
2.  ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
 
2.α. Τα γεγονότα και τα σχόλια σε ένα βιογραφικό σηµείωµα 
 
2.α.1. Ερώτηση ελεύθερης ανάπτυξης 
 
Στην εγκυκλοπαίδεια βρίσκετε το ακόλουθο βιογραφικό σηµείωµα για το 
αγαπηµένο σας µουσικό συγκρότηµα, κατά την προσπάθειά σας να συλλέξετε 
υλικό για να συντάξετε σχετικό άρθρο στο µουσικό περιοδικό του σχολείου σας. 
Επειδή αυτό το βιογραφικό σηµείωµα είναι απλώς πληροφοριακό, χωρίς κανένα 
επιδοκιµαστικό σχόλιο για τη δράση του συγκροτήµατος και την ποιότητα του 
έργου του, αποφασίζετε να ενσωµατώσετε σ’ αυτό τα δικά σας σχόλια. Να 
διαµορφώσετε αναλόγως το βιογραφικό σηµείωµα. 

 
Ρόλλινγκ Στόουνς (Rolling Stones) 

Βρετανικό συγκρότηµα της ροκ, που συγκροτήθηκε το 1962 και πήρε το όνοµά 
του από ένα τραγούδι του Μάντυ Γουότερς. Απαρτιζόταν αρχικά από τους: Μικ 
Τζάγκερ (γεννήθηκε το 1943), τραγουδιστή, Κηθ Ρίτσαρντ (γεν. 1943), συνθέτη 
µαζί µε τον Μικ Τζάγκερ των περισσοτέρων επιτυχιών του συγκροτήµατος, όπως 
του τραγουδιού Satisfaction, Μπράιαν Τζόουνς (1942-1969), Μπιλ Γουάιµαν (γεν. 
1941) µπασίστα, και Τσάρλη Γουάτς (γεν. 1941), ντραµίστα. Ο Μπράιαν Τζόουνς 
αντικαταστάθηκε από τον Μικ Τέυλορ (γεν. 1949) και αυτός, το 1974, από τον 
Ρον Γουντ. 
Άλλα γνωστά τραγούδια τους είναι τα εξής: Aftermath (1966), Beggars Ban-

quet (1968), Stickly Fingers (1971), Exile on Main Street (1972).  
Ο Μικ Τζάγκερ έλαβε µέρος και στην ταινία Performance του Νίκολας Ρόεγκ. 

(Το βιογραφικό του συγκροτήµατος, ελαφρά διασκευασµένο για τις ανάγκες της άσκησης, αντλή-
θηκε από το οικείο λήµµα της εγκυκλοπαίδειας Πάπυρος-Λαρούς-Μπριτάνικα, τόµος 52, σ. 189.) 
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2.α.2. Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης 
 
2.α.2.1. Σε ορισµένα από τα βιογραφικά σηµειώµατα που ακολουθούν 
σχολιάζεται το βιογραφούµενο πρόσωπο ή και το έργο του. Να υπογραµµίσετε 
τα σχόλια, όπου υπάρχουν, και να προσδιορίσετε τα γλωσσικά µέσα (π.χ. χρήση 
επιθέτων, σηµασία λέξεων και φράσεων, στίξη) µε τα οποία υλοποιούνται.  
 
Α) Μαρία Κάλλας (Νέα Υόρκη, 1923-Παρίσι, 1977). Παγκόσµιας ακτινοβολίας 
υψίφωνος, γεννήθηκε στις 2 ή 4 ∆εκεµβρίου της χρονιάς που οι γονείς της 
µετανάστευσαν στην Αµερική. Πρωτοήλθε στην Ελλάδα µε τη µητέρα της, το 
1937.Έχοντας ήδη εµφανίσει φωνητικά χαρίσµατα, έγινε δεκτή δωρεάν από 
τον Καλοµοίρη στο Εθνικό Ωδείο. Κατόπιν φοίτησε στο Ωδείο Αθηνών, όµως 
δεν πήρε δίπλωµα, επειδή δεν παρακολούθησε κανονικά τα θεωρητικά 
µαθήµατα. Ύστερα από άκαρπες προσπάθειες να την προσέξουν, υπογράφει 
συµβόλαιο πρωταγωνίστριας το 1947 στη Βερόνα. Ο θρίαµβός της εκεί 
πυροδότησε µια εκθαµβωτική σταδιοδροµία. Υπήρξε ένας µεγαλοφυής 
συνδυασµός σπάνιας φωνητικής ευελιξίας, πηγαίας µουσικότητας και 
δραµατικών-υποκριτικών χαρισµάτων.  

 

Β) Πάµπλο Πικάσσο.(1881-1973). Ισπανός ζωγράφος, γλύπτης, χαράκτης, 
κεραµίστας και σκηνοθέτης. Γιος καθηγητή της ζωγραφικής, σε ηλικία 14 ετών 
έγινε δεκτός στη Σχολή Καλών Τεχνών της Βαρκελώνης, και µάλιστα στο 
προχωρηµένο τµήµα, αφού κατόρθωσε να τελειώσει σε µια µέρα το θέµα των 
εισαγωγικών εξετάσεων που οι υποψήφιοι είχαν το δικαίωµα να το 
παραδώσουν σε ένα µήνα. Την καλλιτεχνική του δηµιουργία -πάνω από 20.000 
έργα-χαρακτηρίζουν, ως προς τη θεµατολογία, η σχεδόν αποκλειστική του 
απασχόληση µε τον άνθρωπο, και ως προς την τεχνοτροπία οι συνεχείς 
µεταβολές του ύφους και οι αδιάκοποι πειραµατισµοί και οι µεταµορφώσεις 
του. 

