż ƴƤƲƵƢƱƯ (ƶƱƭƱƲ. ƵƱƶ ƴƟƲƵƱƶ,
Ʊƶ ƴƶƸƯƟ ƸƲƪƴƢƨƶƤƯ ƱƬ ƭƮƿƯƱƬ ƵƱƶ ƦƬƤ ƭƤƵƤƴƭƨƶơ ƴƸƱƬƯƬƿƯ).
8. ƵƺƸơƯ – ƫƺƨƶƵƬƭƟ. ƘƱ ƨƢƫƨƵƱ ƲƱƱƬƭƱƯƱƨƢ ƧƬƤƭƲƬƵƬƭƟ ƵƪƯ ƨưƠƮƬưƪ.
9. ƵƱƯ ƧƬƤƭƤƽƯż ƵƱƯ ơƴƭƬƱ, Ƶƪ ƴƬƮƱƶƠƵƤ, ƵƱ ƨƲƢƦƲƤƤ ƵƪƳ ƷƨƶƦƤƮƠƤƳ
ƱƲƷơƳ.
10. ƭƠƲƤƳż ƲƱƨưƱƸơ, ƥƲƤƸƢƱƯƤƳ, ƮƨƶƲƽ.
11. ƉƯ ƤƭƤƲƨƢż ƤƭƤƲƬƤƢƤ, ƱƯƱƬƟƳ.
12. ƤƲƨƬƟƯż ƟƦƱƶƮƱ.
13. ƱƵƠż ƭƟƱƵƨ.
14. ƮƟƯƪż ƹƨƶƧƤƢƴƫƪƴƪ (ƨ ƫƨƵƬƭơ ƴƪƤƴƢƤ)ż ƦƱƪƵƨƢƤż ƤƦƨƢƤ.
15. ƵƤƳ ƮƶƭƱƷƬƮƢƤƳż ƹƨƾƵƬƭƨƳ ƭƤƬ ƾƱƶƮƨƳ ƴƸƠƴƨƬƳ Ʊƶ ƶƱƧƾƱƯƵƤƬ ƵƬƳ
ƷƬƮƬƭƠƳż ƵƱƶƳ ƭƶƯƠƲƺƵƤƳż ƤƦƱƲƤƢƱƶƳ ƠƲƺƵƨƳ.
16. ƨƶƟƦƭƤƮƱƯż ƨƾƭƱƮƤ ƨƵƤƷƨƲƽƨƯƱ ƴƵƪƯ ƤƦƭƤƮƬƟż ƨƶƸƟƲƬƴƵƱ ƴƵƱ
ƤƦƭƟƮƬƤƴƟ ƵƱƶ.

¨Ź ƘƆƒƋ

ƇŹ. ƉƕƘƋƗƉƍƗ
Ɔ. ƘƤ ƧƬƪƦơƤƵƤ ƵƱƶ ƔƤƤƧƬƤƟƯƵƪ ƠƸƱƶƯ ƸƤƲƤƭƵƪƲƬƴƵƨƢ,
ƨƭƵƽƳ ƵƺƯ ƟƮƮƺƯ, ƭƤƬ ƺƳ ƹƶƸƱƦƲƤƷƬƭƟ. ƑƤ ƤƯƤƷƠƲƨƵƨ ƵƲƢƤ
(3) ƤƲƤƧƨƢƦƤƵƤ ƠƴƤ Ƥƽ ƵƱ ƤƽƴƤƴƤ Ʊƶ ƴƤƳ Ƨƽƫƪƭƨ,
ƵƤ ƱƱƢƤ ƨƬƥƨƥƤƬƿƯƱƶƯ ƽƵƬ ƵƱ «ƁƯƨƬƲƱ ƴƵƱ ƭƾƤ» ƱƲƨƢ
ƯƤ ƫƨƺƲƪƫƨƢ ƭƤƬ ƹƶƸƱƦƲƤƷƬƭƽ ƧƬơƦƪƤ.
ƐƱƯƟƧƨƳ 15
Ƈ.1. ƑƤ ƨƬƴƪƟƯƨƵƨ ƴƵƱ ƤƽƴƤƴƤ Ʊƶ ƴƤƳ Ƨƽƫƪƭƨ
ƵƠƴƴƨƲƤ (4) ƨƭƷƲƤƴƵƬƭƟ ƠƴƤ ƭƤƬ ƯƤ ƴƸƱƮƬƟƴƨƵƨ ƵƱƯ ƲƽƮƱ
ƵƱƶƳ ƠƴƤ ƴƵƱ ƭƨƢƨƯƱ.
ƐƱƯƟƧƨƳ 20
Ƈ.2. «ƔƲƿƵƤ ƲƿƵƤ (Ʊ ƔƤƤƧƬƤƟƯƵƪƳ) ƨƢƯƤƬ Ʊ ƴƶƦƦƲƤƷƠƤƳ ƵƱƶ
ƤƯƱƬƸƵƱƾ ƸƿƲƱƶ. ƘƱƱƫƨƵƨƢ ƵƤ ƧƲƿƨƯƤ ƠƴƤ ƴ’ ƤƶƵƽƯ ƵƱƯ
ƤƯƱƬƸƵƽ ƸƿƲƱ, Ƶƪ Ʒƾƴƪ».
(ƎƶƲƬƟƭƱƳ ƔƮƪƴơƳ, ƔƲƱƴƨƦƦƢƴƨƬƳ: ƏƱƦƱƵƨƸƯƬƭƟ ¨ƱƭƢƬƤ ƦƬƤ
12 ƑƨƱƠƮƮƪƯƨƳ ƗƶƦƦƲƤƷƨƢƳ).
ƑƤ ƨƬƥƨƥƤƬƿƴƨƵƨ ƵƪƯ ƤƲƤƟƯƺ ƟƱƹƪ ƤƯƤƷƠƲƱƯƵƤƳ
ƵƠƴƴƨƲƬƳ (4) ƴƶƦƭƨƭƲƬƠƯƨƳ ƧƲƟƴƨƬƳ Ƥƽ ƵƱ ƭƨƢƨƯƱ Ʊƶ ƴƤƳ
Ƨƽƫƪƭƨ.
ƐƱƯƟƧƨƳ 20
ƈ. «ɼƵƱƯ ʒƯƨƬƲƱƯ, ƮƟƯƪ, ƦƱƪƵƨƢƤ. ƎƤʼ ʏƽƴƱƯ ƧƬƠƷƨƲƨƯ
ɒʾ ʓƮƤƳ ƵʶƳ ɾƧƬƱƵƨƮƨ̖Ƴ ƨƲƬƵƾưƨƬƳ, ɒʾ ʓƮƤƳ ƵʶƳ
ƮƶƭƱƷƬƮƢƤƳ ƭƤʼ ƵƱˀƳ ƭƶƯƠƲƺƵƤƳ ƵƱ̥ ƭƽƴƱƶ ɯ ɢƭƮƨƭƵơ, ɯ
ƤɾƫƠƲƬƱƳ ɢƭƨƢƯƪ ɢƤƷơ! ¨ʸƯ ɴƵƱ ƥƟƲƱƳ ɢƭƨ̖ƯƱ, Ƶʾ ƷƱƲƵƢƱƯ
Ƶʾ ƨʚƟƦƭƤƮƱƯ, ɒƮƮ' ɴƵƱ ɒƯƤƭƱƾƷƬƴƬƳ ƭƤʼ ɒƯƤƹƶƸơ».
ƑƤ
ƴƸƱƮƬƟƴƨƵƨ
ƵƱ
ƨƲƬƨƸƽƨƯƱ
ƵƱƶ
ƤƲƤƟƯƺ
ƤƱƴƟƴƤƵƱƳ ƴƨ ƧƾƱ ƤƲƤƦƲƟƷƱƶƳ (120-140 ƮƠưƨƬƳ).
ƐƱƯƟƧƨƳ 25
¨. ƑƤ ƨƯƵƱƢƴƨƵƨ ƱƱƬƽƵƪƵƨƳ ƺƳ ƲƱƳ ƵƱ ƨƲƬƨƸƽƨƯƱ
ƨƵƤưƾ ƵƱƶ ƤƱƴƟƴƤƵƱƳ Ʊƶ ƴƤƳ Ƨƽƫƪƭƨ Ƥƽ ƵƱ ƧƬơƦƪƤ

ƘƉƏƓƗ 4ƋƗ ƆƔƓ 7 ƗƉƏƍ¨ƉƗ

ƘƉƏƓƗ 5ƋƗ ƆƔƓ 7 ƗƉƏƍ¨ƉƗ

ƆƕƛƋ 6ƋƗ ƗƉƏƍ¨ƆƗ

ƆƕƛƋ 7ƋƗ ƗƉƏƍ¨ƆƗ
¨Ź ƘƆƒƋ

«ƁƯƨƬƲƱ ƴƵƱ ƭƾƤ» ƭƤƬ ƵƱƶ ƤƲƤƭƟƵƺ ƤƱƴƟƴƤƵƱƳ Ƥƽ ƵƱ
ƧƬơƦƪƤ ƵƱƶ ƆƮƠưƤƯƧƲƱƶ ƔƤƤƧƬƤƟƯƵƪ «ŽƲƺƳ - žƲƺƳ».

¨Ź ƘƆƒƋ
Ɠ¨ƋƈƍƉƗ ƔƕƓƗ ƘƓƙƗ ƉƒƉƘƆƊƓƐƉƑƓƙƗ
1.

ƐƱƯƟƧƨƳ 20
2.

ŽƲƺƳ - žƲƺƳ
(ƤƽƴƤƴƤ)
«ʕ ƈƬƺƲƦʺƳ ƫʶ ɢƦƮƾƵƺƯƨ ƵʺƯ ɚƲƸƽƯƵƺ ƭƱƮƶƥ̲Ư. "Ǝ' ɢƴƠƯƤ
Ưʶ ƦƮƶƵƿƴƺ, ƭƱƲƢ ' ɒƦƦƨƮƬƭƽ". [...] Ƒʶ ƧƲƟư̆ ƵʺƯ ɚƲƸƽƯƵƺ
ɒʾ ƵʾƯ ƥƲƤƸƢƱƯƤ... ɒʾ ƵʺƯ ƤƴƸƟƮƪƯ... ʒƸƬ, ɒʾ ƵʺƯ ƠƴƪƯ.
ƎƤʼ ɦƮƨƨƯ ɲƧƪ, ɦƮƨƨ ƭ' ɢƭƱƮƶƥƱ̥ƴƨ ƤƩƢ ƵƪƳ. ¨Ƭʶ ƢƤƯ
ƷƱƲʶƯ ɔƳ ƦƢƯ̆ ƦƮƶƭƬʶ ɯ ƬƭƲʺ ƭƤʼ ɓƮƶƲʶ ƫƟƮƤƴƴƤ.
ɬƷƨƶƦƨƯ, ɦƷƨƶƦƨƯ ʧƳ ƧƨƮƷƢƯƬ, ɢƷƾƴƤ ƭ' ɢưƠƲƯƤ Ƶʾ
ƯƨƲʾƯ ʧƳ ƷƟƮƤƬƯƤ, ƭƤʼ ƲƱƠƥƤƮƮƨ ƭƱƵƨƲʾƯ ƵʾƯ ƥƲƤƸƢƱƯƤ ʧƳ
ưƬƷƢƤƳ. ɬƮƨƨ ʸ ƵʾƯ ƧƨưƬʾƯ ƥƲƤƸƢƱƯƤ, ƭ' ɢƴƷƬƸƵƤƦƭƟƮƬƤƩƨ
ƵʺƯ ƯƠƤƯ ʸ ƵʾƯ ɒƲƬƴƵƨƲƽƯ. ɞƯƺ ƵʺƯ ƭƨƷƤƮơƯ ƵƪƳ, ɖƯƺ. Ƒ'
ɒƯƤƯƠ̆ Ƶʾ ƧƤƭƵƶƮƬƧƠƯƬƱ ƴƵƱƤƵƟƭƬ ƵƪƳ... "Ɛʺ ƷƱƥ˹ƴƤƬ,
ɒƦƟƪ Ʊƶ!" ƎƤʼ ƬƭƲʾƯ ƭƤƵʶ ƬƭƲʾƯ ƫʶ ɢưƨƵƱƢƩƨƵƱ ʎƲƦƶƬʶƳ
ƭƤʼ ʎƲƦƶƬƟƳ... ƌʶ ɢƩƾƦƺƯƨ, ƫʶ ɢƮƪƴƢƤƩƨƯ ƨɾƳ ƵʺƯ ưƪƲƟƯ.
"ƘƿƲƤ, ƵƿƲƤ, ɢƷƵƟƴƤƨ, ƹƶƸơ Ʊƶ". ƎƤƯʸƯ ƧƶƴƵƾƸƪƤ ƧʸƯ
ɦƨƮƮƨ Ưʶ ƴƶƥ̉. ʙƮƱƳ ʏ ƭƽƴƱƳ ƫʶ ɢƴƿƩƨƵƱ. "ɨƩƤƮƢƴƫƪƳ,
ƹƶƸơ Ʊƶ; ʙƮƤ ƭƤƮʶ ƵƿƲƤ. ɨƯƢƦƪ ƭƤƯƨƢƳ; ʘƸƬ, ɒƷƱ̥
ɢƦƮƾƵƺƴƨƳ ƴƾ!".
ʲ, ̲Ƴ ƫʶ ɦƨƷƵƤƯ ɒƷƤƯƬƴƠƯƱƬ, ƬƴƱƯƬƦƠƯƱƬ,
ƴƵƟƩƱƯƵƨƳ ƫƟƮƤƴƴƤƯ, ɢƟƯƺ ƨɾƳ ƵʺƯ ɖƱƯ. ɚƯƤƮƤƴƠƯƱƬ
ƭƤʼ ɒƯƤƥƤƵƬƴƠƯƱƬ. ƑƠƱƳ ɚƧʶ ƭƤʼ ƯƠƤ ƉʞƤ, ƷƠƲƱƯƵƨƳ ƵƱˀƳ
ƸƬƵ̲ƯƤƳ ƫƤƮƤƴƴƱƥƲƨƦƠƯƱƶƳ ƭƱƮƮƪƵʶ ƨɾƳ ƵʺƯ ɢƬƧƨƲƢƧƤ
ƵƺƯ, ƨƲƬƴƴƽƵƨƲƱƯ ƤƲʶ ƦƶƯƱƢ.
"ɨƭƨ̖ ƨɾƳ ƵʾƯ ƥƲƟƸƱƯ ƨʄƯƤƬ ƢƤ ƴƪƮƬƟ. ʤƤƦƨ ɢƭƨ̖
ƠƴƤ, ƷƬƮƵƟƵƪ Ʊƶ, Ư' ɒƮƮƟư̆Ƴ". ɨƭƨƢƯƪ, ɔƯ ƨʄƸƨ ƧƾƯƤƬƯ Ưʶ
ƵʾƯ ɒƭƱƾ̆, ƫʶ ƵʾƯ ɢƭƱƢƵƤƩƨ ƭƤƵƟƮƪƭƵƱƳ. Ƒ' ɒƮƮƟư̆ ʸ ƵƢ;
"Ƒʶ ƴƵƨƦƯƿƴ̆Ƴ. ƌʶ ƴƱ̥ ƷƠƲƺ ɢƦ˂ ƷƾƮƮƤ, ɒ' ʓƮƤ Ƶʶ ƧƠƯƧƲƤ
ƵƱ̥ ƧƟƴƱƶƳ, ɒƦƟƪ Ʊƶ, Ưʶ ƴƭƨƤƴƫ̉Ƴ".»

3.
4.
5.
6.
7.

ƗƵƱ
ƵƨƵƲƟƧƬƱ
ƯƤ
ƦƲƟƹƨƵƨ
ƽƯƱ
ƵƤ
ƲƱƭƤƵƤƲƭƵƬƭƟ
(ƪƨƲƱƪƯƢƤ, ƭƤƵƨƾƫƶƯƴƪ, ƨưƨƵƤƩƽƨƯƱ ƟƫƪƤ). ƑƤ ƪƯ
ƤƯƵƬƦƲƟƹƨƵƨ ƵƤ ƫƠƤƵƤ ƴƵƱ ƵƨƵƲƟƧƬƱ.
ƑƤ ƦƲƟƹƨƵƨ ƵƱ ƱƯƱƤƵƨƿƯƶƽ ƴƤƳ ƴƵƱ ƟƯƺ ƠƲƱƳ ƵƺƯ
ƷƺƵƱƤƯƵƬƦƲƟƷƺƯ ƤƠƴƺƳ ƽƮƬƳ ƴƤƳ ƤƲƤƧƱƫƱƾƯ. ¨ƨƯ ƨƬƵƲƠƨƵƤƬ
ƯƤ ƦƲƟƹƨƵƨ ƱƱƬƤƧơƱƵƨ ƟƮƮƪ ƴƪƨƢƺƴƪ. ƎƤƵƟ ƵƪƯ ƤƱƸƿƲƪƴơ
ƴƤƳ ƯƤ ƤƲƤƧƿƴƨƵƨ ƤƩƢ ƨ ƵƱ ƵƨƵƲƟƧƬƱ ƭƤƬ ƵƤ
ƷƺƵƱƤƯƵƢƦƲƤƷƤ.
ƑƤ ƤƤƯƵơƴƨƵƨ ƴƵƱ ƵƨƵƲƟƧƬƽ ƴƤƳ ƴƨ ƽƮƤ ƵƤ ƫƠƤƵƤ.
ƑƤ ƦƲƟƹƨƵƨ ƵƬƳ ƤƤƯƵơƴƨƬƳ ƴƤƳ ƽƯƱ ƨ Ʈƨ ơ ƽƯƱ ƨ ƤƾƲƱ
ƴƵƶƮƽ.
ƎƟƫƨ ƤƟƯƵƪƴƪ ƵƨƭƪƲƬƺƠƯƪ ƨƢƯƤƬ ƤƱƧƨƭƵơ.
¨ƬƟƲƭƨƬƤ ƨưƠƵƤƴƪƳ: ƵƲƨƬƳ (3) ƿƲƨƳ ƨƵƟ Ƶƪ ƧƬƤƯƱơ ƵƺƯ
ƷƺƵƱƤƯƵƬƦƲƟƷƺƯ.
ƛƲƽƯƱƳ ƧƶƯƤƵơƳ ƤƱƸƿƲƪƴƪƳ: ƢƤ (1) ƿƲƤ ƨƵƟ Ƶƪ ƧƬƤƯƱơ
ƵƺƯ ƷƺƵƱƤƯƵƬƦƲƟƷƺƯ.
KƆƏƋ ƉƔƍƘƙƛƍƆ
ƘƉƏƓƗ ƐƋƑƙƐƆƘƓƗ

ƆƮƠưƤƯƧƲƱƳ ƔƤƤƧƬƤƟƯƵƪƳ,
ŻƤƯƵƤ, ƷƬƮƱƮ. ƨƬ. Ƒ.¨. ƘƲƬƤƯƵƤƷƶƮƮƽƱƶƮƱƳ .
ƘƉƏƓƗ 6ƋƗ ƆƔƓ 7 ƗƉƏƍ¨ƉƗ

ƘƉƏƓƗ 7ƋƗ ƆƔƓ 7 ƗƉƏƍ¨ƉƗ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ∆ʹ ΤΑΞΗΣ
ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΕΣ
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ∆ΑΣ Β΄)
ΤΡΙΤΗ 25 ΜΑΪΟΥ 2010
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ:
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)
ΚΕΙΜΕΝΟ
Νίκος Ἐγγονόπουλος, Ποίηση 1948
τούτη ἡ ἐποχή
τοῦ ἐμφυλίου σπαραγμοῦ
δέν εἶναι ἐποχή
γιά ποίηση
κι ἄλλα παρόμοια:
σάν πάει κάτι
νά
γραφεῖ
εἶναι
ὡς ἄν
νά γράφονταν
ἀπό τήν ἄλλη μεριά
ἀγγελτηρίων θανάτου
γι’ αὐτό καί
τά ποιήματά μου
εἶν’ τόσο πικραμένα
(καί πότε – ἄλλωστε – δέν ἦσαν;)
κι εἶναι
– πρό πάντων –
καί
τόσο
λίγα

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
Α1. Ο Ν. Εγγονόπουλος αντλεί υλικό για την ποίησή του από
προσωπικά του βιώματα. Να επαληθεύσετε την
παραπάνω θέση αναφέροντας τρία (3) στοιχεία από το
ποίημα που σας δόθηκε.
Μονάδες 15
Β1.

