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8. Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο, ζεκεηώλνληαο ζην ηεηξάδην απαληήζεσλ 

«Οξζό» ή «Λάζνο» δίπια ζην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε πξόηαζε. ηελ 

πεξίπησζε ησλ ιαλζαζκέλσλ πξνηάζεσλ λα ππνδείμεηε ζε ηη ζπλίζηαηαη ην 

ιάζνο θαη λα ην δηνξζώζεηε.  

 

α. Η απηόκαηε θαηαγξαθή νλείξσλ, εηθόλσλ, ζπγθηλήζεσλ απνηέιεζε βαζηθό 

ζηνηρείν ηνπ θηλήκαηνο ηνπ πκβνιηζκνύ. 

   

β. Έλα από ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ είλαη ην εμσινγηθό ζηνηρείν. 

  

γ. Ο ςεύηηθνο ήξσαο ή/θαη ηα καγηθά κέζα πνπ απαληώληαη ζηα παξακύζηα απνηεινύλ 

ηππηθέο «ιεηηνπξγίεο» ηνπ είδνπο.  

 

δ. ην ηζηνξηθό κπζηζηόξεκα ηνπ Ρνκαληηζκνύ θπξηαξρεί ε απόξξηςε ηνπ 

παξειζόληνο θαη ε εμηδαλίθεπζε ηνπ παξόληνο.  

 

ε. Σνπ ειεύζεξνπ ζηίρνπ πξνεγήζεθε ν ειεπζεξσκέλνο ζηίρνο. 

 

ζη. Ο Κώζηαο Μόληεο θαιιηέξγεζε ζπζηεκαηηθά ηελ απνθζεγκαηηθή πνίεζε κε 

αθεηεξία ην Δεύτερο γράμμα στη μητέρα. 

(κνλάδεο 18) 

 

 

Απάληεζε  

Υαξαθηεξηζκόο: 

α. Λάζνο  

β. Οξζό  

γ. Οξζό  

δ. Λάζνο  

ε. Οξζό 

ζη. Λάζνο  

(6ρ2=12) 

 

 

 

Αηηηνιόγεζε: 

α. Η απηόκαηε θαηαγξαθή νλείξσλ, εηθόλσλ, ζπγθηλήζεσλ απνηέιεζε βαζηθό 

ζηνηρείν ηνπ θηλήκαηνο ηνπ Τπεξξεαιηζκνύ. 

δ. ην ηζηνξηθό κπζηζηόξεκα ηνπ Ρνκαληηζκνύ θπξηαξρεί ε εμηδαλίθεπζε ηνπ 

παξειζόληνο. 

ζη. Ο Κώζηαο Μόληεο θαιιηέξγεζε ζπζηεκαηηθά ηελ απνθζεγκαηηθή πνίεζε κε 

αθεηεξία ηελ πνηεηηθή ζπιινγή Στιγμές (1958). 

(3ρ2=6) 
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9.  Να αληηζηνηρίζεηε ηα ζηνηρεία πνπ ζαο δίλνληαη ζηηο παξαθάησ ηξεηο ζηήιεο, 

αλαγξάθνληαο ζην ηεηξάδην απαληήζεσλ δίπια ζηνλ αξηζκό ηεο πξώηεο ζηήιεο 

ην ζρήκα ιόγνπ θαη ηελ επεμήγεζή ηνπ. 

 

ηίρνη ρήκα ιόγνπ Δπεμήγεζε ζρήκαηνο 

1. – Φηαίεη ην δαβό ην ξηδηθό καο! 

    – Φηαίεη ν Θεόο πνπ καο κηζεί! 

    – Φηαίεη ην θεθάιη ην θαθό καο! 

    – Φηαίεη πξώη’ απ’ όια ην θξαζί! 

