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ΟΚΣΩ ( 8) ΔΛΙΓΔ

Σν εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από ηέζζεξα (4) κέξε.
Να απαληήζεηο ζε όια ηα εξσηήκαηα.
ΜΔΡΟ Α΄: ΑΓΙΓΑΚΣΟ ΚΔΙΜΔΝΟ

(20 κνλάδεο)

Να αλαγελλεζεί ε ζρέζε δαζθάινπ-καζεηή
Η δίςα γηα γλώζε θαη ε ιαρηάξα γηα θαηαλόεζε απνηεινύλ κηα κνλαδηθή κάρε
θαη έλα εμαηξεηηθό ηδεώδεο ζηε δσή ηνπ αλζξώπνπ, απνηεινύλ κηα απμαλόκελε δύλακε
πνπ πεγάδεη από ηελ ίδηα ηε δσή. Κάησ από απηό ην πξίζκα, ν ξόινο ηνπ δαζθάινπ
ήηαλ θαη παξακέλεη θπξίαξρνο. Καηά ζπλέπεηα, κηα θνηλσλία πνπ δελ ηηκά ηνπο
δαζθάινπο ηεο είλαη ειαηησκαηηθή θαη ν δάζθαινο πνπ δελ αληηιακβάλεηαη ην ξόιν ηνπ
ζηε δηακόξθσζε ηεο εζληθήο θνπιηνύξαο παύεη λα είλαη ιεηηνπξγόο.
Τν πξνλόκην ηνπ δαζθάινπ, θαηά ηνλ G. Steiner, είλαη: λα αθππλίδεη ζ' έλα άιιν
αλζξώπηλν πιάζκα δπλάκεηο θαη όλεηξα πνπ είλαη πέξα από ηα δηθά ηνπ, λα παξαθηλεί
ηνπο άιινπο λα αγαπήζνπλ απηά πνπ εθείλνο αγαπάεη θαη λα θάλεη ην εζσηεξηθό ηνπ
παξόλ δηθό ηνπο κέιινλ.
Τν λα δηδάζθεηο κε κεξάθη ζεκαίλεη λα αθππλίδεηο ζην καζεηή ηελ ακθηβνιία θαη
λα ηνλ πξνγπκλάδεηο γηα ηε δηαθσλία. Άιισζηε, ε δεκνθξαηία είλαη ζεζκνζεηεκέλε
ακθηζβήηεζε θαη δηαπιάζεηαη κέζα από ηελ αγσγή ηνπ πνιίηε, πξνζεισκέλε ζην
δεκνθξαηηθό ηδεώδεο πνπ βαζίδεηαη ζην δηάινγν θαη ηε δηαθσλία. Ο ζθπγκόο ηεο
δηδαζθαιίαο είλαη θαηεμνρήλ ε ηθαλόηεηα λα πείζεηο, πηνζεηώληαο ην δηάινγν θαη
εληζρύνληαο ηελ άιιε άπνςε. Ο δάζθαινο δελ πξέπεη λα μερλάεη όηη απεπζύλεηαη ζηε
λόεζε, ζηε θαληαζία, ζην λεπξηθό ζύζηεκα θαη ζηνλ εζσηεξηθό θόζκν ηνπ καζεηή ηνπ.
Σπλεπώο θαζεηί είλαη αληηθείκελν δηδαζθαιίαο γηαηί παξέρεη ηξνθή ζηε ζθέςε. Η γλήζηα
δηδαζθαιία ζεκαίλεη μύπλεκα θαη μάλνηγκα ηνπ λνπ θαη δελ κπνξεί λα ππάξμεη θνηλσληθό
ή νηθνγελεηαθό ζύζηεκα ρσξίο δηδαζθαιία.
Σηελ παηξίδα καο ν ζεβαζκόο ζην δάζθαιν είλαη κηα μεπεξαζκέλε αμία θαη νη
ζπκπεξηθνξέο ησλ καζεηώλ ζηελ ηππηθή εθπαίδεπζε δίλνπλ ην ραξαθηήξα ηεο επνρήο
καο, πνπ δελ είλαη ηίπνηε άιιν από «επνρή ηεο αλεπιάβεηαο». Γηαηί ζπκβαίλεη απηό; Η
απνκάθξπλζε από ηελ παηξηαξρηθή ζρέζε δαζθάινπ-καζεηή είλαη έλαο ιόγνο. Η
