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               ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ  ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 
                                               

ΚΕΙΜΕΝΟ 
CHARLES BAUDELAIRE 

ΑΛΜΠΑΤΡΟΣ 
Συχνά  για  να περάσουνε  την  ώρα οι  ναυτικοί 

                               άλμπατρος  πιάνουνε, πουλιά  μεγάλα της θαλάσσης 
                               που  ακολουθούνε  σύντροφοι, το πλοίο, νωχελικοί   
                               καθώς  γλιστράει στου ωκεανού τις αχανείς εκτάσεις. 
 
                               Και  μόλις στο κατάστρωμα του καραβιού  βρεθούν 
                               αυτοί οι  ρηγάδες  τ’ουρανού, αδέξιοι, ντροπιασμένοι, 
                               τ’αποσταμένα  τους  φτερά  στα  πλάγια  παρατούν  
                               να σέρνονται σαν  τα κουπιά που η  βάρκα τα  πηγαίνει. 
 
                               Πώς κείτεται  έτσι ο φτερωτός  ταξιδευτής  δειλός!  
                               Τ’ωραίο πουλί τι  κωμικό κι αδέξιο που  απομένει! 
                               Ένας  τους  με  την  πίπα  του το ράμφος  του χτυπά 
                               κι άλλος, χωλαίνοντας, το  πώς  πετούσε  παρασταίνει 
 
                                Ίδιος  με  τούτο  ο  Ποιητής  τ’ αγέρωχο  πουλί  
                                που ζει στη μπόρα  κι αψηφά  το βέλος του θανάτου, 
                                σαν  έρθει  εξόριστος  στη  γη  και στην  οχλοβοή 
                                μέσ’ στα  γιγάντια  του φτερά χάνει τα βήματά του. 
                                                                                    (μτφρ. Αλ. Μπάρας, [1906-1990] 

 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
Α1   Tα λογοτεχνικά ρεύματα που επηρέασαν  τον  Baudelaire  ήταν  ο  Ρομαντισμός  
        ο Παρνασσισμός  και ο Συμβολισμός.Στο κείμενο που σας δίνεται να βρείτε  ένα 
         χαρακτηριστικό από το κάθε  ρεύμα,δίνοντας ένα  παράδειγμα  για το καθένα. 
                                                                                                                                                   
                                                                                                                     Μονάδες  15 
 
B1    Σύμφωνα με μία άποψη «Ο ποιητής, που βιώνει τη μετριότητα της ανθρώπινης 
         κοινωνίας, αισθάνεται μέσα σ’ αυτήν ξένος και εξόριστος, γιατί  βλέπει  πως  
         δεν μπορεί ν’ ακολουθήσει τα οράματά  του». Να επιβεβαιώσετε αυτή την άποψη  
         με αναφορές στο κείμενο.                                                                                                   
  
                                                                                                                     Μονάδες  20                                                                                                                  
 
Β2α. Να  εντοπίσετε στο κείμενο δύο σύμβολα(μονάδες 4)και να  δώσετε τη σημασία  
        τους  (μονάδες6).  
     β.Να βρείτε μία παρομοίωση και μία  μεταφορά (μονάδες 4) και να  τις εξηγήσετε 
          με συντομία (μονάδες6).                                                                                                                     
 
                                                                                                                      Μονάδες 20 

Γ1  Να  σχολιάσετε  την  πρώτη στροφή  του  ποιήματος,  σε  ένα  κείμενο  80- 100 
      λέξεων. 
                                                                                                                      Μονάδες 25      



 
Δ1  Να  σχολιάσετε  συγκριτικά  τον  ρόλο  του  ποιητή  στο ποίημα   «Άλμπατρος»                      
       του Charles Baudelaire και στο ποίημα του Γ.Σαραντάρη,  «Δεν είμαστε ποιητές»  
 
                                                                                                                      Μονάδες 20 
 

 
Δεν είμαστε ποιητές 

 
                                     Δεν  είμαστε  ποιητές  σημαίνει  φεύγουμε  
                                     Σημαίνει  εγκαταλείπουμε  τον αγώνα 
                                     Παρατάμε  τη  χαρά  στους  ανίδεους                                                                                 
                                     Τις  γυναίκες  στα  φιλιά  του ανέμου 
                                     Και  στη  σκόνη  του  καιρού 
                                     Σημαίνει  πως  φοβόμαστε 
                                     Και η ζωή  μας  έγινε  ξένη 
                                     Ο θάνατος βραχνάς 
 
                                                             (απόσπασμα) 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                         
                                                                                                       
 
 


