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Ενδεικηικές ερωηήζεις 

1. Να εληνπίζεηε ζην πνίεκα ηα ζηνηρεία πνπ κε βάζε ηα νπνία ηεθκεξηώλεηαη ν 

επηζηνιηθόο ηνπ ραξαθηήξαο.  

2. Να αλαγλσξίζεηε ζην πνίεκα ηηο «θσλέο» πνπ αθνύγνληαη θαη ην ππνθείκελό 

ηνπο. Να εμεγήζεηε πνηα είλαη ε ιεηηνπξγία ηνπο ζην πνίεκα.  

3. (α) Να εληνπίζεηε ηνπο ζηίρνπο πνπ πξνβάιινπλ ηελ ελόηεηα θαη ηνπο ζηίρνπο 

πνπ πξνβάιινπλ ηελ απνπζία ελόηεηαο. β) Να αλαθέξεηε κε πνηα εθθξαζηηθά 

κέζα παξνπζηάδoληαη ζην πνίεκα ε ελόηεηα θαη ε απνπζία ελόηεηαο. γ) Να 

εμεγήζεηε πνηα είλαη ε ιεηηνπξγία απηώλ ησλ εθθξαζηηθώλ κέζσλ. 

4. Να αλαθέξεηε ζε πόζεο θαη πνηεο ελόηεηεο ζα κπνξνύζε λα ρσξηζηεί ην 

πνίεκα. Πνηα ζηνηρεία ζάο βνεζνύλ λα δηαθξίλεηε ηηο ελόηεηεο;  

5. Να δηαθξίλεηε πνηεο είλαη νη πξνβιέςεηο θαη νη αλεζπρίεο ηνπ πνηεηηθνύ 

ππνθεηκέλνπ ζηηο δύν ελόηεηεο ηνπ πνηήκαηνο. Να πξνζδηνξίζεηε κε πνηα 

εθθξαζηηθά κέζα παξνπζηάδνληαη απηέο. Τεθκεξηώζηε κε αλαθνξά ζε 

ζπγθεθξηκέλνπο ζηίρνπο.   

6. Να εμεγήζεηε πνηνη ιόγνη σζνύλ ην πνηεηηθό ππνθείκελν, ώζηε λα 

πξαγκαηνπνηήζεη ηελ πξόζεζή ηνπ γηα εγθαηάιεηςε ηεο ελόηεηαο θαη ηεο 

ζπλνρήο ζηελ πξώηε ελόηεηα θαη πνηνη ζηε δεύηεξε. Να ηεθκεξηώζεηε ηελ 

απάληεζή ζαο κε ζηίρνπο από ην πνίεκα.  

7. α) Να θαηαγξάςεηε ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ πνηεηηθνύ ππνθεηκέλνπ θαη λα 

ηεθκεξηώζεηε ηελ απάληεζή ζαο κε αλαθνξέο ζην πνίεκα. β) Να εμεγήζεηε κε 

πνην έλα ζρήκα ιόγνπ ηνλίδεηαη θαζέλα από ηα ζπλαηζζήκαηα απηά. 

Δηθαηνινγήζηε.  

8. Να δηαθξίλεηε αλ ην πνίεκα έρεη ηνλ επηθό-εξσηθό ραξαθηήξα ηεο πνίεζεο «ηνπ 

εκείο» ή ηνλ ιπξηθό ραξαθηήξα ηεο πνίεζεο «ηνπ εγώ». Τεθκεξηώζηε ηελ 

απάληεζή ζαο κε αλαθνξέο ζην πνίεκα.  

9. Εμσγελείο παξάγνληεο θαίλεηαη λα επεξεάδνπλ ηελ ςπρνινγηθή θαηάζηαζε ηνπ 

πνηεηηθνύ ππνθεηκέλνπ. Να εληνπίζεηε ηνπο εμσγελείο απηνύο παξάγνληεο 

ζηνπο ζηίρνπο ηνπ Μέξνπο ζ΄ θαη λα εμεγήζεηε πώο απηνί επηδξνύλ ζηα 

ζπλαηζζήκαηα θαη ζηηο αληηδξάζεηο ηνπ πνηεηηθνύ ππνθεηκέλνπ. 

