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Α΄. ΚΕΙΜΕΝΟ
Μαρία Πολυδούρη (1902 - 1930)
Μόνο γιατί µ'αγάπησες
∆εν 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.
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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. Ποια διάθεση δηµιουργεί στην ποιήτρια το συναίσθηµα
του έρωτα ως εµπειρία της ανθρώπινης φύσης;
Μονάδες 15
2. "Τα ποιήµατα της Πολυδούρη µοιάζουν µε σελίδες
ηµερολογίου ή µε ερωτικές επιστολές που δεν έχουν
συγκεκριµένο αποδέκτη." (Κώστας Στεργιόπουλος)
Να επαληθεύσετε την άποψη αυτή µε συγκεκριµένες
αναφορές στο ποίηµα.
Μονάδες 20
3. Να εντοπίσετε δύο από τα εκφραστικά µέσα που
χρησιµοποιεί η ποιήτρια και να εξηγήσετε τη λειτουργία
τους.
Μονάδες 20
4. Πώς ερµηνεύετε την αναφορά της ποιήτριας στο θάνατο,
όπως αυτή εκφράζεται στην τελευταία στροφή του
ποιήµατος;
Μονάδες 25
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5. Πώς κλιµακώνεται το συναίσθηµα του έρωτα στο ποίηµα
της Μαρίας Πολυδούρη και πώς στο ποίηµα του Ράινερ
Μαρία Ρίλκε, που ακολουθεί;
Ράινερ Μαρία Ρίλκε (1875 - 1926)
Σβήσε τα µάτια µου . . .
Σβήσε τα µάτια µου˙ µπορώ να σε κοιτάζω,
τ' αυτιά µου σφράγισέ τα, να σ' ακούω µπορώ.
Χωρίς τα πόδια µου µπορώ να' ρθω σ' εσένα,
και δίχως στόµα, θα µπορώ να σε παρακαλώ.
Κόψε τα χέρια µου, θα σε σφιχταγκαλιάζω,
σαν να ήταν χέρια, όµοια καλά, µε την καρδιά.
Σταµάτησέ µου την καρδιά, και θα καρδιοχτυπώ
µε το κεφάλι.
Κι αν κάµεις το κεφάλι µου σύντριµµα, στάχτη, εγώ
µέσα στο αίµα µου θα σ' έχω πάλι.
(µτφρ. Κωστή Παλαµά)
Μονάδες 20
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζοµένους)
Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα προκαταρκτικά (ηµεροµηνία,
κατεύθυνση, εξεταζόµενο µάθηµα). Τα θέµατα δεν θα τα
αντιγράψετε στο τετράδιο.
Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω µέρος των φωτοτυπιών
αµέσως µόλις σας παραδοθούν.
∆εν επιτρέπεται να γράψετε καµιά άλλη σηµείωση.
Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε µαζί µε το τετράδιο και τις
φωτοτυπίες.
Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέµατα.
Κάθε απάντηση σωστά τεκµηριωµένη είναι αποδεκτή.
∆ιάρκεια εξέτασης: Τρεις (3) ώρες µετά τη διανοµή των φωτοτυπιών.
Χρόνος δυνατής αποχώρησης: Μία (1) ώρα µετά τη διανοµή των
φωτοτυπιών.
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
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