θύθινο ην όξγαλν πνπ παξάγεη κηα 

ελέξγεηα αληί γηα ηελ ίδηα 

ηελ ελέξγεηα 

2. Αρόο βαξύο αθνύγεηαη  

    πνιιά ηνπθέθηα πέθηνπλ 

ππεξβαηό ε ζύληαμε αθνινπζεί ην 

λόεκα θαη όρη ην 

γξακκαηηθό γέλνο ηνπ 

ππνθεηκέλνπ 

3. Μνλαρή ηνλ δξόκν επήξεο,    

    εμαλάιζεο κνλαρή 

ζπλεθδνρή/ 

κεησλπκία 

δύν όξνη ζε ζηελή 

ζπληαθηηθή ζρέζε 

απνρσξίδνληαη κε ηελ 

παξεκβνιή άιισλ ιέμεσλ 

4. Άθξα ηνπ ηάθνπ ζησπή  

    ζηνλ θάκπν βαζηιεύεη 

επαλαθνξά ν ζηίρνο αξρίδεη θαη 

ηειεηώλεη κε ηελ ίδηα ιέμε 

5. Ο θόζκνο θθηάλνπλ εθθιεζηέο,  

    θθηάλνπλ θαη κνλαζηήξηα 

ζρήκα θαηά ην 

λννύκελν 

ιέμε πνπ επαλαιακβάλεηαη 

ζηελ αξρή ζηίρσλ/εκηζηηρίσλ 

  

 (κνλάδεο 15) 

Απάληεζε 

1. Φηαίεη ην δαβό ην ξηδηθό καο!  / Φηαίεη ν Θεόο πνπ καο κηζεί! / Φηαίεη ην 

θεθάιη ην θαθό καο! / Φηαίεη πξώη’ απ’ όια ην θξαζί! 

[Δπαλαθνξά: επαλάιεςε ηεο ίδηαο ιέμεο ζηελ αξρή δηαδνρηθώλ 

ζηίρσλ/εκηζηηρίσλ.] 
 

2. Αρόο βαξύο αθνύγεηαη πνιιά ηνπθέθηα πέθηνπλ 

[πλεθδνρή/κεησλπκία: ην όξγαλν πνπ παξάγεη κηα ελέξγεηα αληί γηα ηελ ίδηα 

ηελ ελέξγεηα] 
 

3. Μνλαρή ηνλ δξόκν επήξεο, / εμαλάιζεο κνλαρή  

[Κύθινο: Έλαο ζηίρνο (κηα πξόηαζε ή κία πεξίνδνο), ηειεηώλεη κε ηελ ίδηα ιέμε 

κε ηελ νπνία αξρίδεη.] 
 

4. Άθξα ηνπ ηάθνπ ζησπή ζηνλ θάκπν βαζηιεύεη  

[Τπεξβαηό: δύν όξνη πνπ βξίζθνληαη ζε ζηελή ζπληαθηηθή ζρέζε (άθξα 

ζησπή) απνρσξίδνληαη κε ηελ παξεκβνιή άιισλ ιέμεσλ.] 
 

5. Ο θόζκνο θθηάλνπλ εθθιεζηέο, θθηάλνπλ θαη κνλαζηήξηα 

[ρήκα θαηά ην λννύκελν. Η ζύληαμε (ζην γέλνο θαη ζηνλ αξηζκό) αθνινπζεί ην 

λόεκα (ν θόζκνο = νη πνιινί) θαη όρη ην γξακκαηηθό γέλνο ηνπ ππνθεηκέλνπ.] 

 (5ρ3=15) 
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10.  Να θαηαγξάςεηε ζην ηεηξάδην απαληήζεσλ δίπια από ην γξάκκα θαζελόο από 

ηα παξαθάησ απνζπάζκαηα ην είδνο θαη ηνλ ηύπν (ζρήκα) ηεο 

νκνηνθαηαιεμίαο. 

 

α. Αλ έλ πηθξόο ν πόζνο, γνηνλ ιαινύζηλ,  

    πώο έλ γιπθηά ηα πάζε ηα δηθά ηνπ;  

    θη αλ έλ γιπθύο, πώο έλ ζθιεξή ε θαξδηά ηνπ;  

    θη αλ έλ ζθιεξόο, πώο όινη ηνλ πνζνύζηλ;  

(Ρίμες αγάπης)   

 

β. Σελ είδα ηελ μαλζνύια, 

    ηελ είδα ’ςέο αξγά, 

    πνπ εκπήθε ζηε βαξθνύια 

    λα πάεη ζηελ μεληηηά. 

(Γ. νισκόο) 

  

γ. Ήξζεο… θη εγώ ηνλ εξρνκό ζνπ ληώζσ 

    ζαλ θάηη πνπ δελ θηάλσ κε ηνλ πόζν, 

    ζαλ απνθάιπςε αγλώζηνπ θόζκνπ, 

    πνπ άζηξαςελ άμαθλα κπξνζηά ζην θώο κνπ! 

(Ρ. Φηιύξαο) 

 

δ. Μέζα ζαο θιαίεη ην καύξν θησρνιόη, 

    θη όια ζαο, θ’ ε ραξά ζαο, κνηξνιόη 

    πηθξό θη αξγό· 

    καύξνο, θησρόο θαη ζθιάβνο θαη αθακάηεο, 

    ζηελόθαξδνο, αδνύιεπηνο, – δηαβάηεο 

    κ’ εζάο θη εγώ. 