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αλώξηκε πνιηηηθνπνίεζε ησλ καζεηώλ, ηα ΜΜΔ, ε απειεπζέξσζε θαη ην μεζώξηαζκα
ησλ αμηώλ ηεο θνηλσλίαο καο ζπκπιεξώλεη ην καζεζηαθό πεξηβάιινλ ηεο αλεπιάβεηαο.
Οη ζπκπεξηθνξέο ηεο θνηλσλίαο καο ελζσκαηώλνληαη θαη ζηελ εθπαηδεπηηθή
δηαδηθαζία, ρσξίο λα αθήλνπλ αλεπεξέαζην θαη ην δάζθαιν. Τν απνηέιεζκα είλαη
εκθαλέο: ην κεξάθη ζηελ απνζηνιή ηνπ, ζηγά-ζηγά, λα απνηειεί «απνιεζζέλ ζέιγεηξν».
Έηζη ην δίπνιν δάζθαινο-καζεηήο ππόθεηηαη ζηελ αιινίσζε ηεο ζρέζεο πνπ είρε
ζθπξειαηεζεί εδώ θαη αηώλεο, κε ηα ζεηηθά θαη ηα αξλεηηθά ηεο ζηνηρεία. Γελ πξέπεη λα
μερλάκε όηη ηελ ηζηνξία ηεο ζρέζεο δαζθάινπ-καζεηή ηε ζθηάδεη θαη αλππαθνή θαη
πξνδνζία, θαη από ηα δύν κέξε. Πάλησο, όζνλ αθνξά ζηελ αθνκνίσζε ηεο εζηθήο
ζηάζεο, κόλν ε πξαγκαηηθή δσή ηνπ δαζθάινπ κπνξεί λα απνηειέζεη ην παξάδεηγκα.
Τα πξάγκαηα έρνπλ αιιάμεη δξακαηηθά. Άιινηε, ε κλήκε ζεσξνύληαλ (θαη είλαη) ε
κεηέξα ησλ Mνπζώλ, ην αλζξώπηλν ράξηζκα πνπ θαζηζηά εθηθηή θάζε κάζεζε. Σήκεξα
δνύκε ηελ επνρή ηνπ δηαδηθηύνπ πνπ αληηζηξαηεύεηαη ηε κλήκε. Γηα ηηο λέεο κνξθέο
κάζεζεο, πνπ πξνζθέξνπλ νη λέεο ηερλνινγίεο, δελ έρνπλ ζέζε ε πίζηε θαη ε
πξνδνζία, ε αγάπε θαη ε εμέγεξζε. Όια ζπκβάιινπλ ζηελ απώζεζε ηεο γνεηείαο ηεο
ζθέςεο, δειαδή ην λα κεηαθξάδεηο ηελ ύπαξμε ζαλ απεξηόξηζηε ξνή ζθέςεο.
Η αλαγέλλεζε ηεο ζρέζεο δαζθάινπ-καζεηή, ζε κηα επνρή κεηάβαζεο ζηελ
νπνία έρεη εηζέιζεη ε θνηλσλία καο, είλαη αλαγθαία γηα ηε δηακόξθσζε ηεο λέαο
θνπιηνύξαο πνπ ζα ελζσκαηώλεη ην παιηό, ζα θαηαλνεί ην θαηλνύξγην θαη ζα έρεη
αλνηθηό ην βιέκκα ζε έλα κέιινλ πξνζδνθηώλ.
Τν εξώηεκα πνπ θπξηαξρεί είλαη: ε ραξηζκαηηθή αίγιε ηνπ εκπλεπζκέλνπ
δαζθάινπ ζα αληέμεη ζην ρξόλν; Η απάληεζε, θαηά ηελ άπνςή κνπ, είλαη λαη, ηόζν ζηηο
αίζνπζεο δηδαζθαιίαο όζν θαη ζε όιεο ηηο εθθάλζεηο ηεο πνιηηηθήο πξάμεο. Οη πνιηηηθνί
εγέηεο έρνπλ ξόιν παηδεπηηθό, ηόζν κε ην ιόγν όζν θαη κε ηηο ζηάζεηο ηνπο γηα ην «θνηλό
θαιό». Αξθεί λα θαηαλνήζνπλ όηη ε δηδαζθαιία είλαη κηα αλνηρηή πξόζθιεζε ζηε
δηνξζσηηθή δηαθσλία.
Χξήζηνο Β. Μαζζαιάο, Καζεγεηήο - π. Πξύηαλεο Παλ. Ισαλλίλσλ,
Δθεκεξ. Το Βήμα, 24/4/2012 (δηαζθεπή)

