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ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 

ΤΥΠΟΣ ΛΥΚΕΙΟΥ: ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ 

ΤΑΞΗ: Α  ́

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΡΝΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ 

 

ΝΙΚΟΣ ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ (1910-1975) 

Αγαπάω 

 

Α. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (σε συνεχή λόγο) 

(Επισημαίνεται ότι οι απαντήσεις που προτείνονται για τα θέματα είναι ενδεικτικές. Κάθε 

άλλη απάντηση, κατάλληλα τεκμηριωμένη, είναι αποδεκτή) 

 

Θέμα 1α 

α) Σωστή  

β) Λάθος  

γ) Σωστή  

δ) Λάθος  

ε) Λάθος  

Τεκμηρίωση (δεν ζητείται από τους μαθητές): 

α) Σωστή (Αγαπάω … / Τους σκυφτούς οδοιπόρους που μ’ ένα δισάκι/ για μια πολιτεία 

μακρινή ξεκινάνε) 

β) Λάθος (Αγαπάω … / Τα χλωμά τα κορίτσια που πάντα προσμένουν / τον ιππότη που 

είδαν μια βραδιά στ’ όνειρό τους, / να φανεί απ’ τα βάθη του απέραντου δρόμου. )  

γ) Σωστή ( Αγαπάω … / Τους σκυφτούς οδοιπόρους που μ’ ένα δισάκι / για μια πολιτεία 

μακρινή ξεκινάνε, / τους τυφλούς μουσικούς των πολύβουων δρόμων, / τους φτωχούς, 

τους αλήτες, αυτούς που πεινάνε.) 

δ) Λάθος (Τα καράβια που φεύγουν για καινούργια ταξίδια / και δεν ξέρουν καλά – αν ποτέ 

θα ’ρθουν πίσω / αγαπάω, και θα ’θελα μαζί τους να πάω / κι ούτε πια να γυρίσω.) 

ε) Λάθος (αγαπάω σε τούτον τον κόσμο – ό,τι κλαίει / γιατί μοιάζει μ’ εμένα.)  

 

        10 μονάδες 
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Θέμα 1β  

Το ποιητικό υποκείμενο χαρακτηρίζεται από ευαισθησία, μελαγχολική διάθεση (στ. 3-4) και 

ανιδιοτέλεια, που θεμελιώνεται στην ενσυναίσθηση και στην προσφορά προς τους 

κατατρεγμένους (στ. 1, 5-12, 17-19). Δείχνει, όμως, αδύναμο να αντιμετωπίσει τα 

προβλήματα, καθώς επιθυμεί να ξεφύγει από την οδυνηρή πραγματικότητα και να 

καταφύγει οριστικά στη γαλήνη που χαρίζει ο υπερπόντιος πλους των καραβιών (στ. 13-16). 

      (50 λέξεις) 

         20 μονάδες 

 

 

Θέμα 2α  

Το ποιητικό υποκείμενο εκφράζεται σε α ενικό πρόσωπο και σε χρόνο ενεστώτα 

(«αγαπάω»). Με αυτόν τον τρόπο εξομολογείται ξεκάθαρα τα συναισθήματά του, 

προσδίδοντας αμεσότητα και οικείο, βιωματικό ύφος στο κείμενο. Παράλληλα, 

υπογραμμίζει τη διάρκεια και τον αμετάκλητο χαρακτήρα της αγάπης του για τους 

περιθωριοποιημένους και μελαγχολικούς ανθρώπους, με τους οποίους άλλωστε ταυτίζεται 

απερίφραστα. Έτσι, αιτιολογεί την τρυφερότητά του γι’ αυτούς και προβάλλει εντέλει την 

ίδια του την ψυχοσύνθεση («αγαπάω σε τούτον τον κόσμο – ό,τι κλαίει/ γιατί μοιάζει μ’ 

εμένα»).  

         20 μονάδες 

 

Θέμα 2β 

Μία από τις εικόνες της δεύτερης στροφής βρίσκεται στους στίχους 5-6:  «Τους σκυφτούς 

οδοιπόρους που μ’ ένα δισάκι / για μια πολιτεία μακρινή ξεκινάνε». Αποτυπώνεται σε 

αυτήν η αγάπη του ποιητικού υποκειμένου για όσους αναγκάζονται να μεταναστεύσουν. 

Πρόκειται για οπτική εικόνα που διευκολύνει τον αναγνώστη να αισθανθεί και αυτός 

συμπόνια για τους «σκυφτούς οδοιπόρους» που με πενιχρά μέσα και πόνο ψυχής 

ξενιτεύονται σε «πολιτεία μακρινή», χωρίς να εμφορούνται από τον ενθουσιασμό που, 

αναμενόμενα, θα ένιωθε ένας ταξιδιώτης. Με αυτήν την εικόνα αναδεικνύεται το λυρικό, 

μελαγχολικό και απαισιόδοξο ύφος που διαπνέει όλο το ποίημα. 

         10 μονάδες 
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Θέμα 3  

 

Ελλάδα, 15 Μαρτίου 1929 

Φίλε Κόλλια, 

Μόλις διάβασα το ποίημά σου «Αγαπάω» στο Περιοδικό της Μεγάλης Ελληνικής 

Εγκυκλοπαίδειας και θέλω να σου εκφράσω, αμέσως, τη συγκίνησή μου! 