(Κ. Παιακάο) 

 

(κνλάδεο 16) 

Απάληεζε 

Δίδνο: 

α. ζηαπξσηή 

β. πιερηή 

γ. δεπγαξσηή  

δ. δεπγαξνπιερηή ή δεπγαξσηή θαη πιερηή                                                  (4ρ2=8) 

 

 

Σύπνο (ρήκα): 

α. ΑΒΒΑ 

β. ΑΒΑΒ 

γ. ΑΑΒΒ 

δ. ΑΑΒΓΓΒ                                                                                       (4ρ2=8) 
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11.1. Φηιόινγνο ζηελ Γ΄ Λπθείνπ δηδάζθεη ην πεδνγξάθεκα «+13-12-43» ηνπ Γηώξγνπ 

Ισάλλνπ  θαη επηιέγεη λα αμηνπνηήζεη έλα απόζπαζκα από ηελ Ιστορία τοσ 

Ελληνικού Έθνοσς πνπ αλαθέξεηαη ζηηο ζπλζήθεο ηεο θαηνρηθήο θαη ηεο 

κεηαπνιεκηθήο Διιάδαο. Να επηιέμεηε ηελ νξζή από ηηο παξαθάησ ζέζεηο κε βάζε 

ηε θηινζνθία θαη ηηο κεζνδνινγηθέο αξρέο ηνπ Αλαιπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο.  

 

α. Η επηινγή ηνπ ελδείθλπηαη, γηαηί κε ηε ζπλεμέηαζε Ιζηνξίαο θαη Λνγνηερλίαο νη 

καζεηέο/ηξηεο ζα δηαπηζηώζνπλ ηελ ππεξνρή ηνπ ινγνηερληθνύ ιόγνπ ζε ζύγθξηζε κε 

ηνλ επηζηεκνληθό. 

 

β. Η επηινγή ηνπ ελδείθλπηαη, γηαηί κε ηε ζπλεμέηαζε Ιζηνξίαο θαη Λνγνηερλίαο νη 

καζεηέο/ηξηεο θαηαλννύλ ηελ ηζηνξηθόηεηα ηνπ ινγνηερληθνύ θεηκέλνπ θαη ηνπο ηξόπνπο 

κε ηνπο νπνίνπο ηα ηζηνξηθά γεγνλόηα κεηαπιάζνληαη ζε ινγνηερλία. 

 

γ. Η επηινγή ηνπ δελ ελδείθλπηαη, γηαηί ζην πιαίζην ηνπ Αλαιπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο ε 

ζπλεμέηαζε απνθιείεηαη, θαζώο άιινπο δηδαθηηθνύο ζηόρνπο ππεξεηεί ε Ιζηνξία 

θαη άιινπο ε Λνγνηερλία. 

 

δ. Η επηινγή ηνπ δελ ελδείθλπηαη, γηαηί ε αμηνπνίεζε ηεο ηζηνξηθήο πεγήο απνκαθξύλεη 

ηνπο καζεηέο/ηξηεο από ηελ αηζζεηηθή απόιαπζε ηνπ ινγνηερληθνύ θεηκέλνπ. 

 

(κνλάδεο 4) 

 

 

Απάληεζε 

Οξζή είλαη ε απάληεζε β.                                                                          

                                      

11.2. Να επηιέμεηε πνηα δύν (2) από ηα παξαθάησ θείκελα ηεο Γ΄ Λπθείνπ πεγάδνπλ 

από ηζηνξηθέο ζπλζήθεο ηεο ίδηαο πεξηόδνπ ζηελ Διιάδα κε εθείλε ηνπ 

πεδνγξαθήκαηνο ηνπ Γηώξγνπ Ισάλλνπ θαη ζα κπνξνύζαλ λα ζπλεμεηαζηνύλ κε 

απηό.  
 

- Ι.Μ. Παλαγησηόπνπινο, Αστρουεγγιά 

- Γηάλλεο Ρίηζνο, Αποταιρετισμός 

- Γηδώ σηεξίνπ, Οι νεκροί περιμένοσν 

- Μαλόιεο Αλαγλσζηάθεο, «Θεζζαινλίθε, Μέξεο ηνπ 1969 κ.Υ.» 

