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ΔΝΔΤΑΕΞΛΔΜΞ ΛΑΗΖΛΑ  ΗΔΩΠΖΤΘΙΖΣ ΙΑΤΔΥΗΥΜΣΖΣ:  

ΜΔΞΔΚΚΖΜΘΙΖ ΚΞΓΞΤΔΧΜΘΑ  
 
ΙΔΘΛΔΜΞ  
Λαοία Οξλσδξύοη (1902 – 1930)   

  
Λόμξ γιαςί μ’ ἀγάπηρεπ *  

  
∆έμ ςοαγξσδῶ, παοά γιαςί μ’ ἀγάπηρεπ  
ρςά πεοαρμέμα υοϊμια.  
Ιαί ρέ ἥλιξ, ρέ καλξκαιοιξῦ ποξμάμςεμα  
καί ρέ βοξυή, ρέ υιϊμια,   
δέμ ςοαγξσδῶ παοά γιαςί μ’ ἀγάπηρεπ.  
  
Λϊμξ γιαςί μέ κοάςηρεπ ρςά υέοια ρξσ  
μιά μϋυςα καί μέ τίληρεπ ρςϊ ρςϊμα,   
μϊμξ γι’ αὐςϊ εἶμαι ὡοαία ράμ κοίμξ ὁλάμξιυςξ  
κι ἔυχ ἕμα οῖγξπ ρςήμ φσυή μξσ ἀκϊμα,  
μϊμξ γιαςί μέ κοάςηρεπ ρςά υέοια ρξσ.  
  
Λϊμξ γιαςί ςά μάςια ρξσ μέ κϋςςαναμ  
μέ ςήμ φσυή ρςϊ βλέμμα,  
πεοήταμα ρςξλίρςηκα ςϊ ὑπέοςαςξ   
ςπ ὕπαονήπ μξσ ρςέμμα,  
μϊμξ γιαςί ςά μάςια ρξσ μέ κϋςςαναμ.  
  
Λϊμξ γιαςί μ’ ἀγάπηρεπ γεμμήθηκα  
γι’ αὐςϊ ἡ ζχή μξσ ἐδϊθη  
ρςήμ ἄυαοη ζχή ςήμ ἀμεκπλήοχςη  
μέμα ἡ ζχή πληοόθη.  
Λϊμξ γιαςί μ’ ἀγάπηρεπ γεμμήθηκα.  
  
Λξμάυα γιαςί ςϊρξ ὡοαῖα μ’ ἀγάπηρεπ  
ἔζηρα, μά πληθαίμχ  
ςά ὀμείοαςά ρξσ, ὡοαῖε, πξϋ βαρίλεφεπ   
κι ἔςρι γλσκά πεθαίμχ  
μξμάυα γιαςί ςϊρξ ὡοαῖα μ’ ἀγάπηρεπ.  

  
(Ξἱ ςοίλιεπ πξϋ ρβήμξσμ, 1928)  

  
*
 Τξ κείμεμξ παοαςίθεςαι εδό, ϊπχπ αμθξλξγείςαι απϊ ςξμ πξιηςή Λαμϊλη Αμαγμχρςάκη   
(Ζ Χαμηλή τχμή, Μετέλη, 1990)  

  
ΔΠΩΤΖΣΔΘΣ  

Α. Ζ πξίηρη ςηπ Λαοίαπ Οξλσδξϋοη, ρςα πλαίρια ςξσ μεξοξμαμςιρμξϋ-μεξρσμβξλιρμξϋ, 
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υαοακςηοίζεςαι απϊ γμχοίρμαςα, ϊπχπ η μελαγυξλία, η έμςαρη ςχμ ρσμαιρθημάςχμ και η 
ενξμξλξγηςική διάθερη. Για ςξ καθέμα απϊ ασςά ςα γμχοίρμαςα μα γοάφεςε έμα 
αμςίρςξιυξ παοάδειγμα απϊ ςξ πξίημα πξσ ραπ δϊθηκε.   

 Λξμάδεπ 15  
  

Β1. O Ιόρςαπ Σςεογιϊπξσλξπ σπξρςηοίζει ϊςι η Οξλσδξϋοη κιμείςαι ξλϊκληοη ρςημ πεοιξυή ςξσ 
ρσμαιρθήμαςξπ και ςχμ ρσμαιρθημαςικόμ καςαρςάρεχμ, ρσμήθχπ γϋοχ απ’ ςα δϋξ βαρικά 
μξςίβα ςξσ έοχςα και ςξσ θαμάςξσ.  

