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ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ
ΚΕΙΜΕΝΟ
Γιώργος Σεφέρης
Οµιλία στη Στοκχόλµη
Σχολικό βιβλίο Σελίδα 180
«Τούτη την ώρα ………………..την απόκριση του Οιδίποδα.»
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ Α΄
α. Για καθεµιά από τις παρακάτω αριθµηµένες προτάσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον
αντίστοιχο αριθµό της πρότασης και δίπλα την ένδειξη Σωστό ή Λάθος, σύµφωνα µε το
νόηµα του κειµένου.
1. Η ελληνική γλώσσα παρουσιάζει µία συνέχεια.
2. Στην αρχαία τραγωδία, ο άνθρωπος που ξεπερνά το µέτρο δεν τιµωρείται.
3. Υπάρχουν µεγάλες διαφορές ανάµεσα σ’ ένα αρχαίο ελληνικό δράµα και σ’ ένα σηµερινό.
4. Η ποίηση κινδυνεύει να σβήσει από την απουσία της αγάπης.
5. Ο Σεφέρης χρωστά ευγνωµοσύνη στη Σουηδική Ακαδηµία που τίµησε µια γλώσσα
περιορισµένης χρήσης όπως η ελληνική.
Μονάδες 10
β. Ποιες σκέψεις κάνει ο Γ. Σεφέρης για την ποίηση στο παρακάτω απόσπασµα του κειµένου;
«Παρατήρησαν, τον περασµένο χρόνο γύρω από τούτο το τραπέζι, την πολύ µεγάλη
διαφορά ανάµεσα στις ανακαλύψεις της σύγχρονης επιστήµης και στη λογοτεχνία
παρατήρησαν πως ανάµεσα σ’ ένα αρχαίο ελληνικό δράµα και ένα σηµερινό, η
διαφορά είναι λίγη. Ναι, η συµπεριφορά του ανθρώπου δε µοιάζει να έχει αλλάξει
βασικά. Και πρέπει να προσθέσω πως νιώθει πάντα την ανάγκη ν’ ακούσει τούτη την
ανθρώπινη φωνή που ονοµάζουµε ποίηση. Αυτή η φωνή που κινδυνεύει να σβήσει
κάθε στιγµή από στέρηση αγάπης και ολοένα ξαναγεννιέται. Κυνηγηµένη, ξέρει πού
να ’βρει καταφύγιο, απαρνηµένη, έχει το ένστικτο να πάει να ριζώσει στους πιο
απροσδόκητους τόπους. Γι’ αυτή δεν υπάρχουν µεγάλα και µικρά µέρη του κόσµου.
Το βασίλειό της είναι στις καρδιές όλων των ανθρώπων της γης. Έχει τη χάρη ν’
αποφεύγει πάντα τη συνήθεια, αυτή τη βιοµηχανία».
Μονάδες 10
ΕΝΟΤΗΤΑ Β΄
α. 1. Ποιο είδος συλλογισµού ακολουθεί ο συγγραφέας στο κείµενό του;
(Παραγωγικός – επαγωγικός). Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.
Μονάδες 5
2. Να γράψετε έναν πλαγιότιτλο για τη δεύτερη παράγραφο του κειµένου που σας δόθηκε:
« Ανήκω σε µια χώρα µικρή … είναι η δικαιοσύνη».
Μονάδες 5
β. 1. Να δώσετε ένα συνώνυµο για καθεµιά από τις παρακάτω λέξεις:
τεράστια, σηµαντικό, φόβος, ανάσα, απόκριση.
Μονάδες 5
2. Χρησιµοποιώντας καθεµιά από τις παρακάτω λέξεις, να γράψετε από µια δική σας πρόταση
έτσι ώστε να φαίνεται η σηµασία της λέξης. (Οι λέξεις µπορούν να χρησιµοποιηθούν σ’
όποια πτώση και αριθµό θέλετε): χάσµα, ανθρωπιά, τραγωδία, ποίηση, παλµός.
Μονάδες 5
ΕΝΟΤΗΤΑ Γ΄
α. Να γράψετε στο τετράδιό σας την περίληψη του παραπάνω κειµένου του Γ. Σεφέρη, χωρίς
δικά σας σχόλια, σε 80- 100 λέξεις.
Μονάδες 20
β. Ο Γ. Σεφέρης διαπιστώνει: «Έχουµε πολλά τέρατα να καταστρέψουµε». Οι νέοι, στις
µέρες µας, βιώνουν ένα από «τα τέρατα» αυτά, τη βία, που έχει πάρει µεγάλες διαστάσεις.
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Να γράψεις ένα άρθρο στην εφηµερίδα του σχολείου σου (450-500 λέξεις) όπου θα
προσπαθείς να ερµηνεύσεις τα αίτια που προκαλούν καταστάσεις βίας αναφέροντας
παραδείγµατα από εµπειρίες σου.
Μονάδες 40
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β.
Σύµφωνα µε το Σεφέρη, η ποίηση ως πανανθρώπινη ανάγκη έκφρασης και βίωσης
συναισθηµάτων δε σβήνει ποτέ. Παρά τις διάφορες κοσµοϊστορικές αλλαγές που
διαδραµατίζονται στο πέρασµα των αιώνων, η ποίηση δεν επιδέχεται κανενός είδους εξέλιξη ή
φθορά (σε αντίθεση µε την επιστήµη), γιατί η ανθρώπινη ψυχή παραµένει αναλλοίωτη.
Αναµφισβήτητα στη σηµερινή αντιπνευµατική και αντισυναισθηµατική εποχή όλοι οι άνθρωποι
δεν προσεγγίζουν τις ανησυχίες τους µέσω της ποίησης ωστόσο καταφεύγουν σ' αυτή για να
αντιπαλέψουν την τυποποίηση και τον εξορθολογισµό.
ΕΝΟΤΗΤΑ Β΄
α.1
Ο Σεφέρης οργανώνει το λόγο του ακολουθώντας παραγωγική συλλογιστική πορεία, καθώς
ξεκινώντας από ένα γενικό - κύριο σηµείο, που είναι η βίωση αντιφατικών συναισθηµάτων που
του προκαλεί η βράβευσή του από τη σουηδική ακαδηµία, προχωρεί προς τα ειδικά - επιµέρους
αποδεικτικά στοιχεία που δικαιολογούν τα παραπάνω συναισθήµατα.
α.2
Ελλάδα, µια χώρα µικρή µε µεγάλη και αδιάκοπη παράδοση.
β.1

