
                          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. 
 



28. σε συλλογικό με τον πληθυντικό (αγοραπωλησίες, κατολίσθηση αξιών αναγκαστική 

μετανάστευση). 

29.  
30. Παντελής Μηχανικός, «Ονήσιλος»  (2010) 
31. Δίπλα μου ήτανε ο Ονήσιλος  
32. βγαλμένος απ’ την ιστορία και το θρύλο  
33. ολοζώντανος.  
34. Αρχιλεβέντης βασιλιάς αυτός  
35. κρατούσε στο χέρι ό,τι του ’ χε απομείνει:  
36. ένα καύκαλο  
37. - το δικό του κρανίο -  
38. γεμάτο μέλισσες.  
39. Δέκα χρόνια έστελλε τις μέλισσές του ο Ονήσιλος  
40. να μας κεντρίσουν  
41. να μας ξυπνήσουν  
42. να μας φέρουν ένα μήνυμα.  
43. Δέκα χιλιάδες μέλισσες έστειλε ο Ονήσιλος  
44. κι όλες ψοφήσανε απάνω στο παχύ μας δέρμα 
45. χωρίς τίποτα να νιώσουμε.  
46. Κι όταν το ποδοβολητό των βαρβάρων  
47. έφτασε στη Σαλαμίνα 
48. φρύαξε ο Ονήσιλος.  
49. Άλλο δεν άντεξε.  
50. Άρπαξε το καύκαλό του  
51. και το θρυμμάτισε απάνω στο κεφάλι μου.  
52. Κι έγειρα νεκρός.  
53. Άδοξος, άθλιος,  
54. καταραμένος απ’ τον Ονήσιλο.  

55. «Κατάθεση» 1975  
56.  
57. Ερωτήσεις: 
58. Στο πιο πάνω ποίημα ο Ονήσιλος και οι μέλισσες λειτουργούν συμβολικά. Να 

ερμηνεύσετε τα σύμβολα αυτά.  
59.  
60. Ονήσιλος: Σύμβολο αγωνιστικότητας, αυτοθυσίας και ηρωισμού. Είναι πρότυπο 

αρετής και λεβεντιάς και διαχρονικό/ιστορικό σύμβολο γνήσιας ελληνικότητας.  
61. μέλισσες: Συμβολίζουν τα μηνύματα των καιρών που εκπέμπονται αδιάκοπα και 

επίμονα για αφύπνιση και ανάληψη του χρέους. Επίσης συμβολίζουν την αγνότητα 
και την εργατικότητα. 

62.  
63.  
64. Στους στίχους «Κι όταν το ποδοβολητό των βαρβάρων … και το θρυμμάτισε 

απάνω στο κεφάλι μου» ο Ονήσιλος παρουσιάζεται να οργίζεται και να ξεσπά. 
Να εξηγήσετε από πού πηγάζει η αντίδραση αυτή αντλώντας στοιχεία από 
ολόκληρο το ποίημα.  

65.  
66. Η αντίδραση του Ονήσιλου πηγάζει από το γεγονός ότι αυτός έχει προβλέψει τους 

κινδύνους που διέτρεχε ο ελληνισμός της Κύπρου, προσπάθησε για μεγάλο χρονικό 
διάστημα να μας προειδοποιήσει (Δέκα χρόνια έστελλε τις μέλισσές του ο Ονήσιλος 
να μας κεντρίσουν να μας ξυπνήσουν να μας φέρουν ένα μήνυμα) και να μας 
οδηγήσει στην αφύπνιση και τη δράση. Εμείς, όμως, (οι Έλληνες της Κύπρου) 
αγνοήσαμε τα μηνύματά του, αδιαφορήσαμε, παραδοθήκαμε στον ευδαιμονισμό 



(ψοφήσανε απάνω στο παχύ μας δέρμα), αποτύχαμε να αντιληφθούμε την 
κρισιμότητα των καιρών (γεγονότα 1963-64, γεγονότα 1967, πραξικόπημα) με 
αποτέλεσμα να αποτύχουμε να επιτελέσουμε το χρέος μας, όπως οφείλαμε (το 
ποδοβολητό των βαρβάρων έφτασε στη Σαλαμίνα). 

67.  
68.  
69. Εκτός από τα σύμβολα ο ποιητής χρησιμοποιεί και άλλα εκφραστικά μέσα. Να  
70. γράψετε δύο από αυτά κάνοντας αναφορά σε συγκεκριμένους στίχους.  

71.   
72. Εκφραστικά μέσα:  
73. Εικόνες  
74. Ειρωνεία/Σαρκασμός: «κι όλες ... δέρμα»  
75. Επανάληψη: «δέκα χρόνια ... Ονήσιλος»  
76. «δέκα χιλιάδες ...»  
77. «να μας»  
78. Ασύνδετο σχήμα: “να μας κεντρίσουν ... μήνυμα“  
79. Μεταφορές  
80. Εξωλογικό στοιχείο - Αναχρονισμός  
81. Χρήση επιθέτων: «Άδοξος, Άθλιος, καταραμένος» 
82.   

83.  

84.  Γ.Φ. Πιερίδης, «Ο Πορτοκαλόκηπος»  
85.  
86. Όμως μετά την ταφή του Αρτέμη ήρτε η νύχτα κι ο κόσμος άρχισε διακριτικά, μ’ ένα 

σφίξιμο χεριού, μ’ ένα λόγο καλό, να φεύγει. Ώσπου, περασμένα μεσάνυχτα, οι δυο 
γερασμένοι γονιοί απόμειναν μόνοι, δίχως παραστεκάμενους στο σπαραγμό τους.  