 α.  Μα εμςξπίρεςε ςα δϋξ ασςά μξςίβα ρςξ ρσγκεκοιμέμξ πξίημα.   (μξμάδεπ 10)   
 β. Μα ρυξλιάρεςε ςξσπ ρςίυξσπ ρςξσπ ξπξίξσπ ςα δϋξ μξςίβα  ρσμσπάουξσμ. (μξμάδεπ 10)   

 Λξμάδεπ 20  
  

Β2. α. Ξ ποόςξπ ρςίυξπ κάθε ρςοξτήπ επαμαλαμβάμεςαι ρςξ ςέλξπ ςηπ. Οξιξπ είμαι ξ  οϊλξπ 
ασςήπ ςηπ επαμάληφηπ; (μξμάδεπ 10)  

  
β. Μα εμςξπίρεςε και μα ρυξλιάρεςε μία μεςατξοά και μία  παοξμξίχρη ςξσ πξιήμαςξπ. 

(μξμάδεπ 10)  
Λξμάδεπ 20  

  
Γ. Μα αμαλϋρεςε ςξ πεοιευϊμεμξ ςηπ ςέςαοςηπ ρςοξτήπ ςξσ πξιήμαςξπ ρε 100 πεοίπξσ λένειπ.  
  

Λξμάδεπ 25  
  

 
∆. Μα ρσγκοίμεςε χπ ποξπ ςξ πεοιευϊμεμξ ςξ πξίημα ςηπ Λαοίαπ Οξλσδξϋοη «Λόμξ γιαςί μ’ 

ἀγάπηρεπ» με ςξ πξίημα ςξσ Ιόρςα Ξσοάμη «ΔΠΩΤΘΙΞ».   
Λξμάδεπ 20  

  
ΔΠΩΤΘΙΞ  
∆ὲμ μπξοῶ μὰ νέοχ, δὲμ μπξοῶ μὰ πῶ  
ἂμ θὰ ρ’ ἀγαπῶ  
ἴραμε μὰ τςάρχ ρςὴ ρςεομή μξσ ὥοα  
ὅπχπ, κι ὅρξ, ςόοα·  
  
ξὔς’ ὁ ἔοχςάπ μξσ πξὺ ρὰ οϊδξ ἀμθεῖ,  
ἄμ θὰ μαοαθεῖ  
πάλι ρὰμ ςὸ οϊδξ πξὺ ςὸ καίει ςὸ θέοξ,  
δὲμ μπξοῶ μὰ νέοχ.  
Ὅ,ςι νέοχ εἶμαι πόπ, ἀπ’ ςὴμ ἡμέοα  
πξϋ ’γιμεπ δική μξσ   
ἄμξιναμ κλειρμέμεπ πϋλεπ – καὶ ςὸ θαῦμα  
μπκε ρςὴ ζχή μξσ ·  
  
ὅλα ἀλλάναμ ὄφη ἀπ’ ςὸ τῶπ πξὺ ἐμςϊπ μξσ  
ρκϊοπιρε ἡ υαοά,  
ρὰμ ρςὰ βαλςξςϊπια πξὺ ςὰ πλημμσοίζξσμ  
ζχμςαμὰ μεοά.  
  
Ἔυχ πιὰ νευάρει ὅρα μξρςαλγξῦρα  
κι ὅ,ςι εἶυα πξθήρει:   
Τόοα μὲ τςεοόμει μιὰ καιμξϋογια μιϊςη   
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πξὺ δὲμ εἶυα ζήρει.  
  
Τὴ ζχὴ ςὴ βλέπχ ράμπχπ μέρ’ ἀπϊ ’μα  
μαγικὸ γσαλὶ  
κι ἀπ’ ὅ,ςι ζηςξῦρα μξῦ ’δχρ’ ἡ ἀγάπη  
ςϊρξ πιὸ πξλϋ,  
  
πξὺ μὰ λέχ ἂμ ὅπχπ ἦοθε μιὰμ ἡμέοα  
τϋγει πάλι πίρχ  
κι ἀπξμείμχ μϊμξπ, κι ὅπχπ ἤμξσμ ποῶςα,  
- κάλλιξ μὰ μὴ ζήρχ!   
  

(Αμθξλξγία Οεοάμθη,  ςξμ. 4,  Οξίηρη ςξσ Λερξπξλέμξσ, εκδϊρειπ Θ.  Χιχςέλλη). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


