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Μάλα κε ηνπο ελληά ζνπ γηνπο θαη κε ηε κηα ζνπ θόξε, 

ηελ θόξε ηε κνλάθξηβε, ηελ πνιπαγαπεκέλε. 

Τελ είρεο δώδεθα ρξνλώ θαη ήιηνο δελ ζνπ ηελ είδε. 

Σηα ζθνηεηλά ηελ έινπδε, ζη' άθεγγα ηε ρηελίδεη, 

ζη' άζηξη θαη ηνλ απγεξηλό έπιεθε ηα καιιηά ηεο. 

Πξνμελεηάδεο ήξζαλε από ηε Βαβπιώλα, 

λα πάξνπλε ηελ Αξεηή πνιύ καθξηά ζηα μέλα. 

Οη νθηώ αδεξθνί δε ζέινπλε θη ν Κσλζηαληίλνο ζέιεη. 

«Μάλλα κνπ, θη αο ηε δώζνπκε ηελ Αξεηή ζηα μέλα. 

Σηα μέλα εθεί πνπ πεξπαηώ, ζηα μέλα πνπ πεγαίλσ, 

αλ πακ' εκείο ζηελ μεληηηά, μέλνη λα κελ πεξλνύκε». 

«Φξόληκνο είζαη, Κσλζηαληή, κ' άζθεκα απεινγήζεο. 

Κη α' κν 'ξηεη, γηε κνπ, ζάλαηνο, θη α' κν 'ξηεη γηε κνπ αξξώζηηα, 

αλ ηύρεη πίθξα γή ραξά, πνηνο πάεη λα κνπ ηε θέξεη;» 

«Βάιισ ηνλ νπξαλό θξηηή θαη ηνπο αγηνύο καξηύξνπο, 

αλ ηύρεη θη έξηεη ζάλαηνο, αλ ηύρεη θη έξηεη αξξώζηηα, 

αλ ηύρεη πίθξα γή ραξά, εγώ λα ζνπ ηε θέξσ». 

 

Καη ζαλ ηελ επαληξέςαλε ηελ Αξεηή ζηα μέλα, 

θη εκπήθε ρξόλνο δίζεθηνο θαη κήλεο νξγηζκέλνη 

θη έπεζε ην ζαλαηηθό, θη νη ελληά αδειθνί πεζάλαλ, 

βξέζεθε ε κάλλα κνλαρή ζαλ θαιακηά ζηνλ θάκπν. 

Σ' όια ηα κλήκαηα έθιαηγε, ζ' όια κνηξνινγηόηαλ, 

ζηνπ Κσλζηαληίλνπ ην κλεκηό αλέζπα ηα καιιηά ηεο. 

«Αλάζεκά ζε, Κσλζηαληή θαη κπξηαλάζεκά ζε, 

νπνύ κνπ ηελ εμόξηδεο ηελ Αξεηή ζηα μέλα! 

Τν ηάμηκν πνπ κνπ 'ηαμεο πόηε ζα κνπ ην θάκεηο; 

Τνλ νπξαλό 'βαιεο θξηηή θαη ηνπο αγηνύο καξηύξνπο 

αλ ηύρεη πίθξα γε ραξά, λα παο λα κνπ ηε θέξεηο». 

Από ην κπξηαλάζεκα θαη ηελ βαξηά θαηάξα, 

ε γεο αλαηαξάρηεθε θαη ν Κσλζηαληήο εβγήθε. 

Κάλεη ην ζύγλεθν άινγν θαη η' άζηξν ραιηλάξη, 

θαη ην θεγγάξη ζπληξνθηά θαη πάεη λα ηεο ηε θέξεη. 

 

Παίξλεη ηα όξε πίζσ ηνπ θαη ηα βνπλά κπξνζηά ηνπ. 

Βξίζθεη ηελ θη ερηελίδνπληαλ όμνπ ζην θεγγαξάθη. 

Από καθξηά ηε ραηξεηά θη από θνληά ηεο ιέγεη: 
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 «Αηληε αδεξθή, λα θύγνπκε, ζηε κάλλα καο λα πάκε». 

 «Αιίκνλν, αδεξθάθη , θαη ηη 'λαη ηνύηε ε ώξα; 

 Αλίζσο θη είλαη γηα ραξά, λα ζηνιηζηώ θαη λα 'ξζσ, 

 θη αλ είλαη πίθξα, πεο κνπ ην, λα βάισ καύξα λα 'ξζσ»' 

40 «Έια, Αξεηή, ζην ζπίηη καο, θη αο είζαη όπσο θη αλ είζαη». 

