
1.  ΚΕΙΜΕΝΟ 
 

Μαρία Πολυδούρη: Μόνο γιατί µ’ αγάπησες 
 (Νεοελληνική Λογοτεχνία Κατευθύνσεων, σσ.72-73) 

 
2. ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ  
2.1. Στοιχεία που αφορούν στο συγγραφέα, λογοτεχνικό περιβάλλον και λοιπά γραµ-

µατολογικά στοιχεία 
1. Στα ποιήµατα της Μαρίας Πολυδούρη είναι διάχυτο το αίσθηµα της 

µελαγχολίας. Ποια είναι, σύµφωνα µε το συγκεκριµένο ποίηµα, η αιτία της 
θλίψης της ποιήτριας1; 

2. Η ποίηση της Μαρίας Πολυδούρη διακρίνεται για το γνήσιο λυρισµό της, τον 
αυθορµητισµό και την ειλικρίνεια των συναισθηµάτων της. Ποια στοιχεία 
γλώσσας και περιεχοµένου αναδεικνύουν αυτά τα γνωρίσµατα στο 
συγκεκριµένο ποίηµα; 

 
2.2. ∆οµή του κειµένου, επαλήθευση ή διάψευσης µιας κρίσης µε βάση το κείµενο, 

εκφραστικά µέσα και τρόποι του κειµένου (υφολογική διερεύνηση, 
αφηγηµατικές λειτουργίες, επιλογές του δηµιουργού σε διάφορα επίπεδα 
γλωσσικής ανάλυσης): 

1. Όλα τα ρήµατα του ποιήµατος βρίσκονται σε χρόνο αόριστο. Ποια είναι η 
λειτουργία αυτού του χρόνου στο ποίηµα; 

2. Πώς λειτουργεί στο ποίηµα η επανάληψη της λέξης «µόνο»; 
3. Ο πρώτος στίχος κάθε στροφής επαναλαµβάνεται στο τέλος της. Ποιος είναι 

ο ρόλος αυτής της επανάληψης; 
 
2.3. Σχολιασµός ή σύντοµη ανάπτυξη χωρίων του κειµένου: 
1. Ο έρωτας φαίνεται να εξαγνίζει την ποιήτρια και να καταξιώνει τη ζωή και 

την τέχνη της. Να σχολιάσετε τους στίχους στους οποίους επαληθεύεται 
αυτή η διαπίστωση. 

                                                 
1 Μπορεί κανείς να επισηµάνει την άχαρη ζωή της ποιήτριας, τον πόνο της για τον αγαπηµένο της 
που βασίλεψε και τη θλίψη της για το θάνατο που πλησιάζει.  
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2. «…περήφανα στολίστηκα το υπέρτατο / της ύπαρξης µου στέµα»: Πώς 
αντιλαµβάνεσθε το νόηµα αυτών των στίχων; 

3. Η λέξη «ωραίος» επαναλαµβάνεται συχνά στο ποίηµα, ιδιαίτερα στην 
τελευταία στροφή. Ποια νοµίζετε ότι είναι η σηµασία της; 

4. Πιστεύετε ότι ο έρωτας, όπως παρουσιάζεται στο ποίηµα, είναι εξιδανικευµένος; 
 
 

3. ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ Α∆Ι∆ΑΚΤΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Μυρτιώτισσα: Σ’ αγαπώ2 

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,  

                                                 
2 Ανθολογία Ελληνικής Ποιήσεως, τ.∆., Εκδοτική Εστία,  Αθήνα 1979, σσ. 1800-1801.  
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ενώ δίπλα σου εγώ 
τη ζωή θ’ αγρικώ 
να κυλάει στο ρυθµό 
της καρδιάς σου!… 
 

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

 

Πώς εκφράζεται το αίσθηµα του έρωτα στο παραπάνω ποίηµα; Ποιες 
οµοιότητες παρατηρείτε µε το ποίηµα της Μαρίας Πολυδούρη; 

 
 Γ. Αηδονόπουλος: Μόνο για την αγάπη3 

Μόνο για την Αγάπη ας προσπεράσω 
κι αυτή τη δύσκολή µου ανηφοριά,  
κι ας προσπαθήσω να χαµογελάσω 
σαν το  λουλούδι στην καλοκαιριά… 

 

Μόνο για την Αγάπη ίσως αξίζει 
την πρώιµη µοναξιά µου ν’ αρνηθώ,  
πριν, όπως το νερό, που πληµµυρίζει,  
µε παρασύρει µέσα στο βυθό! 

