
                          Επαναληπτικές ερωτήσεις στη λογοτεχνία Στ τάξης  

 

Α.Αλεξανδρινοί βασιλείς  

1. Να αναφέρεις αν το ποίημα είναι ιστοριογενή ή ιστορικοφανή. 

2. Το ποίημα έχει έντονο το στοιχείο της ειρωνείας (δραματική, λεκτική ,τραγική ειρωνεία). 

Μπορείς να την αναγνωρίσεις  στο ποίημα;  

3. Αφού παρουσιάσεις την εθνολογική σύνθεση των Αλεξανδρινών  κατά την τελετή  των δώρων,  

να χαρακτηρίσεις τη στάση  τους και να  δικαιολογήσεις  την απάντησή σου με  αναφορές στο 

ποίημα. 

4. Στο ποίημα υπάρχει το θεατρικό στοιχείο. Να αναφέρεις δύο στοιχεία που να το αποδεικνύουν. 

5. Να χαρακτηρίσεις τον Καισαρίωνα και να τεκμηριώσεις την απάντησή σου. 

6. Να εντοπίσεις δύο εκφραστικά μέσα στο ποίημα , αναφέροντας τους στίχους. 

7. Στο περιστατικό που διηγείται ο Καισαρίωνας κεντρικά πρόσωπα είναι ο Αντώνιος και η 

Κλεοπάτρα. Εδώ πώς δηλώνεται η παρουσία τους; Ποια είναι τα κύρια πρόσωπα;; 

 
Β.΄Αξιον Εστί ΕΝΑ το χελιδόνι Οδ. Ελύτης 

 

8.  Στο  ποίημα υπάρχει ένα αισιόδοξο μήνυμα. Αφού  το επισημάνεις ,να το αναλύσεις. 
9. Να αποδώσεις  το νόημα του πιο κάτω δίστιχου  .  

 
 

(β) Θέ μου Πρωτομάστορα 
                  Θέ μου Πρωτομάστορα  

*  μ’ έζωσες τις 
ακρογιαλιές  
στα βουνά με 
θεμέλιωσες!  

 
10. Να γράψεις δύο εκφραστικά μέσα που χρησιμοποιεί ο Οδυσσέας Ελύτης στο  

ποίημα, αναφέροντας τους σχετικούς στίχους. 
11.  Τι συμβολίζει το σώμα του Μαγιού, ήλιος  και το βαθύ πηγάδι; 

 
Γ. Τη γλώσσα μου έδωσαν ελληνική, Οδ. Ελύτης 
 
12. Να εντοπίσεις και να αναπτύξει τους στίχους με τους οποίους ο ποιητής 

διατυπώνει την πίστη του στην αδιάσπαστη συνέχεια της ελληνικής γλώσσας. 
13. Να παρουσιάσεις με συντομία τα συναισθήματα του ποιητή απέναντι στην ελληνική γλώσσα , 

τεκμηριώνοντας την απάντησή σου με λέξεις/ φράσεις  από το ποίημα. 
14. Να γράψεις δύο εκφραστικά μέσα που χρησιμοποιεί ο Οδυσσέας Ελύτης στο  

ποίημα, αναφέροντας τους σχετικούς στίχους. 
15. Ποιοι παράγοντες διαμόρφωσαν την ελληνική γλώσσα.; 
16. Ποιος είναι ο ρόλος της λέξης «εκεί»; 
 



Ελένη, Γ. Σεφέρη 
 
17. Ποιο μέσο χρησιμοποιεί το ποιητικό υποκείμενο , για να θέσει σε κίνηση τη μνήμη και τις σκέψεις 

του Τεύκρου; 
18. Γιατί ο ποιητής δίνει έκταση στην περιγραφή της Ελένης στους στίχους 32-36; Να κάνεις 

σύγκριση με τον στίχο 40 και να γράψεις  τι παρατηρείς . 
19. Να αναφέρεις αν το επιμύθιο είναι αισιόδοξο ή απαισιόδοξο. Να δικαιολογήσεις την απάντησή 

σου. 
20. Πίσω από τον Τεύκρο ακούγεται η φωνή του ποιητικού υποκειμένου. Να εντοπίσεις τρία σημεία 

και να τα αναλύσεις. 
21. Τι συμβολίζει η Ελένη; 
22. Να γράψεις δύο εκφραστικά μέσα που χρησιμοποιεί ο Γ. Σεφέρη στο  

ποίημα, αναφέροντας τους σχετικούς στίχους. 
23. Να γράψεις δύο χαρακτηριστικά της ποίησης του Γ. Σεφέρη,  

αναφέροντας τους σχετικούς στίχους. 
 
 
Οι νεκροί περιμένουν, Διδώ Σωτηρίου 
 
24. Να χαρακτηρίσεις τον καπτάν Μαθιό και την κόνα Αγγελικώ . 
25. Στο απόσπασμα φαίνεται η ταξική ανισότητα στην κοινωνία του Αϊδινιδίου. Να την εντοπίσεις. 
26. Να αναφέρεις το είδος α) του αφηγητή,  β) της εστίασης.  Τι πετυχαίνει με αυτό  η αφηγήτρια;  
27. Να εντοπίσεις τρεις αφηγηματικούς τρόπους που χρησιμοποιεί η αφηγήτρια, για να ζωντανέψει 

τις αφηγήσεις της. 
 



 