Δξσηήζεηο:
Α1.
Γηα ηελ πξνεηνηκαζία κηαο νκαδηθήο εξγαζίαο ζην κάζεκα Έθθξαζε-Έθζεζε δηάβαζεο
ην παξαπάλσ θείκελν. Να γξάςεηο πεξίιεςε ηνπ θεηκέλνπ απηνύ (120-150 ιέμεηο) κε
ηελ νπνία ζα ελεκεξώζεηο γηα ην πεξηερόκελό ηνπ ηα ππόινηπα κέιε ηεο νκάδαο ζνπ.
(8 κνλάδεο)
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Α2.
(α) Πώο αηηηνινγεί ν δνθηκηνγξάθνο ηελ άπνςή ηνπ όηη βξηζθόκαζηε ζηελ «επνρή ηεο
αλεπιάβεηαο»;
(2 κνλάδεο)

(β) Να αλαπηύμεηο ζε 60-80 ιέμεηο ην λόεκα ηνπ απνζπάζκαηνο πνπ αθνινπζεί:
«Σν εξώηεκα πνπ θπξηαξρεί είλαη: ε ραξηζκαηηθή αίγιε ηνπ εκπλεπζκέλνπ
δαζθάινπ ζα αληέμεη ζην ρξόλν; Η απάληεζε, θαηά ηελ άπνςή κνπ, είλαη λαη,
ηόζν ζηηο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο όζν θαη ζε όιεο ηηο εθθάλζεηο ηεο πνιηηηθήο
πξάμεο. Οη πνιηηηθνί εγέηεο έρνπλ ξόιν παηδεπηηθό, ηόζν κε ην ιόγν όζν θαη κε
ηηο ζηάζεηο ηνπο γηα ην «θνηλό θαιό». Αξθεί λα θαηαλνήζνπλ όηη ε δηδαζθαιία
είλαη κηα αλνηρηή πξόζθιεζε ζηε δηνξζσηηθή δηαθσλία».
(4 κνλάδεο)
Α3.
«Σα πξάγκαηα έρνπλ αιιάμεη δξακαηηθά. Άιινηε, ε κλήκε ζεσξνύληαλ (θαη είλαη)
ε κεηέξα ησλ Μνπζώλ, ην αλζξώπηλν ράξηζκα πνπ θαζηζηά εθηθηή θάζε κάζεζε.
ήκεξα δνύκε ηελ επνρή ηνπ δηαδηθηύνπ πνπ αληηζηξαηεύεηαη ηε κλήκε. Γηα ηηο
λέεο κνξθέο κάζεζεο, πνπ πξνζθέξνπλ νη λέεο ηερλνινγίεο, δελ έρνπλ ζέζε ε
πίζηε θαη ε πξνδνζία, ε αγάπε θαη ε εμέγεξζε. Όια ζπκβάιινπλ ζηελ απώζεζε
ηεο γνεηείαο ηεο ζθέςεο, δειαδή ην λα κεηαθξάδεηο ηελ ύπαξμε ζαλ απεξηόξηζηε
ξνή ζθέςεο».
Αθνύ κειεηήζεηο ηελ πην πάλσ παξάγξαθν:
α) Να αλαθέξεηο ηα δνκηθά ηεο ζηνηρεία γξάθνληαο θαη ηα ζρεηηθά ρσξία ηνπ θεηκέλνπ.
β) Να γξάςεηο, δηθαηνινγώληαο ηελ απάληεζή ζνπ, ηνλ ηξόπν αλάπηπμεο ηεο πην πάλσ
παξαγξάθνπ.
(6 κνλάδεο)
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ΜΔΡΟ Β΄: ΓΛΩΑ