β.2

τεράστια: υπερβολική
σηµαντικό: αξιοσηµείωστο
φόβος: τρόµος
ανάσα: αναπνοή
απόκριση: απάντηση
Υπάρχει µεγάλο χάσµα ανάµεσα στη θεωρία και την πράξη.
Υπάρχει κίνδυνος στη σύγχρονη εποχή να χάσουµε την ανθρωπιά µας.
Κάθε καλοκαίρι παρακολουθούµε παραστάσεις αρχαίας τραγωδίας.
Η ποίηση στην καθηµερινή ζωή είναι απαραίτητη.
Οι πολιτικοί πρέπει να αφουγκράζονται τον παλµό της κοινωνίας.

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ΄
α.
Ο ποιητής αναφέρεται στα αντιφατικά συναισθήµατα που βιώνει, καθώς µε το βραβείο Νόµπελ
δικαιώνεται η ενασχόλησή του µε µια γλώσσα περιορισµένης εµβέλειας. Αναφέρεται στην
πλούσια και αδιάκοπη παράδοση του τόπου του, γραπτή και προφορική, µέρος της οποίας είναι
και η γλώσσα, αλλά και στη συνείδηση της δικαιοσύνης και την αίσθηση του µέτρου που έχουν
διαποτίσει τον ελληνικό πολιτισµό. Εστιάζοντας στην ποίηση καταγράφει τα χαρακτηριστικά της,
που παραµένουν αναλλοίωτα στο πέρασµα του χρόνου, τις διαφορές της από την επιστήµη και
τη σηµασία της στην ανθρώπινη ζωή. Τέλος, εκφράζοντας την ευγνωµοσύνη του για τη
βράβευσή του εστιάζει στον άνθρωπο και στις δυνατότητες που διαθέτει για την υπέρβαση των
δυσκολιών της ζωής.
β.
Α. Πρόλογος
- Επιβεβαίωση - αποδοχή του δεδοµένου της έξαρσης της βίας και µε τη χρήση παραδειγµάτων.
- Ένταξη του µερικού στο γενικό:
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η βία είναι έκφανση κοινωνικής παθογένειας, η οποία εκδηλώνεται µε ποικίλους άλλους
τρόπους.
- Αναφορά στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της εφηβικής - νεανικής ηλικίας.
Β. Κύριο µέρος
Αναζήτηση αιτιών:
- κοινωνικές και οικονοµικές ανισότητες.
- έντονοι ρυθµοί ζωής και ανταγωνιστική κοινωνία.
- καταναλωτική κοινωνία και πρότυπο υλικού ευδαιµονισµού.
- παροχή άνισων ευκαιριών και αναξιοκρατία.
- αυξηµένη ανεργία, διάψευση προσδοκιών και ονείρων.
- κρίση των κοινωνικών θεσµών και κυρίως αυτού της οικογένειας.
- κρίση αρχών και αξιών, έλλειψη ιδανικών.
- έλλειψη ανθρωπιστικής παιδείας, παροχή στείρων και ανούσιων εξειδικευµένων γνώσεων.
- έλλειψη προτύπων και αδράνεια πνευµατικών ανθρώπων.
- αλόγιστη έκθεση των νέων σε σκηνές βίας που προβάλουν τα Μ.Μ.Ε.
• Τα παραπάνω να διανθιστούν µε παραδείγµατα σκηνών βίας από τις οικογενειακές,
κοινωνικές, αθλητικές εκδηλώσεις.
• Η βία µπορεί να είναι είτε επιθετική προς τους άλλους είτε αυτοκαταστροφική (π.χ.
αλκοολισµός, εθισµός στα ναρκωτικά).
Γ. Επίλογος
• Επισήµανση της σπουδαιότητας του προβλήµατος και της αναγκαιότητας άµεσης λήψης
µέτρων για την επίλυσή του. Σύντοµη αναφορά σε κάποια από αυτά όπως:
- παροχή ανθρωπιστικής παιδείας.
- προσπάθεια εξάλειψης των κοινωνικών ανισοτήτων.
- κατάργηση της αναξιοκρατίας και παροχή ίσων ευκαιριών.
Σηµείωση:
Η παραπάνω ανάπτυξη είναι παραδειγµατική και σε καµιά περίπτωση δεν αποτελεί δεσµευτική
προσέγγιση του θέµατος.
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