Έδειξες, σε όλο τον κόσμο, αυτό που ξέρουμε όλοι όσοι σε γνωρίζουμε, ότι είσαι 

πολύ ευαίσθητος και συμπονετικός άνθρωπος. Μαζί με τα δικά σου, όμως, έχεις εκφράσει 

και όλων μας τα συναισθήματα! Δεν σου κρύβω ότι και εγώ νιώθω την ανάγκη να βοηθήσω 

τους αρρώστους και τους περιθωριακούς συνανθρώπους μας. Ειδικότερα, όσους βιώνουν 

κάποια μεγάλη λύπη και βουρκώνουν ή κλαίνε θέλω, εντόνως, να τους παρηγορήσω. Τα 

ίδια ισχυρά συναισθήματα αλληλεγγύης αισθάνομαι και για τους αστέγους και 

πεινασμένους, που αναφέρεις, για να μην πω για τους φτωχούς μουσικούς του δρόμου, 

των οποίων η μελωδία με ακολουθεί, συχνά, μέχρι το βράδυ. 

Πόσο όμορφα μιλάς για μέρη και τοπία σκοτεινά και «λυπημένα», που ούτε εμένα 

με αφήνουν αδιάφορο, μπορώ, όμως, να σου εξομολογηθώ ότι με φοβίζουν κάπως. Θέλω 

κι εγώ να μπω στα καράβια που φεύγουν από το λιμάνι, αν και θα ήθελα να επιστρέφω 

κάπου – κάπου στην πατρίδα και στους δικούς μου. Περιμένω, σύντομα, νέα σου. 

 

Σε φιλώ, 

Υπογραφή 

Υ.Γ. Μη νομίζεις ότι μου διέφυγε η απουσία χαράς, γιατί φίλε μου;  

           (196 λέξεις) 

                       40 μονάδες 

 

Β. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (περιγράμματα) 

(Επισημαίνεται ότι οι απαντήσεις που προτείνονται για τα θέματα είναι ενδεικτικές. Κάθε 

άλλη απάντηση, κατάλληλα τεκμηριωμένη, είναι αποδεκτή) 

Θέμα 1β  

Χαρακτηρισμός ποιητικού υποκειμένου:  

 Ευαίσθητο, μελαγχολικό 

 Ξεχειλίζει από αγάπη και τρυφερότητα για τους πιο ευάλωτους από τους 

συνανθρώπους μας.  

 Διαθέτει ενσυναίσθηση και προβάλλει μια ανιδιοτελή στάση ζωής.  
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 Δεν διαθέτει τη δύναμη να αντιμετωπίσει τα προβλήματα, αλλά επιθυμεί να 

ξεφύγει από την πραγματικότητα και να καταφύγει στα μακρινά θαλάσσια ταξίδια, 

που δεν έχουν επιστροφή.  

20 μονάδες 

 

Θέμα 2α  

 Ρηματικός χρόνος: ενεστώτας 

 Ρηματικό πρόσωπο: α ενικό («αγαπάω»)  

 Το ποίημα αποκτά εξομολογητικό χαρακτήρα 

 Το ύφος είναι οικείο, προσωπικό, βιωματικό  

 Με τον ενεστώτα υπογραμμίζεται η διάρκεια και ο αμετάκλητος χαρακτήρας της 

αγάπης του ποιητικού υποκειμένου για τους πιο ευάλωτους από τους 

συνανθρώπους μας 

 Ταυτίζεται μαζί τους, προβάλλοντας τελικά την ίδια του την ψυχοσύνθεση, αυτο-

αποκαλύπτεται.  

20 μονάδες 

 

Θέμα 2β 

 Οι μαθητές/μαθήτριες μπορούν να εντοπίσουν στη δεύτερη στροφή την οπτική 

εικόνα των στίχων 5-6 ή, εναλλακτικά, την οπτικοακουστική του στίχου 7. 

 Οι εικόνες οριοθετούν και προσδιορίζουν το ποιητικό σύμπαν και βοηθούν στην 

κατανόηση της συναισθηματικής κατάστασης του ποιητικού υποκειμένου. 

Προσδίδουν λυρικότητα στο ύφος. 

10 μονάδες  

 

Θέμα 3 

 Κειμενικό είδος: Επιστολή (αναμένεται να ακολουθηθούν τα τυπικά, μορφολογικά 

στοιχεία της επιστολής: τόπος, ημερομηνία, προσφώνηση, αποφώνηση κτλ.) 

 Συντάκτης: Ένας φίλος/μία φίλη του ποιητή 

 Αποδέκτης: Ο ποιητής 

 Ύφος: Οικείο, φιλικό 

 Σκοπός: Να εκφράσει τις σκέψεις και τα συναισθήματα που του δημιούργησε η 

ανάγνωση του ποιήματος. Στην ενδεικτική απάντηση (σε συνεχή λόγο) ο συντάκτης 

συμφωνεί, κατά κύριο λόγο, με τον ποιητή, ωστόσο, θα μπορούσε, εναλλακτικά, να 
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τον ψέξει για την απαισιοδοξία του και να διατυπώσει μια διαφορετική άποψη, σαν 

την ακόλουθη: Είναι επιβεβλημένη η αγάπη και η αλληλεγγύη μας προς όσους 

έχουν ανάγκη την υλική ή/και την ηθική μας στήριξη. Όμως, η αγάπη αυτή είναι 

αναγκαίο να εκφράζεται με ενεργό τρόπο και να ενισχύει πραγματικά τους 

αδύναμους, παρέχοντάς τους τα υλικά και συναισθηματικά εφόδια, που θα τους 

βοηθήσουν να στηριχθούν στις δικές τους δυνάμεις, ώστε να γίνουν αυτόνομες 

προσωπικότητες. 

40 μονάδες 

 

 

 

 

 

 


