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Η Φαπμακωμένη  
 

Τα ηξαγνύδηα κνπ ηα ’ιεγεο όια, 

Τνύην κόλνλ δε ζέιεη ην πεο, 

Τνύην κόλνλ δε ζέιεη η’ αθνύζεο∙ 

Αρ! ηελ πιάθα ηνπ ηάθνπ θξαηείο. 

  

Ω παξζέλα! αλ εκπόξεηαλ νη θιάςεο 

Πεζακέλνπ λα δώζνπλ δσή, 

Τόζεο έθακα θιάςεο γηα ζέλα, 

Πνπ ’ζει’ έρεηο ηελ πξώηε πλνή. 

  

Σπθνξά! Σε ζπκνύκ’ εθαζόζνπλ 

Σην πιεπξό κνπ κε πξόζσπν αρλό∙ 

«Τη έρεηο;» ζνπ ’πα, θαη ζπ κ’ απνθξίζεο: 

«Θα πεζάλσ, θαξκάθη ζα πησ.» 

  

Με ζθιεξόηαην ρέξη ην πήξεο, 

Ωξαία θόξε, θη απηό ην θνξκί, 

Oπνύ ηνπ ’πξεπε θόξεκα γάκνπ, 

Πηθξό ζάβαλν ηώξα θνξεί. 

  

Τν θνξκί ζνπ εθεί κέζα ζηνλ ηάθν 

Τν ζηνιίδεη ζεκλή παξζεληά∙ 

Τνπ θαθνύ ζ’ αδηθνύζελ ν θόζκνο 

Καη ζνπ θώλαμε ιόγηα θαθά. 

  

Τέηνηα ιόγηα αλ εκπόξεηεο λ’ αθνύζεο, 

Ορ
1
 ην ζηόκα ζνπ ηη ’ζειε βγε; 

«Τν θαξκάθη πνπ επήξα θαη νη πόλνη 

Δελ εζηάζεθαλ ηόζν ζθιεξνί.» 

  

Κόζκε ςεύηε! ηεο θόξεο ηεο καύξεο 

Kαηαηξέρεηο όζν είλ’ δσληαλέο, 

Σθιεξέ θόζκε! θαη δελ ηνπο ιππάζαη 

Τελ ηηκήλ όηαλ είλαη λεθξέο. 

  

Σώπα, ζώπα! ζπκήζνπ πσο έρεηο 

Θπγαηέξα, γπλαίθα, αδειθή∙ 

Σώπα! ε καύξε θνηκάηαη ζην κλήκα, 

                                                           
1
 από 



Kαη θνηκάηαη παξζέλα ζεκλή. 

  

Θα μππλήζε ηελ ύζηεξε κέξα, 

Εηο ηνλ θόζκνλ νκπξόο λα θξηζή, 

Καη, ζηνλ Πιάζηε θηλώληαο κε ζέβαο 

Τα ιεπθά ηεο ηα ρέξηα, ζα πε: 

  

«Κνίηα κέζα ζηα ζπιάρλα κνπ, Πιάζηε! 

Tα θαξκάθσζα, αιήζεηα, ε πηθξή, 

Kαη κνπ βγήθε νρ ην λνπ κνπ, Παηέξα, 

Πνπ πιαζκέλα κνπ ηα ’ρεο Εζύ∙ 

  

Όκσο θνίηα ζηα ζπιάρλα κνπ κέζα, 

Πνπ ην θξίκα
2
 ηνπο θιαίλε, θαη πεο, 

Πεο ηνπ θόζκνπ πνπ θώλαμε ηόζα, 

Εδώ κέζα αλ είλ’ άιιεο πιεγέο.» 

  

Τέηνηα, νκπξόο εηο ηνλ Πιάζηε θηλώληαο 

Τα ιεπθά ηεο ηα ρέξηα, ζα πε. 

Σώπα, θόζκε! θνηκάηαη ζην κλήκα, 

Kαη θνηκάηαη παξζέλα ζεκλή.  

  

(από ηα Ποιήματα, Ίθαξνο 1961)  

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

α. 

α1. Να επηζεκάλεηε ηα δπν βαζηθά πξόζσπα πνπ αλαθέξνληαη ζην πνίεκα θαη λα 

πξνζδηνξίζεηε ηε κεηαμύ ηνπο ζρέζε. (15 μονάδερ) 

α2. Να επηζεκάλεηε ηε δηαθνξά αλάκεζα ζην παξόλ θαη ζην παξειζόλ ηεο ηζηνξίαο. 

(10 μονάδερ) 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ: 25 

 

 

 

β.  
β1. Να αλαθέξεηε ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν πέζαλε ε θνπέια θαη ηελ αηηία ηνπ ζαλάηνπ 

ηεο. (10 μονάδερ) 

β2. Να πεξηγξάςεηε ηε ζηάζε του κόσμου απέλαληη ζηηο θνπέιεο, όπσο θαίλεηαη κέζα 

ζην πνίεκα, θαη λα ηε ζπλδέζεηε κε ηα αληίζηνηρα θνηλσληθά ζηεξεόηππα. (15 μονάδερ) 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ: 25 
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