87. Ο Πετρής ένιωσε τότε σαν να προσγειώθηκε στη γνώριμη περιοχή της καθημερινής 
ζωής. Γύρισε και κοίταξε τη μάννα, που καθόταν βουβή με διπλωμένες τις άχρηστες 
πια φτερούγες της στοργής της, κι ένιωσε πάλε κείνη την τρυφερότητα μεσ’ στην 
καρδιά του και στις παλάμες του ένα μερμήγκισμα από συγκρατημένο χάδι. Ύστερα 
κείνη, αποκαμωμένη, έγειρε τάχα να κοιμηθεί κι ο Πετρής, που δεν τόνε χωρούσε ο 
τόπος, άνοιξε την πόρτα και βγήκε στο περβόλι.  

88. Η ζωντανή παρουσία των δέντρων του, η γνώριμη ανασεμιά τους κάτω απ’ την 
αστροφεγγιά, τόνε παράσυραν όπως πάντα μέσα στη δικιά τους τροχιά.  

89. Ήταν η γλυκύτατη ώρα, που προμηνάει τη χαραυγή. Ο γρύλος κεντούσε το κέντημα 
της τρίλλιας του πάνω στον πέπλο της σιωπής. Μια κότα φτεράκιασε μέσ’ στο κοτέτσι. 
Από πέρα ακούστηκε μουκάνισμα βοδιού. Ύστερα ο ορίζοντας πήρε να ροδίζει κι ο 
Πετρής πρόσεξε πως ο καιρός ήταν ξερός και ήσυχος. «Καιρός για θειάφισμα», 
σκέφτηκε κι ο δουλευτής, που ξύπνησε μέσα του, συνδέοντας αυθόρμητα τη σκέψη 
με την πράξη, πήγε στην παράγκα όπου είχε συγυρισμένα τα σύνεργά του, πήρε το 
θειαφιστήρι κι αρχίνησε δουλειά.  

90. Το θειαφιστήρι γέμισε τη σιωπή της ορθρινής ώρας μ’ ένα παράξενο ήχο, που έμοιαζε 
σαν επίμονο και ρυθμικό αγκομαχητό ζωντανού κι ήταν σα να καλούσε τον ήλιο καθώς 
δυνάμωνε κι απλωνόταν το φως της αυγής για να δώσει στο καθετί ένα εξαίσιο νόημα.  

91.  
92. Ερωτήσεις: 
93. Με βάση το απόσπασμα από το διήγημα του Ν. Κάσδαγλη «Σοροκάδα», να περιγράψετε 

και να αιτιολογήσετε τη συμπεριφορά των Ελλήνων νησιωτών στο άκουσμα της 
επίσκεψης του αμερικανικού πολεμικού πλοίου. 

94.  



95. Η επίσκεψη του αμερικανικού πολεμικού πλοίου προκαλεί τις σχετικές ετοιμασίες των 
Ελλήνων νησιωτών. Οι ιδιοκτήτες αλλάζουν τις ονομασίες των μπαρ τους για την 
περίσταση και φέρνουν «κορίτσια» από τον Πειραιά.  

96. Οι ετοιμασίες αυτές, κυρίως των ντόπιων επαγγελματιών, αντανακλούν μια νοοτροπία 
υποτέλειας, δουλοπρέπειας και κερδοσκοπισμού/οικονομικού συμφέροντος στην 
υπηρεσία των αμερικανών.  

97.  
98.   Να παρουσιάσετε τη σχέση ανθρώπου – φύσης, όπως αυτή φαίνεται  
99. στο απόσπσμα από το κείμενο «Πορτοκαλόκηπος».  
100.  
101. .  
102. Στον «Πορτοκαλόκηπο» τονίζεται το σφιχτό δέσιμο του ανθρώπου με τη φύση. Το 

δέσιμο αυτό όχι μόνο δε διασπάται, ακόμα και από το γεγονός του θανάτου του πιο 
αγαπημένου προσώπου, αλλά βοηθά στο να ξεπεραστεί ο πόνος αυτός και λειτουργεί 
ενισχυτικά για τη συνέχεια της ζωής. Η φύση γίνεται χώρος καταφυγής και 
παρηγοριάς. 

103.  

104. Ι. Κώστας Μόντης, «Έλληνες ποιητές» (2011) 

105.  

106. Ελάχιστοι μας διαβάζουν, 

107. ελάχιστοι ξέρουν τη γλώσσα μας, 

108. μένουμε αδικαίωτοι κι αχειροκρότητοι 

109. σ’ αυτή τη μακρινή γωνιά, 

110. όμως αντισταθμίζει που γράφουμε Ελληνικά. 

111.  
112. Ερωτήσεις: 

113. (α) Στο πιο πάνω ποιήμα του Κώστα Μόντη διαγράφονται κάποια από τα 

114. χαρακτηριστικά της ποιητικής του τεχνικής. Να εντοπίσετε και να καταγράψετε δύο 

115. από αυτά αναφέροντας και συγκεκριμένους στίχους. 

116.  

117. Ενδεικτικά αναφέρονται τα πιο κάτω: 

118. Επιγραμματικότητα (από όλους τους στίχους) 

119. Λιτότητα - ακαριαίος λόγος (από όλους τους στίχους) 

120. Επανάληψη 

121. -Ελάχιστοι 

122. -Είναι δύσκολο να πιστέψω 

123. πως μας τους έφερε 

124. -θάλασσα της Κερύνειας 

125. Πυκνότητα 

126. -μένουμε αδικαίωτοι και αχειροκρότητοι 

127. -μακρινή γωνιά 

128. -αντισταθμίζει 

129. -είναι δύσκολο να πιστέψω 

130. Αμεσότητα (από όλους τους στίχους) 

131. Αντίθεση 

132. -όμως αντισταθμίζει που γράφουμε Ελληνικά  

133.  

134.  

135.  

136.  

137.  



138.  

 