«τοῦ ἐμφυλίου σπαραγμοῦ»
«σάν πάει κάτι
νά
γραφεῖ
εἶναι
ὡς ἄν
νά γράφονταν
ἀπό τήν ἄλλη μεριά
ἀγγελτηρίων θανάτου»
Να αναγνωρίσετε τα εκφραστικά μέσα στους στίχους των δύο
παραπάνω αποσπασμάτων και να αναφερθείτε στη λειτουργία
τους στο ποίημα.
Μονάδες 20

Β2. α. Ο Ν. Εγγονόπουλος θεωρείται ένας από τους
σημαντικότερους
υπερρεαλιστές
ποιητές.
Να
επισημάνετε τρία (3) στοιχεία υπερρεαλιστικής
γραφής στο ποίημα.
(μονάδες 15)
β. «κι ἄλλα παρόμοια:»
Στο σημείο αυτό του ποιήματος είναι εμφανής η
αναφορά του Ν. Εγγονόπουλου στον στίχο του Κ.Π.
Καβάφη «...κι ἄλλα ἠχηρά παρόμοια» (Ἀπό τήν
σχολήν τοῦ περιωνύμου φιλοσόφου). Να αναφερθείτε
στη λειτουργία της αναφοράς αυτής στο ποίημα του
Ν. Εγγονόπουλου.
(μονάδες 5)

(ΕΛΕΥΣΙΣ, 1948)
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

Μονάδες 20
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

Γ1.

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους)

« γι’ αὐτό καί
τά ποιήματά μου
εἶν’ τόσο πικραμένα
(καί πότε – ἄλλωστε – δέν ἦσαν;)
κι εἶναι
– πρό πάντων –
καί
τόσο
λίγα »
Να
σχολιάσετε
το
περιεχόμενο
αποσπάσματος σε μία (1) παράγραφο.

του

παραπάνω
Μονάδες 25

∆1. Ο Νίκος Εγγονόπουλος, στο ποίημά του «Ποίηση 1948»,
και ο Νικηφόρος Βρεττάκος, στο ποίημά του «Σέ
ὀνειρευόμουνα ποίηση» που ακολουθεί, διατυπώνουν τη θέση
τους απέναντι στη σχέση της ποιητικής δημιουργίας με την εποχή
της. Να εντοπίσετε ομοιότητες και διαφορές στο περιεχόμενο των
δύο ποιημάτων.

1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά
(ημερομηνία, κατεύθυνση, εξεταζόμενο μάθημα). Να μην
αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο.
2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των
φωτοαντιγράφων, αμέσως μόλις σας παραδοθούν. ∆εν
επιτρέπεται να γράψετε οποιαδήποτε άλλη σημείωση.
Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το
τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.
3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα.
4. Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνο με μπλε ή μόνο με
μαύρο στυλό διαρκείας και μόνο ανεξίτηλης μελάνης.
5. Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι
αποδεκτή.
6. ∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των
φωτοαντιγράφων.
7. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: μία (1) ώρα μετά τη
διανομή των θεμάτων.
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

Μονάδες 20
Σέ ὀνειρευόμουνα ποίηση
Σέ ὀνειρευόμουνα δέντρο - ἕνα πρωί
μυριάδες ἰβίσκοι ν’ ἀνάβουνε πάνω σου.
Σέ ὀνειρευόμουνα μήτρα.
Ἀλλά νά:
μέρες παράξενες, καιροί σκοτεινοί,
σέ πάλευαν ὅλα. Κι ὅμως, ποίηση ἐσύ,
ἀμετάπειστο ρεῦμα τ’ οὐρανοῦ, ἐπιμένεις.
Ἕνα κύμα ἀπό κόκκινα παράξενα φῶτα,
ἕνα κύμα πληγές, πού ξεσπώντας φωτάει
τά χαρτιά μου τή νύχτα.
Νικηφόρου Βρεττάκου, «Τό βάθος τοῦ Κόσμου» (1961), από το
βιβλίο Τά ποιήματα, εκδ. Τρία Φύλλα, 1981.
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ –

∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ –

Κι ἔδειχνεν ἀνυπομονιά γιά νά ’μπει στό κορμί της·
Ὁ οὐρανός ὁλόκληρος ἀγρίκαε σαστισμένος,
Τό κάψιμο ἀργοπόρουνε ὁ κόσμος ὁ ἀναμμένος·
Καί τώρα ὀμπρός 3 τήν εἴδαμε· ὀγλήγορα σαλεύει·
Ὅμως κοιτάζει ἐδῶ κι ἐκεῖ καί κάποιονε γυρεύει»).

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ∆΄ ΤΑΞΗΣ
ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
∆ΕΥΤΕΡΑ 16 ΜΑΪΟΥ 2011
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)

ΚΕΙΜΕΝΟ

∆ιονύσιος Σολωμός
Ὁ Κρητικός

5

1 [18.]
....................................................................................
....................................................................................
Ἐκοίταα, κι ἤτανε μακριά ἀκόμη τ’ ἀκρογιάλι·
«Ἀστροπελέκι μου καλό, γιά ξαναφέξε πάλι!»
Τρία ἀστροπελέκια ἐπέσανε, ἕνα ξοπίσω στ’ ἄλλο
Πολύ κοντά στήν κορασιά μέ βρόντημα μεγάλο·
Τά πέλαγα στήν ἀστραπή κι ὁ οὐρανός ἀντήχαν, 1
Οἱ ἀκρογιαλιές καί τά βουνά μ’ ὅσες φωνές κι ἄν εἶχαν.

2 [19.]
Πιστέψετε π’ ὅ,τι θά πῶ εἶν’ ἀκριβή ἀλήθεια,
Μά τές πολλές λαβωματιές πού μὄφαγαν τά στήθια,
Μά τούς συντρόφους πὄπεσαν στήν Κρήτη πολεμώντας,
Μά τήν ψυχή πού μ’ ἔκαψε τόν κόσμο ἀπαρατώντας.
5 (Λάλησε, Σάλπιγγα! κι ἐγώ τό σάβανο τινάζω,
Καί σχίζω δρόμο καί τς ἀχνούς ἀναστημένους 2 κράζω:
«Μήν εἴδετε τήν ὀμορφιά πού τήν Κοιλάδα ἁγιάζει;
Πέστε, νά ἰδεῖτε τό καλό ἐσεῖς κι ὅ,τι σᾶς μοιάζει.
Καπνός δέ μένει ἀπό τή γῆ· νιός οὐρανός ἐγίνη·
10 Σάν πρῶτα ἐγώ τήν ἀγαπῶ καί θά κριθῶ μ’ αὐτήνη.
− Ψηλά τήν εἴδαμε πρωί· τῆς τρέμαν τά λουλούδια
Στή θύρα τῆς Παράδεισος πού ἐβγῆκε μέ τραγούδια·
Ἔψαλλε τήν Ἀνάσταση χαροποιά ἡ φωνή της,

3 [20.]
Ἀκόμη ἐβάστουνε ἡ βροντή.....................................
Κι ἡ θάλασσα, πού σκίρτησε σάν τό χοχλό πού βράζει, 4
Ἡσύχασε καί ἔγινε ὅλο ἡσυχία καί πάστρα, 5
Σάν περιβόλι εὐώδησε κι ἐδέχτηκε ὅλα τ’ἄστρα·
5 Κάτι κρυφό μυστήριο ἐστένεψε 6 τή φύση
Κάθε ὀμορφιά νά στολιστεῖ καί τό θυμό ν’ ἀφήσει.
∆έν εἶν’ πνοή στόν οὐρανό, στή θάλασσα, φυσώντας
Οὔτε ὅσο κάνει στόν ἀνθό ἡ μέλισσα περνώντας,
Ὅμως κοντά στήν κορασιά, πού μ’ ἔσφιξε κι ἐχάρη,
10 Ἐσειότουν τ’ ὁλοστρόγγυλο καί λαγαρό φεγγάρι·
Καί ξετυλίζει ὀγλήγορα κάτι πού ἐκεῖθε βγαίνει,
Κι ὀμπρός μου ἰδού πού βρέθηκε μία φεγγαροντυμένη.
Ἔτρεμε τό δροσάτο φῶς στή θεϊκιά θωριά της,
Στά μάτια της τά ὁλόμαυρα καί στά χρυσά μαλλιά της.
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
Α1.

Να αναφέρετε ονομαστικά τρία από τα κύρια θέματα της
Επτανησιακής Σχολής και για το καθένα να γράψετε ένα
παράδειγμα από το ποιητικό κείμενο του ∆ιονυσίου Σολωμού
που σας δόθηκε.
Μονάδες 15

Β1.

Σύμφωνα με την Ελένη Τσαντσάνογλου, ένα από τα
γνωρίσματα του σολωμικού έργου είναι ότι ο ποιητής
συνθέτει τη φυσική και τη μεταφυσική πραγματικότητα.

3
4
1
2

αντ ήχαν = αν τηχ ούσαν .
ἀχν ός = α μυ δ ρή φιγούρα , έ το ιμη να σ βή σει .

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

5
6

τώρα ομπρός = μ όλ ι ς, πριν από λ ίγ ο .
σ κίρτ ησε = «σ κιρτ ού σε » : α νατα ρασσ ότα ν , χοχλ ός = κοχλασ μός , βράσιμο.
πάστρα = κα θαρ ότ ητα , δι αύγει α .
ἐστέ νεψε = επι βλήθηκε (στ ην φύση ), τ η ν ανάγ κα σε .

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ –

∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ –

Ὁποῦ 7 δὲν εἶναι πρόσκαιρο, σὰν τ’ ἄλλα ἐδῶ τοῦ κόσμου.
..................................................................................................
Ὤ! πᾶμε, ἀγάπη μου γλυκειά! πᾶμε, ὁ καιρὸς μᾶς βιάζει!
∆ὲν εἶναι χόρτο ἢ λούλουδο ποῦ ἐκεῖ 8 νὰ μὴ σὲ κράζῃ·
Ἐκεῖ ἀπὸ χρόνια ἡ μάννα σου καὶ ὁ δοξαστός σου κύρης
Τὴ θεία φτεροῦγα τῆς ψυχῆς ἀκαρτεροῦν νὰ γύρῃς.
Πᾶμε! – ὁ καλὸς Ἡγούμενος 9 , οἱ Κρητικοί μας ὅλοι
Θὰ ἰδῇς ποῦ θἄρχωνται συχνὰ στ’ὡραῖο σου περιβόλι,
Καὶ θ’ἀγροικήσῃς ἀπ’ αὐτούς, ποῦ γύρω μαζωμένοι
Στὴ χλωρασιὰ 1 0 θὰ κάθωνται, τί μάχαις ἔχουν γένῃ,
Καὶ πόσα ἐβάψαν αἵματα κάθε βουνὸ τῆς Κρήτης,
Πρὶν σκύψῃ πάλε στὸ ζυγὸ τὴν ἔρμη κεφαλή της.

Γιατί, κατά τη γνώμη σας, ο ποιητής επιλέγει να αναγάγει στο
απόσπασμα 2 [19.] τη λυρική του αφήγηση σε επίπεδο
μεταφυσικό;
Μονάδες 20
Β 2.

Να επισημάνετε στο απόσπασμα 3 [20.] δύο διαφορετικά
εκφραστικά μέσα και να τα σχολιάσετε.
Μονάδες 20

Γ1.

«Ἀστροπελέκι μου καλό, γιά ξαναφέξε πάλι!»
Τρία ἀστροπελέκια ἐπέσανε, ἕνα ξοπίσω στ’ ἄλλο
Πολύ κοντά στήν κορασιά μέ βρόντημα μεγάλο·
Να σχολιάσετε το περιεχόμενο των παραπάνω στίχων
σε δύο παραγράφους 80 - 100 περίπου λέξεων.
Μονάδες 25

∆1.

Στο παρακάτω απόσπασμα από το ποίημα του Γεράσιμου
Μαρκορά «Ο Όρκος» ο Μάνθος (ήρωας της Κρητικής
επανάστασης των ετών 1866-1869, που έχει σκοτωθεί στο
ολοκαύτωμα του Αρκαδίου) απευθύνεται στην ετοιμοθάνατη
αγαπημένη του. Να βρείτε τις ομοιότητες, ως προς το
περιεχόμενο, που υπάρχουν στο απόσπασμα του Μαρκορά με
το κείμενο του Κρητικού που σας δόθηκε.
Μονάδες 20
Ἄκου, Εὐδοκιά! 1 – Σὰν ἔπαψαν στὸ οὐράνιο περιγιάλι
Τοῦ φτάσιμού μας ᾑ χαραίς 2 – ὠιμέ! – τὰ μύρια κάλλη,
Ποῦ 3 μ’ ἕνα βλέμμα ἐξάνοιξα 4 τριγύρου σκορπισμένα,
Χλωμὰ καὶ κρύα μοῦ φάνηκαν, θυμούμενος ἐσένα.
Ἐπῆρα δρόμο μακρυνό. Σὰν πότε θὰ σὲ φέρῃ
Στὴν ἀγκαλιά μου ὁ Θάνατος ρωτοῦσα κάθε ἀστέρι,
Καὶ ὀμπρὸς ἀπέρναα 5 κ’ ἔκανα σὲ Ἀνατολὴ καὶ ∆ύση
Τὸ ἀγαπητό σου τ’ ὄνομα γλυκὰ νὰ ἠχολογήσῃ.
Σὲ πλάγι οὐράνιο, ποῦ ψυχὴ δὲν ἤτανε κἀμμία,
Θλιμμένος χάμου ἐκάθισα. Στὴ μοναξιὰ τὴ θεία
Τὰ πρῶτα τῆς ἀγάπης μας εὐτυχισμένα χρόνια
Μοῦ φτερουγιάζανε ὀμπροστά, σὰν τόσα χελιδόνια.
Στὰ μέρη, ποὖχαν μᾶς ἰδῇ 6 τόσαις φοραὶς ἀντάμα,
Ὁ νοῦς μου ξαναγύριζε – κ’ ἰδὲς θαυμάσιο πρᾶμα! –
Ὅ,τι θωροῦσε ὁ λογισμὸς ἔπαιρνε σῶμα ὀμπρός μου,
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

Π.∆. Μαστροδημήτρης, Ο Όρκος του Μαρκορά, Εκδόσεις Κανάκη, σσ.
140-141.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ε ὐ δ ο κιά : το όν ομα τ ης αγ απημέ νη ς τ ου Μάνθου
ᾑ χα ραί ς : οι χα ρές
π οῦ: που
ἐ ξά νο ι ξα : εί δα , διέκρινα
ἀπέ ρναα : περνού σα
π οὖχαν μ ᾶς ἰδῇ: π ου μας ε ίχαν δει
Ὁποῦ : π ου
ἐ κεῖ : εννοε ί στ ον Ά δη
Ἡγού μενος : ο η γού μενος του Αρ κα δί ου
χλ ωρ ασιά : βλάστηση , π ρα σινά δα

Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους)
1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά (ημερομηνία,
εξεταζόμενο μάθημα). Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο
τετράδιο.
2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των
φωτοαντιγράφων αμέσως μόλις σας παραδοθούν. ∆εν επιτρέπεται
να γράψετε καμιά άλλη σημείωση. Κατά την αποχώρησή σας να
παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.
3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα.
4. Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνο με μπλε ή μόνο με μαύρο
στυλό.
5. Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.
6. ∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των
φωτοαντιγράφων.
7. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: 10.00 π.μ.
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

τα οποία απαρτίζεται) που υποστηρίζει και
συμπληρώνει ποικιλοτρόπως το ποίημα».
Να
τεκμηριώσετε
την
παραπάνω
άποψη
αιτιολογώντας τη συγκεκριμένη επιλογή του τίτλου
από τον ποιητή.
Μονάδες 20

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ∆΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΜΑΪΟΥ 2012
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3)

ΚΕΙΜΕΝΟ
Κωνσταντῖνος Καβάφης
Μελαγχολία τοῦ Ἰάσωνος Κλεάνδρου
ποιητοῦ ἐν Κομμαγηνῇ· 595 μ.Χ.
Τό γήρασμα τοῦ σώματος καί τῆς μορφῆς μου
εἶναι πληγή ἀπό φρικτό μαχαῖρι.
∆έν ἔχω ἐγκαρτέρησι καμιά.
Εἰς σέ προστρέχω Τέχνη τῆς Ποιήσεως,
πού κάπως ξέρεις ἀπό φάρμακα·
νάρκης τοῦ ἄλγους δοκιμές, ἐν Φαντασίᾳ καί Λόγῳ.
Εἶναι πληγή ἀπό φρικτό μαχαῖρι. ⎯
Τά φάρμακά σου φέρε Τέχνη τῆς Ποιήσεως,
πού κάμνουνε ⎯ για λίγο ⎯ νά μή νοιώθεται ἡ πληγή.
(1921)
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
Α1.

Β1.

Τρία από τα βασικά γνωρίσματα της ποίησης του
Κ. Καβάφη είναι η πεζολογία, η ιδιότυπη γλώσσα και
η χρήση συμβόλων. Για το κάθε ένα από τα παραπάνω
γνωρίσματα να γράψετε ένα αντίστοιχο παράδειγμα
από το ποίημα που σας δόθηκε.
Μονάδες 15
Στο ποίημα, σύμφωνα με τον Στέφανο ∆ιαλησμά,
«έχουμε ένα δυσανάλογα μεγάλο τίτλο (με προσεκτικά
τοποθετημένη στίξη, ώστε να προβάλλει τα μέρη από
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

Β 2.

Να επισημάνετε στο ποίημα τέσσερα διαφορετικά
εκφραστικά μέσα (μονάδες 8) και να ερμηνεύσετε τη
λειτουργία τους (μονάδες 12).
Μονάδες 20

Γ1.

Να σχολιάσετε τους παρακάτω στίχους σε ένα κείμενο
100-120 λέξεων:
Εἰς σέ προστρέχω Τέχνη τῆς Ποιήσεως,
πού κάπως ξέρεις ἀπό φάρμακα·
νάρκης τοῦ ἄλγους δοκιμές, ἐν Φαντασίᾳ καί Λόγῳ.
Μονάδες 25

∆1.