- Κπξηάθνο Υαξαιακπίδεο, «ηα ζηέθαλα ηεο θόξεο ηνπ»  

- Σάθεο ηλόπνπινο, «Φίιηππνο» 

(κνλάδεο 6) 

 

Απάληεζε  

1. Μαλόιεο Αλαγλσζηάθεο, «Θεζζαινλίθε, Μέξεο ηνπ 1969 κ.Υ.» 

2. Σάθεο ηλόπνπινο, «Φίιηππνο» 
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                                                                                                           (2ρ3=6) 

 

12. Νίθνο Δγγνλόπνπινο, 

«Πνίεζε 1948» 

 

ηνύηε ε επνρή 

ηνπ εκθπιίνπ ζπαξαγκνύ 

δελ είλαη επνρή 

γηα πνίεζε 

θη άιια παξόκνηα: 

ζαλ πάεη θάηη 

λα 

γξαθεί 

είλαη 

σο αλ 

λα γξάθνληαλ 

από ηελ άιιε κεξηά 

αγγειηεξίσλ ζαλάηνπ 

 

γη’ απηό θαη 

ηα πνηήκαηά κνπ 

εηλ’ ηόζν πηθξακέλα                             

(θαη πόηε –άιισζηε– δελ ήζαλ;) 

θη είλαη  

–πξν πάλησλ– 

θαη 

ηόζν 

ιίγα  

      (ΕΛΕΤΙ, 1948) 

 

 

Μαλόιεο Αλαγλσζηάθεο, 

«ηνλ Νίθν Δ… 1949» 

 

Φίινη                                                                                      

Πνπ θεύγνπλ                                                             

Πνπ ράλνληαη κηα κέξα                                         

Φσλέο                                                                    

Σε λύρηα                                                    

Μαθξηλέο θσλέο                                            

Μάλαο ηξειήο ζηνπο έξεκνπο δξόκνπο  

Κιάκα παηδηνύ ρσξίο απάληεζε                

Δξείπηα                                                          

αλ ηξππεκέλεο ζάπηεο ζεκαίεο  

 

Δθηάιηεο,                                                        

ηα ζηδεξέληα θξεβάηηα                                       

Όηαλ ην θσο ιηγνζηεύεη                                        

Σα μεκεξώκαηα.  

(Μα πνηνο κε πόλν ζα κηιήζεη γηα όια απηά;).         

 

(Παρενθέσεις, 1949) 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Νίθνο Δγγνλόπνπινο, «Δκθύιηνο Πόιεκνο», 1949. 
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12.1. Να θαηνλνκάζεηε ηξία (3) ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαπάλσ πνηεκάησλ ηνπ 

Δγγνλόπνπινπ θαη ηνπ Αλαγλσζηάθε πνπ θαηαδεηθλύνπλ ηελ έληαμή ηνπο ζηε 

κνληέξλα πνίεζε.                                                                                           (κνλάδεο 6) 

 

Απάληεζε 

Σξία (3) από ηα αθόινπζα ραξαθηεξηζηηθά: 

Ληηόηεηα, επηγξακκαηηθόηεηα, απνθζεγκαηηθόηεηα, ειιεηπηηθόηεηα, 

πεδνινγηθόηεηα, θαζεκεξηλό ιεμηιόγην, αληηπνηεηηθέο ιέμεηο, δξακαηηθόηεηα θαη 

όρη ιπξηθόηεηα, ζπλεηξκηθόηεηα, δηάζπαζε ηνπ έιινγνπ λνήκαηνο, θαηάθσξε 

παξαβίαζε ησλ παξαδνζηαθώλ θαλόλσλ κνξθήο (δηάιπζε ηεο θόξκαο) ή/θαη 

ησλ γξακκαηνζπληαθηηθώλ θαλόλσλ (π.ρ. θαηάξγεζε ζηίμεο), ειεύζεξνο 

ζηίρνο, απνπζία νκνηνθαηαιεμίαο 

                                                                                                                           (3ρ2=6) 

 

12.2. Να εληνπίζεηε ηξεηο (3) πνηεηηθέο εηθόλεο ζην πνίεκα ηνπ Αλαγλσζηάθε πνπ 

ζπλνκηινύλ κε αλάινγα ζηνηρεία ζηνλ πίλαθα ηνπ Δγγνλόπνπινπ θαη απνδίδνπλ ηε 

θξίθε ηνπ Δκθπιίνπ. Η απάληεζή ζαο λα κελ ππεξβαίλεη ηηο εμήληα (60) ιέμεηο.                                                                                         

 (κνλάδεο 12) 

 

 

Δλδεηθηηθή απάληεζε 

Η ζπλνκηιία ησλ δύν έξγσλ γίλεηαη εκθαλήο από ζεκαηηθέο αλαινγίεο, όπσο νη 

αθόινπζεο:  

- Καη ζηα δύν έξγα δειώλεηαη ε επνρή: βι. ηίηιν ζην πνίεκα ηνπ Αλαγλσζηάθε 

θαη ηνπ Δγγνλόπνπινπ, όπσο θαη ην πεζκέλν γεξκαληθό θξάλνο ζηνλ πίλαθά 

ηνπ. 