 Κνληνιπγίδεη η' άινγν θαη πίζσ ηελ θαζίδεη. 

 

 Σηε ζηξάηα πνπ δηαβαίλαλε, πνπιάθηα θηιαεδνύζαλ, 

 δελ θηιαεδνύζαλ ζαλ πνπιηά, κήηε ζα ρειηδόληα, 

 κνλ' θηιαεδνύζαλ θη έιεγαλ αλζξώπηλε νκηιία: 

45 «Πνηνο είδε θόξελ όκνξθε λα ζέξλεη ν πεζακέλνο!» 

 «Αθνπζεο, Κσλζηαληίλε κνπ ηη ιέλε ηα πνπιάθηα;» 

 «Πνπιάθηα είλαη θη αο θηιαεδνύλ, πνπιάθηα είλαη θη αο ιέλε». 

 Καη παξεθεί πνπ πάγαηλαλ θη άιια πνπιηά ηνπο ιέλε: 

 «Γελ είλαη θξίκα θη άδηθν, παξάμελν κεγάιν, 

50 λα πεξπαηνύλ νη δσληαλνί κε ηνπο απνζακέλνπο!» 

 «Αθνπζεο, Κσλζηαληίλε κνπ ηη ιέλε ηα πνπιάθηα; 

 Πσο πεξπαηνύλ νη δσληαλνί κε ηνπο απνζακέλνπο». 

 «Απξίιεο είλαη θαη ιαινύλ θαη Μάεο θαη θσιεύνπλ». 

 «Φνβνύκαη ζ' αδεξθάθη κνπ θαη ιηβαληέο κπξίδεηο». 

55 «Δρηέο βξαδύο επήγακε πέξα ζηνλ Αε Γηάλλε 

 θη εζύκηαζέ καο ν παπάο κε πεξηζζό ιηβάλη». 

 Καη παξεκπξόο πνπ πήγαλε, θη άιια πνπιηά ηνπο ιέλε: 

 Γηα ηδέο ζάκα θη αληίζακα πνπ γίλεηαη ζηνλ θόζκν, 

 ηέηνηα παλώξηα ιπγεξή λα ζέξλεη ν πεζακέλνο!» 

60 Τ' άθνπζε πάιη ε Αξεηή θαη ξάγηζε ε θαξδηά ηεο. 

 «Αθνπζεο, Κσλζηαληάθε κνπ, ηη ιέλε ηα πνπιάθηα;» 

 «Αθεζ' Αξέησ ηα πνπιηά θη ό,ηη θη α' ζέι' αο ιέγνπλ». 

 «Πεο κνπ, πνύ είλαη ηα θάιιε ζνπ θαη πνύ είλαη ε ιεβεληηά ζνπ, 

 θαη ηα μαλζά ζνπ ηα καιιηά θαη η' όκνξθν κνπζηάθη;» 

65 Έρσ θαηξό π' αξξώζηεζα θαη πέζαλ ηα καιιηά κνπ». 

 

 Απηνύ ζηκά απηνύ θνληά, ζηελ εθθιεζηά πξνθηάλνπλ. 

 Βαξηά ρηππά η' αιόγνπ ηνπ θη απ' εκπξνζηά ηεο ράζε. 

 Κη αθνύεη ηελ πιάθα θαη βξνληά, ην ρώκα θαη βνΐδεη. 

 Κηλάεη θαη πάεη ε Αξεηή ζην ζπίηη κνλαρή ηεο. 

70 Βιέπεη ηνπο θήπνπο ηεο γπκλνύο, ηα δέλδξα καξακέλα 

 βιέπεη ην κπάιζακν μεξό, ην θαξπνθύιιη καύξν, 

 βιέπεη κπξνζηά ζηελ πόξηα ηεο ρνξηάξηα θπηξσκέλα. 

 Βξίζθεη ηελ πόξηα ζθαιηζηή θαη ηα θιεηδηά παξκέλα, 

 θαη ηα ζπηηνπαξάζπξα ζθηρηά καληαισκέλα. 

75 Χηππά ηελ πόξηα δπλαηά, ηα παξαζύξηα ηξίδνπλ. 

 «Αλ είζαη θίινο, δηάβαηλε, θη αλ είζαη ερηξόο κνπ, θύγε 

 θη αλ είζαη ν πηθξνράξνληαο άιια παηδηά δελ έρσ, 

 θη ε δόιηα ε Αξεηνύια κνπ ιείπεη καθξηά ζηα μέλα». 

 «Σήθσ, καλλνύια κνπ, άλνημε, ζήθσ γιπθηά κνπ κάλλα». 