Να συγκρίνετε ως προς το περιεχόμενο το ποίημα του
Κ. Καβάφη Μελαγχολία τοῦ Ἰάσωνος Κλεάνδρου
ποιητοῦ ἐν Κομμαγηνῇ· 595 μ.Χ. με το παρακάτω
ποίημα του Τ. Λειβαδίτη Αυτοβιογραφία, εντοπίζοντας
(μονάδες 5) και σχολιάζοντας (μονάδες 15) τρεις
ομοιότητες και δύο διαφορές μεταξύ των δύο
ποιημάτων.
Μονάδες 20
Τάσος Λειβαδίτης

Αυτοβιογραφία
Ἄνθρωποι ποὺ δὲ γνώρισα ποτὲ μοῦ δώσαν τὸ αἷμα μου καὶ
τ’ ὄνομά μου,
στὴν ἡλικία μου χιονίζει, χιονίζει ἀδιάκοπα

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

μιὰ κίνηση πάντα σὰ νἄθελα νὰ προφυλαχτῶ ἀπὄνα
χτύπημα
δίψασα γιὰ ὅλη τὴ ζωή, κι ὅμως τὴν ἄφησα
γιὰ ν’ ἁρπαχτῶ ἀπ’ τὰ πελώρια ἀγκάθια τῆς αἰωνότητας,
ἡ σάρκα μου ἕνας ἐπίδεσμος γύρω ἀπ’ τὸ αὐριανό μου
τίποτα
κανεὶς δὲν μπορεῖ νὰ μὲ βοηθήσει στὸν πόνο μου
ἐκτὸς ἀπ’ τὸν ἴδιο μου τὸν πόνο ⎯ εἶμαι ἐδῶ, ἀνάμεσά σας,
κι ὁλομόναχος,
κ’ ἡ ποίηση σὰ μιὰ μεγάλη ἀλήθεια, ποὺ τὴν ἀνακαλύπτεις
ὕστερ’ ἀπὸ χρόνια,
ὅταν δὲν μπορεῖ να σοῦ χρησιμέψει πιὰ σὲ τίποτα.

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ∆΄ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΜΑΪΟΥ 2013 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)
ΚΕΙΜΕΝΟ
Διονύσιος Σολωμός
Ο ΚΡΗΤΙΚΟΣ
5 [22.]
………………………………………………………………..
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Ἐπάγγελμά μου: τὸ ἀκατόρθωτο.
Τάσος Λειβαδίτης, Ποίηση , τ. 1, Αθήνα, Εκδόσεις Κέδρος,
2003, σ. 429.
Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους)
1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά (ημερομηνία,
εξεταζόμενο μάθημα). Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο
τετράδιο.
2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των
φωτοαντιγράφων αμέσως μόλις σας παραδοθούν. ∆εν επιτρέπεται
να γράψετε καμιά άλλη σημείωση. Κατά την αποχώρησή σας να
παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.
3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα.
4. Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνο με μπλε ή μόνο με μαύρο
στυλό.
5. Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.
6. ∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των
φωτοαντιγράφων.
7. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: 10.00 π. μ.
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

30

35

40

Ἀλλά τό πλέξιμ’ ἄργουνε1 καί μοῦ τ’ ἀποκοιμοῦσε2
Ἠχός, γλυκύτατος ἠχός, ὁπού μέ προβοδοῦσε3.
∆έν εἶναι κορασιᾶς φωνή στά δάση πού φουντώνουν,
Καί βγαίνει τ’ ἄστρο τοῦ βραδιοῦ καί τα νερά θολώνουν,
Καί τόν κρυφό της ἔρωτα τῆς βρύσης τραγουδάει,
Τοῦ δέντρου καί τοῦ λουλουδιοῦ πού ἀνοίγει καί λυγάει·
∆έν εἶν’ ἀηδόνι κρητικό, πού σέρνει τή λαλιά του
Σέ ψηλούς βράχους κι ἄγριους ὅπ’ ἔχει τή φωλιά του,
Κι ἀντιβουΐζει ὁλονυχτίς ἀπό πολλή γλυκάδα
Ἡ θάλασσα πολύ μακριά, πολύ μακριά ἡ πεδιάδα,
Ὥστε πού πρόβαλε ἡ αὐγή και ἔλιωσαν τ’ ἀστέρια,
Κι ἀκούει κι αὐτή καί πέφτουν της τά ρόδα ἀπό τά χέρια·
∆έν εἶν’ φιαμπόλι4 τό γλυκό, ὁπού τ’ ἀγρίκαα μόνος
Στόν Ψηλορείτη ὅπου συχνά μ’ ἐτράβουνεν ὁ πόνος
Κι ἔβλεπα τ’ ἄστρο τ’ οὐρανοῦ μεσουρανίς νά λάμπει
Καί τοῦ γελοῦσαν τά βουνά, τά πέλαγα κι οἱ κάμποι·
Κι ἐτάραζε τά σπλάχνα μου ἐλευθεριᾶς ἐλπίδα
Κι ἐφώναζα: «ὦ θεϊκιά κι ὅλη αἵματα Πατρίδα!»
Κι ἅπλωνα κλαίοντας κατ’ αὐτή τά χέρια μέ καμάρι·
Καλή ’ν’ ἡ μαύρη πέτρα της καί τό ξερό χορτάρι.
Λαλούμενο5, πουλί, φωνή, δέν εἶναι νά ταιριάζει,
Ἴσως δέ σώζεται στή γῆ ἦχος πού νά τοῦ μοιάζει·
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1.
2.
3.
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5.

άργ ουν ε · αργ οπ ορ ούσε , κα θυστε ρούσ ε , βράδυνε
μ ου τ ’ απ οκοι μού σε· μ ου τ ο καθυστε ρούσ ε , τ ο κα θι στούσε ρά θυμο , νωθρό, αρ γό
με πρ ο βοδ ούσε · μ ε προέπε μπε , με συ νόδευε
φιαμπ όλ ι· αυτ οσχέ διο π νευστ ό όργα νο τ ων π οιμέ νω ν (σ ου ραύλ ι)
λαλ ούμενο· μ ου σι κό όρ γαν ο
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∆έν εἶναι λόγια· ἦχος λεπτός…………………………
∆έν ἤθελε6 τόν ξαναπεῖ ὁ ἀντίλαλος κοντά του.
Ἄν εἶν’ δέν ἤξερα κοντά, ἄν ἔρχονται ἀπό πέρα·
Σάν τοῦ Μαϊοῦ τές εὐωδιές γιομίζαν τόν ἀέρα,
Γλυκύτατοι, ἀνεκδιήγητοι7……………………………...
Μόλις εἶν’ ἔτσι δυνατός ὁ Ἔρωτας καί ὁ Χάρος.
Μ’ ἄδραχνεν ὅλη τήν ψυχή, καί νά ’μπει δέν ἠμπόρει
Ὁ οὐρανός, κι ἡ θάλασσα, κι ἡ ἀκρογιαλιά, κι ἡ κόρη·
Μέ ἄδραχνε, καί μ’ ἔκανε συχνά ν’ ἀναζητήσω
Τή σάρκα μου νά χωριστῶ γιά νά τόν ἀκλουθήσω.
Ἔπαψε τέλος κι ἄδειασεν ἡ φύσις κι ἡ ψυχή μου,
Πού ἐστέναξε κι ἐγιόμισεν εὐθύς ὀχ τήν καλή μου·
Καί τέλος φθάνω στό γιαλό τήν ἀρραβωνιασμένη,
Τήν ἀπιθώνω μέ χαρά, κι ἤτανε πεθαμένη.

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ∆΄ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ
Δ1.

Να συγκρίνετε ως προς το περιεχόμενο το απόσπασμα από το ποίημα Ο
Κρητικός του Δ. Σολωμού με το παρακάτω απόσπασμα από τη νουβέλα
του Ν.Λαπαθιώτη Κάπου περνούσε μια φωνή, αναφέροντας (μονάδες 5)
και σχολιάζοντας (μονάδες 15) τρεις ομοιότητες και δύο διαφορές
μεταξύ των δύο κειμένων.
Μονάδες 20
Ναπολέων Λαπαθιώτης
ΚΑΠΟΥ ΠΕΡΝΟΥΣΕ ΜΙΑ ΦΩΝΗ

------------------------------------------

6 . δε ν ήθελε · δε ν επρόκειτ ο, δ ε θα τ ολμ ούσε να
7. ανε κδιή γητ οι [ ενν . ήχ οι ] · ανε κλάλ ητοι , άρρ ητοι, ε ξωαν θ ρώπ ιν οι

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Αυτό το βράδυ, η Ρηνούλα δεν κοιμήθηκε. Σαν ένας πυρετός γλυκός,
της μέλωνε τα μέλη. Όλη νύχτα, μέχρι το πρωί, το αίμα της, πρώτη φορά,
της τραγουδούσε, φανερά, τόσο ζεστά τραγούδια…Κι όταν, προς τα
χαράματα, την πήρε λίγος ύπνος, είδε πως ήταν μέσα σ΄ ένα δάσος, −ένα
μεγάλο δάσος γαλανό, μ’ ένα πλήθος άγνωστα κι αλλόκοτα λουλούδια.
Περπατούσε, λέει, μέσ’ στην πρασινάδα, σκυμμένη, και με κάποια δυσκολία,
χωρίς, όμως αυτό, να συνοδεύεται κι απ’ τη συνηθισμένην αγωνία, που
συνοδεύει κάποιους εφιάλτες. […]Και την ίδια τη στιγμή, χωρίς ν’ αλλάξει
τίποτε, μια μελωδία σιγανή γεννήθηκε κι απλώθηκε, σαν ένα κόρο 1 από
γνώριμες φωνές, που, μέσα τους, ξεχώριζε γλυκιά και δυνατή, την ήμερα
παθητική και πλέρια του Σωτήρη! Κι η φωνή δυνάμωνε, δυνάμωνε, και σε
λίγο σκέπασε και σκόρπισε τις άλλες, −κι έμεινε μονάχη και κυρίαρχη,
γιομίζοντας τη γη, τον ουρανό, γιομίζοντας το νου και την καρδιά της! Κι
είχ’ ένα παράπονο βαθύ, η χιμαιρική αυτή φωνή, − κι έμοιαζε μ’ ένα χάδι
τρυφερό, λησμονημένο, γνώριμο, κι απόκοσμο! Κι η ψυχή της έλιωνε βαθιά,
σαν το κερί, σβήνοντας σε μια γλύκα πρωτογνώριστη, σε μια σπαραχτική,
πρωτοδοκίμαστη, και σαν απεγνωσμένη, νοσταλγία! Και καθώς ήταν έτοιμη
να σβήσει, και να λιώσει, πίστεψε πως ήταν πια φτασμένη στον παράδεισο…

Α1.

Τρία χαρακτηριστικά του Ευρωπαϊκού Ρομαντισμού, από τον οποίο
επηρεάστηκε ο Σολωμός, είναι το μεταφυσικό στοιχείο, η αγάπη για την
πατρίδα και η εξιδανίκευση του έρωτα. Για κάθε ένα από τα παραπάνω
χαρακτηριστικά να γράψετε ένα αντίστοιχο παράδειγμα μέσα από το
κείμενο.
Μονάδες 15

Β1.

Σύμφωνα με τον Π. Μάκριτζ: «Αυτό που κάνει εντύπωση (στον Σολωμό)
είναι η επιμονή του να χρησιμοποιεί εικόνες από τον κόσμο της φύσης».
Να επιβεβαιώσετε την παραπάνω άποψη με μία εικόνα από τους
στίχους 23-28 και άλλη μία από τους στίχους 35-43, παρουσιάζοντας το
περιεχόμενό της καθεμιάς (μονάδες 10) και σχολιάζοντας τη λειτουργία
της στο κείμενο (μονάδες 10).
Μονάδες 20

Κι η Ρηνούλα ξύπνησε με μιας, σα μεθυσμένη, −και κρύβοντας το
πρόσωπο μέσ’ στο προσκέφαλό της, μην τύχει και τη νιώσουν από δίπλα,
ξέσπασε σ’ ένα σιγανό παράπονο πνιγμένο…

Στους στίχους 29-34 «Δέν εἶν’ ἀηδόνι … ἀπό τά χέρια·» να αναζητήσετε
τέσσερα διαφορετικά σχήματα λόγου (μονάδες 8) και να σχολιάσετε τη
λειτουργία τους στο κείμενο (μονάδες 12).
Μονάδες 20

------------------------------------------

Β2.

Γ1.

Να σχολιάσετε τους δύο τελευταίους στίχους του ποιήματος σε ένα
κείμενο 120-140 λέξεων:
Καί τέλος φθάνω στό γιαλό τήν ἀρραβωνιασμένη,
Τήν ἀπιθώνω μέ χαρά, κι ἤτανε πεθαμένη.
Μονάδες 25

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

Ν. Λαπαθιώτης, Κάπου περνούσε μια φωνή, Εκδόσεις Ερατώ, Αθήνα 2011, σ.
71-73
1 . κόρος· χορ ωδί α

ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομέ νους)
1.

2.

Στο εξώφυλλο του τετραδίου να γράψετε το εξεταζόμενο μάθημα. Στο
εσώφυλλο πάνω-πάνω να συμπληρώσετε τα ατομικά στοιχεία μαθητή. Στην
αρχή των απαντήσεών σας να γράψετε πάνω-πάνω την ημερομηνία και το
εξεταζόμενο μάθημα. Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο και να μη
γράψετε πουθενά στις απαντήσεις σας το όνομά σας.
Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των φωτοαντιγράφων
αμέσως μόλις σας παραδοθούν. Τυχόν σημειώσεις σας πάνω στα θέματα δεν
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ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

θα βαθμολογηθούν σε καμία περίπτωση. Κατά την αποχώρησή σας να
παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.
Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα μόνο με μπλε ή μόνο
με μαύρο στυλό με μελάνι που δεν σβήνει.
Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.
Διάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων.
Χρόνος δυνατής αποχώρησης: 10.30 π.μ.

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 4 IOYNIOY 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ
Γεώργιος Βιζυηνός
ΤΟ ΑΜΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΣ ΜΟΥ
(απόσπασμα)
Αἱ οἰκονομικαί μας δυσχέρειαι ἐκορυφώθησαν, ὅταν ἐπῆλθεν ἀνομβρία1 εἰς τήν
χώραν καί ἀνέβησαν αἱ τιμαί τῶν τροφίμων. Ἀλλ’ ἡ μήτηρ, ἀντί ν’ ἀπελπισθῇ περί τῆς
διατροφῆς ἡμῶν αὐτῶν, ἐπηύξησε τόν ἀριθμόν μας δι’ ἑνός ξένου κορασίου, τό ὁποῖον
μετά μακράς προσπαθείας κατώρθωσε νά υἱοθετήσῃ.
Τό γεγονός τοῦτο μετέβαλε τό μονότονον καί αὐστηρόν τοῦ οἰκογενειακοῦ ἡμῶν
βίου, καί εἰσήγαγεν ἐκ νέου ἀρκετήν ζωηρότητα.
Ἤδη αὐτή ἡ υἱοθέτησις ἐγένετο πανηγυρική. Ἡ μήτηρ μου ἐφόρεσε διά πρώτην
φοράν τά «γιορτερά2» της καί μᾶς ὡδήγησεν εἰς τήν ἐκκλησίαν καθαρούς καί
κτενισμένους, ὡς ἐάν ἐπρόκειτο νά μεταλάβωμεν. Μετά τό τέλος τῆς λειτουργίας,
ἐστάθημεν ὅλοι πρό τῆς εἰκόνος τοῦ Χριστοῦ, καί αὐτοῦ, ἐν μέσῳ τοῦ περιεστῶτος3 λαοῦ,
ἐνώπιον τῶν φυσικῶν αὐτοῦ γονέων, παρέλαβεν ἡ μήτηρ μου τό θετόν αὑτῆς θυγάτριον ἐκ
τῶν χειρῶν τοῦ ἱερέως, ἀφοῦ πρῶτον ὑπεσχέθη εἰς ἐπήκοον4 πάντων, ὅτι θέλει ἀγαπήσει
καί ἀναθρέψει αὐτό, ὡς ἐάν ἦτο σάρξ ἐκ τῆς σαρκός καί ὀστοῦν ἐκ τῶν ὀστῶν της.
Ἡ εἴσοδός του εἰς τόν οἶκόν μας ἐγένετο οὐχ ἧττον ἐπιβλητική καί τρόπον τινά ἐν
θριάμβῳ. Ὁ πρωτόγερος5 τοῦ χωρίου καί ἡ μήτηρ μου προηγήθησαν μετά τοῦ κορασίου,
ἔπειτα ἠρχόμεθα ἡμεῖς. Οἱ συγγενεῖς μας καί οἱ συγγενεῖς τῆς νέας ἀδελφῆς μᾶς
ἠκολούθησαν μέχρι τῆς αὐλείου ἡμῶν θύρας. Ἔξωθεν αὐτῆς ὁ πρωτόγερος ἐσήκωσε τό
κοράσιον ὑψηλά εἰς τάς χεῖράς του καί τό ἔδειξεν ἐπί τινας στιγμάς εἰς τούς
παρισταμένους. Ἔπειτα ἠρώτησε μεγαλοφώνως·
—Ποιός ἀπό σᾶς εἶναι ἤ ἐδικός ἤ συγγενής ἤ γονιός τοῦ παιδιοῦ τούτου
περισσότερον ἀπό τήν ∆εσποινιώ τήν Μηχαλιέσσα6 κι ἀπό τούς ἐδικούς της;
Ὁ πατήρ τοῦ κορασίου ἦτον ὠχρός καί ἔβλεπε περίλυπος ἐμπρός του. Ἡ σύζυγός του
ἔκλαιεν ἀκουμβημένη εἰς τόν ὦμόν του. Ἡ μήτηρ μου ἔτρεμεν ἐκ τοῦ φόβου μήπως
ἀκουσθῇ καμμία φωνή—Ἐγώ!—καί ματαιώσῃ τήν εὐτυχίαν της. Ἀλλά κανείς δέν ἀπεκρίθη.
Τότε οἱ γονεῖς τοῦ παιδίου ἠσπάσθησαν αὐτό διά τελευταίαν φοράν καί ἀνεχώρησαν μετά
τῶν συγγενῶν των. Ἐνῷ οἱ ἐδικοί μας μετά τοῦ πρωτογέρου εἰσῆλθον καί ἐξενίσθησαν7
παρ’ ἡμῖν.
________________
1