- Καη νη δύν θηγνύξεο ηνπ πίλαθα είλαη ζειπθέο (έρνπλ ζηήζε), πβ. «κάλα 

ηξειή» ζην πνίεκα ηνπ Αλαγλσζηάθε, πνπ πηζαλόηαηα απνδίδνπλ αιιεγνξηθά 

ηελ Διιάδα. 

- Σν «ηξππεκέλεο ζεκαίεο» ζην πνίεκα ηνπ Αλαγλσζηάθε απνδίδεηαη ζηνλ 

πίλαθα ηνπ Δγγνλόπνπινπ κε ην θνληάξη πνπ ηξππάεη ηα ζπιάρλα ηεο κίαο 

κνξθήο νδεγεκέλν από ην ρέξη ηεο άιιεο. 

- Ο πόλνο ηνπ Δκθύιηνπ ζπαξαγκνύ ζεκαίλεηαη ζε όιν ην πνίεκα ηνπ 

Αλαγλσζηάθε κε ιέμεηο όπσο εθηάιηεο, (νη θίινη) ράλνληαη/θεύγνπλ, ηα 

εξείπηα, ε λύρηα, νη καθξηλέο θσλέο θαη ην θιάκα ηνπ παηδηνύ.  

Αλάινγα, ζηνλ πίλαθα ηνπ Δγγνλόπνπινπ νη δύν κνξθέο είλαη ε δηζππόζηαηε 

(θαη θαηαμεζρηζκέλε) Διιάδα ηνπ Δκθπιίνπ, όπσο θαίλεηαη θπξίσο από ηελ 

ελαιιαγή ησλ ρξσκάησλ ζηα ελδύκαηά ηνπο (θόθθηλν-κπιε), αιιά θαη από ηα 

ζθνηεηλά ρξώκαηα ηνπ θόληνπ, θαζώο θαη από ηνλ πόλν ηεο κνξθήο πνπ έρεη 

γείξεη θαη ζπαξάδεη.  

 

(3ρ4=12) 

13. Αιέμαλδξνο Παπαδηακάληεο, «Σα πηεξόεληα δώξα» (απόζπαζκα) 
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   Ξέλνο ηνπ θόζκνπ θαη ηεο ζαξθόο, θαηήιζε ηελ παξακνλήλ από ηα ύςε, ζπζηείιαο 

ηαο πηέξπγαο όπσο ηαο θξύπηεη, ζείνο άγγεινο. Έθεξε δώξα από ηα άλσ βαζίιεηα 

δηά λα θηιεύζεη ηνπο θαηνίθνπο ηεο πξσηεπνύζεο. Ήηνλ ν θαιόο άγγεινο ηεο 

πόιεσο.  

   […] Αλέβε εηο κέγα θηίξηνλ πινπζίσο θσηηζκέλνλ. Ήζαλ εθεί πνιιά δσκάηηα κε 

ηξαπέδαο, θ’ επάλσ ησλ έθππηνλ άλζξσπνη κεηξνύληεο αδηαθόπσο ρξήκαηα, παίδνληεο 

κε ραξηία. Ωρξνί θαη δπζηπρείο, όιε ε ςπρή ησλ ήην ζπγθεληξσκέλε εηο ηελ αζρνιίαλ 

ηαύηελ. Ο Άγγεινο εθάιπςε ην πξόζσπνλ κε ηαο πηέξπγάο ηνπ δηά λα κε βιέπεη θ’ 

έθπγε δξνκαίνο.  

   Δηο ηνλ δξόκνλ ζπλήληεζε πνιινύο αλζξώπνπο, άιινπο εμεξρνκέλνπο από ηα 

θαπειεία, νηλνβαξείο, θαη άιινπο θαηεξρνκέλνπο από ηα ραξηνπαίγληα, κεζύνληαο 

ρεηξνηέξαλ κέζελ. Σηλάο είδε λ’ αζρεκνλνύλ, θαη ηηλάο ήθνπζε λα βιαζθεκνύλ ηνλ Άη- 

Βαζίιελ σο πηαίζηελ. Ο Άγγεινο εθάιπςε κε ηαο πηέξπγαο ηα ώηα, δηά λα κελ 

αθνύεη, θαη αληηπαξήιζελ.  

