
Α λ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΠΟΙΗΣΗ

Παρατίθεται εντελώς ενδεικτικά επιλογή ποιημάτων, από τα οποία θα επιλεγούν τα 
προς εξέτασιν ποιήματα. Οι ερωτήσεις που ακολουθούν είναι γενικές και θα προσαρμό
ζονται κάθε φορά στα επιλεγμένα ποιήματα.

1. Οι τέσσερες πρώτες στροφές από τον «Ύμνο στην ελευθερία», του Σολωμού

2. Παλαμάς: «Ο τάφος (απόσπασμα)», «Πάει και το λίγο φως»

3. Λορέντζος Μαβίλης: «Η λήθη», «Το μούχρωμα»

3. Σεφέρης: «Ευρυπίδης», «Λίγο ακόμα...»

4. Καρυωτάκης: «Ο κήπος είμαι» ή «Τελευταίο ταξίδι» ή «Δημόσιοι υπάλληλοι»

4. Πολυδούρη: «Λοιπόν, και αυτό δε μοΰπρεπε»

5. Μυρτιώτισσα: «Σ αγαπώ»

6. Κική Δημουλά: «Κονιάκ μηδέν αστέρων»

7. Ελύτης: «Λακωνικόν» και απόσπασμα από το «Μονόγραμμα»

8. Καβάφης: «Μονοτονία», «Δέησις», «Τα παράθυρα», «Τείχη»

9. Βρεττάκος: «Της Σπάρτης οι πορτοκαλιές»

10. Πατρίκιος: «Διαδήλωση», «Η γλώσσα μου», «Δύο ναυαγοί»

11. Γιώτα Αργυροπούλου: «Η μετακόμιση», «Στον ύπνο τους...»

12. Μίλτος Σαχτούρης: "Το ψωμί», «Τρελός λαγός»

13. Άγγελος Σικελιανός; «Δείπνος»

14. Πορφύρας: «Το θέατρο»
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1. Να χαρακτηρίσετε τα παραπάνω ποιήματα σε παραδοσιακά και μοντέρνα, δικαιολογώ
ντας το χαρακτηρισμό σας με αναφορές σε τρία τουλάχιστον γνωρίσματα της παραδοσια
κής και τρία της μοντέρνας ποίησης.

(μον. 25)

2. Να κατατάξετε τα παραπάνω ποιήματα σε μια σειρά από το πιο παραδοσιακό ως το πιο 
υπερρεαλιστικό. Στη συνέχεια να εντάξετε τα ποιήματα (....) στα κινήματα τα οποία ανή
κουν με συγκεκριμένες κειμενικές αναφορές.

(μον. 25)

3. Να συγκρίνετε τ ο .......και τ ο ...... ποίημα ως προς τις λεξιλογικές επιλογές των δημιουρ
γών τους. Τι λέξεις επιλέγουν και με ποιο σκοπό;

(ή: Αφού εντοπίσετε τις πιο «ποιητικές» και τις πιο «καθημερινές» λέξεις στα παραπάνω 

ποιήματα, τοποθετήστε τις σε πίνακα με δύο τουλάχιστον στήλες .Πόσο επηρεάζουν το 

ποιητικό αποτέλεσμα;)

(ή: Συγκρίνετε το....και το...... ποίημα με βάση τις ποιητικές ή καθημερινές λέξεις που χρη
σιμοποιούν και αξιολογήστε το ποιητικό αποτέλεσμα)

(μον. 25)

4. Να εντοπίσετε τα σύμβολα σε όσα ποιήματα υπάρχουν, να τα κατατάξετε σε κατηγορίες 

ανάλογα με το είδος τους (αντικείμενα, φυσικά φαινόμενα, εικόνες, ήχοι) και να εξηγήσετε 

τη λειτουργία τους μέσα στα συγκεκριμένα ποιήματα.

(ή: Να εντοπίσετε τα λυρικά στοιχεία στο ..........ποίημα και τα δραματικά στο......ποίημα.)
(μον. 25)
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Δίνονται τα ποιήματα:

1) Κ. Παλαμά, Η Ελιά

2) Μ. Παπανικολάου, Εσωτερικό

3) Οδ. Ελύτης, Άξιον Εστί, «Τα πάθη», Ε'

Ια. Να διακρίνετε τα ποιήματα σε παραδοσιακά και σε μοντέρνα με βάση τα χαρακτηριστικά 

τους (μον.30)

1β. Να κατατάξετε τα τρία ποιήματα από το πιο παραδοσιακό στο πιο μοντέρνο και να εντοπί

σετε σε ποιο λογοτεχνικό ρεύμα ανήκει το καθένα. (μον. 20)

2α. Να εντοπίσετε τις πιο «ποιητικές» και τις πιο «καθημερινές» λέξεις στα τρία ποιήματα και 

να τις τοποθετήσετε στον παρακάτω πίνακα:

Ποιητικές λέξεις Καθημερινές λέξεις

2

3

(μον. 25)

2β· Να εντοπίσετε τα σύμβολά σε όσα ποιήματα υπάρχουν και να τα κατατάξετε σε κατηγορί

ες ανάλογα με το είδος τους.( αντικείμενα, φυσικά φαινόμενα, εικόνες, τοπία, τοποθεσίες, ή

χοι....) (μον25)