ανομβρία: έλλειψη βροχής, ξηρασία.
γιορτερά: γιορτινά.
περιεστώτος: [περιίσταμαι: περικυκλώνω, περιστοιχίζω (οι περιεστώτες: οι θεατές, οι ακροατές)].
4
εις επήκοον: σε απόσταση ακοής.
5
πρωτόγερος: ο πρώτος γέρος, αυτός που τιμούν περισσότερο σε μια κοινότητα.
6
Δεσποινιώ την Μηχαλιέσσα: πρόκειται για τη μητέρα του Βιζυηνού Δεσποινιώ (το όνομα του πατέρα του ήταν Μιχαήλος από το οποίο
βγαίνει το «Μηχαλιέσσα», δηλ. η σύζυγος του Μιχαήλου).
7
ξενίζω: φιλοξενώ.
2
3
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Ἀπό τῆς στιγμῆς ταύτης ἡ μήτηρ μας ἤρχισε νά ἐπιδαψιλεύῃ εἰς τήν θετήν μας
ἀδελφήν τόσας περιποιήσεις, ὅσων ἴσως δέν ἠξιώθημεν ἡμεῖς εἰς τήν ἡλικίαν της καί εἰς
καιρούς πολύ εὐτυχεστέρους. Ἐνῷ δέ μετ’ ὀλίγον χρόνον ἐγώ μέν ἐπλανώμην νοσταλγῶν
ἐν τῇ ξένῃ, οἱ δέ ἄλλοι μου ἀδελφοὶ ἐταλαιπωροῦντο κακοκοιμώμενοι εἰς τά ἐργαστήρια
τῶν «μαστόρων», τό ξένον κοράσιον ἐβασίλευεν εἰς τόν οἶκόν μας, ὡς ἐάν ἦτον ἐδικός του.
Οἱ μικροί τῶν ἀδελφῶν μου μισθοί θά ἐξήρκουν πρός ἀνακούφισιν τῆς μητρός, ἐφ’ ᾦ
καί τῇ ἐδίδοντο. Ἀλλ’ ἐκείνη, ἀντί νά τούς δαπανᾷ πρός ἀνάπαυσίν της, ἐπροίκιζε δι’
αὐτῶν τήν θετήν της θυγατέρα καί ἐξηκολούθει ἐργαζομένη πρός διατροφήν της. Ἐγώ
ἔλειπον μακράν, πολύ μακράν, καί ἐπί πολλά ἔτη ἠγνόουν τί συνέβαινεν εἰς τόν οἶκόν μας.
Πρίν δέ κατορθώσω νά ἐπιστρέψω, τό ξένον κοράσιον ηὐξήθη, ἀνετράφη, ἐπροικίσθη καί
ὑπανδρεύθη, ὡς ἐάν ἦτον ἀληθῶς μέλος τῆς οἰκογενείας μας.
Ὁ γάμος αὐτῆς, ὅστις φαίνεται ἐπίτηδες ἐπεσπεύθη, ὑπῆρξεν ἀληθής «χαρά» τῶν
ἀδελφῶν μου. Οἱ δυστυχεῖς ἀνέπνευσαν, ἀπαλλαγέντες ἀπό τό πρόσθετον φορτίον. Καί
εἶχον δίκαιον. ∆ιότι ἡ κόρη ἐκείνη, ἐκτός ὅτι ποτέ δέν ᾐσθάνθη πρός αὐτούς ἀδελφικήν
τινα στοργήν, ἐπί τέλους ἀπεδείχθη ἀχάριστος πρός τήν γυναῖκα, ἥτις περιεποιήθη τήν
ζωήν αὐτῆς μέ τοσαύτην φιλοστοργίαν, ὅσην ὀλίγα γνήσια τέκνα ἐγνώρισαν.
Εἶχον λόγους λοιπόν οἱ ἀδελφοί μου νά εἶναι εὐχαριστημένοι καί εἶχον λόγους νά
πιστεύσουν, ὅτι καί ἡ μήτηρ ἀρκετά ἐδιδάχθη ἐκ τοῦ παθήματος ἐκείνου.
Ἀλλ’ ὁποία ὑπῆρξεν ἡ ἔκπληξίς των, ὅταν, ὀλίγας μετά τούς γάμους ἡμέρας, τήν εἶδον
νά ἔρχεται εἰς τήν οἰκίαν, σφίγγουσα τρυφερῶς εἰς τήν ἀγκάλην της ἕν δεύτερον κοράσιον,
ταύτην τήν φοράν ἐν σπαργάνοις!
—Τό κακότυχο! ἀνεφώνει ἡ μήτηρ μου, κύπτουσα συμπαθητικῶς ἐπί τῆς μορφῆς τοῦ
νηπίου, δέν τό ἔφθανε πώς ἐγεννήθη κοιλιάρφανο, μόν’ ἀπέθανε καί ἡ μάνα του καί τό
ἄφηκε μέσ’ στή στράτα! Καί, εὐχαριστημένη τρόπον τινά ἐκ τῆς ἀτυχοῦς ταύτης
συμπτώσεως, ἐπεδείκνυε τό λάφυρόν της θριαμβευτικῶς πρός τούς ἐνεούς9 ἐκ τῆς
ἐκπλήξεως ἀδελφούς μου. [...]
Ἡ θετή μου ἀδελφή ἦτον ἀκόμη μικρά, καχεκτική, κακοσχηματισμένη, κακόγνωμος,
καί πρό πάντων δύσνους10, τόσον δύσνους, ὥστε εὐθύς ἐξ ἀρχῆς μ’ ἐνέπνευσεν
ἀντιπάθειαν.
—∆ός το πίσου τό Κατερινιώ, ἔλεγον μίαν ἡμέραν εἰς τήν μητέρα μου. ∆ός το πίσου,
ἄν μ’ ἀγαπᾷς. Αὐτήν τήν φοράν σέ τό λέγω μέ τά σωστά μου! Ἐγώ θά σε φέρω μίαν ἄλλην
ἀδελφήν ἀπό τήν Πόλι. Ἕνα εὔμορφο κορίτσι, ἕνα ἔξυπνο, πού νά στολίσῃ μίαν ἡμέρα τό
σπίτι μας.
Ἔπειτα περιέγραψα μέ τά ζωηρότερα χρώματα ὁποῖον θά ἦτο τό ὀρφανόν, τό
ὁποῖον ἔμελλον νά τῆς φέρω, καί πόσον πολύ θά τό ἠγάπων.
Ὅταν ὕψωσα τά βλέμματά μου πρός αὐτήν, εἶδον μετ’ ἐκπλήξεώς μου, ὅτι τά δάκρυά
της ἔρρεον σιγαλά καί μεγάλα ἐπί τῶν ὠχρῶν αὐτῆς παρειῶν11, ἐνῷ οἱ ταπεινωμένοι της
ὀφθαλμοί ἐξέφραζον μίαν ἀπερίγραπτον θλῖψιν!
—Ὤ! εἶπε μετ’ ἀπελπιστικῆς ἐκφράσεως. Ἐνόμισα ὅτι σύ θά ἀγαπήσῃς τό Κατερινιώ
περισσότερον ἀπό τούς ἄλλους, ἀλλά, ἀπατήθηκα! Ἐκεῖνοι δέν θέλουν διόλου ἀδελφήν,
καί σύ θέλεις μίαν ἄλλην! Καί τί φταίγει τό φτωχό, σάν ἔγινεν ὅπως τό ἔπλασεν ὁ Θεός. Ἄν
εἶχες μίαν ἀδελφήν ἄσχημην καί μέ ὀλίγον νοῦν, θά τήν ἐβγαζες δι’ αὐτό μέσα στούς
δρόμους, γιά νά πάρῃς μιάν ἄλλην, εὔμορφην καί γνωστικήν.
—Ὄχι, μητέρα! Βέβαια όχι! ἀπήντησα ἐγώ. Μά ἐκείνη θά ἦτο παιδί σου, καθώς καί
ἐγώ. Ἐνῷ αὐτή δέν σοῦ εἶναι τίποτε. Μᾶς εἶναι ὅλως διόλου ξένη.
________________
8

επιδαψιλεύω: παρέχω με αφθονία.
ενεός: εμβρόντητος, άναυδος.
δύσνους: αυτός που δύσκολα καταλαβαίνει.
11
παρειά (η): μάγουλο.
9
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ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

—Ὄχι! ἀνεφώνησεν ἡ μήτηρ μου μετά λυγμῶν, ὄχι! ∆έν εἶναι ξένο τό παιδί! Εἶναι
δικό μου! Τό ἐπῆρα τριῶν μηνῶν ἀπό πάνω ἀπό τό λείψανο τῆς μάνας του· καί ὁσάκις
ἔκλαιγε, τοῦ ἔβαζα τό βυζί μου στό στόμα του, γιά νά το πλανέσω· καί τό ἐτύλιξα μέσ’ στά
σπάργανά σας, καί τό ἐκοίμησα μεσ’ στήν κούνια σας. Εἶναι δικό μου τό παιδί, καί εἶναι
ἀδελφή σας!
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
Α1.

Το έργο του Γ. Βιζυηνού χαρακτηρίζεται, μεταξύ των άλλων, και για τη
θεατρικότητά του. Να αναφέρετε τρία παραδείγματα, μέσα από το
απόσπασμα που σας δίνεται, τα οποία επιβεβαιώνουν τον παραπάνω
χαρακτηρισμό.
Μονάδες 15

Β1.

Σύμφωνα με τον Κ. Μητσάκη: «Η θέση και η ιδεολογία του Βιζυηνού
απέναντι στο γλωσσικό πρόβλημα και γενικότερα το πρόβλημα της
νεοελληνικής
πνευματικής
ζωής
είναι
ξεκαθαρισμένη.
Θερμός
υπέρμαχος της δημοτικής, στην πράξη όμως ένας μετριοπαθής
καθαρευουσιάνος...».
Να σχολιάσετε την άποψη αυτή (μονάδες 10) και να γράψετε, μέσα από
το απόσπασμα που σας δόθηκε, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για
καθεμία από τις δύο παραπάνω γλωσσικές επιλογές του Γ. Βιζυηνού.
(μονάδες 10)
Μονάδες 20

Β2.α.

«Πρίν δέ κατορθώσω νά ἐπιστρέψω, τό ξένον κοράσιον ηὐξήθη, ἀνετράφη,
ἐπροικίσθη καί ὑπανδρεύθη, ὡς ἐάν ἦτον ἀληθῶς μέλος τῆς οἰκογενείας μας.»
Ο Γ. Βιζυηνός στο παραπάνω χωρίο χρησιμοποιεί σύνοψη χρόνου. Να
δικαιολογήσετε την επιλογή αυτή του συγγραφέα. (μονάδες 10)
«Τό ἐπῆρα τριῶν μηνῶν ἀπό πάνω ἀπό τό λείψανο τῆς μάνας του· καί ὁσάκις
ἔκλαιγε, τοῦ ἔβαζα τό βυζί μου στό στόμα του, γιά νά το πλανέσω· καί τό ἐτύλιξα
μέσ’ στά σπάργανά σας, καί τό ἐκοίμησα μεσ’ στήν κούνια σας.»
Τι επιτυγχάνει ο συγγραφέας με τη χρήση της αναδρομικής αφήγησης
στο συγκεκριμένο χωρίο; (μονάδες 10)
Μονάδες 20

β.

Γ1.

Να σχολιάσετε σε ένα κείμενο 150-170 λέξεων το απόσπασμα που
ακολουθεί: «Ὁ πατήρ τοῦ κορασίου ἦτον ὠχρός καί ἔβλεπε περίλυπος ἐμπρός του.
Ἡ σύζυγός του ἔκλαιεν ἀκουμβημένη εἰς τόν ὦμόν του. Ἡ μήτηρ μου ἔτρεμεν ἐκ τοῦ
φόβου μήπως ἀκουσθῇ καμμία φωνή—Ἐγώ!—καί ματαιώσῃ τήν εὐτυχίαν της. Ἀλλά
κανείς δέν ἀπεκρίθη.»
Μονάδες 25

Δ1.

Να συγκρίνετε, ως προς το περιεχόμενο, το απόσπασμα που σας
δόθηκε από «Το αμάρτημα της μητρός μου» του Γ. Βιζυηνού με το
παρακάτω απόσπασμα από το έργο του Ιω. Κονδυλάκη «Οι Άθλιοι των
Αθηνών», αναφέροντας (μονάδες 5) και σχολιάζοντας (μονάδες 15)
τρεις ομοιότητες και δύο διαφορές μεταξύ των δύο κειμένων.
Μονάδες 20

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

Ιω. Κονδυλάκη
ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομέ νους)

ΟΙ ΑΘΛΙΟΙ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
(απόσπασμα)
[...] Ὁ Τάσος [ο λούστρος] ἐξῆλθε περιχαρὴς ἐκ τῆς κρύπτης του. Ἀφοῦ τὴν ἐγλύτωσε
τώρα ὁ Θεὸς εἶχε διὰ τὸ μέλλον. Καὶ ἐν τῇ εὐγνωμοσύνῃ του, ἡ μέγαιρα τοῦ ἐφάνη ὡς ἡ
γλυκυτέρα γραῖα, ἀληθινὴ «κυροῦλα» σεβαστή. Καὶ αὐτὴ δὲ ἡ κιτρίνη Σταματίνα ἡ ὁποία
ἐξῆλθε τὴν στιγμὴν ἐκείνην εἰς τὴν αὐλήν, τοῦ ἐφάνη ἡ καλλιμορφοτέρα τῶν γυναικῶν. Ἡ
γραῖα εἶχε πλησιάσει καὶ παρετήρει τὸ νήπιον, τὸ ὁποῖον καταπτοηθέν, φαίνεται, ὑπὸ τὸ
μεδούσειον βλέμμα της, ἐλούφαξεν ἐντὸς τῶν σπαργάνων του.
«Ἀπὸ κανένα σπίτι σοῦ τὤδωκαν, βρέ;» ἠρώτησε τὸ λοῦστρο.
«Ὄχι, κυροῦλα, σοὖπα, τὤρριξαν χθὲς τὴν νύκτα μέσα ’ς τὴν κάσσα ποὺ κοιμόμουνα,
τὴν ὥρα τῆς βροχῆς.»
Ἡ γραῖα ἔκαμε μορφασμόν. Καλέ, ἐφαίνετο ἀπὸ τὰ ροῦχά του. Θὰ ἦτο παιδὶ καμμιᾶς
φτωχῆς ποὺ δὲν εἶχε τί νὰ τὸ κάμῃ καὶ τὸ πέταξε.
«Κορίτσι εἶνε ἢ ἀγόρι;» ἠρώτησεν ἔπειτα.
«Κορίτσι. Τὸ λὲνε Τασοῦλα. Μὲς ’ς τὴ φασκιά του ἔχει ἕνα χαρτὶ ποὺ τὸ λέει.»
«Καὶ τί θὰ τὸ κάμῃς τώρα;» εἶπεν ἡ Σταματίνα. «Στὸ Βρεφοκομεῖο θὰ τὸ πᾷς:»
Ὁ Τάσος ἐσκέφθη ἐπὶ μικρόν, ἔπειτα εἶπε:
«Ἂν εἶχα τὴ μάννα μου ἐδῶ, θὰ τῆς τὸ πήγαινα καὶ θὰ δούλευα νὰ τὸ ἀναθρέψωμε.
Τὸ λυποῦμαι τὸ κακόμοιρο!»
Ἡ Σταματίνα ἀντήλλαξε βλέμμα μὲ τὴν μητέρα της.
«Αἴ, δὲν μᾶς τἀφίνεις ἐμᾶς νὰ τἀναθρέψωμεν; Ἀφοῦ τὸ λυπᾶσαι, δὲν πρέπει νὰ τὸ
πᾷς ’ς τὸ Βρεφοκομεῖο, ὅπου θὰ τἀφήσουν νἀποθάνῃ ἀπὸ τὴν πεῖνα κι’ ἀπὸ τὴν
κακοπέρασι. Ἄφησε νὰ τὸ δώσω ἐγὼ σὲ μιὰ παραμάννα ποὺ βύζαξε καὶ τὸ δικό μου τώρα
’ς τὰ ὕστερα ποὺ κόπηκε τὸ γάλα μου. Εἶνε μιὰ πολὺ καλὴ γυναῖκα ποὺ θὰ τὤχῃ σὰν παιδί
της. Ἀλλά πρέπει.... νὰ τὴν πλερώνῃς.»
«Καὶ πόσο θέλει;» εἶπεν ὁ Τάσος.
«Πόσο μπορεῖς νὰ δίδῃς ἐσύ;»
Ὁ λοῦστρος ἐσκέφθη ἐπί τινας στιγμάς. Ἔπειτα εἶπε:
«Ἐγώ βγάζω καὶ μιάμιση δραχμὴ τὴν ἡμέρα καὶ δύο καμμιὰ φορά, σὰν μοῦ δώσουν
καὶ κάμω θελήματα. Μὰ ὡς τώρα μοῦ τἄπαιρνε ὁ μάστορης καὶ μἔδερνε σὰν δὲν τοῦ
πήγαινα μιάμιση δραχμὴ κάθε βράδυ.»
«Καὶ τώρα;»
«Τώρα τοῦ ἔφυγα κ’ εἴδατε πῶς μὲ κυνηγᾷ νὰ μὲ πιάσῃ. Ἂν μὲ γραπώσῃ, θὰ μὲ
σακατέψῃ ’ς τὸ ξύλο. Πέρσι ὅταν πρωτοῆρθα ἀπὸ τὴν πατρίδα, μἔδειρε μιὰ βραδυὰ τόσο
πολύ, ποὺ μ’ ἐπῆγαν ’ς τὸ νοσοκομεῖο.»
«Αἴ», εἶπεν ἡ μάγισσα, «νὰ μᾶς δίδῃς μιὰ σφάντζικα12 τὴν ἡμέρα, καὶ πάλι λίγο εἶνε,
γιατὶ τὸ παιδὶ θέλει λάτρα μεγάλη, ἀλλὰ εἶσαι φτωχό παιδί... Θὰ κάμωμε κἐμεῖς ἕνα
μυστήριο.»
«Καλά, κυροῦλα», εἶπεν ὁ Τάσος ἀποφασιστικῶς, «κάθε βράδυ θὰ σᾶς φέρνω μιὰ
σφάντζικα. Θὰ δουλέψω μὲ ὅλη μου τὴν ὄρεξι νὰ ζήσῃ κι’ αὐτό, τὸ δυστυχισμένο, κἐγώ.
Ἐγὼ μ’ ἕνα ξεροκόμματο ψωμὶ ζῶ.»
«Ἔχε τὴν εὐχή μου, παιδί μου, ὁποῦ ’σαι ψυχοπονετικό.
Ἀφοῦ ἐκοιμόσουν δίπλα στὴν Ἁγία Εἰρήνη, χωρὶς ἄλλο, τὸ παιδὶ σοῦ τὤστειλε ἡ χάρι
της καὶ πρέπει νὰ κάμῃς τὰ ἔξοδά του νὰ ζήσῃ καὶ νὰ μεγαλώσῃ. Θὰ κάμῃς μεγάλο
μυστήριο, παιδάκι μου», εἶπεν ἡ γραῖα, καὶ μὲ τὴν τρέμουσαν καὶ πλήρη ρυτίδων χεῖρά της
ἐθώπευσε τὴν ἡλιοκαῆ παρειὰν τοῦ λούστρου.

1.

2.

3.
4.
5.
6.

Στο εξώφυλλο να γράψετε το εξεταζόμενο μάθημα. Στο εσώφυλλο πάνωπάνω να συμπληρώσετε τα Ατομικά στοιχεία μαθητή. Στην αρχή των
απαντήσεών σας να γράψετε πάνω-πάνω την ημερομηνία και το
εξεταζόμενο μάθημα. Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο και να
μη γράψετε πουθενά στις απαντήσεις σας το όνομά σας.
Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των φωτοαντιγράφων
αμέσως μόλις σας παραδοθούν. Τυχόν σημειώσεις σας πάνω στα θέματα
δεν θα βαθμολογηθούν σε καμία περίπτωση. Κατά την αποχώρησή σας να
παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.
Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα μόνο με μπλε ή μόνο
με μαύρο στυλό με μελάνι που δεν σβήνει.
Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.
Διάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων.
Ώρα δυνατής αποχώρησης: 10.30 π.μ.
ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

________________
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σφάντζικα: παλαιό αυστριακό νόμισμα.

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ
5
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΜΑΪOY 2015 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

10

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)
ΚΕΙΜΕΝΟ
Διονύσιο̋ Σολωμό̋

15

Ο ΚΡΗΤΙΚΟΣ
3 [20.]