80 «Πνηνο είλαη απηόο πνπ κνπ ρηππάεη θαη κε θσλάδεη κάλλα;» 

 «Αλνημε, κάλλα κνπ, άλνημε, θη εγώ είκαη ε Αξεηή ζνπ». 

 

 Καηέβεθε αγθαιηάζηεθαλ θη απέζαλαλ θη νη δύν. 
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ΘΕΜΑΣΑ 

 

1. α. Πόηε θαη πνπ πιάζηεθε ε παξαινγή "Τνπ λεθξνύ αδεξθνύ";  

(i) Τνλ 13
ν
 αη. κ.Χ. ζηελ Ήπεηξν. 

(ii) Τνλ 14
ν
 αη. κ.Χ. ζηελ Ήπεηξν. 

(iii) Τνλ 12
ν
 αη. κ.Χ. ζηελ Ήπεηξν. 

(iv) Τνλ 9
ν
 αη. κ.Χ. ζηε Μηθξά Αζία. 

Μονάδες 6 

β. Με πνηνπο κύζνπο ηεο αξραίαο κπζνινγίαο ζπλδέεηαη;   

(i) Με ηελ επάλνδν ηνπ Άδσλε ζηε γε ή ηελ ηζηνξία ηεο 

Γήκεηξαο θαη ηεο Κόξεο. 

(ii) Με ηηο πεξηπέηεηεο ηνπ πνιπηαμηδεκέλνπ Οδπζζέα. 

(iii) Με ην κύζν ηνπ Πξνκεζέα θαη ην δώξν ηεο θσηηάο (=αιεζηλή 

γλώζε) ζηνπο αλζξώπνπο. 

(iv) Με ηε γέλλεζε ηεο Αζελάο από ην γόλαην ηνπ παηέξα ηεο Γία. 

 

Μονάδες 9 

2. α. Να ρσξίζεηε ην πνίεκα ζε ελόηεηεο θαη λα δώζεηε πιαγηόηηηινπο.  

 

Μονάδες 10 

β. Να δώζεηε κηα ζύληνκε πεξίιεςε.  

 

 Μονάδες 10

  

3. α. Η παξαινγή "Τνπ λεθξνύ αδεξθνύ" αλαθέξεηαη:   

(i) Σηηο πεξηπέηεηεο ελόο από ηα 10 παηδηά κηαο νηθνγέλεηαο πνπ 

αλαγθάδεηαη λα δηαιπζεί ζηελ μεληηηά. 

(ii) Σηελ απαγσγή ηεο Αξεηήο, ηεο κνλάθξηβεο θόξεο κηαο 

δύζηπρεο κάλαο πνπ είδε ηελ νηθνγέλεηά ηεο λα δηαιύεηαη. 

(iii) Σηε ζεκαζία ηεο ππόζρεζεο, ηεο θαηάξαο θαη ηνπ πεπξσκέλνπ, 

γεληθόηεξα ζηηο ιατθέο δνμαζίεο. 

(iv) Σην γακήιην γιέληη ηεο Αξεηήο θαη ζηηο δπζθνιίεο πνπ είραλ ηα 

αδέξθηα ηεο λα παξεπξεζνύλ ζε απηό.  

 

Μονάδες 5 
 

β. Δλώ ζηελ αξρή ηνπ ηξαγνπδηνύ παξνπζηάδεηαη νιόθιεξε ε νηθνγέλεηα, ζην 

ηέινο ηνπ δελ επηδεί πιένλ θαλείο. Τν γεγνλόο απηό έρεη δηπιή ιεηηνπξγία: 

(i) Γείρλεη ηελ απνπζία ηνπ παηέξα (θαη ηελ ζπλαθόινπζε 

απνπζία ηεο "αλδξηθήο" θξίζεο ζε κηα παηξηαξρηθή θνηλσλία) θαη 

ζπκβάιιεη ζηε κεγηζηνπνίεζε ηνπ δξακαηηθνύ ζηνηρείνπ. 

(ii) Γείρλεη ηελ αδπλακία ηεο κεηέξαο λα πάξεη ζσζηέο απνθάζεηο 

θαη ζπκβάιιεη ζηε κεγηζηνπνίεζε ηνπ δξακαηηθνύ ζηνηρείνπ. 

(iii) Πξνβάιιεη ην δπλακηζκό ηνπ Κσλζηαληή θαη ζπκβάιιεη ζηε 

κεγηζηνπνίεζε ηνπ δξακαηηθνύ ζηνηρείνπ. 

(iv) Τνλίδεη 

δξακαηηθά ηελ αδπλακία ηνπ αλζξώπνπ λα μεθύγεη από ην πεπξσκέλν 

ηνπ.   

