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Α΄. ΚΕΙΜΕΝΟ  
Μαρία Πολυδούρη 
 

Μόνο γιατί μ' αγάπησες 
 

Δεν τραγουδώ, παρά γιατί μ' αγάπησες 
στα περασμένα χρόνια. 
Και σε ήλιο, σε καλοκαιριού προμάντεμα 
και σε βροχή, σε χιόνια, 
δεν τραγουδώ παρά γιατί μ' αγάπησες. 
 
Μόνο γιατί με κράτησες στα χέρια σου 
μια νύχτα και με φίλησες στο στόμα, 
μόνο γι' αυτό είμαι ωραία σαν κρίνο ολάνοιχτο 
κι έχω ένα ρίγος στην ψυχή μου ακόμα, 
μόνο γιατί με κράτησες στα χέρια σου. 
 
Μόνο γιατί τα μάτια σου με κύτταξαν 
με την ψυχή στο βλέμμα, 
περήφανα στολίστηκα το υπέρτατο 
της ύπαρξής μου στέμμα, 
μόνο γιατί τα μάτια σου με κύτταξαν. 
 
Μόνο γιατί μ' αγάπησες γεννήθηκα 
γι' αυτό η ζωή μου εδόθη 
στην άχαρη ζωή την ανεκπλήρωτη 
μένα η ζωή πληρώθη. 
Μόνο γιατί μ' αγάπησες γεννήθηκα. 
 
Μονάχα γιατί τόσο ωραία μ' αγάπησες 



 

έζησα, να πληθαίνω 
τα ονείρατά σου, ωραίε, που βασίλεψες 
κι έτσι γλυκά πεθαίνω 
μονάχα γιατί τόσο ωραία μ' αγάπησες. 
 
                 (Οι τρίλιες που σβήνουν, 1928) 

 
Β΄. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
1.  Η ποίηση της Πολυδούρη χαρακτηρίζεται από έναν 

πρωτογενή λυρισμό . τα ποιήματά της έχουν περιεχόμενο 
βιωματικό και προσωπικό. ΄Εχουν λόγο ύπαρξης μόνο 
όταν απευθύνονται σε ένα εσύ, διάχυτο σε όλο το ποίημα. 

  Να αναφέρετε στοιχεία του ποιήματος, που 
δικαιολογούν τις παραπάνω διαπιστώσεις. 

Μονάδες 15 
 

2.  Σε ποιους χρόνους χρησιμοποιεί η ποιήτρια τα ρήματα 
και ποια είναι η λειτουργία τους στο ποίημα; 

Μονάδες 20 
 
3.  Με ποια εκφραστικά μέσα διατυπώνει η ποιήτρια την 

ένταση του ερωτικού συναισθήματος στο συγκεκριμένο 
ποίημα; 

Μονάδες 20 
 

4.  Πώς αντιλαμβάνεστε το νόημα των παρακάτω στίχων; 
Δεν τραγουδώ, παρά γιατί μ' αγάπησες 
στα περασμένα χρόνια. 
Και σε ήλιο, σε καλοκαιριού προμάντεμα 
και σε βροχή, σε χιόνια, 
δεν τραγουδώ παρά γιατί μ' αγάπησες. 

Μονάδες 25 
 

5.  Μυρτιώτισσα 
Σ' αγαπώ 

 



 

Σ' αγαπώ δεν μπορώ 
τίποτ' άλλο να πω 
πιο βαθύ, πιο απλό, 
πιο μεγάλο! 
 
Μπρος στα πόδια σου εδώ 
Με λαχτάρα σκορπώ 
Τον πολύφυλλο ανθό 
Της ζωής μου. 
 
Ω μελίσσι μου, πιες 
απ' αυτόν τις γλυκές, 
τις αγνές ευωδιές 
της ψυχής μου! 
 
Τα δυο χέρια μου−να! 
στα προσφέρω δετά, 
για να γείρεις γλυκά 
το κεφάλι, 
 
κ' η καρδιά μου σκιρτά 
κι όλη ζήλεια ζητά 
να σου γίνει ως αυτά προσκεφάλι! 
 
Και για στρώμα καλέ, 
πάρε όλην εμέ− 
σβήσ' τη φλόγα σε με 
της φωτιάς σου, 
ενώ δίπλα σου εγώ 
τη ζωή θ' αγρικώ* 
να κυλάει στο ρυθμό 
της καρδιάς σου! ... 

*νιώθω  
 

Σ' αγαπώ δεν μπορώ 
τίποτ' άλλο να πω 
πιο βαθύ, πιο απλό,  
πιο μεγάλο! 



 

 
 Να βρείτε ποιες ομοιότητες και ποιες διαφορές έχουν τα 
δυο ποιήματα.  

Μονάδες 20 
 
 
 