 

Γ) Ρούντολφ Νουρέγιεφ (1938-1993). Κορυφαίος Ρώσος χορευτής, ίσως ο πιο 
διάσηµος µετά τον Νιζίνσκι στην ιστορία του µπαλέτου. Ταταρικής καταγωγής, 
από µικρός είχε πάθος για τη µουσική και το χορό. Στα δεκαέξι του χρόνια 
κατόρθωσε να προσληφθεί στην όπερα της Ούφα, αν και η τεχνική κατάρτισή 
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του ήταν ακόµα µηδαµινή. Τον επόµενο χρόνο έγινε δεκτός στη σχολή του 
Λένινγκραντ, όπου σπούδασε και διακρίθηκε για το εξαιρετικό του ταλέντο, τις 
θαυµάσιες επιδόσεις αλλά και τον ανεξάρτητο χαρακτήρα του. Το 1961 ζήτησε 
πολιτικό άσυλο στη Γαλλία και  το 1962 πήρε την αγγλική υπηκοότητα. 
Συνεργάστηκε µε τη µεγάλη αγγλίδα χορεύτρια Μαργκότ Φοντέιν, µε την οποία 
αποτέλεσαν ένα ανεπανάληπτο χορευτικό ζευγάρι σε παραστάσεις που άφησαν 
εποχή. Ο Νουρέγιεφ, χάρη στην εξαιρετική δεξιοτεχνία του (αξέχαστα έχουν 
µείνει τα άλµατα και οι πιρουέτες του στη σκηνή), το ταλέντο, την 
πλαστικότητα της µορφής και των κινήσεών του, την εκφραστικότητα, το 
λυρισµό και γενικά τη µοναδική σκηνική του παρουσία έχει χαρακτηριστεί ο 
µεγαλύτερος χορευτής του κόσµου στη δεκαετία του ’60. 

 

∆) Τσάρλι Τσάπλιν (1889-1977). Κορυφαίος Άγγλος δηµιουργός και ερµηνευτής 
του κινηµατογράφου, µεγάλος ανθρωπιστής καλλιτέχνης. Γεννήθηκε στο 
Λονδίνο, γιος ανθρώπων του θεάτρου, και πρωτοβγήκε στη σκηνή σε ηλικία 
πέντε ετών. Πέρασε δύσκολα παιδικά χρόνια παίζοντας στο θέατρο µέχρι το 
1913 που άρχισε να ασχολείται µε τον κινηµατογράφο. Σιγά σιγά έπλασε τον 
τύπο του Σαρλό, του ταλαίπωρου ανθρωπάκου που τίµιος και αξιοπρεπής 
διεκδικεί την ελευθερία του, υπερασπίζει το δίκιο του αδύναµου και µέσα από 
τις συµφορές κατορθώνει να επιβιώνει και να εκδικείται τους εχθρούς του. Ο 
Τσάπλιν υµνήθηκε όσο κανένας άλλος δηµιουργός της έβδοµης τέχνης. Η 
βασίλισσα της Αγγλίας τον έκανε ιππότη, οι σοβιετικοί σκηνοθέτες του 
αφιέρωσαν ολόκληρο βιβλίο και ο Φελλίνι συνοψίζοντας είπε γι’ αυτόν: 
«Ήταν ένας νέος Αδάµ, από τον οποίο προερχόµαστε όλοι µας.» 

(Τα αποσπάσµατα προέρχονται από τα αντίστοιχα λήµµατα του Παγκόσµιου Βιογραφικού 
Λεξικού, εκδ. Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 1986.) 
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2.α.2.2. Να µελετήσετε προσεκτικά το ακόλουθο βιογραφικό σηµείωµα και στη 
συνέχεια να απαντήσετε στην ερώτηση που ακολουθεί. 
 
Κούντερα Μίλαν (1929- ) 
Τσέχος µυθιστοριογράφος, ποιητής και δραµατουργός, από τους 

σηµαντικότερους σύγχρονους ευρωπαίους συγγραφείς. Γιος του µουσικολόγου 
Λούντβιχ Κούντερα, σπούδασε φιλοσοφία, µουσική σύνθεση και κινηµατογράφο 
στην Πράγα. Χρηµάτισε µέλος της γραµµατείας της Ένωσης Τσεχοσλοβάκων 
Συγγραφέων και συµµετέσχε στο προεδρείο της κεντρικής επιτροπής του 
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Τσεχοσλοβακίας. Αργότερα ήρθε σε σύγκρουση µαζί 
του και το 1968 τα βιβλία του απαγορεύτηκαν. Συγχρόνως του αφαιρέθηκε η 
τσεχοσλοβακική ιθαγένεια. Από το 1975 ζει στη Γαλλία, όπου απέκτησε τη γαλλική 
υπηκοότητα. 
Ο Κούντερα ξεκίνησε τη συγγραφική του σταδιοδροµία µε την ποιητική 

συλλογή «Ο Άνθρωπος, αυτός ο πλατύς κήπος» (1953). Είναι ο πρώτος Τσέχος 
συγγραφέας που έδωσε έµφαση στη συναισθηµατική και ερωτική πλευρά του 
ανθρώπου ως ατόµου, σε αντίθεση µε τους συγγραφείς της σταλινικής περιόδου 
που έβλεπαν τον άνθρωπο σαν µια µονάδα µέσα στη σοσιαλιστική οµάδα. Το 
1967 εκδόθηκε η συλλογή του από νουβέλες «Γελοίοι έρωτες», που χαρακτη-
ρίστηκε ως έργο αντιπροσωπευτικό της «σχολής του παράδοξου». Τον ίδιο χρόνο 
εκδόθηκε το µυθιστόρηµά του «Αστείο», το πρώτο µιας µυθιστορηµατικής 
τριλογίας, στην οποία επίσης ανήκουν «Η ζωή είναι αλλού» (1973) και «Το Βαλς 
του αποχαιρετισµού» (1976). Ο συγγραφέας φέρνει στο φως την ηλιθιότητα του 
πολιτικού συστήµατος και την ανθρώπινη ρηχότητα που προκαλείται, εγκληµατική 
και υπόγεια, µέσα σ’ έναν κόσµο καταστροφής αξιών. Θεωρώντας ότι η πατρίδα 
του βουλιάζει στην παρακµή που χαρακτηρίζει και την υπόλοιπη Ευρώπη, ο 
Κούντερα, αδίστακτα και ανελέητα, φανερώνει τις ακρότητες του ρασιοναλισµού 
και της εµπάθειας. 
Άλλα σηµαντικά έργα του είναι: «Το βιβλίο του γέλιου και της λήθης» (1976), 

«Η αβάσταχτη ελαφρότητα του είναι» (1984) και το θεατρικό έργο «Οι 
κλειδοκράτορες» (1963). Έγραψε επίσης θεωρητικές µελέτες για τη λογοτεχνία και 
τις εικαστικές τέχνες. 
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Τα έργα του Κούντερα, που στο µεγαλύτερο µέρος τους έχουν µεταφρασθεί σε 
διάφορες ευρωπαϊκές γλώσσες και στα ελληνικά, διακρίνονται για την εκφραστική 
τους τόλµη, καθώς και για την τεχνική τους αρτιότητα. Με µια απλή, ρεαλιστική 
και αφηγηµατική γραφή αλλά και µε χιούµορ ο συγγραφέας εισάγει το συµβολισµό 
της ιστορίας στην καθηµερινή ζωή και κάνει έκκληση για εγρήγορση, ώστε να µη 
γίνουµε έρµαια και πιόνια των κάθε είδους σωτήρων, που µε το προσωπείο της 
αθωότητας κατορθώνουν να γράψουν σε βάρος µας τη δική τους ιστορία. 

