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Οη ηόπνη εμνξίαο ρξεηάδνληαη γηα λα εζηηάδεηαη πάλσ ηνπο ην θαθό. Η ζθέςε 

απηή ζε ζπληξνθεύεη όζν δηαβάδεηο ην ζπγθινληζηηθό απηό βηβιίν. «πηλαιόγθα». Σν 

άθνπζκα  κόλν ηεο ιέμεο γελλά ξίγνο, θόβν, απνηξνπηαζκό. Αιιά θαη κηα θξπθή 

έιμε. Έιμε ηνπ απνηξόπαηνπ. 

Σν 1957 ύζηεξα από κηζό αηώλα «δσήο», νη ηειεπηαίνη θάηνηθνη κεηαθέξνληαη 

ζηελ Αγία Βαξβάξα Αηηηθήο θαη ην ιεπξνθνκείν θιείλεη. Όκσο ν εμνζηξαθηζκόο, ην 

εθεί- έμσ- καθξηά δελ έπαςε πνηέ λα ηξνθνδνηεί ην ζπιινγηθό θαληαζηαθό. Δίλαη κηα 

παιηά ηζηνξία, έλα παξακύζη από μεραζκέλνπο ρξόλνπο πνπ αηέξκνλα ζπλερίδεηαη. 

ηελ θαξδηά ηνπ θαθνύ πξέπεη λα θσιηάδεη ην «άιιν» ην «μέλν». Έηζη ην θαθό 

απνθηά κηα πεγή. Δζηηάδεηαη. Γελ θπθινθνξεί έσιν κέζα ζην ζώκα, ζηελ ςπρή ζηνλ 

νηθείν ηόπν. Όρη εδώ. Αιιά εθεί έμσ εληνπηζκέλν-εθηνπηζκέλν-νξηνζεηεκέλν-

καθξηλό. Η πηλαιόγθα, έλαο εκβιεκαηηθόο ρώξνο ππνδνρήο ελόο ηέηνηνπ θαθνύ. 

Δλόο θαθνύ πνπ απνθηά αθόκα κεγαιύηεξε δύλακε έηζη θαζώο δηαλζίδεηαη από 

θαζεκεξηλέο ηζηνξίεο δσήο κέζα από ηελ ζηελή δηαπινθή ηνπ έξσηα θαη ηνπ ζαλάηνπ. 

ελάξηα νδύλεο θαη εδνλήο εκπλένπλ ζήκεξα best seller. (πάλσ από έλα 

εθαηνκκύξηα αληίηππα πνύιεζε ζε όιν ηνλ θόζκν ην βηβιίν ηεο Υiζινπ) θαη 

ηειενπηηθέο ππεξπαξαγσγέο. Μηα παξάδνμε επηθαηξόηεηα κεηακνξθώλεη ην λεζί ηνλ 

απόθιεξσλ ζε κηα ζεκεξηλή επηθξάηεηα ζεκείσλ κεζηή ζεκαζηώλ θαη κεηαθνξηθώλ 

ζρεκάησλ. 

Μαθξηά από ηελ θνηλσλία ηνπ ζεάκαηνο, ην 1913 ε Καδαληδάθε θαη 20 ρξόληα 

αξγόηεξα ν Κνξλάξνο απνηύπσζαλ ζε δύν ηνικεξέο λνπβέιεο ην δηθό ηνπο βιέκκα 

γηα ην λεζί ησλ θαηαξακέλσλ.  […] 

Οη θάηνηθνη ζην λεζί δνπλ κε έλα δηπιό θαηαλαγθαζκό: από ηε κηα ε θξηθηή 

λόζνο κε ην ξνθάληζκα ηνπ ζώκαηνο θαη από ηελ άιιε έλα θνηλσληθό ζύζηεκα πνπ 

απνξξίπηεη, απνβάιεη, πνηληθνπνηεί πξνθείκελνπ λα θξαηεζεί ακόιπλην, λα 

δηαηεξήζεη ηελ επηαμία θαη ηνλ εππξεπηζκό ηνπ. 

Ο ιεπξόο κπνξεί λα κελ έρεη ην ζαιεκέλν κπαιό ηνπ ηξεινύ, έρεη όκσο ηε 

ζαιεκέλε όςε ελόο απνθξνπζηηθά δύζκνξθνπ πιάζκαηνο. «Πξόζσπν δελ μερώξηδεο 

από ηα πξεμίκαηα θαη ηηο πξάζηλεο θιηηζαληζκέλεο πιεγέο», «ζάπην ζηόκα πνπ 

βξσκάεη θαη κε ην ινπβηαζκέλν ιαξύγγη». 

Η εκβιεκαηηθή θηγνύξα ηεο παξακόξθσζεο εθηνπηζκέλεο εθεί έμσ 

θαζεζπράδεη όινπο εκάο σο πξνο ηελ αξηηκέιεηα θαη ηελ επκνξθία καο. 