(10 κνλάδεο)

Β1. Να αληηθαηαζηήζεηο ηελ θαζεκηά από ηηο ππνγξακκηζκέλεο ιέμεηο ησλ πην θάησ
θξάζεσλ κε κηα ζπλώλπκή ηεο, έηζη ώζηε λα κελ αιιάμεη ην λόεκα ησλ θξάζεσλ
νύηε ν γξακκαηηθόο ηύπνο ησλ ιέμεσλ:
- ν ζεβαζκόο ζην δάζθαιν είλαη κηα μεπεξαζκέλε αμία
- ην απνηέιεζκα είλαη εκθαλέο
- ζε όιεο ηηο εθθάλζεηο ηεο πνιηηηθήο πξάμεο
(3 κνλάδεο)
Β2. (α) Να αλαιύζεηο ηηο πην θάησ ιέμεηο ζηα ζπλζεηηθά ηνπο κέξε θαη
(β) λα ζρεκαηίζεηο κε ην δεύηεξν ζπλζεηηθό ηνπο, κηα λέα ζύλζεηε ιέμε:
- δηακόξθσζε
- αθππλίδεη
(4 κνλάδεο)
Β3. Να γξάςεηο:
(α) έλα παξάγσγν νπζηαζηηθό θαη
(β) έλα παξάγσγν επίζεην γηα ην θαζέλα από ηα πην θάησ ξήκαηα:
- πεγάδεη
- βαζίδεηαη
- αληηιακβάλεηαη
Να ηνπνζεηήζεηο ηηο απαληήζεηο ζνπ ζε πίλαθα πνπ ζα ζρεκαηίζεηο ζην ηεηξάδηό
ζνπ, όπσο είλαη απηόο πνπ παξαηίζεηαη:
ΡΗΜΑ
Πεγάδει
Βασίδεται
Αντιλαμβάνεται

ΠΑΡΑΓΩΓΟ ΟΤΙΑΣΙΚΟ

ΠΑΡΑΓΩΓΟ ΔΠΙΘΔΣΟ

(3 κνλάδεο)
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ΜΔΡΟ Γ΄: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΤ ΛΟΓΟΤ

(40 κνλάδεο)

Έρεηο επηιεγεί λα εθπξνζσπήζεηο ηελ Παγθύπξηα Σπλνκνζπνλδία Μαζεηώλ ζε εηδηθή
ζπλεδξία ηεο Δπηηξνπήο Παηδείαο ηεο Βνπιήο. Γεληθό ζέκα ηεο ζπλεδξίαο είλαη ην
«Γεκνθξαηηθό θαη Αλζξώπηλν Σρνιείν». Αθνύ παξνπζηάζεηο ηηο ζθέςεηο ζνπ γηα έλα
Γεκνθξαηηθό θαη Αλζξώπηλν Σρνιείν, λα θαηαζέζεηο ηηο απόςεηο ζνπ γηα ηελ αμία ηνπ
δηαιόγνπ, ηεο ακθηζβήηεζεο θαη ηεο δηαθσλίαο ζην ρώξν ηεο εθπαίδεπζεο.
(450-500 ιέμεηο)
εκείσζε: Γελ επηηξέπεηαη λα αλαθέξεηο ην όλνκά ζνπ ή νπνηνδήπνηε άιιν
ζηνηρείν πνπ κπνξεί λα απνθαιύςεη άκεζα ή έκκεζα ηελ ηαπηόηεηά ζνπ.

ΜΔΡΟ Γ΄: ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ - ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ

(30 κνλάδεο)