Ανάµεσα στις άλλες διακρίσεις έχει τιµηθεί µε το σηµαντικότερο βραβείο 
του Ισραήλ, που απονέµεται στον καλύτερο συγγραφέα του κόσµου. 

(Το βιογραφικό, συντοµευµένο και διασκευασµένο, προέρχεται από το οικείο λήµµα του 
Παγκόσµιου Βιογραφικού Λεξικού της Εκδοτικής Αθηνών, τ. 5, Αθήνα 1986, σσ. 65-66.) 

 
Πιστεύετε ότι κάθε κριτική και αξιολόγηση του έργου ζώντων ακόµη 

συγγραφέων είναι δύσκολη και ίσως παρακινδυνευµένη, γιατί το έργο τους δεν 
έχει ακόµα δοκιµαστεί στο χρόνο. Γι’ αυτό, ξαναγράφετε το συγκεκριµένο 
βιογραφικό σηµείωµα, απαλείφοντας κάθε σχόλιο, ώστε αυτό να εµπεριέχει µόνο 
τις αναγκαίες για τη ζωή και το έργο του συγγραφέα πληροφορίες και να είναι, 
κατά τη γνώµη σας, κατάλληλο για να το δηµοσιεύσετε σε σχολικό περιοδικό.  
 
2.α.3. Ερώτηση συνδυασµού αντικειµενικού τύπου και σύντοµης απάντησης 

Τα τέσσερα ακόλουθα αποσπάσµατα προέρχονται από βιογραφικά σηµειώµατα 
του Μότσαρτ και αναφέρονται όλα στο έργο του, το καθένα όµως µε 
διαφορετικό τρόπο.  

α) Να εντοπίσετε πού υπάρχει και πού δεν υπάρχει σχόλιο και στη συνέχεια 
να τα διαβαθµίσετε χρησιµοποιώντας τους αριθµούς της ακόλουθης 
κλίµακας: 
1 = αντικειµενική πληροφόρηση 
2 = ήπια επιδοκιµασία 
3 = έντονη επιδοκιµασία 
4 = απροκάλυπτος θαυµασµός 
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β) Να προσδιορίσετε τα γλωσσικά µέσα (π.χ. επίθετα, στίξη) µε τα οποία 
εκφράζεται το σχόλιο, σε όποια αποσπάσµατα υπάρχει, και να τα 
σηµειώσετε στο αντίστοιχο κενό σηµείο του πίνακα. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ 

∆ΙΑ- 
ΒΑΘΜΙΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ 
ΕΚΦΡΑΣΗΣ 
ΣΧΟΛΙΩΝ 

Α 
Ο Μότσαρτ, ταξιδεύοντας σε όλες τις ευρωπαϊκές 
πόλεις, γνωρίζοντας συνθέτες, ακούγοντας και 
µελετώντας τη µουσική των προγενεστέρων του, 
συνέθεσε µε όλα τα γνωστά µουσικά µέσα και σε 
όλα τα µουσικά είδη της εποχής του. 

  

Β 
Το όνοµα του Μότσαρτ συνδέθηκε περισσότερο 
από κάθε άλλο µε την έννοια «παιδί-θαύµα». 
Θεωρείται ως η µεγαλύτερη ιδιοφυία στην 
ιστορία της µουσικής». 

  

Γ 
Η έρευνα έχει επισηµάνει όλες τις επιδράσεις στα 
έργα αυτού του κοσµοπολίτη της µουσικής, ο 
οποίος όµως κατόρθωσε, χωρίς να επινοήσει νέα 
µορφολογικά στοιχεία και χωρίς να αγνοήσει τις 
καθιερωµένες φόρµες, να δηµιουργήσει ένα 
εντελώς δικό του ύφος, ένα ύφος τόσο οικείο και 
συγχρόνως τόσο αυθεντικό, τόσο αναγνωρίσιµο 
αλλά και τόσο προσωπικό. 

  

∆ 
Έχουν επισηµανθεί όλες οι επιδράσεις στα έργα 
του Μότσαρτ, ο οποίος όµως µπόρεσε µε την 
επιλογή, την απόρριψη, την αφοµοίωση και τη 
σύνθεση ξένων και ετερογενών στοιχείων να 
αναπτύξει µια εντελώς προσωπική γλώσσα. 
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(Τα αποσπάσµατα, ελαφρώς διασκευασµένα για τις ανάγκες της άσκησης, έχουν αντληθεί από το 
οικείο λήµµα του Παγκόσµιου Βιογραφικού Λεξικού της Εκδοτικής Αθηνών, τόµος 6, Αθήνα 
1986, σσ. 261-263.) 

 
2.β. Η δοµή και το περιεχόµενο ενός βιογραφικού σηµειώµατος 

 
2.β.1. Ερωτήσεις ελεύθερης ανάπτυξης 
 
2.β.1.1. Η σχολική σας εφηµερίδα εγκαινιάζει µια στήλη µε πρόσωπα της 
επικαιρότητας (επιστήµονες, καλλιτέχνες, αθλητές κλπ.) που ενδιαφέρουν τη 
σύγχρονη νεολαία. Για το σκοπό αυτό καλεί τους ενδιαφεροµένους µαθητές να 
καταστήσουν γνωστά τη ζωή και το έργο του προσώπου που θαυµάζουν, 
συντάσσοντας το βιογραφικό του σηµείωµα.  
Απαντώντας στην πρόσκληση αυτή συντάσσετε σε δύο τουλάχιστον 
παραγράφους το βιογραφικό σηµείωµα του προσώπου που σας ενδιαφέρει, 
ακολουθώντας τη βασική δοµή του είδους.  
 
