ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ – ΙΟΥΝΙΟΥ
ΜΑΘΗΜΑ: ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ
Α. Κείμενο: «Πολεμική Ιστορία», Αντώνη Σαμαράκη.
Β. Παρατηρήσεις.
1. Να αποδοθεί περιληπτικά το περιεχόμενο του κειμένου σε 10 σειρές.
2.
I. Το διήγημα ξεκινάει με αοριστία χρόνου, τόπου και προσώπων. Για
ποιους λόγος πιστεύετε ότι γίνεται αυτό;
II. Για ποιο λόγο νομίζετε ότι ο συγγραφέας δεν προτείνει λύση στο τέλος
αλλά αφήνει τους αναγνώστες να προβληματιστούν; (Να απαντήσετε
αφού λάβετε υπόψη σας τον τίτλο του βιβλίου «Ζητείται Ελπίς».
3.
I. Να επισημάνετε 2 εικόνες (οπτικές, ακουστικές ή κινητικές) που να
φανερώνουν το ρεαλιστικό χαρακτήρα του διηγήματος.
II. Στο διήγημα αντιπαρατίθενται 2 καταστάσεις: ο πόλεμος ως
πραγματικότητα και η ειρήνη ως ελπίδα. Να βρείτε και να καταγράψετε
τρεις (3) επιμέρους αντιθέσεις από το κείμενο.
4. Η πολεμική Ιστορία μας δίνει ένα μήνυμα αντιπολεμικό που είναι ότι θα
γλιτώσουμε τον πόλεμο, μόνο αν δώσουμε στη νέα γενιά αξίες αντιπολεμικές
και μεγαλώσουμε τα παιδιά σ’ ένα κόσμο αγάπης και ειρήνης. Αφού
διαβάσετε το ποίημα που ακολουθεί: «Ποιήματα που μας διάβασε ένα βράδυ
ο λοχίας Otto V.» να βρείτε που υπάρχει αντιπολεμικό μήνυμα και να το
καταγράψετε.
Μανώλης Αναγνωστάκης
Ποιήματα που μας διάβασε ένα βράδυ ο λοχίας Otto V…
Σε δυο λεφτά θ’ ακουστεί το παράγγελμα «Εμπρός»
Δεν πρέπει να σκεφτεί κανένας τίποτ’ άλλο
Εμπρός η σημαία μας κι εμείς εφ’ όπλου λόγχη από πίσω
Απόψε θα χτυπήσεις ανελέητα και θα χτυπηθείς.
Θα τραβήξεις μπροστά τραγουδώντας ρυθμικά εμβατήρια
Θα τραβήξεις μπροστά που μαντεύονται χιλιάδες ανήσυχα μάτια
Εκεί που χιλιάδες χέρια σφίγγονται γύρω από μι’ άλλη σημαία
Έτοιμα να χτυπήσουνε και να χτυπηθούν.
Σ’ ένα λεφτό πρέπει πια να μας δώσουν το σύνθημα
Μια λεξούλα μικρή μες τη νύχτα, που σε λίγο εξαίσια θα λάμψει.
(Κι εγώ που ‘χω μια ψυχή παιδική και δειλή
Που δε θέλει τίποτα άλλο να ξέρει απ’ την αγάπη

Κι εγώ πολεμώ τόσα χρόνια χωρίς, Θε μου, να μάθω γιατί
Και δε βλέπω μπροστά τόσα χρόνια παρά μόνο το δίδυμο αδερφό μου.)

