ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥΙΟΥΝΙΟΥ
ΤΑΞΗ: Α ΛΥΚΕΙΟΥ
ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
ΘΕΜΑΤΑ
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
«Απολείπειν ο Θεός Αντώνιον»
Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
1) Ένα χαρακτηριστικό της ποίησης του Κ.Π.Καβάφη είναι ότι ο
ποιητής τοποθετεί τα ποιήματά του μέσα στον ιστορικό χρόνο.
α) Σε ποια χρονική περίοδο και σε ποιον τόπο τοποθετεί ο
Καβάφης το συγκεκριμένο ποίημα;
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β) Ποια ελληνικά χαρακτηριστικά έχει ο «πρωταγωνιστής» του
ποιήματος ;
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2) Το ποίημα αποτελείται από τρεις ενότητες. Σε ποια νοηματική
σχέση βρίσκονται μεταξύ τους;
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3) Να επισημάνετε πέντε σημεία του ποιήματος, στα οποία είναι
εμφανής η ειρωνεία του ποιητή.
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4) Ποιο τίμημα πληρώνει ο Αριστομένης για την «καλούτσικην
εντύπωσι» που δημιουργεί η συμπεριφορά του;
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5) Αφού μελετήσετε το παρακάτω απόσπασμα, να συγκρίνετε τις
απόψεις του Κ.Π.Καβάφη και του Ε.Π.Παπανούτσου για τους
λόγους που οδηγούν τους ανθρώπους να κατασκευάζουν
προσωπεία και να αποκρύπτουν το πραγματικό τους πρόσωπο.

«Ο άνθρωπος είναι απ’ όλα τα ζώα το εφευρετικότερο και το
ικανότερο να ψευτίζει και τα πράγματα γύρω του και τον ίδιο τον
εαυτό του. Για τούτο η αλήθεια έγινε ανέκαθεν ο μεγάλος καημός, το
ιδανικό και η αρετή του. Από τα πρώτα βήματα της ζωής το ψεύδος
μάς πολιορκεί και προσπαθεί να μας υποτάξει. Αδύνατοι καθώς
είμαστε στην αρχή, πριν γνωρίσομε το αληθινό μας πρόσωπο,
κατασκευάζομε σιγά – σιγά το προσωπείο μας – για να αμυνόμαστε
με τις περισσότερες ελπίδες και να κάνομε τις επιθέσεις μας με τις
λιγότερες απώλειες.
Όσο δυναμώνομε και πλουτίζομε τον
εσωτερικό μας κόσμο, όσο γινόμαστε στερεώτεροι, τόσο η
«ηθοποιία» μας στενοχωρεί και μας ντροπιάζει και αναζητούμε στην
αλήθεια την ελευθερία μας, το φανέρωμα και την πραγμάτωση του
γνήσιου εαυτού μας. Η αναζήτηση αυτή είναι ένας θανάσιμος,
τραχύς και επικίνδυνος αγώνας, όπου ελάχιστοι νικούν και
σώζονται. Οι πλείστοι πεθαίνουν χωρίς ούτε οι άλλοι, ούτε οι ίδιοι
να γνωρίσουν το αληθινό πρόσωπό τους.»
Ε.Π.Παπανούτσος
«Πρακτική Φιλοσοφία»
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ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΘΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
Καλή Επιτυχία!