2.β.1.2. Ένα φιλικό σας µουσικό συγκρότηµα σας προτείνει να συντάξετε το 
βιογραφικό του σηµείωµα για το εξώφυλλο του καινούργιου δίσκου που 
πρόκειται να ηχογραφήσει.  
Θέλοντας να τους εξυπηρετήσετε συντάσσετε το σχετικό βιογραφικό σηµείωµα 
παρουσιάζοντας:  
α) τα πρόσωπα του συγκροτήµατος (όνοµα, ηλικία, σπουδές, ρόλος στο 

συγκρότηµα) 
β) την καλλιτεχνική πορεία του συγκροτήµατος (εµφανίσεις, διακρίσεις, 

δισκογραφική δουλειά).  
 
 
2.β.2. Ερώτηση σύντοµης απάντησης 
 
Στα Κ.Ν.Λ. της Β΄ Λυκείου να διαβάσετε ένα από τα εξής βιογραφικά 
σηµειώµατα: Σολωµού (σ. 21), Παλαµά (σ. 93), Βιζυηνού (σ. 160), Καρκαβίτσα 
(σ. 197), Θεοτόκη (σ. 217) και Καζαντζάκη (σ. 243). Στη συνέχεια να 
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αξιοποιήσετε το πληροφοριακό τους υλικό για να γράψετε στην αρχή του 
βιογραφικού σηµειώµατος που επιλέξατε έναν γενικό χαρακτηρισµό για το 
βιογραφούµενο πρόσωπο. 

Να λάβετε υπόψη σας ότι ο γενικός χαρακτηρισµός συνήθως περιέχει: 
α) πληροφορίες για το είδος ή τα είδη του λόγου (πεζού - ποιητικού) µε τα 

οποία ασχολήθηκε και στα οποία διακρίθηκε το βιογραφούµενο πρόσωπο, 
β) µιαν αποτίµηση ανάλογη της ποιότητας του έργου του, η οποία συνήθως 

εκφράζεται µε τη χρήση ή την απουσία ανάλογων επιθέτων (κυριότερος, 
κορυφαίος, σηµαντικός κλπ). 

 
2.β.3. Ερωτήσεις συνδυασµού αντικειµενικού τύπου και σύντοµης απάντησης 
 
2.β.3.1. Ένα τυπικό βιογραφικό σηµείωµα αρθρώνεται σε δύο βασικούς 
σπονδύλους: τη ζωή και το έργο του προσώπου που βιογραφείται, και κινείται 
πάνω στον άξονα του χρόνου. Συνήθως προηγείται ένας γενικός χαρακτηρισµός 
και στη συνέχεια µε χρονολογική σειρά αναφέρονται τα βασικά στοιχεία της 
ζωής του βιογραφούµενου (καταγωγή, σπουδές, βιοπορισµός, θάνατος). Με 
χρονολογική σειρά παρουσιάζεται επίσης το έργο του και αποτιµάται η ποιότητά 
του. Αν το έργο του βιογραφούµενου προσώπου µπορεί να χωρισθεί σε 
κατηγορίες, συνήθως αυτές αναφέρονται χωριστά. Τέλος αναφέρονται οι 
νεότερες εκδόσεις των έργων του.  
Λαµβάνοντας υπόψη σας τις ανωτέρω βοηθητικές διευκρινίσεις  

α) να βάλετε στη σωστή σειρά τις παρακάτω προτάσεις, που συνιστούν το 
βιογραφικό σηµείωµα του γνωστού σας ποιητή Γιώργου Σεφέρη, 
σηµειώνοντας τον κατάλληλο αριθµό µπροστά από κάθε απόσπασµα και 

β) να επιλέξετε τα στοιχεία εκείνα που θεωρείτε κατάλληλα για να γράψετε 
σε µια παράγραφο ένα βιογραφικό σηµείωµα του ποιητή, στο οποίο να 
προβάλλεται κυρίως το ποιητικό του έργο του και να δικαιολογείται η 
απονοµή σ’ αυτόν του βραβείου Νόµπελ Λογοτεχνίας. 
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Γιώργος Σεφέρης  (1900-1971) 
_ Ακολούθησε το διπλωµατικό στάδιο και γι’ αυτό πολλά χρόνια της ζωής 

του έζησε µακριά από την Αθήνα. Αποχώρησε από τη διπλωµατική υπηρεσία µε 
το βαθµό του Πρέσβη. 

_ Στα ελληνικά γράµµατα εµφανίστηκε το 1931 µε την ποιητική συλλογή 
«Στροφή», της οποίας τα περισσότερα ποιήµατα κινούνται στο κλίµα του 
συµβολισµού και της καθαρής ποίησης, όπως και εκείνα της εποµένης συλλογής 
του («Στέρνα», 1932). 

_ ∆εν υπήρξε όµως µόνο µεγάλος ποιητής αλλά και εξαίρετος δοκι-
µιογράφος. Τα δοκίµιά του «∆ιάλογος πάνω στην ποίηση» (1932) και «∆οκιµές» 
(1944) αποτελούν υποδείγµατα γραφής, µε κύρια χαρακτηριστικά την απλότητα, 
τη σαφήνεια και τη γλωσσική καθαρότητα. 

_ Ποιητής από τους σηµαντικότερους εκπροσώπους της νεότερης ποίησης 
στη χώρα µας, κεντρική µορφή της λογοτεχνικής γενιάς του ’30, ο πρώτος που 
τιµήθηκε (1963) µε βραβείο Νόµπελ Λογοτεχνίας, και διπλωµάτης. 

_ Αξιόλογη είναι και η µεταφραστική του εργασία. Εκτός από τα έργα του 
Έλιοτ («Η έρηµη χώρα και άλλα ποιήµατα του Τ. Σ. Έλιοτ») απέδωσε στη 
νεοελληνική γλώσσα το «Άσµα Ασµάτων» (1965), την «Αποκάλυψη» του 
Ιωάννη (1966) και µετέφρασε ποιήµατα σύγχρονων ευρωπαίων και αµερικανών 
ποιητών («Αντιγραφές», 1965), καθώς και κείµενα της αρχαιοελληνικής 
Γραµµατείας. 

_ Γεννήθηκε στη Σµύρνη και εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα από το 1914, 
όπου και ολοκλήρωσε τις γυµνασιακές του σπουδές. 