10. Να αλαθέξεηε πνηα είλαη ε ζρέζε ηνπ πνηεηηθνύ ππνθεηκέλνπ κε ηνλ θόζκν πνπ 

ην πεξηβάιιεη. Θα ζεσξνύζαηε επίθαηξν ην απόζπαζκα ηνπ πνηήκαηνο απηνύ. 

Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 

11. Να εμεγήζεηε πώο ζπλδέεηαη ην πνίεκα κε ηε ζύγρξνλε ηζηνξία ηεο Κύπξνπ. 

12. Θεσξείηε όηη ην πνίεκα είλαη αηζηόδνμν ή απαηζηόδνμν; Τεθκεξηώζηε κε ζηνηρεία 

από ην πνίεκα.  

13.  Να εληνπίζεηε ζην πνίεκα ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πνίεζεο ηνπ Μόληε.  

14. Να εληνπίζεηε ζην πνίεκα ραξαθηεξηζηηθά ηεο λεσηεξηθήο – κνληέξλαο 

πνίεζεο. 

15.  Να δώζεηε έλαλ άιιν ηίηιν γηα ην απόζπαζκα ζ΄ θαη λα εμεγήζεηε ηελ επηινγή 

ζαο.  

16. Να εληνπίζεηε ηηο παξνκνηώζεηο ζην πνίεκα θαη λα εμεγήζεηε ηε ιεηηνπξγία 

ηνπο ζε ζρέζε κε ηελ αξρηθή πξόζεζε ηνπ πνηεηηθνύ ππνθεηκέλνπ θαη ηελ 

ηειηθή ηεο έθβαζε.  

17. Να θαηαγξάςεηε έλα παξάδεηγκα αζύλδεηνπ ζρήκαηνο ζην πνίεκα θαη λα 

ζρνιηάζεηε ηε ιεηηνπξγία ηνπ.  
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18. α) Να δηαβάζεηε ηνλ πην θάησ νξηζκό ηνπ δξακαηηθνύ κνλνιόγνπ θαη λα 

ππνγξακκίζεηε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ: 

Δραματικός μονόλογος= Τεσνική ζηην ποίηζη με ηα ακόλοςθα 

σαπακηηπιζηικά: 1) Ένα και μόνο ππόζυπο εκθέπει ηον λόγο, ο οποίορ και 

αποηελεί ολόκληπο ηο ποίημα. 2) Αςηό ηο ππόζυπο διαλέγεηαι και αλληλεπιδπά 

με ένα ή πεπιζζόηεπα άλλα ππόζυπα· όμυρ, η παποςζία ηος ακποαηή, 

ο,ηιδήποηε λέει ή κάνει, μαρ γνυζηοποιείηαι μόνο μέζα από ηιρ νύξειρ ηος 

μοναδικού ομιληηή. 3) Η κύπια απσή ηηρ ζςγκπόηηζηρ ηος δπαμαηικού 

μονολόγος είναι η αποκάλςτη ηηρ ιδιοζςγκπαζίαρ και ηος σαπακηήπα ηος 

ομιληηή. 
 

Κιηκάθην Λνγνηερλίαο, Δηεύζπλζε Μέζεο Εθπαίδεπζεο – Υπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ, 

Γισζζάξην λογοηεσνικών όπυν, 2016, 13: 

http://logom.schools.ac.cy/index.php/el/yliko/logotechnikos-grammatismos (όπνπ θαη 

βηβιηνγξαθία)  

 

β) Έρνληαο ππόςε ηνλ πην πάλσ νξηζκό, λα εληνπίζεηε ζην Δεύηεπο γπάμμα 

ζηη μηηέπα, θ΄, ηξία ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δξακαηηθνύ κνλνιόγνπ θαη λα ηα 

θαηαγξάςεηε. Τεθκεξηώζηε ηελ απάληεζή ζαο κε αλαθνξέο ζην πνίεκα.  