Να κειεηήζεηο ηα παξαθάησ θείκελα θαη λα απαληήζεηο ζην ηεηξάδηό ζνπ ζε όιεο ηηο
εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ:
Γ1. ηξαηήο Σζίξθαο, Αριάγνη (απόζπαζκα)
«Η Αξηάγλε ηνλ θνηηνύζε κε ηα καύξα κάηηα ηεο θαη δελ έιεγε ηίπνηα. Μάηηα πνπ ζε
θνηηνύλε θαη δε ζαιεύνπλε. Μάηηα πνπ καιώλνπλε. Η βξνρή δπλάκσζε θη ν θόζκνο
ζθνηείληαζε. Τν παηδί κε ηελ πξνβηά. Θα ηνπ θόςεη ηνπιάρηζην λα ρσζεί ζε θακηά πόξηα
λα κε βξέρεηαη; Αρ παηδί κνπ Σηακάηε, αρ Καιιηόπε θαη Οπξαλία, αρ θύξε ηνπο εζύ πνπ
ηνπο ηα έκαζεο απηά. Γηαηί γνπκάξηα; Γηαηί θνπξκπάηζη; Δθεί πνπ είλαη ν πόλνο θη ν
ηδξώηαο θαη ηα δάθξπα, εθεί δελ είλαη ν άλζξσπνο; Γηαηί ινηπόλ ζθάβεηε έλα ραληάθη θαη
ρσξίδεζηε; Πνύ ζα ζαο βγάινπλ απηά ηα κπαιά; Τξέκσ. Θα ’ζεια λα κε δσ. Να κε
δνύλε ηα κάηηα κνπ. Θα έξζεη κέξα. Βιέπσ θόζκν λα ζηξηκώρλεηαη ζηηο πξνθπκαίεο κε
βνπλά γύξσ ηνπο ηηο βαιίηζεο θαη ηνπο κπόγνπο θαη ηα ζηξώκαηα. Καη πίζσ ηνπο ηάθνη
γνληώλ, πξνγόλσλ, ηάθνη κηθξώλ παηδηώλ αθεκέλνη ζην έιενο ηνπ Θενύ. Γίρσο θαληήιη,
δίρσο έλαλ θνπβά λεξό λα μεδηςάζνπλ ηα θόθαιά ηνπο. Κη όιν ην κόρζν, ηηο γηνξηέο, ηηο
αγθνύζεο*, πελήληα, νγδόληα, εθαηό ρξόλσλ, λα ζαξξείηε πηα πσο ηηο παίξλεηε καδί
ζαο γηαηί θαξθώζαηε όπσο όπσο ζε ζαληδέληα κπαηάιηθα ζεληνύθηα ηα έπηπια θαη ην
ξνπρηζκό θαη ηα ζθεύε ζαο θαη ηίπνηε ζπκεηηθά κηθξνπξάγκαηα. Καη ζα λνκίδεηε πσο
κηα θαη θνπβαιήζαηε ηα πξάκαηα ζώζαηε καδί ηνπο ηε ραξά θαη ηνπο έξσηεο θαη ηηο
ειπίδεο θαη ηα κεζύζηα. Μόλν άςπρα πξάκαηα πνπ θάπνηε ζηαζήθαλ κάξηπξεο. Θα ηα
ζηήζεηε θάησ από άιινλ νπξαλό θαη ζα δείηε πσο δε ζαο κηινύλ, δε ζα ζαο ιέλε απηά
πνπ πεξηκέλεηε. Γηαηί ζα ηα δεζηαίλνπλ άιια ρλώηα, άιια βιέκκαηα, άιιεο θσλέο. Με
ράλεζηε θη αθνύζηε πνπ ζαο ιέσ. Μηα δσή πνπ έδεζεο, ηελ έδεζεο, δελ ηε βξίζθεηο
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αιινύ. Γηαηί ηελ έδεζεο κέζα ζε κπξνπδηέο, κέζα ζε θώηα, κέζα ζε ήιηνπο θαη βξνρέο,
κέζα ζ’ αλζξώπνπο. Κη απηά όια ζα κέλνπλ πίζσ ζνπ θαη ζα η’ αλαδεηάο. Θα
ηξηγπξίδεηε ζαλ άηαθνη λεθξνί πνπ δεηνύλ έλα ιάθθν λα πέζνπλ κέζα λα μεθνπξαζηνύλ.
Καη ηα γνπκάξηα θαη ην θνπξκπάηζη ζα βξίζθνληαη πίζσ ζαο κίιηα θαη ζεηο πηα κήηε ζα
ηα ζπκόζαζηε. Δγώ, ζα ιέηε, λα μεξαζεί ην ζηόκα κνπ αλ είπα πνηέ ηέηνην ιόγν. Μα ηνλ
είπαηε, είλαη γξακκέλνο ζηνλ αέξα, πάλσ ζηνπο ηνίρνπο ησλ ζπηηηώλ, κέζα ζηηο
θπιιάδεο πνπ βγάδαηε. Καη ηνύηνη νη άλζξσπνη, όζν πνλεηηθνί θη αλ είλαη, πώο ζέηε λα
ηνλ μεράζνπλε; Θα ηνλ ζπκνύληαη θαη ζα ζαο ηνλ ζπκίδνπλε θαη ζεηο ζα κεηαλνηώλεηε
πηθξά. Γη’ απηό ζαο ιέσ κε, κε όζν είλαη θαηξόο.»
* αγκούζα = ζηεναχώρια