   Τπέθσζθελ ήδε ε πξσία ηεο πξσηνρξνληάο, θαη ν Άγγεινο δηά λα παξεγνξεζεί, 

εηζήιζελ εηο κίαλ εθθιεζίαλ. Ακέζσο πιεζίνλ ηεο ζύξαο είδελ αλζξώπνπο λα 

κεηξνύλ λνκίζκαηα, κόλνλ πσο δελ είρνλ παηγληόραξηα εηο ηαο ρείξαο· θαη εηο ην 

βάζνο, αληίθξπζελ έλα άλζξσπνλ ρξπζνζηόιηζηνλ θαη κηηξνθνξνύληα σο Μήδνλ 

ζαηξάπελ ηεο επνρήο ηνπ Γαξείνπ, πνηνύληα δηαθόξνπο αθθηζκνύο θαη 

επηηεδεπκέλαο θηλήζεηο. Γεμηά θαη αξηζηεξά άιινη κεξηθνί έςαιινλ κε πεπιαζκέλαο 

θσλάο: Σον Δεσπότην και αρτιερέα!  

   Ο Άγγεινο δελ εύξε παξεγνξίαλ. Δπήξε ηα πηεξόεληα δώξα ηνπ –ην άζηξνλ ην 

πξνσξηζκέλνλ λα ιάκπεη εηο ηαο ζπλεηδήζεηο, ηελ αύξαλ, ηελ ηθαλήλ λα δξνζίδεη ηαο 

ςπράο, θαη ηελ δσήλ, ηελ πιαζκέλελ δηά λα πάιιεη εηο ηαο θαξδίαο, εηάλπζε ηαο 

πηέξπγαο, θαη επαλήιζελ εηο ηαο νπξαλίαο αςίδαο.  
 

Αιέμαλδξνο Παπαδηακάληεο, Άπαντα, θξηη. έθδ. Ν. Γ. Σξηαληαθπιιόπνπινο,              

η. Γ΄,  Γόκνο, Αζήλα 2005.  

 

Ιάθσβνο Κακπαλέιιεο, Μαουτχάουζεν (απόζπαζκα) 

   Έλα βξάδπ ην ζηξαηόπεδν απ’ άθξε ζ’ άθξε κηινύζε γηα ηνλ Έιιελα πνπ δνύιεπε 

ζην ζπλεξγείν ησλ ηηκσξεκέλσλ. Σα λέα ηά ’θεξαλ απηνί πνπ δνύιεπαλ ζην ιαηνκείν 

θη είδαλ από θνληά ηη έγηλε. Όηαλ ην πξνζθιεηήξην ηειείσζε θη νη θξαηνύκελνη 

γύξηζαλ ζηηο παξάγθεο, ν έλαο ηα είπε ζηνλ άιινλ. Ο άιινο έηξεμε λα ηα πεη ζηελ 

παξέα ηνπ. Η παξέα ζθόξπηζε λα κνηξάζεη ηα λέα ζηηο παξάγθεο. Οη παξάγθεο 

αδεηάζαλε, νη θξαηνύκελνη καδεύηεθαλ ζηνπο δξόκνπο λα ηα θνπβεληηάζνπλ. Σέηνηα 

λέα αλαηαξάδαλε ην Μανπηράνπδελ. Ήηαλ ζα κηα θξπθή δηαλνκή ειεπζεξίαο. 

   Δκείο κάζακε «ηη έγηλε» από ηνπο έξβνπο κηλαδόξνπο πνπ κέλακε καδί ζηελ ίδηα 

παξάγθα.  

   Ήηαλ κεηά από ην κεζεκεξηαλό θαΐ. Ο Δο-Δο επηθεθαιήο ηνπ ζπλεξγείνπ ησλ 

ηηκσξεκέλσλ είρε ώο εθείλε ηελ ώξα μεθάκεη δεθαεθηά Δβξαίνπο θαη Ρώζνπο 

αηρκαιώηνπο πνιέκνπ.  