_ Η ολοκληρωτική ανανέωση της ποιητικής του γραφής άρχισε µε το 
«Μυθιστόρηµα» (1935) και συνεχίστηκε στις επόµενες ποιητικές του συλλογές, 
«Τετράδιο Γυµνασµάτων» (1940), «Ηµερολόγιο Καταστρώµατος Α΄» (1940), 
«Ηµερολόγιο Καταστρώµατος Β΄» (1944), «Κίχλη» (1947), «... Κύπρον, ου  
µ’ εθέσπισεν» (1955) και «Τρία κρυφά ποιήµατα» (1966). 

_ Σπούδασε Νοµικά στο Παρίσι και από εκεί έζησε την καταστροφή της 
Σµύρνης και του µικρασιατικού ελληνισµού (1922), γεγονότα που σηµάδεψαν 
τον συναισθηµατικό του κόσµο και αργότερα εκφράστηκαν ποικιλότροπα στην 
ποίησή του. 

 185



_ Μετά το θάνατό του εκδόθηκαν η αλληλογραφία του µε το συγγραφέα Γ. 
Θεοτοκά και τα ηµερολόγιά του µε τον τίτλο «Ποιητικό Ηµερολόγιο» και 
«Μέρες». 

_ Και στις δύο πρώτες όµως ποιητικές του συλλογές υπάρχουν και ποιήµατα 
που δείχνουν τη διαφοροποίηση και την απελευθέρωση της ποιητικής του 
γραφής από τα παραδοσιακά µέτρα. 

_ Η ποίησή του, που διακρίνεται για τη λιτότητα των εκφραστικών της 
µέσων και τον ήρεµο και χαµηλό της τόνο, αποτυπώνει τις αγωνίες του ποιητή 
για την τραγική µοίρα της φυλής µας. 

_ Πέθανε στην Αθήνα κατά τη διάρκεια της δικτατορίας και κηδεύτηκε µε 
τιµές εθνικού ποιητή.  
(Τα αποσπάσµατα, διασκευασµένα, προέρχονται από το βιογραφικό σηµείωµα του ποιητή στα 
Κ.Ν.Λ. Α΄ Λυκείου, σσ. 225-226.) 
 
 
2.β.3.2. Αναζητώντας στοιχεία για τον λογοτέχνη Τέλλο Άγρα µε σκοπό να 
γράψετε ένα βιογραφικό του σηµείωµα και να το δηµοσιεύσετε σε ένα 
φιλολογικό περιοδικό, συγκεντρώνετε εν είδει σηµειώσεων τις ακόλουθες 
πληροφορίες. Να αξιοποιήσετε τις πληροφορίες αυτές, για να συνθέσετε αυτό το 
βιογραφικό σηµείωµα ακολουθώντας το τυπικό διάγραµµα (άξονας χρόνου, 
ζωή, έργο). 
 
Τέλλος Άγρας (1899-1944) 
1) Σηµαντική η θέση του κριτικού του έργου µε δηµοσιεύσεις µελετών, 

δοκιµίων αναλύσεων κειµένων, άρθρων στη µεγάλη Ελληνική 
Εγκυκλοπαίδεια κ.ά. 

2)  Σπουδές στη Νοµική Αθηνών 
3)  Γέννηση Καλαµπάκα 1899, ηπειρώτικη καταγωγή από τον πατέρα του  
4)  Πολύπλευρη πνευµατική δραστηριότητα. Ενασχόληση µε την ποίηση και την 

κριτική, συνεργασία µε τα φιλολογικά περιοδικά της εποχής  
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5)  Χαρακτηριστικά της ποίησής του: η ευγένεια και ένας αδιόρατος τόνος 
µελαγχολίας. Η περιγραφή των προσωπικών εντυπώσεων και η παρουσίαση 
της ζωής της Αθήνας του µεσοπολέµου, µε παράλληλη απουσία των 
ιστορικών και κοινωνικών γεγονότων της εποχής. Κύριο µέληµά του, η 
αρχιτεκτονική του στίχου 

6)  Πραγµατικό του όνοµα Ευάγγελος Ιωάννου. Επιλογή του ονόµατος του 
Μακεδονοµάχου Τέλλου Άγρα, ως φιλολογικού ψευδωνύµου  

7)  1940: Α΄ κρατικό βραβείο ποίησης 
8) 1965: έκδοση του ποιητικού του έργου «Τριαντάφυλλα µιανής µέρας». 

Περιέχει τις συλλογές «Τα βουκολικά και τα εγκώµια» και τις 
«Καθηµερινές», ποιητικές εκδόσεις του ίδιου το 1934 και 1940 αντιστοίχως 

9) 1944: Τραυµατισµός από αδέσποτη σφαίρα την ηµέρα της αποχώρησης των 
Γερµανών από την Αθήνα. Θάνατος από σηψαιµία, λόγω κακής περίθαλψης. 

10) 1981: συγκέντρωση και έκδοση σε  τόµους του κριτικού του έργου µε τίτλο 
Κριτικά Α ΄ και Β΄ 

11) Υπάλληλος του Υπουργείου Εργασίας και από το 1927 της Εθνικής Βιβλιο-
θήκης 

12)  Με τον Τέλλο Άγρα κλείνει ο κύκλος της ελληνικής παραδοσιακής ποίησης. 

(Από το οικείο λήµµα του Παγκόσµιου Βιογραφικού Λεξικού της Εκδοτικής Αθηνών, ό.π.) 
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2.β.4. Ερωτήσεις αντικειµενικού τύπου 
 

2.β.4.1. Τα δεδοµένα της στήλης Α είναι αποσπάσµατα από βιογραφικά 
σηµειώµατα διαφόρων συγγραφέων και αναφέρονται σε σηµαντικά γεγονότα 
της ζωής τους. Να τα αντιστοιχίσετε µε εκείνα της στήλης Β, στα οποία 
αναφέρονται πλευρές του έργου τους που βρίσκονται σε άµεση συνάφεια µε τη 
ζωή τους (τρία στοιχεία της στήλης Β περισσεύουν). 

Α.   ΖΩΗ Β.  ΕΡΓΟ 
1. Ο ∆ιονύσιος Σολωµός 

µελέτησε τον νεοελλη-
νικό ποιητικό λόγο στα 
έργα της κρητικής λο-
γοτεχνίας και στα δη-
µοτικά µας τραγούδια. 

 

2. Ο Καβάφης δεν 
παρακο-λούθησε 
πανεπιστηµια-κές 
σπουδές, αλλά από-
κτησε βαθύτατη µόρ-
φωση κυρίως από τις 
προσωπικές του ιστορι-
κές µελέτες. 