Δξσηήζεηο:
Ι. «Η Αξηάγλε ζην ζπγθεθξηκέλν απόζπαζκα ιεηηνπξγεί πξνθεηηθά». Να ηεθκεξηώζεηο
ηελ πην πάλσ ζέζε κε αλαθνξέο ζην απόζπαζκα.
(4 κνλάδεο)

ΙΙ. (α) Πώο ιεηηνπξγνύλ γηα ηελ Αξηάγλε ηα άςπρα αληηθείκελα πνπ αλαθέξεη ζην
κνλόινγό ηεο;
(4 κνλάδεο)
(β) Από ηηο ζθέςεηο ηεο Αξηάγλεο πεγάδεη έλα βαζύ αλζξσπηζηηθό κήλπκα. Να ην
εληνπίζεηο θαη λα ην ζρνιηάζεηο.
(4 κνλάδεο)

Γ2. Κ. Π. Καβάθεο, Η Πόλις
Δίπεο∙ «Θα πάγσ ζ’ άιιε γε, ζα πάγσ ζ’ άιιε ζάιαζζα.
Μηα πόιηο άιιε ζα βξεζεί θαιιίηεξε από απηή.
Κάζε πξνζπάζεηά κνπ κηα θαηαδίθε είλαη γξαθηή∙
θη είλ’ ε θαξδηά κνπ – ζαλ λεθξόο – ζακκέλε.
Ο λνπο κνπ σο πόηε κεο ζηνλ καξαζκόλ απηόλ ζα κέλεη.
Όπνπ ην κάηη κνπ γπξίζσ, όπνπ θη αλ δσ
εξείπηα καύξα ηεο δσήο κνπ βιέπσ εδώ,
πνπ ηόζα ρξόληα πέξαζα θαη ξήκαμα θαη ράιαζα».
Καηλνύξηνπο ηόπνπο δελ ζα βξεηο, δελ ζα ’βξεηο άιιεο ζάιαζζεο.
Η πόιηο ζα ζε αθνινπζεί. Σηνπο δξόκνπο ζα γπξλάο
ηνπο ίδηνπο. Καη ζηεο γεηηνληέο ηεο ίδηεο ζα γεξλάο∙