   Μόιηο θάπνηνο παξαπαηνύζε, έβαδε ηνπο άιινπο λα ηνλ ζύξνπλε ζηα 

ζπξκαηνπιέγκαηα ηνπ θξάρηε. Δθεί ν Δο-Δο ηνλ έρσλε αλάκεζα ζην θξάρηε θαη ηνλ 
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ππξνβνινύζε. Ύζηεξα έγξαθε ζ’ έλα κπινθ: «Ο ππ’ αξηζ. 137.566 θξαηνύκελνο 

απνπεηξαζείο λα δξαπεηεύζεη εμεηειέζζε επί ηόπνπ». Απηή ηε ζεκείσζε ηελ 

θξαηνύζε γηα ηε βξαδηλή αλαθνξά. Έγξαθε, όκσο, άιιε κηα θαη ηελ θαξθίηζσλε 

πάλσ ζηνλ ζθνησκέλν: «Μόλν ε πεηζαξρία νδεγεί ζηελ ειεπζεξία».  

   ’ έλα αλέβαζκα ηεο ζθάιαο, έλαο Δβξαίνο παξαπαηά. Ο Αληώλεο ηνύ ’θακε λόεκα 

λα πιεζηάζεη. Ο Δβξαίνο πιεζίαζε θη ν Αληώλεο θξάηεζε ην δηθό ηνπ αγθσλάξη κε ην 

δεμηό θαη κε η’ αξηζηεξό αλαζήθσζε ην αγθσλάξη ηνπ Δβξαίνπ. Όκσο απηό έγηλε 

θνληά ζηε κέζε ηεο ζθάιαο. Έκελε αθόκα πνιύ αλέβαζκα. Ο Δο-Δο ηνπο είδε θαη 

ηνπο ρώξηζε. Γηάηαμε ηνλ Δβξαίν λα ηξέμεη. Απηόο αλέβεθε ιίγα ζθαινπάηηα, ύζηεξα 

άθεζε ηελ πέηξα λα πέζεη θαη γνλάηηζε ζην ζθαιί. Ο Δο-Δο ηνλ πιεζίαζε θαη ηνπ είπε 

λ’ αλνίμεη ην ζηόκα. Ο Δβξαίνο άλνημε ην ζηόκα. Ο Δο-Δο έβγαιε ην πεξίζηξνθν, ηό 

’ρσζε ζην ζηόκα ηνπ Δβξαίνπ θαη ππξνβόιεζε.  
 

Ιάθσβνο Κακπαλέιιεο, Μαοσττάοσζεν, Κέδξνο, Αζήλα 1981. 

 

13.1. πλεμεηάδεηε ζηελ Γ΄ Γπκλαζίνπ ην δηήγεκα ηνπ Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε 

«Σα πηεξόεληα δώξα» κε έλα απόζπαζκα από ηελ απηνβηνγξαθηθή καξηπξία 

ηνπ Ιάθσβνπ Κακπαλέιιε Μαοσττάοσζεν. Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο, 

αμηνινγείηε κέζα από θαηάιιειεο εξσηήζεηο θαηά πόζνλ νη καζεηέο/ηξηεο έρνπλ 

εκπεδώζεη νξηζκέλα από ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο «γξακκαηηθήο» ηεο 

αθεγεκαηηθήο γιώζζαο.  

Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ απαληήζεηο ησλ καζεηώλ/ηξηώλ, ζεκεηώλνληαο ζην 

ηεηξάδην απαληήζεσλ «Οξζό» ή «Λάζνο» δίπια ζην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζε 

θάζε πξόηαζε.  

 

α. Ο αθεγεηήο ζηα «Πηεξόεληα δώξα» είλαη απηνδηεγεηηθόο.  

β. ην Μαοσττάοσζεν ε εζηίαζε είλαη κεδεληθή. 

γ. Οη αθεγεκαηηθνί ηξόπνη πνπ εληνπίδνληαη ζηα «Πηεξόεληα δώξα» είλαη ε 

πεξηγξαθή θαη ε δηήγεζε. 

δ. ην Μαοσττάοσζεν ν αθεγεηήο εθθξάδεη έλα ζπιινγηθό ππνθείκελν (αθήγεζε 

«ηνπ εκείο»). 

ε. ηα «Πηεξόεληα δώξα» ρξεζηκνπνηείηαη ε ζακηζηηθή (επαλαιεπηηθή) αθήγεζε. 

ζη. ην Μαοσττάοσζεν ππάξρεη εζσηεξηθόο κνλόινγνο. 

