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                                                    ΟΜΑΓΑ 2 
 

Α΄ ΚΔΙΜΔΝΟ: Δξωηόθξηηνο [Γ. 1003-1038. Μάρε Αζελαίωλ θαη Βιάρωλ] 
 

                             Αλαθαηώλεηαη ν ιαόο θαη ηα θνπζάηα* ζκίγνπ, 

                             κα ‘ ηνλ αθόκε ζθνηεηλά θαη δελ θαινμαλνίγνπ.* 

             1005        Γίδνπ αλαπληά ζηα βνύθηλα,* ηζη ζάιπηγγεο θπζνύζη,  

πάγεη ε ιαιηά ζηνλ νπξαλό, ηα λέθε αληηιαινύζη.  

Με ηε βαβνύξα* ηελ πνιιή θαη θηύπνπο ησλ αξµάησ 

 εγξνίθεζε* ν Ρσηόθξηηνο, γηαηί δελ εθνηµάην,  

θη ν ινγηζµόο ηεο Αξεηήο νιίγν ηνλ αθήλεη  

 1010  λα θνηµεζεί, γηαηί αγξππλά ζ’ ηζ’ αγάπεο ηελ νδύλε.  

Άιιν µαληάην λα ηνπ πνπ δε ζηέθεη λ’ αληµέλεη,* 

µε ζπνύδα* εθαβαιίθεςε, ζηνλ θάµπν θαηεβαίλεη.  

Σαλ όληελ* είλ’ θαινθαηξηά, µέξα ζηγαλεµέλε,  

θαη μάθλνπ αλεµνζηξόβηινο από ηε γελ εβγαίλεη,  

 1015  µε βξνληηζµό θαη ηαξαρή ηε ζθόλε αλεζεθώζεη  

θαη πάγεη ηε ηόζν ςειά, νπνύ ζηα λέθε ζώζεη,  

έηζη θη όληελ εθίλεζε µε ηέηνηα αληξεηά επνξπάηεη, 

νπνύ βξνληέο θαη ζθνληζµνύο θάλεη ζην µνλνπάηη. 

 Μ’ έηνηα µεγάιε µάλεηαλ ήζσζε* ζην θνπζάην,  

 1020  νπνύ όπνηνο θη αλ εγιίησθε µε θόβν ην εδεγάην.  

Δηζέ θαηξό ν Ρσηόθξηηνο ήζσζε ζην ιηµληώλα,*  

πνπ νη Αζελαίνη εθεύγαζη θη νη Βιάρνη ηζ’ εδπγώλα∙  

µε θόβνλ εγιαθνύζαλε,* βνήζεηα δελ επξίζθα  

θη νη νρζξνί ησο ηνπο εδηώρλαζη θη αιύπεηα εβαξίζθα.  

 1025  Κη σζά ιηνληάξη όληε πεηλά θη από µαθξά γξνηθήζεη  

θη έξρεηαη βξώµα* νπνύ ‘παζθε* λα βξεη λα θπλεγήζεη  

θη εηο ηελ θαξδηά θηλά, σο ην δεη, ε πεζπµηά ηε µάρε,  

ηξέρεη δηµηόλ* απάλσ ηνπ θη αγξηεύεη ζαλ ηνπ ιάρεη∙* 

θσηηά ππξή ζηα µάηηα ηνπ αλεβνθαηεβαίλεη,  

 1030  θαπλόο απ’ ηα ξνπζνύληα ηνπ µαύξνο βξαζηόο εβγαίλεη,  

αθξνθνπά ην ζηόµα ηνπ, ην θνύθνο* ηνπ µνπγθξίδεη,  

αλαζεθώλεη ηελ νξά,* ηνλ θόζµν θνβεξίδεη,  

θαηαθηππνύλ ηα δόληηα ηνπ θαη ην θνξµί ζπαξάζζεη, 

αλαρεληξώλνπλ* ηα µαιιηά θαη ηξέρεη λα ην πηάζεη∙  

 1035  εδέηζη* εμαγξηεύηεθε γηα ηα θαθά µαληάηα  

θη σζάλ ατηόο επέηαμε θη εµπήθε ζηα θνπζάηα.  



 

 

Βιάρνη, θαθό ην πάζεηε εηο ηό ζαο εύξε αθλίδηα, 

εδά ‘ξζαζη η’ απαξζηλά* θη επάςαλ ηα παηγλίδηα!  

 

θοςζάηο: ζηξάηεπµα  δεν θαιοξανοίγος: δελ θαινβιέπνπλ   δίδος αναπνηά ζηα βούθηνα: θπζνύλ ηηο πνιεµηθέο 

ζάιπηγγεο  βαβούπα: θαζαξία   εγποίθεζε: άθνπζε   ανηµένεη: πεξηµέλεη   ζπούδα: βηαζύλε  όνηεν: όηαλ  ήζωζε: 

έθηαζε  ιηµνηώναρ: ιηµάλη  εγιαθούζανε: έηξεραλ  βπώµα: ηξνθή, ιεία ζεξίνπ  ‘παζθε: πξνζπαζνύζε : δηµηόν: 

αµέζσο  ιάσεη: ηύρεη  θούθορ: ζσξαθηθή θνηιόηεηα  οπά: νπξά  ανασενηπώνοςν: γηα ην ηξίρσµα ηνπ δώνπ πνπ 

πςώλεηαη  εδέηζη: έηζη  απαπζηνά: αιεζηλά.                                                                                                                                                                       

 

 
 

 

 

Β΄ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 

1. Πνην είλαη ην θεληξηθό ζέκα ηνπ παξαπάλω απνζπάζκαηνο ηνπ 

Δξωηόθξηηνπ; Να απνδώζεηε πεξηιεπηηθά ην πεξηερόκελό ηνπ. 

[Μνλάδεο 5] 

2. Να ρωξίζεηε ην απόζπαζκα ζε ζεκαηηθέο ελόηεηεο θαη λα δώζεηε έλα 

ηίηιν γηα θαζεκηά. [Μνλάδεο 5] 

3. α) Να ζρνιηάζεηε ηε γιωζζηθή θαη ζηηρνπξγηθή κνξθή ηνπ παξαπάλω 

απνζπάζκαηνο. [Μνλάδεο 2,5] 

β) Να βξείηε θαη λα εμεγήζεηε ηε ιεηηνπξγία ηωλ παξνκνηώζεωλ ηνπ 

απνζπάζκαηνο. [Μνλάδεο 2,5] 

4. α) Να ραξαθηεξίζεηε ηνλ Δξωηόθξηην κε βάζε ηελ παξνπζία ηνπ ζην 

παξαπάλω απόζπαζκα. [Μνλάδεο 2,5] 

β) Πνηα είλαη ηα επηθά ζηνηρεία ηνπ απνζπάζκαηνο θαη πώο 

εθθξάδνληαη; [Μνλάδεο 2,5] 

 

           
 