 

19. Να εληνπίζεηε δύν αληηζεηηθά δεύγε ζην πνίεκα θαη λα εμεγήζεηε ηνλ ξόιν πνπ 

επηηεινύλ.  

 

 

Προηεινόμενο ποίημα για ζσνανάγνωζη  

 

Δίλεηαη ην πνίεκα ηνπ Π. Μεραληθνύ «Γξάκκα» γηα ζπλαλάγλσζε κε ην Δεύηεπο 

γπάμμα ζηη μηηέπα, ζ΄, ηνπ Κ. Μόληε 

Η ζπλαλάγλσζε ησλ δύν πνηεκάησλ κπνξεί λα επηθεληξσζεί ζε νξηζκέλνπο από 

ηνπο αθόινπζνπο άμνλεο:  

α. ζύκβνιν ηεο κεηέξαο  

β. επηζηνιηθή κνξθή ησλ πνηεκάησλ 

γ. πξνζέζεηο θαη ζπλαηζζήκαηα πνηεηηθνύ ππνθεηκέλνπ 

δ. ζρήκαηα ιόγνπ 

Πανηελή Μητανικού, «Γράμμα» (ΚΚΛ, 190) 
 

Αγαπεηή κνπ κεηέξα 
 
Η αγάπε ζνπ, 
ζε πιεξνθνξώ 
κνπ δπζθνιεύεη ηε δσή. 
Εδώ πέξα δελ ππάξρεη άιιε δηέμνδνο. 
Πεξπαηώ ζηνπο δξόκνπο 
κε ηελ ύπαξμή κνπ γξακκέλε θάησ απ' ηα παπνύηζηα κνπ, 
πνπ ηε δνπιεί ην θάζε κνπ πάηεκα. 
Κακηά θνξά βγάδνπκε ην παπνύηζη καο 
θαη ην πεηάκε ζηνλ αέξα, 
γηαηί είλαη αλάγθε λα παίμνπκε. 
Κάπνηα κέξα κπνξεί λα ην ράζσ κέζα ζ' απηή ηελ νρινβνή 
καδί κε ό,ηη έρεη γξακκέλν από θάησ. 
  
Εζύ κνπ είπεο λα κελ ηα θάλσ όι' απηά. 

http://logom.schools.ac.cy/index.php/el/yliko/logotechnikos-grammatismos
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Μα αθξηβώο ζνπ γξάθσ γηα λα ζε πιεξνθνξήζσ πσο δελ γίλεηαη 
δηαθνξεηηθά. 
Δελ κπνξώ λα ζ' επραξηζηήζσ. 
Η αγάπε ζνπ κε ηξαβά από ηα καιιηά, όηαλ εγώ 
κάρνκαη νιάθεξνο, 
κ' απνζπά δπλάκεηο, 
απηή ηελ θξίζηκε ζηηγκή, 
πνπ κόλν κε καληήιηα βξεκέλα ζην αίκα 
πξνζπαζνύκε λα δξνζίζνπκε ην κέησπν ησλ δαιηζκέλσλ καο 
πεπνηζήζεσλ. 
 

Ελδεηθηηθέο εξσηήζεηο γηα ηε ζπλαλάγλσζε: 

α) Να ζπγθξίλεηε ηε κνξθή ηεο κεηέξαο, όπσο απηή παξνπζηάδεηαη ζηα δύν 

πνηήκαηα.  

β) Να ζπζρεηίζεηε ηνπο ηίηινπο ησλ δύν πνηεκάησλ κε ην κήλπκα πνπ επηζπκεί λα 

ζηείιεη ν απνζηνιέαο ζηνλ απνδέθηε  θαζελόο από απηά. 

γ) 1. Να εληνπίζεηε πνηα είλαη ε θνηλή ςπρηθή δηάζεζε ζηα δύν πνηήκαηα θαη 2. Να 

αλαθέξεηε κε πνην έλα ζρήκα ιόγνπ (δηαθνξεηηθό ζε θάζε πνίεκα) απνδίδεηαη απηή ε 

δηάζεζε.   

 

 

ΤΕΛΟΣ 

 