7
θαη κεο ζηα ίδηα ζπίηηα απηά ζ’ αζπξίδεηο.
Πάληα ζηελ πόιη απηή ζα θζάλεηο. Γηα ηα αιινύ – κε ειπίδεηο –
δελ έρεη πινίν γηα ζε, δελ έρεη νδό.
Έηζη πνπ ηε δσή ζνπ ξήκαμεο εδώ
ζηελ θώρε ηνύηε ηε κηθξή, ζ’ όιελ ηελ γε ηελ ράιαζεο.
Κ. Π. Καβάθεο, Απολείπειν ο θεός Ανηώνιον
Σαλ έμαθλα, ώξα κεζάλπρη’ αθνπζζεί
αόξαηνο ζίαζνο λα πεξλά
κε κνπζηθέο εμαίζηεο, κε θσλέο –
ηελ ηύρε ζνπ πνπ ελδίδεη πηα, ηα έξγα ζνπ
πνπ απέηπραλ, ηα ζρέδηα ηεο δσήο ζνπ
πνπ βγήθαλ όια πιάλεο, κε αλσθέιεηα ζξελήζεηο.
Σαλ έηνηκνο από θαηξό, ζα ζαξξαιένο,
απνραηξέηα ηελ, ηήλ Αιεμάλδξεηα πνπ θεύγεη.
Πξν πάλησλ λα κε γειαζζείο, κελ πεηο πσο ήηαλ
έλα όλεηξν, πσο απαηήζεθελ ε αθνή ζνπ∙
κάηαηεο ειπίδεο ηέηνηεο κελ θαηαδερζείο.
Σαλ έηνηκνο από θαηξό, ζα ζαξξαιένο,
ζαλ πνπ ηαηξηάδεη ζε πνπ αμηώζεθεο κηα ηέηνηα πόιη,
πιεζίαζε ζηαζεξά πξνο ην παξάζπξν,
θη άθνπζε κε ζπγθίλεζηλ, αιι’ όρη
κε ησλ δεηιώλ ηα παξαθάιηα θαη παξάπνλα,
σο ηειεπηαία απόιαπζη ηνπο ήρνπο,
ηα εμαίζηα όξγαλα ηνπ κπζηηθνύ ζηάζνπ,
θη απνραηξέηα ηελ, ηήλ Αιεμάλδξεηα πνπ ράλεηο.
Γ2.
Ι. «Βαζηθόο ζεκαηηθόο άμνλαο ησλ πνηεκάησλ «Η Πόιηο» θαη «Απνιείπεηλ ν ζεόο
Αληώληνλ» ηνπ Κ.Π. Καβάθε είλαη ε απνηπρία θαη ε ήηηα ησλ πξσηαγσληζηώλ ηνπο.»
Τη ηνπο πξνηξέπεη λα θάλνπλ θαη από ηη ηνπο απνηξέπεη ν πνηεηήο; Να ηεθκεξηώζεηο ηελ
απάληεζή ζνπ.
(8 κνλάδεο)
ΙΙ. «Σην πνίεκα “Απνιείπεηλ ν ζεόο Αληώληνλ” ν Κ.Π. Καβάθεο ιεηηνπξγεί σο πνηεηήοζθελνζέηεο».
Αθνύ κειεηήζεηο ην πνίεκα, λα εληνπίζεηο δύν ζεαηξηθά ζηνηρεία θάλνληαο αλαθνξά ζε
ζπγθεθξηκέλνπο ζηίρνπο.
(4 κνλάδεο)
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Γ3. Γεκήηξεο Υαηδήο, «Το διπλό βιβλίο»
[…]
«Γη’ απηόλ, ινηπόλ, δελ έκελε ηίπνηα – θαη κήηε θη ν ζάλαηνο. Απηή είηαλ ε δηθή ηνπ ε
ηηκσξία. Ο απόερνο ηεο κεγάιεο ηξηθπκίαο έθηαλε ιίγν θη σο ην θειί ηνπ. Νηθήζεθαλ –
δελ έκεηλε ηίπνηα. Η γεληά ηνπ αθέξηα ληθήζεθε – ηέινο.
Απηό ην ηέινο δνύιεςε κέζα ηνπ κέξα θαη λύρηα – είηαλ έηνηκνο πηα, όπσο ε ζεηα
ηνπ ην πξόβιεςε. Έλαο άλζξσπνο πνπ ηνπ θιέςαλ ην ζάλαην θαη ηνπ θιέςαλε θαη ην
δηθαίσκα λα πεζάλεη. Η ειπίδα έγηλε κέζα ηνπ ην ίδην κε πξνδνζία. Μηα ηειεπηαία πξάμε
ρξεηαδόηαλ αθόκα. Η αλαγλώξηζε ηεο ήηηαο, ε νκνινγία θ’ ε δηαθήξπμε – ε επηθύξσζε.
Σαλ έζραηε δηθή ηνπ ηαπείλσζε – κηα πεξεθάληα ζρεδόλ – λα ηελ νξίδεη αθόκα
κνλάρνο, λα νξίδεη ν ίδηνο ηελ πηώζε ηνπ – απηή ηνπιάρηζηνλ – κέζα ζηε ζπληξηβή θαη
ηελ ήηηα.»
Δξώηεζε:
1. Πώο αληηιακβάλεηαη ην ζέκα ηεο πξνζσπηθήο ηνπ ήηηαο ν ήξσαο ζην
ζπγθεθξηκέλν απόζπαζκα;
(6 κνλάδεο)

--ΣΔΛΟ--