Ο θαζεκεξηλόο αγώλαο πνπ δίλνπλ νη ιεπξνί, νη ακπληηθνί κεραληζκνί 

επηβίσζεο, ε ζηελή δηαπινθή ηνπ έξσηα κε ηνλ ζάλαην, ηνπ ινγηθνύ κε ην παξάινγν, 

ηνπ εθεζπραζκνύ κε ην ηξνκαθηηθό ζπλζέηνπλ έλα πνιύηηκν πιηθό 

«αλζξσπνγλσζίαο». Η αθξαία ζπλζήθε απνηειεί έλαλ κεγεζπληηθό, απνθαιππηηθό 

ηεο ύπαξμεο θαθό. Η παξνύζα έθδνζε πξνζθέξεη κηα ζπγθινληζηηθή καξηπξία 

ύπαξμεο θαη αμίδεη εηδηθά ζήκεξα λα δηαβαζηεί απ όινπο. 

Η επηθαηξόηεηα ελ ηέιεη ηεο πηλαιόγθα έρεη λα θάλεη κε κηα θνηλσλία πνπ 

εμαθνινπζεί λα θαιιηεξγεί ζην ζύγρξνλν άηνκν ην αίζζεκα ηνπ εμόξηζηνπ από ηνλ 

εαπηό ηνπ θαη ηελ ηζηνξία ηνπ. Σα ζεκαίλνληα ηεο εμνξίαο πνιιαπιαζηάδνληαη 

ζήκεξα ζηνλ αδεηαζκέλν από λόεκα θαη έκπιεν αγσλίαο γηα ην ζήκεξα θαη ηξόκν γηα 

ην αύξην αλειεύζεξν θόζκν καο. Αθήλνπλ αλνηρηά εξσηήκαηα γηα ηελ ηαπηόηεηα θαη 

ηνπο όξνπο ιεηηνπξγίαο ηεο, γηα ηελ παζνινγία θαη ηε δπζκνξθία ηεο επξύηεξεο 

νκάδαο, γηα ηελ εζηθή ηεο δσήο πνπ θαηαθιύδεη ηα παξακνξθσκέλα κειινζάλαηα 



πιάζκαηα ηνπ θαηαξακέλνπ λεζηνύ πνπ θαη ζηα δύν θείκελα εξσηεύνληαη, δνπλ, 

ππάξρνπλ, ζηήλνπλ έλαλ αλέιπηδν αιιά ηαπηόρξνλα γελλαίν αιιά θαη ζαξξεηό αγώλα 

δσήο. ηνλ λνπ κνύ έξρεηαη ν Παβέδε «κηα κόλν εδνλή ππάξρεη, λα είζαη δσληαλόο, 

όια ηα άιια είλαη αζιηόηεηεο». 
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ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 

 

 

Α1.Να γξάςεηε ηελ πεξίιεςε ηνπ θεηκέλνπ ζε πεξίπνπ 100-120 ιέμεηο. 

        Μνλ.25 

 

Β1.Να βξείηε ηνπο ηξόπνπο θαη ηα κέζα πεηζνύο ζηελ ηειεπηαία παξάγξαθν ηνπ 

θεηκέλνπ. 

        Μνλ. 6 

 

Β2. Να γξάςεηε ηα ζπλώλπκα ησλ ιέμεσλ: μεραζκέλνπο, αηέξκνλα, ζπλζέηνπλ, 

απνξξίπηεη, πιεγέο. 

        Μνλ. 5 

 

Β3.Να ζρνιηάζεηε ζε πεξίπνπ 80 ιέμεηο: «Η επηθαηξόηεηα ελ ηέιεη ηεο 

πηλαιόγθα…θόζκν καο.» 

        Μνλ.12 

 

Β4. Να βξείηε ηξεηο ιέμεηο-θξάζεηο κε δεισηηθή ζεκαζία ηεο γιώζζαο θαη ηξεηο 

ζπλππνδεισηηθή. 

        Μνλ. 6 

 

Β5. Να αλαθέξεηε ην γξακκαηεηαθό είδνο ζην νπνίν αλήθεη ην ζπγθεθξηκέλν θείκελν 

θαη γηαηί. 

        Μνλ. 6 

 

 

Γ. Μηα ηδηόηππε κνξθή θαλαηηζκνύ είλαη ν θνηλσληθόο ξαηζηζκόο απέλαληη ζε άηνκα, 

νκάδεο, επαγγέικαηα. Πνηα είλαη ηα αίηηά ηνπ θαη πνηέο νη θνηλσληθέο ηνπ ζπλέπεηεο. 

        Μνλ. 40 

 

 

       ΚΑΛΗ ΔΠΙΣΤΥΙΑ!!!  