 

3.   Ο Κ. Θεοτόκης στο διά-
στηµα της διετούς πα-
ραµονής του στη Γερ-
µανία, ασπάστηκε τις 
σοσιαλιστικές θεωρίες. 

 

4.   Ο Καµπανέλης από τις 
αρχές του 1943 ως το 
Μάη του 1945 ήταν 
κρα-τούµενος των 
Γερµα-νών σε 
στρατόπεδο συ-

 
α. Το έργο του ανανέωσε την ηθογραφική µας 

πεζογραφία και διακρίνεται για τους κοινωνικούς 
του προβληµατισµούς 

β. Το πεζογράφηµά του Μαουτχάουζεν είναι ένα 
χρονικό που αποτυπώνει ανάγλυφα τον 
αυταρχισµό του ναζιστικού καθεστώτος. 

γ.  Στο πεζό έργο του «∆ιάλογος» υποστηρίζει µε 
πολλή θέρµη την δηµοτική γλώσσα 

δ.  Στο κορυφαίο έργο του «Ελεύθεροι Πολιορκηµένοι» 
ο ποιητής, ξεκινώντας από το ιστορικό γεγονός της 
πολιορκίας του Μεσολογγίου, ανάγεται στον αγώνα 
του ανθρώπου για την πνευµατική του ελευθερία. 

ε.  Ιδιαίτερο ρόλο στην ποίησή του παίζει η ιστορία, 
κυρίως των ελληνιστικών χρόνων, αλλά τα 
ιστορικά συµβάντα µεταπλάθονται ελεύθερα από 
την ποιητική του φαντασία, για να φωτιστεί ο 
ιδιαίτερος χαρακτήρας τους ή να αποκαλυφθούν 
αναλογίες προς τη σύγχρονη ζωή. 

στ. Αντλεί τα θέµατα των διηγηµάτων του από τις 
παιδικές του αναµνήσεις και την οικογενειακή του 
ζωή. 

ζ.   Η γλώσσα του ιδιότυπη, είναι βασικά η γλώσσα της 
ελληνικής παροικίας της Αλεξάνδρειας: δηµοτική 
µε τύπους λόγιους και κωνσταντινουπολίτικους. 
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γκέντρωσης. 

Αντιστοίχιση .........................................................................................................  
2.β.4.2. Στην άσκηση που ακολουθεί παρέχονται πληροφορίες για τη ζωή 
Ελλήνων λογοτεχνών καθώς και στοιχεία για το έργο τους. Από αυτά να 
επιλέξετε κάθε φορά τις αναφορές εκείνες στο έργο που σχετίζονται µε τη 
συγκεκριµένη περίοδο της ζωής του κάθε λογοτέχνη, σηµειώνοντας Χ στο 
αντίστοιχο πλαίσιο. 
 
Α) Ο ∆. Σολωµός από το 1828 ζει στην Κέρκυρα µακριά από τις πολιτικές και 
κοµµατικές διαµάχες των συµπατριωτών του βυθίζεται στις µελέτες του και 
επεξεργάζεται τα έργα του µε έντονη διάθεση αυτοκριτικής. 

α) Τα περισσότερα συνθετικά του έργα έµειναν ηµιτελή και αποσπασµατικά. 
β) Υποστηρίζει τη δηµοτική γλώσσα στο έργο του «∆ιάλογος». 
γ) Γράφει τον «Ύµνο εις την Ελευθερία». 
δ) Τον συγκινούν ροµαντικά θέµατα. 

 
Β) Ο Ε. Ροΐδης έζησε ένα µέρος της παιδικής του ηλικίας στη Γένουα και 
αργότερα σπούδασε στη Γερµανία Νοµικά και Φιλοσοφία. 

α) Το έργο του «Πάπισσα Ιωάννα» αποτελεί σταθµό στην ιστορία της λογο-
τεχνίας µας. 

β) Οι υποθέσεις πολλών διηγηµάτων του διαδραµατίζονται στη Σύρο. 
γ) Μετέφρασε ξένους συγγραφείς, γιατί θεωρούσε προϋπόθεση για την 

καλλιέργεια των συγχρόνων του την προσέγγιση µε τον ευρωπαϊκό 
πολιτισµό. 

δ)  Αν και ένθερµος υποστηρικτής της δηµοτικής έγραφε σε γλώσσα 
καθαρεύουσα. 

 
Γ) Ο Α. Κάλβος το 1821 φυλακίζεται στη Φλωρεντία ως καρµπονάρος και το 
1826 βρίσκεται υπό επιτήρηση στη Γαλλία, γιατί έτρεφε αισθήµατα ένθερµου 
φιλελευθερισµού. 

α)  Οι εικόνες και οι παροµοιώσεις του έχουν ένα αρχαϊκό κάλλος. 
β)  Θεωρείται πρωτοπόρος της λυρικής έκφρασης. 
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γ) Οι υψηλές ιδέες του εκφράζονται µε ξεχωριστή ιδιοτυπία τόσο στη 
γλώσσα όσο και  στη δοµή και στη στιχουργία των ποιηµάτων του. 

δ)  Κεντρική ιδέα στην ποίησή του είναι η αρετή που παρακινεί τον άνθρωπο 
για το κοινό καλό. Η αρετή είναι ο πόθος για ελευθερία και δικαιοσύνη. 

∆) Ο Μ. Αναγνωστάκης φυλακίστηκε και καταδικάστηκε σε θάνατο την περίοδο 
του εµφυλίου και αργότερα ανέπτυξε αντιδικτατορική δράση. 

α) Ασχολήθηκε επίσης µε την κριτική της λογοτεχνίας. 
β) Είναι από τους αντιπροσωπευτικούς ποιητές της πρώτης µεταπολεµικής 

γενιάς. 
γ) Το έργο του τονίζει την ηθική στάση του ανθρώπου απέναντι στα δηµόσια 

πράγµατα. 
δ) Η πρώτη συγκεντρωτική έκδοση των ποιηµάτων του εκδόθηκε το 1971 µε 

τίτλο «Τα Ποιήµατα». 
 
 
Ε) Το µεγαλύτερο µέρος της ζωής του ο Ψυχάρης έζησε στο Παρίσι, όπου δίδαξε 
νεοελληνική γλώσσα και φιλολογία ως καθηγητής στο πανεπιστήµιο. 