 Μονάδες 5  
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γ. Η λεθξαλάζηαζε ηνπ Κσλζηαληή εμεγείηαη: 

(i) Λόγσ ηνπ αλαζέκαηνο ηεο κάλαο επάλσ από ηνλ ηάθν ηνπ. 

(ii) Γηαηί ήηαλ κεζάλπρηα. 

(iii) Λόγσ ηνπ αλαζέκαηνο ηεο κάλαο ζε ζπλδπαζκό κε ηελ 

αδπλακία ηνπ Κσλζηαληή λα εθπιεξώζεη ηελ ππόζρεζή ηνπ. 

(iv) Λόγσ ηνπ 

αλαζέκαηνο ηεο κάλαο ζε ζπλδπαζκό κε ηελ αδπλακία ηνπ Κσλζηαληή 

λα εθπιεξώζεη ηελ ππόζρεζή ηνπ. Πξέπεη επίζεο λα ιεθζεί ππόςε θαη 

ε ζπγθεθξηκέλε ώξα ηεο κέξαο (κεζάλπρηα).  

 

 Μονάδες 5 
 

δ. Η αλζξσπνπνίεζε ηνπ θπζηθνύ θόζκνπ θαίλεηαη από:   

(i) Τε λεθξαλάζηαζε ηνπ Κσλζηαληή ηα κεζάλπρηα. 

(ii) Τε ζηαδηαθή θζνξά ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο (θήπνη, 

δέληξα, θπηά) 

(iii) Τηο νκηιίεο ησλ πνπιηώλ. 

(iv) Τν δηάινγν Κσλζηαληή – Αξεηήο.  

 

Μονάδες 5 

 

4. α. Τν ηξαγνύδη αξρίδεη κε κηα θαηάζηαζε "επζπκίαο". Πσο νξίδεηαη ε 

θαηάζηαζε απηή;  Μονάδες 5 

 

β. Με πνηεο ιέμεηο πεξηγξάθεηαη ν ζξήλνο ηεο κάλαο ζηνπο ζηίρνπο 22-28; 

Μονάδες 5 

 

γ. Η έλλνηα ηνπ όρκοσ θαηέρεη πξσηεύνληα ξόιν ζην πνίεκα. Σε πνηνπο 

ζηίρνπο εηζάγεηαη, πνηα είλαη ε ζεκαζία ηνπ θαη ηη αθξηβώο ξόιν 

δηαδξακαηίδεη ζηελ εμέιημε ηεο ηζηνξίαο;  Μονάδες 15 

 

 

5. α. Πνην θνηλό ζεκείν παξαηεξείηαη αλάκεζα ζηελ παξαινγή "Τνπ λεθξνύ 

αδεξθνύ" θαη ζην ηζηνξηθό δεκνηηθό ηξαγνύδη "Τν θξνύζνο ηεο 

Αληξηαλνύπνιεο" πνπ αθνινπζεί;  Μονάδες 5.  

 

β. Γηα πνην ιόγν, θαηά ηε γλώκε ζαο, ν ιατθόο πνηεηήο θαη ησλ δπν 

ηξαγνπδηώλ ανθρωποποιεί ην θπζηθό θόζκν; Από πνύ εθπεγάδεη θαη ηη 

ζπκβνιίδεη ε ζπκκεηνρή ηεο θύζεο ζην αλζξώπηλν πάζνο; (λα ιάβεηε ππόςε 

ζαο ηα θνηλσληθά δεδνκέλα ηεο πεξηόδνπ γέλλεζεο θαη αλάπηπμεο ηνπ 

δεκνηηθνύ ηξαγνπδηνύ). Μονάδες 15 

 

Σο κρούζος
*
 ηης Ανηριανούπολης 

 

Τ' αεδόληα ηεο Αλαηνιήο θαη ηα πνπιηά ηεο Γύζεο 

θιαίγνπλ αξγά, θιαίγνπλ ηαρηά, θιαίγνπλ ην κεζεκέξη, 

θιαίγνπλ ηελ Αληξηαλνύπνιε ηελ πνιπθξνπζεκέλε, 

όπνπ ηήλε θξνπζέςαλε ηηο ηξεηο γηνξηέο ηνπ ρξόλνπ. 

Τνπ Χξηζηνπγέλλνπ γηα θεξί, θαη ηνπ Βαγηνύ γηα βάγηα, 

θαη ηεο Λακπξήο ηελ Κπξηαθή γηα ην Χξηζηόο αλέζηε. 

                                                 
*
 θνύξζεκα, ιεειάηεζε, πεηξαηεία, δηαξπαγή 