Ἀκόμη ἐβάστουνε ἡ βροντή.....................................
Κι ἡ θάλασσα, πού σκίρτησε 1 σάν τό χοχλό 2 πού βράζει,
Ἡσύχασε καί ἔγινε ὅλο ἡσυχία καί πάστρα, 3
Σάν περιβόλι εὐώδησε κι ἐδέχτηκε ὅλα τ’ ἄστρα·
5
Κάτι κρυφό μυστήριο ἐστένεψ ε τή φύση 4
Κάθε ὀμορφιά νά στολιστεῖ καί τό θυμό ν’ ἀφήσει.
∆έν εἶν’ πνοή στόν οὐρανό, στή θάλασσα, φυσώντα̋
Οὔτε ὅσο κάνει στόν ἀνθό ἡ μέλισσα περνώντα̋,
Ὅμω̋ κοντά στήν κορασιά, πού μ’ ἔσφιξε κι ἐχάρη,
10 Ἐσειότουν τ’ ὁλοστρόγγυλο καί λαγαρό 5 φεγγάρι·
Καί ξετυλίζει ὀγλήγορα κάτι πού ἐκεῖθε βγαίνει,
Κι ὀμπρό̋ μου ἰδού πού βρέθηκε μία φεγγαροντυμένη.
Ἔτρεμε τό δροσάτο φῶ̋ στή θεϊκιά θωριά τη̋,
Στά μάτια τη̋ τά ὁλόμαυρα καί στά χρυσά μαλλιά τη̋.

20

25

30

4 [21.]

35
Ἐκοίταξε τ’ ἀστέρια, κι ἐκεῖνα ἀναγαλλιάσαν,
Καί τήν ἀχτινοβόλησαν καί δέν τήν ἐσκεπάσαν·
Κι ἀπό τό πέλαο, πού πατεῖ χωρί̋ νά τό σουφρώνει, 6
Κυπαρισσένιο ἀνάερα τ’ ἀνάστημα σηκώνει,
________________
1

σκίρτησε: αόριστο̋ σε θέση παρατατικού («σκιρτούσε»: αναταρασσόταν).
χοχλό: κοχλασμό, βράσιμο.
πάστρα: καθαρότητα, διαύγεια.
4
εστένεψε τη φύση: επιβλήθηκε (στην πλάση), την ανάγκασε…
5
λαγαρό: διαυγέ̋, καθαρό, φωτεινό.
6
χωρί̋ να το σουφρώνει: χωρί̋ καν να ρυτιδώνει, χωρί̋ και κατά το ελάχιστο να υποχωρεί η επιφάνεια του νερού στο βήμα τη̋, χωρί̋
να βυθίζεται.
2

3

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ
Κι ἀνεῖ τ̋ ἀγκάλε̋ μ’ ἔρωτα καί μέ ταπεινοσύνη,
Κι ἔδειξε πάσαν ὀμορφιά καί πάσαν καλοσύνη .
Τότε ἀπό φῶ̋ μεσημερνό ἡ νύχτα πλημμυρίζει,
Κι ἡ χτίσι̋ ἔγινε ναό̋ πού ὁλοῦθε λαμπυρίζει.
Τέλο̋ σ’ ἐμέ πού βρίσκομουν ὀμπρό̋ τη̋ μέ̋ στά ρεῖθρα 7 ,
Καταπώ̋ στέκει στό Βοριά ἡ πετροκα λαμίθρα 8 ,
Ὄχι στήν κόρη, ἀλλά σ’ ἐμέ τήν κεφαλή τη̋ κλίνει ·
Τήν κοίταζα ὁ βαριόμοιρο̋, μ’ ἐκοίταζε κι ἐκείνη.
Ἔλεγα 9 πώ̋ τήν εἶχα ἰδεῖ πολύν καιρόν ὀπίσω,
Κάν 1 0 σέ ναό ζωγραφιστή μέ θαυμασμό περίσσο,
Κάνε τήν εἶχε ἐρωτικά ποιήσει ὁ λογισμό̋ μου,
Κάν τ’ ὄνειρο, ὅταν μ’ ἔθρεφε τό γάλα τῆ̋ μητρό̋ μου ·
Ἤτανε μνήμη παλαιή, γλυκιά κι ἀστοχισμένη,
Πού ὀμπρό̋ μου τώρα μ’ ὅλη τη̋ τή δύναμη προβαίνει·
Σάν τό νερό πού τό θωρεῖ τό μάτι ν’ αναβρύζει
Ξάφνου ὀχ 1 1 τά βάθη τοῦ βουνοῦ, κι ὁ ἥλιο̋ τό στολίζει .
Βρύση ἔγινε τό μάτι μου κι ὀμπρό̋ του δέν ἐθώρα,
Κι ἔχασα αὐτό τό θεϊκό πρόσωπο γιά πολλή ὥρα,
Γιατί ἄκουγα 1 2 τά μάτια τη̋ μέσα στά σωθικά μου,
Πού ἐτρέμαν καί δέ μ’ ἄφηναν νά βγάλω τή μιλιά μου ·
Ὅμω̋ αὐτοί 1 3 εἶναι θεοί, καί κατοικοῦν ἀπ’ ὅπου
Βλέπουνε μέ̋ στήν ἄβυσσο καί στήν καρδιά τ’ ἀνθρώπου,
Κι ἔνιωθα πώ̋ μοῦ διάβαζε καλύτερα τό νοῦ μου
Πάρεξ ἄν ἤθελε τῆ̋ πῶ μέ θλίψη τοῦ χειλιού μου:
«Κοίτα με μέ̋ στά σωθικά, πού φύτρωσαν οἱ πόνοι
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
Ὅμω̋ ἐξεχειλίσανε τά βάθη τῆ̋ καρδιᾶ̋ μου ·
Τ’ ἀδέλφια μου τά δυνατά οἱ Το ῦρκοι μοῦ τ’ ἀδράξαν,
Τήν ἀδελφή μου ἀτίμησαν κι ἀμέσω̋ τήν ἐσφάξαν,
Τόν γέροντα τόν κύρην μου ἐκάψανε τό βράδι,
Καί τήν αὐγή μοῦ ρίξανε τή μάνα στό πηγάδι.
Στήν Κρήτη……………………………………………………………………………
Μακριά 'πό κεῖθ’ ἐγιόμισα τέ̋ φοῦχτε̋ μου κι ἐβγῆκα.
Βόηθα, Θεά, τό τρυφερό κλωνάρι μόνο νά 'χω ·
Σέ γκρεμό κρέμουμαι βαθύ, κι αὐτό βαστῶ μονάχο».
________________
7
ρείθρα: (με την αρχαία σημασία, ῥέεθρα) υδάτινα ρεύματα (σημερ. σημασία: χαντάκια, αυλάκια στο πλάι των δρόμων, κοίτε̋
ποταμών).
8
πετροκαλαμίθρα: (αντιδάνειο: καλαμίτι̋ < βενετ. pietra calamita)· είδο̋ πρωτόγονη̋ (επιπλέουσα̋ σε δοχείο με νερό) μαγνητική̋
βελόνα̋ από καλάμι, δείκτη̋ πυξίδα̋· αλεξικέραυνο.
9
Έλεγα: συλλογιζόμουν, είχα την εντύπωση.
10
Κάν-Κάνε: λε̋ και, είτε-είτε.
11
οχ: (ιδιωμ. < ἐκ)· από. Πολύ συνηθισμένο στον Σολωμό.
12
άκουγα: ένιωθα.
13
αυτοί – αντί αυτά (δηλ. τα μάτια): έλξη του γένου̋ από το θεοί.
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5 [22.]
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Ἐχαμογέλασε γλυκά στόν πόνο τῆ̋ ψυχῆ̋ μου,
Κι ἐδάκρυσαν τά μάτια τη̋, κι ἐμοιάζαν τῆ̋ καλῆ̋ μου .
Ἐχάθη, ἀλιά μου! ἀλλ’ ἄκουσα τοῦ δάκρυου τ η̋ ραντίδα 1 4
Στό χέρι, πού 'χα σηκωτό μόλι̋ ἐγώ τήν εἶδα. —
Ἐγώ ἀπό κείνη τή στιγμή δέν ἔχω πλιά τό χέρι ,
Π’ ἀγνάντευεν Ἀγαρηνό κι ἐγύρευε μαχαίρι·
Χαρά δέν τοῦ 'ναι ὁ πόλεμο̋ · τ’ ἁπλώνω τοῦ διαβάτη
Ψωμοζητώντα̋, κι ἔρχεται μέ δακρυσμένο μάτι ·
Κι ὅταν χορτάτα δυστυχιά τά μάτια μου ζαλεύουν 1 5 ,
Ἀργά, κι ὀνείρατα σκληρά τήν ξαναζωντανεύουν,
Καί μέσα στ’ ἄγριο πέλαγο τ’ ἀστρ οπελέκι σκάει,
Κι ἡ θάλασσα να καταπιεῖ τήν κόρη ἀναζητάει ,
Ξυπνῶ φρενίτη̋, 1 6 κάθομαι, κι ὁ νοῦ̋ μου κινδυνεύει.
Καί βάνω τήν παλάμη μου, κι ἀμέσω̋ γαληνεύει. —
Τά κύματα ἔσχιζα μ’ αὐτό, 1 7 τ’ ἄγρια καί μυρωδάτα,
Μέ δύναμη πού δέν εἶχα μήτε στ ά πρῶτα νιάτα,
Μήτε ὅταν ἐκροτούσαμε, 1 8 πετώντα̋ τά θηκάρια,
Μάχη στενή μέ τού̋ πολλού̋ ὀλίγα παλληκάρια.
Μήτε ὅταν τόν μπομπο-Ἰσούφ καί τ̋ ἄλλου̋ δύο βαροῦσα
Σύρριζα στή Λαβύρινθο π’ ἀλαίμαργα 1 9 πατοῦσα 2 0 .
Στό πλέξιμο 2 1 τό δυνατό ὁ χτύπο̋ τῆ̋ καρδιᾶ̋ μου
(Κι αὐτό μοῦ τ’ αὔξαιν’) ἔκρουζε 2 2 στήν πλεύρα τῆ̋ κυρᾶ̋ μου.
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Α1. Το έργο του Δ. Σολωμού έχει δεχτεί επιρροέ̋ και από το δημοτικό
τραγούδι. Να αναφέρετε τρία διαφορετικά χαρακτηριστικά του δημοτικού
τραγουδιού που εντοπίζετε στα αποσπάσματα του ποιήματο̋ «Ο Κρητικό̋»
και για καθένα από αυτά να γράψετε ένα παράδειγμα .
Μονάδε̋ 15
Β1. Σύμφωνα με τον Β. Αθανασόπουλο: « […] Το φω̋ μπορεί μ ε̋ στο ποιητικό
τοπίο του Σολωμού να μεταμορφώνει τα πράγματα και να μετουσιώνει τα
σώματα που φωτίζει. Το φω̋ είναι η ενέργεια του Θεού, είνα ι η όραση του
Θεού.[…]». Στο κείμενο που σα̋ δίνεται , να εντοπίσετε τέσσερα στοιχεία
που υποστηρίζουν την παραπάνω άποψη (μονάδε̋ 8) και να τα σχολιάσετε
(μονάδε̋ 12).
Μονάδε̋ 20
Β2. Να βρείτε και να σχολιάσετε :
α) τα τρία χρονικά επίπεδα στο απόσπασμα 5 [22.] (μονάδε̋ 12) και
β) το περιεχόμενο και το ν λειτουργικό ρόλο τ η̋ παρομοίωση̋ στου̋
στίχου̋ 9-11 του αποσπάσματο̋ 4 [21.] (μον. 8):

«Τέλο̋ σ’ ἐμέ πού βρίσκομουν ὀμπρό̋ τη̋ μέ̋ στά ρεῖθρα,
καταπώ̋ στέκει στό Βοριά ἡ πετροκαλαμίθρα,
Ὄχι στήν κόρη, ἀλλά σ’ ἐμέ τήν κεφαλή τη̋ κλίνει» .
Μονάδε̋ 20
Γ1. α) Να σχολιάσετε το περιεχόμενο των παρακάτω
αποσπάσματο̋ 4 [21.] σε ένα κείμενο 100-120 λέξεων:

στίχων

του

«Ἔλεγα πώ̋ τήν εἶχα ἰδεῖ πολύν καιρόν ὀπίσω,

Κάν σέ ναό ζωγραφιστή μέ θαυμασμ ό περίσσο,
Κάνε τήν εἶχε ἐρωτικά ποιήσει ὁ λογισμό̋ μου,
Κάν τ’ ὄνειρο, ὅταν μ’ ἔθρεψε τό γάλα τῆ̋ μητρό̋ μου ·
Ἤτανε μνήμη παλαιή, γλυκιά κι ἀστοχισμ ένη»
(15 μονάδε̋)
β) Να σχολιάσετε τι̋ αλλαγέ̋ που συμβαίνουν στη ζωή και στο ήθο̋ του
Κρητικού στου̋ παρακάτω στίχου̋ του αποσπάσματο̋ 5 [22.] σε ένα
κείμενο 80-100 λέξεων:
________________
14

ραντίδα: ρανίδα (< ραίνω), σταγόνα, σταλαγματιά.
ζαλεύουν (< κοιν. ζαλώνω· φορτώνω, επιβαρύνω· ή κρητ. ζάλο· βήμα, βηματισμό̋): ζαλίζονται, αναστρέφονται (;) / βαραίνουν από
κούραση.
16
φρενίτη̋: (< φρένα): φρενιασμένο̋, έξω φρενών, μανιακό̋, ταραγμένο̋· ο νου̋ μου κινδυνεύει: πάω να χάσω το μυαλό μου,
διακινδυνεύεται η πνευματική μου ισορροπία.
17
μ’ αυτό, αντί μ’ αυτή (την παλάμη): λε̋ και, είτε-είτε.
18
εκροτούσαμε: συγκροτούσαμε, συνάπταμε.
19
αλαίμαργα: το επίρρημα μεταφορικό, προ̋ δήλωση του πολεμικού μένου̋.
20
πατούσα: (εδώ ιδίω̋) κυρίευα, κρατούσα κυριαρχικά
21
πλέξιμο: η πλεύση, το κολύμπημα.
22
έκρουζε: χτυπούσε, έκρουε· πλεύρα: το πλευρό, το πλάι.

15
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«[…] ἀλλ’ ἄκουσα τοῦ δάκρυου τη̋ ραντίδα
Στό χέρι, πού 'χα σηκωτό μόλι̋ ἐγώ τήν εἶδα. —
Ἐγώ ἀπό κείνη τή στιγμή δέν ἔχω πλιά τό χέρι ,
Π’ ἀγνάντευεν Ἀγαρηνό κι ἐγύ ρευε μαχαίρι·
Χαρά δέν τοῦ 'ναι ὁ πόλεμο̋ · τ’ ἁπλώνω τοῦ διαβάτη
Ψωμοζητώντα̋, κι ἔρχεται μέ δακρυσμένο μάτι ·»

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

(10 μονάδε̋)
Μονάδε̋ 25

ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ
Δ1. Στα κείμενα του Δ. Σολωμού και του Κ. Καρυωτάκη που σα̋ δίνονται, να
εντοπίσετε (μονάδε̋ 5) και να σχολ ιάσετε (μονάδε̋ 15) δύο ομοιότητε̋ και
τρει̋ διαφορέ̋ ω̋ προ̋ το περιεχόμενο.
Μονάδε̋ 20
Κ. Γ. Καρυωτάκη̋
ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΝΕΡΑΪΔΑ

Ἀπό τά βράχι’ ἀνάμεσα πετιέται 'να κεφάλι
καί βλέμματα ὁλόγυρα σκορπάει φοβισμένα.
Ἐγώ, κρυμμένο̋ κάπου κεῖ στό ἔρημ’ ἀκρογιάλι ,
τό βλέπω –σάν σέ ὄνειρο– μέ μάτια λιγωμένα.
Ἕνα κορμί παρθενικό, γυμνό ἀργοπροβάλλει
κι ἁπλώνεται ἡδονικά σε κύματ’ ἀφρισμένα ·
ὁ ἥλιο̋ ἐσκυθρώπασε μπροστά στά τόσα κάλλη,
τά κάλλη τ’ ἀπολλώνεια καί τά φωτολουσμένα.
Ἀνατριχιάζ’ ἡ θάλασσα στό θεῖο ἄγγισμ ά του̋,
τά κυματάκια ἁπαλά μέ χάρη τ’ ἀγκαλιάζουν
κι ἀχτίδε̋ τά χαϊδεύουνε χρυσέ̋ στό πέρασμά του̋.
Θεότρελο̋, ὁ δύστυχο̋, βουτιέμαι μέ̋ στό κύμα,
τά μάτια τη̋ τά θεϊκά μέ φόβο μέ κοιτάζουν
καί χάνεται στή θάλασσα… Ἦταν νεράιδα… Κρίμα!
Κ. Γ. Καρυωτάκη, Άπαντα τα Ευρισκόμενα , Εκδ. Ερμή̋ 2006, σ.161
1.

2.

3.
4.
5.
6.