(κνλάδεο 12)                                                                                                                                 

Απάληεζε  

Υαξαθηεξηζκόο 

α. Λάζνο  

β. Λάζνο  

γ. Οξζό  

δ. Οξζό  

ε. Λάζνο  

ζη. Λάζνο                                                                                                     (6ρ2=12) 

13.2. Να δειώζεηε πνην από ηα δύν (2) θείκελα, ηνπ Παπαδηακάληε ή ηνπ 

Κακπαλέιιε, ζεσξείηε σο ην πιένλ θαηάιιειν γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ δείθηε 
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επηηπρίαο «νη καζεηέο λα θαηαλννύλ ηε κε γξακκηθόηεηα ηνπ αθεγεκαηηθνύ 

ρξόλνπ θαη ηε ζεκαζία ησλ αλαρξνληώλ». Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή 

ζαο ζε ηξηάληα (30) πεξίπνπ ιέμεηο, ηεθκεξηώλνληάο ηελ κέζα από ην 

ζπγθεθξηκέλν θείκελν. 

 (κνλάδεο 5) 

Απάληεζε  

Σν πιένλ θαηάιιειν γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ δείθηε επηηπρίαο «νη καζεηέο λα 

θαηαλννύλ ηε κε γξακκηθόηεηα ηνπ αθεγεκαηηθνύ ρξόλνπ θαη ηε ζεκαζία ησλ 

αλαρξνληώλ» είλαη ην Μαουτχάουζεν.   

 (κνλάδεο 2) 

Αηηηνιόγεζε (Δλδεηθηηθή απάληεζε) 

Σν βαζηθό επεηζόδην κε πξσηαγσληζηέο ηνλ Αληώλε, ηνλ Δβξαίν θαη ηνλ 

άλδξα ησλ Δο-Δο έρεη πξνεγεζεί ηεο εμηζηόξεζήο ηνπ από ηνπο έξβνπο 

κηλαδόξνπο θαη ν αθεγεηήο έρεη άγλνηα ησλ γεγνλόησλ ηνπ κεζεκεξηνύ ώο ηε 

ζηηγκή πνπ πιεξνθνξείηαη ό,ηη ζπλέβε ην βξάδπ ηεο ίδηαο κέξαο. 

(κνλάδεο 3) 

 

13.3. Να πξνζδηνξίζεηε πνηα δξαζηεξηόηεηα από ηηο αθόινπζεο δελ ελδείθλπηαη ζην 

πιαίζην ηεο επαγσγηθήο κεζόδνπ δηδαζθαιίαο γηα ηελ εκπέδσζε ηνπ 

παξαπάλσ δείθηε επηηπρίαο ζηα ελ ιόγσ δύν (2) θείκελα. Να αηηηνινγήζεηε ηελ 

απάληεζή ζαο ζε ηξηάληα (30) πεξίπνπ ιέμεηο.  

 

α.  Καηαγξαθή από ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο ησλ βαζηθώλ πεξηζηαηηθώλ ηεο πινθήο κε 

ηε ζεηξά πνπ απηά εμηζηνξνύληαη ζην θείκελν όπνπ ε αθήγεζε είλαη κε γξακκηθή. 
 

β.  Καηαλόεζε ηεο γξακκηθόηεηαο θαη ηεο κε γξακκηθόηεηαο ηνπ αθεγεκαηηθνύ 

ρξόλνπ κέζα από ηε ζύγθξηζε ησλ δύν θεηκέλσλ από ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο.  
 

γ. Δπεμήγεζε από ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθό ζηελ αξρή ηνπ καζήκαηνο ησλ όξσλ 

γραμμικότητα τοσ αυηγηματικού τρόνοσ θαη ανατρονία θαη έπεηηα εμέηαζε ηνπ θαηά 

πόζνλ ηα ζηνηρεία απηά εληνπίδνληαη ζηα δύν θείκελα.   

                                                                                                                 (κνλάδεο 6) 

 

Απάληεζε 

Γελ ελδείθλπηαη ε δξαζηεξηόηεηα (γ).                                                      

                                                                                                                  (κνλάδεο 2)  

 

Αηηηνιόγεζε                                                              

Γελ ελδείθλπηαη ε δξαζηεξηόηεηα (γ) γηαηί πξόθεηηαη γηα παξαγσγηθή κέζνδν 

δηδαζθαιίαο.  

Ο/Η εθπαηδεπηηθόο δίλεη/πξνζθέξεη εμαξρήο έηνηκε ηε λέα γλώζε ζε ζεσξεηηθό 

επίπεδν, δεηώληαο αθνινύζσο ηελ εθαξκνγή ηεο ζηα ζπγθεθξηκέλα θείκελα. 

                                                                                                                   (κνλάδεο 4) 

ΣΔΛΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟΤ ΓΟΚΙΜΙΟΤ 


