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ΑΔΙΔΑΚΤΟ  ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ (1798-1857) 

 

Η Ελληνίδα μηηέπα (απόζπαζκα) 

 

Κξέκεηαη ην ζπαζί θνληά ζηελ θνύληα ζνπ, θαιό κνπ, 

αιιά ην ρέξη δελ είλαη πνπ ην ’ζθηγγε ζηε λίθε. 

Μαθξύο ν ιάθθνο π’ άλνημε θαη θιεη
1
 ην γίγαληά κνπ. 

Κάκπνπο, βνπλά, ρσξίο απηόλ κάρεο θαπλνί ζθεπάδνπλ. 

αιι’ απηό ηώξα πνπ θνπλώ η’ ακέξηκλν θνξκάθη  

αύξην ζα γίλεη δύλακε πνπ ν ινγηζκόο θηλάεη, 

θαη ζηήζη αληξίθεην ζα ζηαζεί ζηεο ζατηηέο ηεο κνίξαο. 

Βξέρεη ηα βέιε ηεο απηή ζηα ύςε ησλ αλδξείσλ, 

πνπ εθεί ζηεκέλνη ζηεξενί ιάκπνπλ ζηε κάρε ζείνη. 

Χαξέο θαη πινύηε λα ραζνύλ, θαη ηα βαζίιεηα, θη όια,  

ηίπνηε δελ είλαη, αλ ζηεηή κέλ’ ε ςπρή θη νιόξζε. 

Όια ηα εξείπηα γύξσ ηεο θνηηά ρακνγειώληαο, 

θη αλζνί ζ’ απηά, παληνύ θη αξγά, βιαζηαίλνπλ σο ηνλ ηάθν. 

θπηξώλεη θαη ζην ζθόηνο ηνπ ηνπ Παξαδείζνπ η’ άλζη. 

Τνπ θόξθνπ ζπ, ηεο αγθαιηάο αγαπεκέλν βάξνο,  

ζπνύδαμε
2
, κελ αξγνπνξείο βάξνο λα γίλεηο ηξόκνπ 

εθεί πνπ νη ρείκαξξνη ηνπ ερζξνύ ηξνκαρηηθά βξπρίδνπλ
3
. 

Αιιά ην ρέξη ζνπ δσζηό πιηα ζην ιαηκό κνπ γύξσ 

δε ζα ’λαη ηόηε, αιιά ζ’ απηό η’ νιεζξνθόξν
4
 μίθνο. 

Τεο Μνίξαο έηζ’ νη δύλακεο, όζν ηξαλέο θη αλ είλαη,  

θη αλ πέζεηο ζπ ζηνλ πόιεκν, κέλνπλ εθείλεο, όπσο 

ηεο θνύληαο ηα θηλήκαηα πνπ ηώξα ζε θνηκίδνπλ. 

Μεγάισζε, κεγάισζε, κε δίρσο κάλα κείλεηο. 

Θα δώζεη εθείλε ην ζπαζί κεο ζην βπδί απνθάηνπ, 

θη εκπξόο ! ζεκαία θαη ζπαζί, ςπρή, ςπρή, θαη λίθε !  

Τελ ςπρή κέζα κνπ γξηθώ
5
 ηνπ πνζεηνύ παηξόο ζνπ, 

θαη ρίιηεο, ρίιηεο γύξσ κνπ μαζηξάθηνπλ Ακαδόλεο. 

Άληξεο, γπλαίθεο είλ’, θαλείο δε ζα ξσηά ζηε κάρε. 

Κνίηα ηνπο ιάθθνπο ! – αιιά ηη κπνξείο ζπ λα θνηηάμεηο; 

Άπεηξνπο ιάθθνπο, άπεηξνπο γεκίδνπλ νη λεθξνί καο.  

[…] 

 

(Μεηάθξαζε Γεσξγίνπ Καινζγνύξνπ (1849-1902), «Γηνλπζίνπ Σνισκνύ, Τα Ιταλικά 

ποιήματα», Δθδ. Διεπζεξνπδάθε, Αζήλα 1921) 

                                                           
1
 θιείλεη 

2
 βηάζνπ 

3
 βγάδνπλ δπλαηέο θξαπγέο 

4
 πνπ θέξλεη ηελ θαηαζηξνθή, ηνλ αθαληζκό. 

5
 αθνύσ 



 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

α. 

α1. Να θαηνλνκάζεηε ην πξόζσπν ην νπνίν αθεγείηαη (5 μονάδερ ) θαη ην πξόζσπν 

ζην νπνίν απεπζύλεηαη ε αθήγεζε. (5 μονάδερ) 

α2. Να αλαθέξεηε ηελ πεξίζηαζε θάησ από ηελ νπνία εθηπιίζζεηαη ε αθήγεζε. (5 

μονάδερ) 

α3. Να δώζεηε  ζηνηρεία ηνπ ηζηνξηθνύ ρξόλνπ θαηά ηνλ νπνίν δηαδξακαηίδεηαη ε 

ηζηνξία.  (10 μονάδερ) 

                                                                       ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ:25 

β.  
β1. Την τςσή μέσα μος γπικώ

 
τος ποθητού πατπόρ σος,/ και σίλιερ, σίλιερ γύπυ μος 

ξαστπάυτοςν Αμαζόνερ. Να ζρνιηάζεηε ηνπο παξαπάλσ ζηίρνπο. (10 μονάδερ) 

β2. Να πεξηγξάςεηε ηελ θεληξηθή εξσίδα ηνπ πνηήκαηνο ιακβάλνληαο ππόςε θαη ηνλ 

ηίηιν ηνπ θεηκέλνπ. Να ηελ εληάμεηε ζην θνηλσληθό ζηεξεόηππν πνπ εθπξνζσπεί. (15 

μονάδερ) 

                                                                            

 ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ:25 

 

 

 

 