ΟΔΗΓΙΕΣ (για του̋ εξεταζομένου̋)
Στο εξώφυλλο να γράψετε το εξεταζόμενο μάθημα. Στο εσώφυλλο πάνω πάνω να συμπληρώσετε τα ατομικά στοιχεία μαθητή. Στην αρχή των
απαντήσεώ ν σα̋ να γράψετε πάνω-πάνω την ημερομ ηνία και το
εξεταζόμενο μάθημα. Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο και να
μη γράψετε πουθενά στι̋ απαντήσει̋ σα̋ το όνομά σα̋.
Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σα̋ στο πάνω μέρο̋ των φωτοαντιγράφων
αμέσω̋ μόλι̋ σα̋ παραδοθούν. Τυχόν σημειώσει̋ σα̋ πάνω στα θέματα
δεν θα βαθμολογηθούν σε καμία περίπτωση. Κατά την αποχώρησή σα̋ να
παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.
Να απαντήσετε στο τετράδιό σα̋ σε όλα τα θέματα μόνο με μπλε ή μόνο
με μαύρο στυλό με μελάνι που δεν σβήνει.
Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.
Διάρκεια εξέταση̋: τρει̋ (3) ώρε̋ μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων.
Ώρα δυνατή̋ αποχώρηση̋: 10. 30 π.μ.
ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙ Α
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
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ƆƕƛƋ 1ƋƗ ƗƉƏƍ¨ƆƗ – ƐƓƑƓ ƔƆƏƆƍƓ ƗƙƗƘƋƐƆ –
ƈŹ ƋƐƉƕƋƗƍƑ ƎƆƍ ¨Ź ƉƗƔƉƕƍƑƑ

ƆƕƛƋ 2ƋƗ ƗƉƏƍ¨ƆƗ – ƐƓƑƓ ƔƆƏƆƍƓ ƗƙƗƘƋƐƆ –
ƈŹ ƋƐƉƕƋƗƍƑ ƎƆƍ ¨Ź ƉƗƔƉƕƍƑƑ

ȆǹȃǼȁȁǹǻǿȀǼȈ ǼȄǼȉǹȈǼǿȈ

Ƶƽƴƪ ƨƱƢƫƪƴƪ ƟƯƺ ƴ’ ƤʚƵʾ Ƶʾ ƩơƵƪƤ, ʫƴƵƨ ƴƤƯƢƺƳ ƲƺƵ̲. ƎƤƵʶ
ƥƟƫƱƳ ƥƠƥƤƬƤ ƤʚƵʾ ƧʸƯ ƨʄƯƤƬ ƴƷƟƮƤ, ƨʄƯƤƬ ƧƬƤƢƴƵƺƴƪ.
ƎƬ ʓƺƳ ƽƴƪ ƴƶƦƭƢƯƪƴƪ ɦƸƨƬ Ưʶ ƭƱƬƵƟƩƨƬƳ ɰ Ưʶ ƴƶƩƪƵ˹Ƴ ƴƵʶ
ƭƤƷƨƯƨ̖Ƥ ƭƤʼ Ưʶ ƧƬƤƬƴƫƟƯƨƴƤƬ Ƶʺ ƧƬƭʺ ƴƱƶ ɰ Ƭʶ ɖƮƮƪ ƤƯƟƲƸƤƬƤ
ƲƟƵƴƤ. ɚƭƱ̥Ƴ ɢƭƨ̖ƯƨƳ ƵʼƳ ƷƺƯʸƳ ʸ Ƶʺ ƩƨƴƵʺ ƲƱƷƱƲʶ ƭƤʼ ƴƱ̥ ’ƲƸƨƵƤƬ Ư’
ɒƦƭƤƮƬƟƴƨƬƳ. ʔƯƽƤƵƤ ɒʾ ƴƥƪƴƠƯƱƶƳ ƵƟƸƤ ƮƤƱˀƳ ƭƤʼ Ƹ̲ƲƨƳ
ƧƨƬƮƬƟƩƱƶƯ ƠƴƤ ƴƵʾ ƯƱ̥ú ƨƫ̲ ƱƯƟƸƤ ƭƤʼ Ʊˀ Ƶʶ ƮƠƺ ɒʾ ƠƴƤ Ʊƶ,
ƭƤƫ˂Ƴ ʏƮƱƠƯƤ ƥƨƥƤƬƿƯƱƤƬ. ƛƤƢƲƱƤƬ Ưʶ ƭƱƬƵƟƩƺ ƵʼƳ ɓƧƲʸƳ ƭƤʼ ƵƢƬƨƳ
ƷƶƴƬƱƦƯƺƢƨƳ ƵƱƶƳ, ƭƬ ɒƯƤƵƲƬƸƬƟƩƺ ƥƤƫƬƟ, ʓƵƤƯ ƴƭƠƷƵƱƤƬ ˂Ƴ ƤʚƵʾƳ
Ʊˀ Ʊ̥ ƬƮ˹ ƨʄƯƤƬ ƧƬƭƽƳ Ʊƶ ɖƯƫƲƺƱƳ, Ƶ̈Ƴ ƷƶƮ̈Ƴ Ʊƶ. ƎƟƵƬ ƴʶ ƩƨƴƵʾ
ƭƾƤ ʸ ƴƭƨƟƩƨƬ ưƤƷƯƬƭƟ, ƫƤƲƲƨ̖Ƴ ƭƤʼ ƦƾƲƬƴƤ ɢƬƵƠƮƱƶƳ ƴƵʺƯ
ƤƵƲƢƧƤ. ¨ʸƯ ɦƸƨƬ ƴƪƤƴƢƤ Ʊˀ Ƨʸ ƦƯƿƲƬƴƤ ƱƵʸ ƤʚƵʺ ƵʺƯ ƤƵƲƢƧƤ ɰ
Ʊˀ Ƨʸ ƦƨƯƯơƫƪƭƤ ƭʶƯ ɢƭƨ̖. Ƙʾ ƤʅƤ Ʊƶ ɒʾ ƭƨ̖ ƱƯƟƸƤ ƵƲƤƥƟƨƬú ɢƭƵʾƳ
ƭƬ ɔƯ ƨʄƯƤƬ ɒƮƪƫƬƯʾ ˂Ƴ ʏ ɖƯƫƲƺƱƳ ɒƱƵƨƮƨ̖ƵƤƬ ɒ’ ƤʚƵʶ Ʊˀ ƵƲƿƨƬ
ƭƤʼ ƢƯƨƬ, ʏƽƵƨ ƲƟƦƤƵƬ ƨʄƤƬ ɒʾ Ƨ̲. ƎƤʼ ̲Ƴ ɢưƪƦƨ̖ƵƤƬ ƵƽƵƨ ʓƮƪ
ƤʚƵʺ ɯ ƮƤƸƵƟƲƤ;
ƈƶƲƯ̲ ʸƳ ƴƵƱˀƳ ƲƱƴƷƶƦƬƭƱˀƳ ƴƶƯƱƬƭƬƴƱˀƳ ʸ ƧƶƯƤƵʺ
ƨʚƸƤƲƢƴƵƪƴƪ. ƌƲƟƭƨƳ, ƛƨƵƵƤ̖ƱƬ, ƚƲƾƦƨƳ, ʓƱƲƷƱƬ ƏƶƧƱƢ, ƟƮƬ, ƫƤƲƲƨ̖Ƴ
ɒƯƫƱ̥Ư ɒƯƟƨƴƟ ƤƳ. Ɠɿ ʂƧƬƱƬ ƧʸƯ ưƠƲƱƶƯ ƥƠƥƤƬƤ ƤʚƵʶ Ƶʶ ʎƯƽƤƵƤú ƦƬʶ
ƠƯƤ ʓƺƳ ƨʄƯƤƬ ƷƱƲƵƺƠƯƤ ƶƴƵơƲƬƱ ƭƤʼ ɒƦƟƪ. ƎƬ ɔƯ ɒƭƽƤ ƧʸƯ
ƨʄƯƤƬ, ƱƮˀ ƫʶ ɲƫƨƮƤ Ưʶ ɴƵƤƯ ɦƵƴƬ ɯ ɒƮơƫƨƬƤ.
ƎƬ ʓƺƳ Ƶʶ ƵƨƮƨƶƵƤ̖Ƥ ƸƲƽƯƬƤ ɦƸƱƶƯ ƭƟƯƨƬ Ƶʾ ˹Ư ƦƬʶ Ưʶ ƴƭƱƲƢƴƨƬ
ɯ ʏƱƲƷƬʶ ƤʚƵʺ ƴƵƱˀƳ ƵƠƴƴƨƲƬƳ ɒƯƠƱƶƳ. Ɠɿ ɢƦƭƮƪƤƵƢƨƳ Ƶ̲Ư ƦƲƤƷƨƢƺƯ
ɢƭƨƵƤƮƮƨƾƵƪƭƤƯ Ƶʺ ƩƺƪƲƟƧƤ ƵƱƶƳ ƭƤʼ ƵʺƯ ɓƦƯƽƵƪƵƟ ƵƱƶƳ. ƘƱˀƳ
ɢưƿƫƪƴƤƯ Ưʶ ƴƷƟưƱƶƯ ƭƤʼ Ưʶ ƴƷƤƸƵƱ̥Ưú Ưʶ ƷƤƦƺƫƱ̥Ư, ɾƧƢƺƳ ƨƵƤưƾ
ƵƱƶƳ. ƘƿƲƤ ƷƶƴƬƭʶ ƵƱˀƳ ƵƲƠƱƶƯ ƭƤʼ ƲƱƴƤƫƱ̥Ư Ưʶ ƵƱˀƳ
ưƨƷƱƲƵƺƫƱ̥Ư ʸ Ƶʺ ƨƵƤƯƟƴƵƨƶƴƪ. ƔƱƮˀ ɒƲƦƟ, ƯƱƢƩƺ.
ƎƟƫƨ ƷƱƲʶ Ʊˀ ƷƨƾƦƺ ɒʾ ƭƨ̖, ʸ ɒƱƸƤƬƲƨƵƱ̥Ư ƸƺƲʼƳ Ưʶ ƧƨƢưƱƶƯ
ƤƲƤưƠƯƨƤ, ɔƯ ƭƤʼ ɖƦƯƺƴƵƱƢ Ʊƶ ɖƯƫƲƺƱƬ. ƘƱˀƳ ƮƪƲƱƷƱƲƨ̖ Ƶʾ ƤʅƤ
ƵƱƶƳ ƦƬʶ ƠƯƤ, ʓƺƳ ƭƤʼ Ƶʾ ƧƬƭƽ Ʊƶ ʸ ƭƟƯƨƬ Ưʶ ƵƱˀƳ ƭƤƵƠƸƺ
ʏƮƽƭƮƪƲƱƶƳ. ƔƟƯƵƺƳ ƱƵƠ ƵƱƶƳ ƧʸƯ ɢƬƠƯƱƶƯ Ưʶ ʸ ƭƲƤƵơƴƱƶƯ ƴƵʼƳ
ƤƲƠƨƳ ƵƱƶƳ.
ʕƮƱƽƯƤƸƱƳ, ưƠƯƱƳ ƤƯƵƟưƨƯƱƳ, 4 ƸƟƯƱƤƬ ƴƵʼƳ ƨƦƟƮƨƳ ɒƲƵƪƲƢƨƳ.
ʙƵƤƯ ɒƯƟƥƨƬ Ƶʾ ƭƽƭƭƬƯƱ ƭƤʼ ƴƵƤƤƵƱ̥Ư Ƶ’ ƤʚƵƱƭƢƯƪƵƤ, Ʊ̥ ƷƤƢƯƨƵƤƬ
ƦƬʶ Ƭʶ ƴƵƬƦʺ ˂Ƴ ƤƾƨƬ ɢƯƵƨƮ̲Ƴ ƭƟƫƨ ƫƽƲƶƥƱƳ. ɨƲƶƫƲʶ ƭƤʼ Ʈƨƶƭʶ
ƤɿƱƴƷƤƢƲƬƤ ƴʶ Ưʶ ƭƶƭƮƱƷƱƲƱ̥Ư. ƎƬ ʓƺƳ ƥƮƠƺ ˂Ƴ Ƶʾ Ʈ̈ƫƱƳ
ɢưƤƭƱƮƱƶƫƨ̖ ƯƤ ƨƲƤƵ˹, Ưʶ ƭƱƶƥƨƯƵƬƟƩƨƬ ɰ Ưʶ ƦƨƮƟƨƬ. ƗƵƤƤƵ̲ ƱƮƮʸƳ
ƷƱƲʸƳ ƴƵʺ Ơƴƪ ƵƱ̥ ƨƩƱƧƲƱƢƱƶ, ƭƬ ʓƺƳ ƴƵʾ ƭƱƾƵƴƱƶƲƱ Ʊˀ ƭƽƥƨƬ Ƶʾ
ƯƨƲƽ, ɦƵƴƬ ƨƲƬƴƵƲƠƷƱƯƵƤƬ ƦƾƲƺ Ʊƶ Ʊɿ ƧƬƤƥƟƵƨƳ. ƘƿƲƤ Ʊˀ ƧʸƯ
ɢƱƧƢƩƱƶƯ Ʊɿ ƪƸƤƯƠƳ, ɒƭƱƾƺ ƸƬƮƬƟƧƨƳ ƥơƤƵƤ ƴƵʾ ƮƤƭƽƴƵƲƺƵƱ. ƐƱ̥

īǯ ȉǹȄǾȈ ǾȂǼȇǾȈǿȅȊ Ȁǹǿ ǻǯ ȉǹȄǾȈ ǼȈȆǼȇǿȃȅȊ īǼȃǿȀȅȊ ȁȊȀǼǿȅȊ
ȉǼȉǹȇȉǾ 1 ǿȅȊȃǿOY 2016 - ǼȄǼȉǹǽȅȂǼȃȅ ȂǹĬǾȂǹ:
ȃǼȅǼȁȁǾȃǿȀǾ ȁȅīȅȉǼȋȃǿǹ ĬǼȍȇǾȉǿȀǾȈ ȀǹȉǼȊĬȊȃȈǾȈ
(Ȇǹȁǹǿȅ ȈȊȈȉǾȂǹ)
ȈȊȃȅȁȅ ȈǼȁǿǻȍȃ: ǼȄǿ (6)
ȀǼǿȂǼȃȅ
īȚȫȡȖȠȢ ǿȦȐȞȞȠȣ
ȂǼȈ ȈȉȅȊȈ ȆȇȅȈĭȊīǿȀȅȊȈ ȈȊȃȅǿȀǿȈȂȅȊȈ

ƗƵƠƭƱƤƬ ƭƤʼ ƭƱƬƵƟƩƺ Ƶʶ ƤƬƧƬƟú ƤƢƩƱƶƯƨ ƟƮƤ. ƎƟƫƱƤƬ ƴƵʾ
ʏƲƬƴƠƯƱ ƭƤƷƨƯƨ̖Ʊú ƴʸ ƮƢƦƱ ƫʶ ƴƸƱƮƟƴƱƶƯ ƭƤʼ ƫ’ ɒƲƸƢƴƱƶƯ Ưʶ
ƭƤƵƤƷƵƟƯƱƶƯ Ʊɿ ƨƦƟƮƱƬ. ƎƱƶƲƤƴƠƯƱƬ ɒ’ Ƶʺ ƧƱƶƮƨƬƟ, ƨʄƯƤƬ ƱƮˀ Ƭʾ
ɒƮƪƫƬƯƱƢ. Ɠɿ ƨƲƬƴƴƽƵƨƲƱƬ ƦƨƯƯơƫƪƭƤƯ ɢƧ̲ ƴ’ ƤʚƵʺ ƵʺƯ ƽƮƪ, ʓƺƳ ƭƬ
ɢƦƿ. ƎƬ ʓƺƳ ƧƬƤƵƪƲƱ̥Ư Ƭʾ ƭƤƫƤƲʶ Ƶʶ ƸƤƲƤƭƵƪƲƬƴƵƬƭʶ Ƶ̈Ƴ ƲƟƵƴƤƳ
ƵƱƶƳ ƭƤʼ ƵʺƯ ƹƶƸơ ƵƱƶƳ, ɒʾ ˹Ƴ ƵƱˀƳ ƧƬƨƴƤƲƠƯƱƶƳ. ʆƧƢƺƳ ʓƵƤƯ ƵƱˀƳ
ƥƮƠƺ ɢƧ̲, Ʊ̥ ƷƤƢƯƱƯƵƤƬ Ƭʾ ƦƯơƴƬƱƬ. ƎƟƺƳ ɒƮƮƬƿƵƬƭƱƬ ƱƬƟƩƱƶƯ
ƤƭƲƬƟ, ƴʸ ɖƮƮƤ ƨƲƬƥƟƮƮƱƯƵƤ ƴƶƯƤƯƵƪƠƯƱƬ.
ɷ ɒƮơƫƨƬƤ ƟƯƵƺƳ ƨʄƯƤƬ ˂Ƴ ƴƵʾ ƩơƵƪƤ Ƶ̈Ƴ ɒƯƤƦƯƺƲƢƴƨƺƳ ɦƸƺ
ƷƱƥƨƲʶ ɢưƤƴƭƪƫƨ̖. ʙƱƶ ƭƬ ɔƯ ƨʄƤƬ, ƵʾƯ ƔƽƯƵƬƱ, ɔƳ Ʊ̥ƨ, ƵʾƯ
ƧƬƤƭƲƢƯƺ ɒʾ ƤƭƲƬƟú ƭƬ ɒʾ Ƭʶ ƦƲƤʺ ƵƱ̥ ƭƱƲƬƱ̥ ƵƱƶ ƱƯƟƸƤ. ¨ʸƯ
ƨʄƯƤƬ ɒƯƟƦƭƪ Ư’ ɒƭƱƾƴƺ ƵʺƯ ʏƬƮƢƤ ƵƱƶ, ƱʞƵƨ Ưʶ ƧƬƤƬƴƵƿƴƺ ƵʺƯ
ɒƮƮƬƿƵƬƭƪ ƨƮƤƸƲƬƯƟƧƤ. ƗƤƯƢƺƳ Ưʶ Ơƴƺ ɦưƺ. ɚʾ ƭƱƯƵʶ ʓƺƳ ƨʄƤƬ
ʏƮƽƵƨƮƤ ɒƮƟƯƫƤƴƵƱƳ. Ƙʾ ʂƧƬƱ ƭƤʼ ʸ ƵƱˀƳ ƎƤƲƤƤƯƮ̈ƧƨƳ, 1 ƵƱˀƳ
ƎƤƶƭƟƴƬƱƶƳ, ƵƱˀƳ ƐƬƭƲƤƴƬƟƵƨƳ ɒ’ ƵʼƳ ɒƭƵƠƳ, ƵƱˀƳ ɖƮƮƱƶƳ ɒ’ Ƶʶ ƥƟƫƪ,
ƵƱˀƳ ƎƺƯƴƵƤƯƵƬƯƱƶƱƮƢƵƨƳ, ɒʾ ƠƴƤ ɰ ɒ’ Ƶʶ ƨƲƢƸƺƲƤ, ƭƬ ɔƳ
ɢƬƠƯƱƶƯ ʓƮƱƬ ƵƱƶƳ ˂Ƴ ƨʄƯƤƬ ɒ’ ƵʺƯ ƭƤƲƧƬʶ Ƶ̈Ƴ ƔƽƮƪƳ, ƭƬ ɒ’ ƵʾƯ
ƈƤƮƤƵƟ. 2 Ɠɿ ƌƲƤƭƬ̲ƵƨƳ ʓƺƳ ɦƲƸƱƯƵƤƬ Ƭʾ ƭƤƴƵƤƯƱƢú ưƤƯƫƱʼ ƱƮƮʸƳ
ƷƱƲƠƳ, ƭƬ ƨʚƭƱƮƽƵƨƲƤ ƨƲƧƨƾƱƯƵƤƬ ʸ ƲƽƴƷƶƦƨƳ ɒʾ ƠƲƪ ɖƮƮƤ.
ɨưƟƮƮƱƶ ƴʶ Ưʶ ɦƸƱƶƯ ƸƟƴƨƬ ƵʺƯ ɾƧƬƤƢƵƨƲƪ ƲƱƷƱƲƟ ƵƱƶƳ ɰ ʂƴƺƳ ɢƦ˂ Ưʶ
ƵʺƯ ɦƸƺ ƴƶƯƪƫƢƴƨƬ. ƐƨƲƧƨƾƱƯƵƤƬ ƭƶƲƢƺƳ ’ ƤʚƵƱˀƳ Ʊˀ ɴƲƫƤƯ ɒ’ Ƶʺ
ƕƺƶƮƢƤ. ƆʚƵʾ ƴƶƥƤƢƯƨƬ ƭƬ ɒƯƟƨƴƤ ƴƵƱˀƳ ɶƨƬƲ̲ƵƨƳ ƭƤʼ ƴƵƱˀƳ
ɖƮƮƱƶƳ ɒ’ ƵʼƳ ƨƲƬƱƸʸƳ ƵƱ̥ ƐƱƯƤƴƵƪƲƬƱ̥. 3
ʙƵƤƯ ƵƱˀƳ ƨƲƧƨƾƺ, Ƶʾ ƭƤƵƤƮƤƥƤƢƯƺ ƴƶƯơƫƺƳ ɒƲƦƟú ƦƬƤƵʼ ɦƸƺ
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ƘƉƏƓƗ 1ƋƗ ƆƔƓ 6 ƗƉƏƍ¨ƉƗ

ʌĮȞĲȐȟİȞȠȢ : Ƞ İȞĲİȜȫȢ ȟȑȞȠȢ.

