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μπαξές γεμάτος αίμα
είν’ ο ουρανός
και λίγο χιόνι
έσφιξα τα σκοινιά μου
πρέπει και πάλι να ελέγξω
τ’ αστέρια
εγώ
κληρονόμος πουλιών
πρέπει
έστω και με σπασμένα φτερά
να πετάω.
(Τα φάσματα ή η χαρά στον άλλο δρόμο, 1958)

Β΄. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
1. Η ποίηση του Μίλτου Σαχτούρη συχνά παραπέμπει στα
σκοτεινά μεταπολεμικά–μετεμφυλιακά χρόνια. Να βρείτε
τρεις (3) εικόνες του ποιήματος που παραπέμπουν σε
αυτήν τη δύσκολη εποχή.
Μονάδες 15
2. Ο Λίνος Πολίτης αναφερόμενος στην ποίηση του
Μίλτου Σαχτούρη επισημαίνει ότι χαρακτηρίζεται από
«... μια υπαρξιακή θλίψη που εκφράζεται κατά
προτίμηση με παραβολές και μικρούς μύθους ακόμα
και με αινιγματικά σύμβολα και εικόνες, που φτάνουν
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ως το αλλόκοτο, το τρομακτικό και το παραμορφωμένο»
(Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, εκδ. Μ.Ι.Ε.Τ.,
Αθήνα 1985 4 , σελ. 340). Επιβεβαιώνεται αυτή η άποψη
μέσα από το ποίημα; Να δικαιολογήσετε την απάντησή
σας.
Μονάδες 20
3. Τα ποιήματα του Μίλτου Σαχτούρη διακρίνονται για την
απλή γλώσσα και το λιτό λεξιλόγιό τους. Ποια μέρη του
λόγου κατέχουν κυρίαρχη θέση στο συγκεκριμένο ποίημα
και ποιος είναι ο ρόλος τους;
Μονάδες 20
4. Τι συμβολίζει «ο ουρανός» στο ποίημα του Μίλτου
Σαχτούρη Ο Ελεγκτής; Να αναπτύξετε τις απόψεις σας
σε μια (1) παράγραφο 100-130 λέξεων.
Μονάδες 25
5. Να συγκρίνετε ως προς το περιεχόμενο το ποίημα του
Μίλτου Σαχτούρη Ο Ελεγκτής και το παρακάτω ποίημα
του Λευτέρη Πούλιου.
Μονάδες 20
Λευτέρης Πούλιος, Το διπλανό δωμάτιο, αρ. 18
Μπαλώνω τα φτερά μου
για μια πτήση στο καθαρό φως.
Σκέψεις σαν ακόρεστος τίγρης.
Η καρδιά μου μες στη μιζέρια,
Παλμοί του ουρανού πριν το χάραμα.
Με σκάβει ο πόνος
κι η πίκρα της ζωής με διώχνει.
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Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ EΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνον τα προκαταρκτικά
(ημερομηνία, κατεύθυνση, εξεταζόμενο μάθημα). ∆εν θα
μεταφέρετε στο τετράδιο τα κείμενα και τις ερωτήσεις.
2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των
φωτοαντιγράφων, αμέσως μόλις σας παραδοθούν.
∆εν επιτρέπεται να γράψετε οποιαδήποτε άλλη
σημείωση. Κατά την αποχώρησή σας, να παραδώσετε
μαζί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.
3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλες τις ερωτήσεις.
4. Κάθε τεκμηριωμένη απάντηση είναι αποδεκτή.
5. ∆ιάρκεια εξέτασης: Τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των
φωτοαντιγράφων.
6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: Μία (1) ώρα μετά την
έναρξη της εξέτασης.

ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
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