α) Πολλά δηµοσιεύµατά του γύρω από διάφορα θέµατα της πνευµατικής 
ζωής του τόπου έχουν καταχωριστεί στην πεντάτοµη σειρά Ρόδα και 
Μήλα. 

β) Το έργο του «Το Ταξίδι µου» είναι κράµα λογοτεχνίας και γλωσσολογίας. 
γ) Γράφει πάντα στη δηµοτική. 
δ) «Το Ταξίδι µου» αποτελεί σταθµό στην πνευµατική ζωή του τόπου. 

 
 
ΣΤ) Ο Κ. Θεοτόκης σπούδασε φιλολογία µαθηµατικά και φιλοσοφία. Γνώριζε 
Αρχαία Ελληνικά, Λατινικά, Γαλλικά, Ιταλικά, Γερµανικά, Αγγλικά και Σανσκρι-
τικά. Είχε τη δυνατότητα να µελετά όλες τις λογοτεχνίες από το πρωτότυπο. 

α) Από νεαρή ηλικία άρχισε να δηµοσιεύει διηγήµατα στα περιοδικά της 
εποχής. 

β) Έχει µεταφράσει το «Περί φύσεως» του Λουκρήτιου, τα «Γεωργικά» του 
Βιργίλιου, τη «Λυσιστράτη» του Αριστοφάνη κ.ά. 

γ) Τα διηγήµατά του έχουν εκδοθεί µε τον τίτλο «Κορφιάτικες Ιστορίες». 
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δ) Το έργο του ανανεώνει την ηθογραφική πεζογραφία. 
 
Ζ) Ο Γ. Βιζυηνός πέρασε πολύ δύσκολα παιδικά χρόνια στην πατρίδα του, τη 
Βιζύη της Θράκης, και κατόρθωσε να σπουδάσει χάρη στη βοήθεια πλουσίων 
ευεργετών της εποχής. 

α) Ονοµάστηκε «πατέρας του διηγήµατος».  
β) Έγραψε σε καθαρεύουσα, στους διαλόγους του όµως χρησιµοποιεί ζω-

ντανή λαϊκή γλώσσα. 
γ) Αντλεί τα θέµατά του από τις αναµνήσεις του, την παιδική ζωή, το 

περιβάλλον του χωριού του. 
δ) Παρουσιάζει τους χαρακτήρες των ηρώων του ολοκληρωµένους και σε 

βάθος ψυχογραφηµένους. 
 
Η) Ο Γ. Ιωάννου εργάστηκε ως φιλόλογος στη Μέση Εκπαίδευση.  

α) Χαρακτηριστικό των πεζογραφηµάτων του είναι ο εξοµολογητικός τόνος. 
β) Τα βιώµατά του είναι τα βάσανα και οι λαχτάρες µιας ολόκληρης οµάδας 

ανθρώπων. 
γ) Εκδίδει συλλογή των δηµοτικών µας τραγουδιών και των παραµυθιών του 

ελληνικού λαού. 
δ) Εξίσου αξιόλογα θεωρούνται και τα ποιήµατά του. 

(Οι πληροφορίες προέρχονται από τα οικεία λήµµατα του Παγκόσµιου Βιογραφικού Λεξικού της 
Εκδοτικής Αθηνών, ό.π..) 

 
 
 
2.β.4.3. Συνήθως τα προσωπικά βιώµατα των λογοτεχνών αποτελούν πηγή 
έµπνευσης για ορισµένα έργα τους και καµιά φορά αποτυπώνονται στους 
τίτλους των έργων τους. Να εντοπίσετε αυτή τη συνάφεια, αντιστοιχίζοντας τα 
δεδοµένα της στήλης Α µε εκείνα της στήλης Β και υπογραµµίζοντας τις λέξεις 
ή τις φράσεις που σας οδηγούν στην επιλογή σας. 
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Α Β 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ ΤΙΤΛΟΙ ΕΡΓΩΝ 

Α) Το 1896 ο Λορέντζος Μαβίλης έλαβε µέρος στον 
απελευθερωτικό αγώνα της Κρήτης ως εθελοντής. Το 
1897 συγκρότησε µε έξοδά του αντάρτικο σώµα και 
πολέµησε στην Ήπειρο, όπου και τραυµατίστηκε. Το 
1910 εκλέχτηκε βουλευτής. 
 

Β) Ο Αριστοτέλης Βαλαωρίτης ανάλωσε υγεία, δράση 
και χρήµα σε δύο ιδανικά: την πατρίδα και το έθνος. 
Ζούσε το αγωνιστικό πνεύµα του Εικοσιένα και 
εργαζόταν για τη διάδοσή του, την επιβολή του και την 
ολοκλήρωσή του. Αγωνιζόταν για τη συνέχιση της 
δηµοτικής µας παράδοσης και την επικράτηση των 
αξιών της εθνεγερσίας. 
 

Γ) Τον Άγγελο Σικελιανό και τη γυναίκα του Εύα 
Πάλµερ ενώνουν κοινά ενδιαφέροντα, ιδίως η 
φυσιολατρία, η πίστη στη λυτρωτική δύναµη της τέχνης 
και η γνώση της µυθικής παράδοσης. Ζουν κατά 
καιρούς σε διάφορα ελληνικά µέρη, όπως στη Λευκάδα, 
στη Συκιά της Κορινθίας, στη Σαλαµίνα, στην Κηφισιά, 
στους ∆ελφούς. 
 

∆).Ο Κώστας Βάρναλης σπούδασε κλασική φιλολογία 
στην Αθήνα και το 1919 πήγε στο Παρίσι για µε-
τεκπαίδευση στη Νεοελληνική Φιλολογία και Αισθητική. 
Εκεί µέσα στις ιδεολογικές και κοινωνικές ζυµώσεις του 
τέλους του Α΄ Παγκοσµίου πολέµου, άκουσε διάφορες 
κοινωνικές θεωρίες και µυήθηκε στον µαρξισµό. 
 

Ε) Ήταν ένα παιδί δειλό, φοβισµένο, ασθενικό ο 
Κ. Καρυωτάκης. Τα ταξίδια του τον άφηναν ανικανο-
ποίητο. Είχε πολλές φορές αποφασίσει να δραπετεύσει 
από την κατάθλιψη που του δηµιουργούσε η δουλειά 
του... Στην άσχηµη ψυχολογική αυτή κατάσταση, ήρθε 
να προστεθεί η µετάθεσή του Πρέβεζα.  