ƘƉƏƓƗ 2ƋƗ ƆƔƓ 6 ƗƉƏƍ¨ƉƗ

ƆƕƛƋ 3ƋƗ ƗƉƏƍ¨ƆƗ – ƐƓƑƓ ƔƆƏƆƍƓ ƗƙƗƘƋƐƆ –
ƈŹ ƋƐƉƕƋƗƍƑ ƎƆƍ ¨Ź ƉƗƔƉƕƍƑƑ

ƆƕƛƋ 4ƋƗ ƗƉƏƍ¨ƆƗ – ƐƓƑƓ ƔƆƏƆƍƓ ƗƙƗƘƋƐƆ –
ƈŹ ƋƐƉƕƋƗƍƑ ƎƆƍ ¨Ź ƉƗƔƉƕƍƑƑ

’ƲƸƨƵƤƬ ƯƤ ƭƤƶƮƿƴƺ Ƶʺ ƲƟƸƪ Ʊƶ ƦƬʶ Ưʶ ƨƲƟƴƨƬ ƸƺƲʼƳ ɢƽƧƬƤ ƤʚƵʾ
Ƶʾ ƱƵƟƬ. Ƙ̈Ƴ ƈƱƯƤƵƬƴƵ̈Ƴ, 5 ʓƵƤƯ ƨƲƯƟƨƬ ɒʾ ƟƯƺ Ʊƶ Ƶʾ ƥƱƶƥʾ
ƱƵƟƬ Ƶ̲Ư ƲƱƦƽƯƺƯ, ƦƱƯƤƵƬƴƠƯƱƳ ƟƯƺ ƴƵʶ ƭƤƲƶƧƽƷƶƮƮƤ, 6 ƴƭƾƥƺ
ƥƤƫƬʶ ƴƵʾ Ƹ̲Ƥ, ƦƬʶ Ưʶ ʺ ƥƦƟƮƱƶƯ Ʊɿ ƹƶƸʸƳ ɢưƤƬƵƢƤƳ Ʊƶ ƵʾƯ
ƤƲƤƬƭƲƽƵƨƲƱ ƤƲƤƱƯƬƟƲƬƭƱ ƥƽƥƱ. 7
ɨƦ˂ ʓƺƳ ɒʾ ƵƿƲƤ ƨʄƤƬ ƥƤƲƬʶ ƤƲƤƱƯƨƠƯƱƳ. ƐƠƴƤ ƴƵƱˀƳ
ưƠƯƱƶƳ ƭƤʼ ƴƵʶ ưƠƯƤ ƲƟƦƤƵƤ Ʃ̲ ƧƬƤƲƭ̲Ƴú ƴƵʶ ɧƵƱƬƤ ƭƤʼ ƴƵʶ
ɢƯƱƬƭƬƤƴƠƯƤ. ƗƶƦƭƤƵƱƬƭ̲ ʸ ɒƯƫƲƿƱƶƳ Ʊˀ ɒƧƬƤƷƱƲƱ̥Ư ƵƨƮƨƢƺƳ ƦƬʶ
ƠƯƤ, ƭƬ ɢƦ˂ ƦƬ’ ƤʚƵƱƾƳ. ƓʞƵƨ ƬƭƲƱƧƬƤƷƱƲʸƳ ƧʸƯ ʛƟƲƸƱƶƯ ƭʶƯ ƨƵƤưƾ
ƤƳ. ʕ ɧƯƤƳ ɒƱƷƨƾƦƨƬ ƵʾƯ ɖƮƮƱ, ʓƴƱ ƱƲƨ̖. Ɛʶ ƭƬ ɔƯ ƵƾƸƨƬ Ưʶ ƴƱ̥
ƬƮơƴƱƶƯƨ, ƭƲƾƥƱƶƯ ƴƶƯơƫƺƳ Ƶʶ ƲƤƦƤƵƬƭƟ ƵƱƶƳ ƴƵƱƬƸƨ̖Ƥ ƴʶ Ưʶ ’ƯƤƬ
ƵƢƱƵƨ ƭƤƭƱƱƬƱƢ. Ƙʾ ɾƧƤƯƬƭƽ, ɯ ƵƨƮƨƶƵƤƢƤ ƮƠưƪ ƵƱ̥ ƱƮƬƵƬƴƱ̥, ƨʄƯƤƬ,
ƮƠƨƬ, Ưʶ ʺ ưƠƲƨƬƳ ƱʞƵƨ ƴƵʺ ƷƟƵƴƤ Ƶʾ ƦƨƢƵƱƯƟ ƴƱƶ. ƔƱƯƪƲʶ ƲƟƦƤƵƤ
ƥƠƥƤƬƤú ƲƱƷƟƴƨƬƳ ƱƮƬƵƬƴƱ̥, ƦƬʶ Ưʶ ƧƬƨƶƭƱƮƾƯƱƯƵƤƬ Ʊɿ ɒƵƤưƢƨƳ.
ƈƬ’ ƤʚƵʾ ƩƪƮƨƾƺ ƤʚƵƱˀƳ Ʊˀ ƥƲƢƴƭƱƯƵƤƬ ƴƵʾƯ ƵƽƱ ƵƱƶƳ, ƴƵʶ
ƸƺƲƟƷƬƤ ƵƱƶƳ, ƴƵƱˀƳ ƴƶƦƦƨƯƨ̖Ƴ ƵƱƶƳ, ƴƵʶ ƤƵƲƱƦƱƯƬƭƟ ƵƱƶƳ.
ƘƱƶƮƟƸƬƴƵƱ, ɔƳ ɲƱƶƯ ƴ’ ɧƯƤ ƲƱƴƷƶƦƬƭʾ ƴƶƯƱƬƭƬƴʾ ʸ ɒƯƫƲƿƱƶƳ Ƶ̈Ƴ
ƲƟƵƴƤƳ Ʊƶ ƵƲƬƦƾƲƺ.
(ƈƬʶ ɧƯƤ ƷƬƮƽƵƬƱ, 1964)
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ǹ1. Ǿ ʌİȗȠȖȡĮĳȓĮ ĲȠȣ īȚȫȡȖȠȣ ǿȦȐȞȞȠȣ ȤĮȡĮțĲȘȡȓȗİĲĮȚ, ȝİĲĮȟȪ ĲȦȞ ȐȜȜȦȞ,
Įʌȩ ȜİʌĲȒ ʌĮȡĮĲȒȡȘıȘ, ıȤȩȜȚȠ țĮȚ ĮȞİʌȚĲȒįİȣĲȘ ȖȡĮĳȒ. īȚĮ țĮșȑȞĮ Įʌȩ ĲĮ
ʌĮȡĮʌȐȞȦ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ȞĮ ȖȡȐȥİĲİ, ȤȦȡȓȢ ıȤȠȜȚĮıȝȩ, ȑȞĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠ
ʌĮȡȐįİȚȖȝĮ Įʌȩ ĲȠ țİȓȝİȞȠ.
ȂȠȞȐįİȢ 15
Ǻ1. ȈȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȘȞ ȐʌȠȥȘ ĲȘȢ ǲȜİȞĮȢ ȋȠȣȗȠȪȡȘ, Ƞ īȚȫȡȖȠȢ ǿȦȐȞȞȠȣ, ȝȑıȦ
ĲȘȢ ȝȞȒȝȘȢ, ʌİȡȚʌȜĮȞȐĲĮȚ ıĲȠȞ ȤȫȡȠ țĮȚ ĲȠȞ ȤȡȩȞȠ ĲȘȢ ĬİııĮȜȠȞȓțȘȢ. īȚĮ
țĮșȑȞĮ Įʌȩ ĲĮ ʌĮȡĮʌȐȞȦ ıĲȠȚȤİȓĮ ȞĮ ȖȡȐȥİĲİ (ȝȠȞȐįİȢ 8) țĮȚ ȞĮ
ıȤȠȜȚȐıİĲİ (ȝȠȞȐįİȢ 12) įȪȠ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ʌĮȡĮįİȓȖȝĮĲĮ ȝȑıĮ Įʌȩ ĲȠ
țİȓȝİȞȠ.
ȂȠȞȐįİȢ 20
Ǻ2. Į) ȃĮ ıȣȞįȣȐıİĲİ ĲĮ İțĳȡĮıĲȚțȐ ȝȑıĮ (ıĲȒȜȘ ǹ) ȝİ ĲȚȢ ĳȡȐıİȚȢ ĲȠȣ
ʌİȗȠȖȡĮĳȒȝĮĲȠȢ ĲȠȣ ǿȦȐȞȞȠȣ ÇȂİȢ ıĲȠȣȢ ʌȡȠıĳȣȖȚțȠȪȢ ıȣȞȠȚțȚıȝȠȪȢÈ
(ıĲȒȜȘ Ǻ), ĮȞĲȚıĲȠȚȤȓȗȠȞĲĮȢ țȐșİ ĳȠȡȐ ȑȞĮȞ ĮȡȚșȝȩ ĲȘȢ ʌȡȫĲȘȢ ıĲȒȜȘȢ ȝİ
ȑȞĮ ȖȡȐȝȝĮ ĲȘȢ įİȪĲİȡȘȢ. ǻȪȠ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȘȢ ıĲȒȜȘȢ ǹ ʌİȡȚııİȪȠȣȞ:

1. ȋȚĮıĲȩ

ȈȉǾȁǾ ǹ

2. ȆĮȡȠȝȠȓȦıȘ

3. ǹȞĲȓșİıȘ
4. ȊʌİȡȕĮĲȩ
________________

Ĳǆǐ īǎǌĮĲǈıĲǀǐ : ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ ȀȣȡȚĮțȒ ĲȘȢ ȆİȞĲȘțȠıĲȒȢ, țĮĲȐ ĲȘȞ ȠʌȠȓĮ įȚĮȕȐȗİĲĮȚ Ƞ İıʌİȡȚȞȩȢ ȝİĲȐ ĲȘ ĬİȓĮ ȁİȚĲȠȣȡȖȓĮ. ȅ İıʌİȡȚȞȩȢ
ȜȑȖİĲĮȚ ÇīȠȞĮĲȚıĲȒÈ ȖȚĮĲȓ ʌİȡȚȑȤİȚ İȣȤȑȢ ȖȠȞȣțȜȚıȓĮȢ (Ƞ ȚİȡȑĮȢ ʌĮȡȠĲȡȪȞİȚ ĲȠȣȢ ʌȚıĲȠȪȢ ȞĮ ȖȠȞĮĲȓıȠȣȞ). ȈĲȠȞ İıʌİȡȚȞȩ ĮȣĲȩ ȣʌȐȡȤȠȣȞ İȚįȚțȑȢ
İȣȤȑȢ ȖȚĮ ȗȦȞĲĮȞȠȪȢ țĮȚ ȞİțȡȠȪȢ. Ǿ ʌĮȡĮȝȠȞȒ ĲȘȢ ȆİȞĲȘțȠıĲȒȢ, ĲȠ ȈȐȕȕĮĲȠ, İȓȞĮȚ ĲȦȞ ȥȣȤȫȞ. ȈȪȝĳȦȞĮ ȝİ ȜĮȧțȒ įȠȟĮıȓĮ, Įʌȩ ĲȠ ȂİȖȐȜȠ
ȈȐȕȕĮĲȠ ȠȚ ȥȣȤȑȢ İȜİȣșİȡȫȞȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ǱįȘ țĮȚ ȑȡȤȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ țȩıȝȠ ȜȩȖȦ ĲȘȢ ǹȞĮıĲȐıİȦȢ. ȂİĲȐ ĲȘ īȠȞĮĲȚıĲȒ ĲİȜİȚȫȞİȚ Ș ʌİȡȓȠįȠȢ
ȤȐȡȚĲȠȢ ĲȦȞ ȞİțȡȫȞ țĮȚ ĮȡȤȓȗİȚ Ƞ șȡȒȞȠȢ ĲȦȞ ȥȣȤȫȞ.
6
ǄǎǌĮĲǈıǋƿǌǎǐ Ⱥƾǌǔ ıĲĮ ǉĮǏǑįǗĳǑǊǊĮ : ƶĲǆ ĬǏƾǉǆ Ĳǆǌ ǆǋƿǏĮ Ĳǆǐ ƴİǌĲǆǉǎıĲǀǐ ȺǀǄĮǈǌĮǌ ıĲǆǌ İǉǉǊǆıǁĮ ǉǏĮĲǙǌĲĮǐ ǉǊǙǌǎǑǐ ǉĮǏǑįǈƾǐ ǉĮǈ
ǄǎǌƾĲǈǅĮǌ Ⱥƾǌǔ ıĲĮ ĳǘǊǊĮ. ƴǁıĲİǑĮǌ ǗĲǈ ǆ ǉĮǏǑįǈƾ İǍĮıĳĮǊǁǅİǈ ǑǄİǁĮ ǉĮǈ ĮȺǎįǈǙǒǌİǈ ĲĮ ǉĮǉƾ ȺǌİǘǋĮĲĮ. īǈ’ ĮǑĲǗ ǉĮǈ Ĳǆǌ İǃįǎǋƾįĮ ȺǎǑ
ȺǏǎǆǄİǁĲĮǈ Ĳǆǐ ƴİǌĲǆǉǎıĲǀǐ ƿǃĮǅĮǌ ıĲǎǌ ǉǗǏĳǎ ĲǎǑǐ ĳǘǊǊĮ ǉĮǏǑįǈƾǐ. (ƨǊ. ƪȺİĲǆǏǁǐ ĲǎǑ ƮƿǌĲǏǎǑ ƪǏİǘǌǆǐ Ĳǆǐ ƪǊǊǆǌǈǉǀǐ ƯĮǎǄǏĮĳǁĮǐ, ĲǗǋǎǐ
ƭƬ’, ƭĬ’, 1965-1966, ıİǊ. 313-314).
«… Ʒǎ ǓǑǒǎıƾǃǃĮĲǎ Ĳǆǐ ƴİǌĲǆǉǎıĲǀǐ ǒǏǆıǈǋǎȺǎǈǎǘıĮǌ ǉĮǏǑįǗĳǑǊǊĮ ǄǈĮ ǌĮ ǉǊİǁǌǎǑǌ ĲĮ ǋƾĲǈĮ ĲǎǑǐ, ǌĮ ǋǆǌ ĲĮ įǎǑǌ ǎǈ ǓǑǒƿǐ Ĳǔǌ
ǌİǉǏǙǌ, ĮǌĮǄǌǔǏǁıǎǑǌ ĲǎǑǐ įǈǉǎǘǐ ĲǎǑǐ ǉĮǈ įİǌ ǋȺǎǏǎǘǌ ǋİĲƾ ǌĮ ĲǎǑǐ ĮȺǎǒǔǏǈıĲǎǘǌ». (ƨǊ. Ʃǆǋ. ƶ. ƯǎǑǉƾĲǎǐ, ƶǑǋȺǊǆǏǔǋĮĲǈǉƾ ĲǎǑ ǒİǈǋǙǌĮ
ǉĮǈ Ĳǆǐ ƾǌǎǈǍǆǐ, ƪǉį. ĭǈǊǈȺȺǗĲǆ, ƧǇǀǌĮ, 1985).
7
ıǉǘǃǔ ǃĮǇǈƾ ıĲǎ ǒǙǋĮ, ǄǈĮ ǌĮ ǋǆ ǃǄƾǊǎǑǌ ǎǈ ǓǑǒƿǐ İǍĮǈĲǁĮǐ ǋǎǑ Ĳǎǌ ȺĮǏĮǋǈǉǏǗĲİǏǎ ȺĮǏĮȺǎǌǈƾǏǈǉǎ ǃǗǋǃǎ : Ƭ ǉƾǇǎįǎǐ Ĳǔǌ ǓǑǒǙǌ ǉĮǈ ǆ
İȺǈıĲǏǎĳǀ ĲǎǑǐ ıĲǎǌ Ɵįǆ İǁǌĮǈ ĮǏǒĮǈǎİǊǊǆǌǈǉǀ įǎǍĮıǁĮ, ǉĮǇǙǐ įİǌ ǑȺƾǏǒİǈ ǎ įǈĮǒǔǏǈıǋǗǐ ǉǗǊĮıǆǐ ǉĮǈ ȺĮǏĮįİǁıǎǑ. ƧǏǒĮǈǎİǊǊǆǌǈǉƿǐ ǄǈǎǏĲƿǐ
ıĮǌ Ĳǆǌ ƴİǌĲǆǉǎıĲǀ: ĲĮ ƯİǋǎǘǏǈĮ – 9, 11, 13 ưĮƦǎǑ – (ǎǈ ǓǑǒƿǐ ƿǏǒǎǌĲĮǌ ĮȺ’ Ĳǎǌ Ɵįǆ) ǉĮǈ ĲĮ ƧǌǇİıĲǀǏǈĮ. ƮĮǈ ǄǈĮ Ĳǈǐ įǘǎ ȺİǏǈȺĲǙıİǈǐ
ȺǈıĲİǘİĲĮǈ ǗĲǈ ǎǈ ǓǑǒƿǐ İǁǌĮǈ ĲǗıǎ ǊİȺĲƿǐ ıĲǆǌ Ǒĳǀ (ıĮǌ ǌĮ ƿǒǎǑǌ ǋǈĮ ǑǊǈǉǗĲǆĲĮ), ǙıĲİ ǋȺǎǏǎǘǌ ǌĮ ǉǏİǋĮıĲǎǘǌ ĮȺǗ ƿǌĮǌ ǈıĲǗ ĮǏƾǒǌǆǐ… īǈ’
ĮǑĲǗ İǉİǁǌİǐ Ĳǈǐ ǋƿǏİǐ ǎǈ ǅǔǌĲĮǌǎǁ įİǌ ȺǏƿȺİǈ ǌĮ ǉǈǌǎǘǌĲĮǈ ƿǌĲǎǌĮ ǄǈĮĲǁ ǋǈĮ ǉǁǌǆıǀ ĲǎǑǐ ǋȺǎǏİǁ ǌĮ ĲǏĮǑǋĮĲǁıİǈ ǋǈĮ ǓǑǒǀ (ƨǊ. ī.Ƨ. ưƿǄĮǐ,
ƪǊǊǆǌǈǉĮǁ İǎǏĲĮǁ, ƧǇǀǌĮ 1956).
5