 

Γύρω µου τάφοι, γύρω µου τα δάκρυα 
κάποιων µατιών που κλάψανε πιστά. 
Μα εγώ θα µείνω εδώ, σε κάποιαν άκρια,  
µε τα δικά µου βλέφαρα κλειστά. 

 

Χωρίς να βλέπω τίποτα απ’ τη µπόρα, 
κι ας είναι σαν το δέντρο να µαδώ. 
Τώρα που όλα τριγύρω σβήνουν … Τώρα! 
Μόνο για την Αγάπη, που είναι εδώ! 

 

Πώς χαλυβδώνει η Αγάπη τον ποιητή για να ξεπεράσει τις δυσκολίες; Ποιες 
οµοιότητες παρατηρείτε µε το ποίηµα της Πολυδούρη; 

                                                 
3 Η Ελληνική Ποίηση, εκδ. Σοκόλη, τ. Γ΄ , σ. 551. 
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Ε. Μπράουνιγκ, Σονέτο XLIII, Απ’ τα Πορτογαλεζικά4 

Πώς σ’ αγαπώ; Τους τρόπους ας µετρήσω. 
Σ’ αγαπώ στο βάθος, πλάτος και ύψος 
που η ψυχή µου δύναται να φτάσει, σαν ψάχνει αόρατη 
να βρει το τέλος του Είναι και της Χάρης της ιδανικής. 
Σ’ αγαπώ στο επίπεδο της ταπεινότερης 
καθηµερινής ανάγκης, κάτω απ’ τον ήλιο ή του κεριού 
 το φως. 
Σ’ αγαπώ ελεύθερα, όπως παλεύουν οι άντρες 
 για το ∆ίκιο. 
Σ’ αγαπώ αγνά, όπως απεχθάνονται τον Έπαινο. 
Σ’ αγαπώ µε το πάθος που έντυνα 
παλιά τις λύπες µου και µε την πίστη 
 των παιδικών µου χρόνων.  
Σ’ αγαπώ µε µιαν αγάπη που νόµιζα πως έχασα 
µαζί µε τους χαµένους µου αγίους – σ’ αγαπώ 
 µε την ανάσα, 
τα χαµόγελα, τα δάκρυα όλης της ζωής µου! – και αν 
 ο Θεός ορίσει, 
θα σ’ αγαπώ περισσότερο µετά το θάνατο. 

 

Ποια δύναµη έχει ο έρωτας στο ποίηµα αυτό; Βρίσκετε αναλογίες µε το ποίηµα 
της Πολυδούρη; 
 

4.  ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ  
1. Θα µπορούσε, κατά τη γνώµη σας, ο έρωτας να «µεταµορφώσει» τη ζωή και 

το χαρακτήρα ενός ατόµου, στο βαθµό που φαίνεται στο ποίηµα;  
2. Ποια είναι η λειτουργία του δευτέρου προσώπου, στο οποίο βρίσκονται τα 

ρήµατα του ποιήµατος; 
3. Με ποιους εκφραστικούς τρόπους απεικονίζεται στο ποίηµα η ένταση του 

ερωτικού συναισθήµατος; 
 

5.  ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ – ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
1.  Να αναζητήσετε ποιήµατα µε θέµα τον έρωτα και να τα παρουσιάσετε στην 

τάξη, εστιάζοντας στον τρόπο έκφρασης του συναισθήµατος αυτού στα  
συγκεκριµένα ποιήµατα5. 

 
4 Ερωτική Ποίηση (Αγγλία-Αµερική), επιλογή, µτφρ. Αγγελάκης A., εκδ. Καστανιώτη, Αθήνα 1984, σ.34. 
5 Μπορείτε να επιλέξετε από τα ποιήµατα της Σαπφούς, του Ελύτη, του Σεφέρη, Λαµαρτίν, 
Μπωντλαίρ, Ελυάρ που περιέχονται σε σχολικά εγχειρίδια ή ποιητικές ανθολογίες. 
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