ƘƉƏƓƗ 3ƋƗ ƆƔƓ 6 ƗƉƏƍ¨ƉƗ

5. ȆȡȠıȦʌȠʌȠȓȘıȘ

6. ȂİĲĮĳȠȡȐ
7. ǹıȪȞįİĲȠ

ȈȉǾȁǾ Ǻ
Į. ƘƱˀƳ ƮƪƲƱƷƱƲƨ̖ Ƶʾ ƤʅƤ ƵƱƶƳ

ƦƬʶ ƠƯƤ.
ȕ. ƈƬ’ ƤʚƵʾ ƩƪƮƨƾƺ ƤʚƵƱˀƳ Ʊˀ
ƥƲƢƴƭƱƯƵƤƬ ƴƵʾƯ ƵƽƱ ƵƱƶƳ, ƴƵʶ
ƸƺƲƟƷƬƤ ƵƱƶƳ, ƴƵƱˀƳ ƴƶƦƦƨƯƨ̖Ƴ
ƵƱƶƳ, ƴƵʶ ƤƵƲƱƦƱƯƬƭƟ ƵƱƶƳ.
Ȗ. ʔƯƽƤƵƤ
ɒʾ ƴƥƪƴƠƯƱƶƳ
ƵƟƸƤ ƮƤƱˀƳ ƭƤʼ Ƹ̲ƲƨƳ.
į. ʙƺƳ ƴƵʾ ƭƱƾƵƴƱƶƲƱ Ʊˀ
ƭƽƥƨƬ
Ƶʾ
ƯƨƲƽ,
ɦƵƴƬ
ƨƲƬƴƵƲƠƷƱƯƵƤƬ ƦƾƲƺ Ʊƶ Ʊɿ
ƧƬƤƥƟƵƨƳ.
İ. ƘʾƯ ƔƽƯƵƬƱ, ɔƳ Ʊ̥ƨ, ƵʾƯ
ƧƬƤƭƲƢƯƺ ɒʾ ƤƭƲƬƟ […]. ɚʾ
ƭƱƯƵʶ
ʓƺƳ
ƨʄƤƬ
ʏƮƽƵƨƮƤ
ɒƮƟƯƫƤƴƵƱƳ.
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ƆƕƛƋ 5ƋƗ ƗƉƏƍ¨ƆƗ – ƐƓƑƓ ƔƆƏƆƍƓ ƗƙƗƘƋƐƆ –
ƈŹ ƋƐƉƕƋƗƍƑ ƎƆƍ ¨Ź ƉƗƔƉƕƍƑƑ
ȕ) ǹĳȠȪ ȕȡİȓĲİ ĲȠȞ ĲȪʌȠ ĲȠȣ ĮĳȘȖȘĲȒ țĮȚ ĲȠ İȓįȠȢ ĲȘȢ İıĲȓĮıȘȢ, ȞĮ
ĲİțȝȘȡȚȫıİĲİ ĲȘȞ ĮʌȐȞĲȘıȒ ıĮȢ.
ȂȠȞȐįİȢ 10
ī1. ȃĮ ıȤȠȜȚȐıİĲİ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ ĮʌȠıʌȐıȝĮĲĮ:
Į) Ç Ƙʾ ƤʅƤ Ʊƶ ɒʾ ƭƨ̖ ƱƯƟƸƤ ƵƲƤƥƟƨƬú ɢƭƵʾƳ ƭƬ ɔƯ ƨʄƯƤƬ ɒƮƪƫƬƯʾ
˂Ƴ ʏ ɖƯƫƲƺƱƳ ɒƱƵƨƮƨ̖ƵƤƬ ɒ’ ƤʚƵʶ Ʊˀ ƵƲƿƨƬ ƭƤʼ ƢƯƨƬ, ʏƽƵƨ
ƲƟƦƤƵƬ ƨʄƤƬ ɒʾ Ƨ̲. ƎƤʼ ̲Ƴ ɢưƪƦƨ̖ƵƤƬ ƵƽƵƨ ʓƮƪ ƤʚƵʺ ɯ
ƮƤƸƵƟƲƤ;»
ıİ țİȓȝİȞȠ 80-100 ȜȑȟİȦȞ (ȝȠȞȐįİȢ 10) țĮȚ
ȕ) «ƗƶƦƭƤƵƱƬƭ̲ ʸ ɒƯƫƲƿƱƶƳ Ʊˀ ɒƧƬƤƷƱƲƱ̥Ư ƵƨƮƨƢƺƳ ƦƬʶ ƠƯƤ,
ƭƬ ɢƦ˂ ƦƬ’ ƤʚƵƱƾƳ. ƓʞƵƨ ƬƭƲƱƧƬƤƷƱƲʸƳ ƧʸƯ ʛƟƲƸƱƶƯ ƭʶƯ ƨƵƤưƾ
ƤƳ. ʕ ɧƯƤƳ ɒƱƷƨƾƦƨƬ ƵʾƯ ɖƮƮƱ, ʓƴƱ ƱƲƨ̖. Ɛʶ ƭƬ ɔƯ ƵƾƸƨƬ Ưʶ
ƴƱ̥ ƬƮơƴƱƶƯƨ, ƭƲƾƥƱƶƯ ƴƶƯơƫƺƳ Ƶʶ ƲƤƦƤƵƬƭƟ ƵƱƶƳ ƴƵƱƬƸƨ̖Ƥ ƴʶ
Ưʶ ’ƯƤƬ ƵƢƱƵƨ ƭƤƭƱƱƬƱƢ. Ƙʾ ɾƧƤƯƬƭƽ, ɯ ƵƨƮƨƶƵƤƢƤ ƮƠưƪ ƵƱ̥
ƱƮƬƵƬƴƱ̥, ƨʄƯƤƬ, ƮƠƨƬ, Ưʶ ʺ ưƠƲƨƬƳ ƱʞƵƨ ƴƵʺ ƷƟƵƴƤ Ƶʾ ƦƨƢƵƱƯƟ
ƴƱƶ.»

ƆƕƛƋ 6ƋƗ ƗƉƏƍ¨ƆƗ – ƐƓƑƓ ƔƆƏƆƍƓ ƗƙƗƘƋƐƆ –
ƈŹ ƋƐƉƕƋƗƍƑ ƎƆƍ ¨Ź ƉƗƔƉƕƍƑƑ

ıȒȝĮȚȞİ ȟİȡȚȗȦȝȩȢ! ǳĲĮȞ ȑĲȠȚȝȘ ȞĮ ȝĮȢ ȣʌȠįİȤșİȓ, ȩʌȦȢ İȓȤİ ȣʌȠįİȤșİȓ ʌȡȚȞ
Įʌȩ İȝȐȢ ȤȚȜȚȐįİȢ ıȣȝʌĮĲȡȚȫĲİȢ ȝĮȢ. ǼȓȤİ ʌĮȡȐįȠıȘ Ș ʌȩȜȘ ıİ ĲȑĲȠȚİȢ
țĮĲĮıĲȐıİȚȢ, İȓȤİ ȕĮșȚȐ ĳȚȜȚțȒ ıȤȑıȘ ȝİ ĲȘȞ ĮȞșȡȦʌȚȐ țĮȚ ĲȘȞ İȣĮȚıșȘıȓĮú ȠȚ
ȐȞșȡȦʌȠȓ ĲȘȢ ȒĲĮȞ ȗİıĲȠȓ, ĳȚȜȚțȠȓ, ĳȚȜȩĲȚȝȠȚ, țĮĲĮįİțĲȚțȠȓ, İȡȖȐĲİȢ ĲȠȣ
țĮșȘȝİȡȚȞȠȪ ȝȩȤșȠȣ ȠȚ ʌİȡȚııȩĲİȡȠȚ. ȀĮĲĮȜȐȕĮȚȞĮȞ țĮȜȪĲİȡĮ Įʌȩ ĲȠȞ țĮșȑȞĮ
ĲȚ ıȒȝĮȚȞİ ʌȡȠıĳȣȖȚȐ, ĲȚ ıȒȝĮȚȞİ ȞĮ ȟİȡȚȗȦșİȓȢ Įʌȩ ĲȠȞ ĲȩʌȠ ıȠȣ, Įʌȩ ĲȠ ıʌȓĲȚ
ıȠȣ, Įʌȩ ĲȚȢ įȠȣȜİȚȑȢ ıȠȣ! ȉȠ țĮĲĮȜȐȕĮȚȞĮȞ, ȖȚÕ ĮȣĲȩ țĮȚ ıĲȒȡȚȗĮȞ ȩʌȦȢ
ȝʌȠȡȠȪıĮȞ ĲȠȣȢ ĮȞșȡȫʌȠȣȢ ʌȠȣ ȑȡȤȠȞĲĮȞ Įʌȩ ĲȩıȠ ȝĮțȡȚȐ, ȝİ ĲȩıİȢ İȜȜİȓȥİȚȢ
țĮȚ, țȣȡȓȦȢ, ȝİ ȑȞĮ ʌȠȜȪ ȝİȖȐȜȠ ȥȣȤȠȜȠȖȚțȩ ʌȡȩȕȜȘȝĮ. īȚĮĲȓ, ȖȚĮ ĲȠȞ țȐșİ
ʌȡȩıĳȣȖĮ, ĲȠ ʌȡȩȕȜȘȝĮ įİȞ ȒĲĮȞ ȝȩȞȠ ȩĲȚ ȟİȡȚȗȫșȘțİ Įʌȩ ĲȠȞ ĲȩʌȠ ĲȠȣ, ȩĲȚ
ȐĳȘıİ ʌȓıȦ ʌİȡȚȠȣıȓİȢ, ȞİțȡȠȪȢ, įȠȣȜİȚȑȢ. ȉȠ ȕĮıȚțȩ ȝĮȢ ʌȡȩȕȜȘȝĮ, ȂĮȟȓȝ,
ȒĲĮȞ Ș ĮȞĮıĳȐȜİȚĮ țĮȚ Ș ȥȣȤȠȜȠȖȚțȒ ʌȓİıȘ ʌȠȣ ĮȣĲȒ ȝĮȢ ʌȡȠțĮȜȠȪıİ. ǻİȞ
ȟȑȡĮȝİ ĲȚ ȝĮȢ ȟȘȝȑȡȦȞİ, įİȞ ȟȑȡĮȝİ ıİ ĲȚ ıȣȞșȒțİȢ șĮ ȗȠȪıĮȝİ, įİȞ ȟȑȡĮȝİ, ĲȠ
İȜȜȘȞȚțȩ țȡȐĲȠȢ ʌȠȣ ʌȠȜİȝȠȪıİ ĲȩıĮ ȤȡȩȞȚĮ, ĲȚ įȣȞĮĲȩĲȘĲİȢ ȑȤİȚ ȞĮ ȝĮȢ
ıȣȝʌĮȡĮıĲĮșİȓ. ǼȓȤĮȝİ ȩȝȦȢ ĲȘȞ İȜʌȓįĮ! ǵȜİȢ ĮȣĲȑȢ ȠȚ ıțȑȥİȚȢ ȒȡșĮȞ ıȚȖȐ ıȚȖȐ ȞĮ ĳȦȜȚȐıȠȣȞ ıĲȠ ȝȣĮȜȩ ȝȠȣ, țĮșȫȢ Ƞ ʌȡȫĲȠȢ İȞșȠȣıȚĮıȝȩȢ ʌȠȣ
ĮȚıșĮȞșȒțĮȝİ ȩȜȠȚ, ĮȞĲȚțȡȓȗȠȞĲĮȢ ĲȘ ĬİııĮȜȠȞȓțȘ, İȓȤİ ʌȜȑȠȞ İȟĮȞİȝȚıĲİȓ. ȉȠ
ʌȜȠȓȠ țȐʌȠȚĮ ıĲȚȖȝȒ ıȤİįȩȞ ȝȘįȑȞȚıİ ĲĮȤȪĲȘĲĮ țĮȚ Ƞ ȖȞȦıĲȩȢ ȒȤȠȢ ĲȘȢ ȐȖțȣȡĮȢ
ĮțȠȪıĲȘțİ ȟĮȞȐ: ÇǹȖțȣȡȠįȑıĮȝİ ǼȜȜȐįĮ, ĮįȑȜĳȚĮ!È […]

ƌƱƧƺƲơ ¨ƨƾƵƱƶ, ƘƲƤƨƩƱƾƯƵƤ: ƘƱ ƧƬƤƟƯƵƬ ƵƪƳ ƆƯƤƵƱƮơƳ,
ƉƭƧ. ƭƨƤƯƽƳ 2015, ƆƫơƯƤ, ƴƴ. 243-244

ıİ țİȓȝİȞȠ 130-150 ȜȑȟİȦȞ ( ȝȠȞȐįİȢ 15).
ȂȠȞȐįİȢ 25

1.

ǻ1. ȈĲȠ țİȓȝİȞȠ ĲȠȣ ī. ǿȦȐȞȞȠȣ țĮȚ ıĲȠ ĮʌȩıʌĮıȝĮ ĲȠȣ Ĭ. ǻİȪĲȠȣ ʌȠȣ ıĮȢ
įȓȞȠȞĲĮȚ, ȞĮ İȞĲȠʌȓıİĲİ (ȝȠȞȐįİȢ 5) țĮȚ ȞĮ ıȤȠȜȚȐıİĲİ (ȝȠȞȐįİȢ 15) įȪȠ
ȠȝȠȚȩĲȘĲİȢ țĮȚ ĲȡİȚȢ įȚĮĳȠȡȑȢ, ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȠ ʌİȡȚİȤȩȝİȞȠ.
ȂȠȞȐįİȢ 20

2.

[ǹʌȩıʌĮıȝĮ]
[…] ȉȠ ʌȡȫĲȠ ĳȦȢ ĲȘȢ ĮȣȖȒȢ ʌȠȣ ȝĮȢ ȟȪʌȞȘıİ, ȝĮȢ įȘȝȚȠȪȡȖȘıİ ĲȘȞ
ʌȡȫĲȘ ȑțʌȜȘȟȘ. ȂʌȡȠıĲȐ ȝĮȢ ĮʌȜȦȞȩĲĮȞ ȑȞĮȢ ȝİȖȐȜȠȢ țȩȜʌȠȢ, ĮȜȜȐ įİȞ
ȖȞȦȡȓȗĮȝİ ʌȠȪ ȕȡȚıțȩȝĮıĲĮȞ, ĮĳȠȪ Ș ĮʌȩıĲĮıȘ ȒĲĮȞ ʌȠȜȪ ȝİȖȐȜȘ, İȞȫ ĮțȩȝȘ
țĮȚ ĲĮ ıʌȓĲȚĮ ĳĮȓȞȠȞĲĮȞ ıĮȞ ȝȚțȡȑȢ țȠȣțțȓįİȢ. ǵıȠ ʌȜȘıȚȐȗĮȝİ, ȩȜĮ ȖȓȞȠȞĲĮȞ
İȣțȡȚȞȑıĲİȡĮ, ĮȜȜȐ țĮȚ ʌȐȜȚ ıȣȝʌȑȡĮıȝĮ įİȞ ȝʌȠȡȠȪıĮȝİ ȞĮ ȕȖȐȜȠȣȝİ ȖȚĮ ĲȠ
ʌȠȪ ȕȡȚıțȩȝĮıĲĮȞ. ȂȑȤȡȚ ĲȘ ıĲȚȖȝȒ ʌȠȣ țȐʌȠȚȠȢ ĮʌÕ ĮȣĲȠȪȢ ʌȠȣ İȓȤĮȞ ĮȞȑȕİȚ
ȥȘȜȐ ıĲȠ țĮĲȐȡĲȚ, ĳȫȞĮȟİ: Çȅ ȁİȣțȩȢ ȆȪȡȖȠȢ, ĮįȑȜĳȚĮ! ǼȓȝĮıĲİ ıĲȘ
ĬİııĮȜȠȞȓțȘ!È.
ǲȞĮ
ʌĮȞȘȖȪȡȚ
ȑȖȚȞİ
ʌȐȞȦ
ıĲȠ
țĮĲȐıĲȡȦȝĮ,
ȩʌȠȣ
ıȣȖțİȞĲȡȫșȘțĮȞ ȩȜȠȚ ȠȚ İʌȚȕȐĲİȢ. ǵȜȠȚ ȒșİȜĮȞ ȞĮ șĮȣȝȐıȠȣȞ ĲȘ ȞȪĳȘ ĲȠȣ
ĬİȡȝĮȧțȠȪ, ʌȠȣ ȑıĲİțİ İțİȓ ĮȖȑȡȦȤȘ, ȒȡİȝȘ, ĮȡȤȩȞĲȚııĮ, țĮșȫȢ ĲȘȞ ȑȜȠȣȗİ Ƞ
ʌȡȦȚȞȩȢ ĮȞȠȚȟȚȐĲȚțȠȢ ȒȜȚȠȢ. Ǿ ĬİııĮȜȠȞȓțȘ ȑıĲİțİ İțİȓ ĮʌȑȞĮȞĲȚ, ȣʌİȡȒĳĮȞȘ
ȖȚĮ ĲȘȞ ȚıĲȠȡȓĮ ĲȘȢ, ĮȜȜȐ, ĲȠ țȣȡȚȩĲİȡȠ, ȝİ ȝȚĮ ĮȞȠȚțĲȒ ĮȖțĮȜȚȐ ȖȚĮ ȩȜȠȣȢ.
īȞȫȡȚȗİ Įʌȩ ʌȡȠıĳȣȖȚȐ Ș ȓįȚĮ, ȖȞȫȡȚȗİ Įʌȩ ĲȑĲȠȚȠȣȢ ʌȩȞȠȣȢ, ȖȞȫȡȚȗİ ĲȚ
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3.
4.
5.
6.

ȅǻǾīǿǼȈ (ȖȚĮ ĲȠȣȢ İȟİĲĮȗȠȝȑȞȠȣȢ)
ȈĲȠ İȟȫĳȣȜȜȠ ȞĮ ȖȡȐȥİĲİ ĲȠ İȟİĲĮȗȩȝİȞȠ ȝȐșȘȝĮ. ȈĲȠ İıȫĳȣȜȜȠ ʌȐȞȦʌȐȞȦ ȞĮ ıȣȝʌȜȘȡȫıİĲİ ĲĮ ĮĲȠȝȚțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ ȝĮșȘĲȒ. ȈĲȘȞ ĮȡȤȒ ĲȦȞ
ĮʌĮȞĲȒıİȫȞ ıĮȢ ȞĮ ȖȡȐȥİĲİ ʌȐȞȦ-ʌȐȞȦ ĲȘȞ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ țĮȚ ĲȠ
İȟİĲĮȗȩȝİȞȠ ȝȐșȘȝĮ. ȃĮ ȝȘȞ ĮȞĲȚȖȡȐȥİĲİ ĲĮ șȑȝĮĲĮ ıĲȠ ĲİĲȡȐįȚȠ țĮȚ ȞĮ
ȝȘ ȖȡȐȥİĲİ ʌȠȣșİȞȐ ıĲȚȢ ĮʌĮȞĲȒıİȚȢ ıĮȢ ĲȠ ȩȞȠȝȐ ıĮȢ.
ȃĮ ȖȡȐȥİĲİ ĲȠ ȠȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȩ ıĮȢ ıĲȠ ʌȐȞȦ ȝȑȡȠȢ ĲȦȞ ĳȦĲȠĮȞĲȚȖȡȐĳȦȞ
ĮȝȑıȦȢ ȝȩȜȚȢ ıĮȢ ʌĮȡĮįȠșȠȪȞ. ȉȣȤȩȞ ıȘȝİȚȫıİȚȢ ıĮȢ ʌȐȞȦ ıĲĮ șȑȝĮĲĮ
įİȞ șĮ ȕĮșȝȠȜȠȖȘșȠȪȞ ıİ țĮȝȓĮ ʌİȡȓʌĲȦıȘ. ȀĮĲȐ ĲȘȞ ĮʌȠȤȫȡȘıȒ ıĮȢ ȞĮ
ʌĮȡĮįȫıİĲİ ȝĮȗȓ ȝİ ĲȠ ĲİĲȡȐįȚȠ țĮȚ ĲĮ ĳȦĲȠĮȞĲȓȖȡĮĳĮ.
ȃĮ ĮʌĮȞĲȒıİĲİ ıĲȠ ĲİĲȡȐįȚȩ ıĮȢ ıİ ȩȜĮ ĲĮ șȑȝĮĲĮ ȝȩȞȠ ȝİ ȝʌȜİ Ȓ ȝȩȞȠ
ȝİ ȝĮȪȡȠ ıĲȣȜȩ ȝİ ȝİȜȐȞȚ ʌȠȣ įİȞ ıȕȒȞİȚ.
ȀȐșİ ĮʌȐȞĲȘıȘ ĲİțȝȘȡȚȦȝȑȞȘ İȓȞĮȚ ĮʌȠįİțĲȒ.
ǻȚȐȡțİȚĮ İȟȑĲĮıȘȢ: ĲȡİȚȢ (3) ȫȡİȢ ȝİĲȐ ĲȘ įȚĮȞȠȝȒ ĲȦȞ ĳȦĲȠĮȞĲȚȖȡȐĳȦȞ.
ǷȡĮ įȣȞĮĲȒȢ ĮʌȠȤȫȡȘıȘȢ: 10.00 ʌ.ȝ.
ȈǹȈ ǼȊȋȅȂǹȈȉǼ KǹȁǾ ǼȆǿȉȊȋǿǹ
ȉǼȁȅȈ ȂǾȃȊȂǹȉȅȈ
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