 
α) -«Η πορτοκαλένια» 

-«Η Μαρίνα των Βράχων» 
-«Άσµα Ηρωικό και 
Πένθιµο για το Χαµένο 
Ανθυπολοχαγό της 
Αλβανίας» 

 

β) -«Ο Πόνος των Ανθρώπων 
και των Πραγµάτων» 
-«Νηπενθή» 
-«Ελεγεία και Σάτιρες» 
-«Οι Σκιές» 

 

γ) -«Πατρίδα»  
-«Εις την Πατρίδα»  
-«Νίκη»  

 

δ) -«Αθανάσιος ∆ιάκος» 
-«Ο κλέφτης» 
-«Κυρά Φροσύνη»  

 

ε) -«Ερωτικός Λόγος» 
-«Στροφή» 
-«Ηµερολόγιο 
Καταστρώµατος Α» 

 

στ) -«Το Πρωτοβρόχι» 
-«Ραψωδίες του Ιονίου» 
-«∆ελφικός Λόγος» 

 

ζ) -«Οι ∆ικτάτορες» 
-«Σκλάβοι Πολιορκηµένοι» 
-«Η Αληθινή Απολογία του 
Σωκράτη» 

Αντιστοίχιση .........................................................................................................  
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(Τα αποσπάσµατα των ανωτέρω βιογραφικών σηµειωµάτων, διασκευασµένα, προέρχονται από το 
Παγκόσµιο Βιογραφικό Λεξικό της Εκδοτικής Αθηνών, τ. 5, Αθήνα 1986, σ. 348, τ. 2 σ. 140-141, 
τ. 9Α σ. 253-254, τ.2 σ. 192 και τ. 4  σ. 326-327 αντιστοίχως.) 

2.γ. Το διάγραµµα ενός βιογραφικού σηµειώµατος 
 
2.γ.1. Ερώτηση σύντοµης απάντησης 
 

α) Αφού διαβάσετε προσεκτικά το βιογραφικό σηµείωµα του Κ. Χατζό-
πουλου που βρίσκεται στη σελίδα 228 των Κ. Ν. Λ. της Β΄ Λυκείου να 
εκπονήσετε το διάγραµµά του, συµπληρώνοντας τον παρακάτω πίνακα µε 
τα ειδικότερα θέµατα που θίγονται σε κάθε παράγραφο του κειµένου. 

β) Χρησιµοποιώντας τις ειδικότερες σηµειώσεις που κρατήσατε κατά 
παράγραφο, να αποδώσετε τα βασικά σηµεία του περιεχοµένου του σε 
µια παράγραφο δέκα στίχων το πολύ. 

 

 ΝΟΗΜΑΤΙΚΑ 
ΚΕΝΤΡΑ ΤΩΝ 
ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ 

ΕΙ∆ΙΚΟΤΕΡΕΣ 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 

 
1 

 
ΖΩΗ 

 
 
 

 
2 

 
ΕΡΓΟ 

 
 
 

 
3 

 
ΤΙΤΛΟΙ ΕΡΓΩΝ 
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2.δ. Σύγκριση δύο βιογραφικών σηµειωµάτων 
 
2.δ.1. Ερώτηση ελεύθερης ανάπτυξης 
 

Επειδή µία από τις αγαπηµένες σας ασχολίες είναι η µελέτη της ιστορίας της 
µουσικής ροκ, αναλαµβάνετε κατά καιρούς να ετοιµάσετε διάφορα κείµενα για 
συναφείς περιστάσεις. Έτσι, µεταξύ άλλων, χρειάζεστε  

α) ένα βιογραφικό σηµείωµα του Έλβις Πρίσλεϊ το οποίο θα δίνει έµφαση 
στη σηµασία του καλλιτέχνη για την εξέλιξη της µουσικής και θα 
ακουστεί σε µουσική εκποµπή στο ραδιόφωνο και 

β) ένα βιογραφικό σηµείωµα όπου ο ίδιος τραγουδιστής θα προβάλλεται ως 
είδωλο και που θα δηµοσιευθεί σε νεανικό περιοδικό. 

Να συνθέσετε τα δύο βιογραφικά, µε τη δική σας διατύπωση και το δικό σας 
ύφος, χρησιµοποιώντας τα κάθε φορά κατάλληλα στοιχεία από αυτά που 
δίνονται στη συνέχεια ή και από αυτά που έχετε στη διάθεσή σας. 
 
• Έλβις Πρίσλεϊ (1935-1977). Μεγάλωσε στο Μέµφις, όπου έψελνε 
εκκλησιαστική µουσική και άκουγε στο ραδιόφωνο µαύρους µουσικούς να 
παίζουν µπλουζ.  

• Τον Ιούλιο του 1954 έγραψε το πρώτο από τα 15 τραγούδια του για τον Σαµ 
Φίλιπς, έναν παραγωγό τραγουδιών «ρυθµ εντ µπλουζ» που έψαχνε έναν λευκό 
να τραγουδά σαν µαύρος. 

• Οι πέντε δίσκοι 45 στροφών που εξέδωσε στη συνέχεια είχαν µεγάλη επιτυχία 
και ο Έλβις υπέγραψε το πρώτο του συµβόλαιο µε την εταιρεία Ερ-Σε-Α, για 
35.000 δολάρια. 

• Οι ζωντανές εµφανίσεις του αποδείχθηκαν ακόµη πιο δηµοφιλείς. Το 
χαρισµατικό προσωπικό στυλ του, οι αισθησιακές κινήσεις του, το ελαφρά 
ειρωνικό χαµόγελό του, σε συνδυασµό µε µια αίσθηση του ανθρώπου που 
εύκολα πληγώνεται, ενθουσίαζε τους νεαρούς θαυµαστές, ιδιαίτερα τις 
κοπέλες, και τους οδηγούσε σε υστερικές εκδηλώσεις.  

• Το 1956 ο Πρίσλεϊ εξέδωσε το «Heartbrek Hotel», τον πρώτο από τους 45 
δίσκους που ο καθένας πούλησε πάνω από ένα εκατοµµύριο αντίτυπα. 
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• Το 1958 απολύθηκε από τον στρατό και συνέχισε την καριέρα του 
µετατρέποντας την εικόνα του από εκείνη του επαναστάτη της καθαρής ροκ 
στην προσωποποίηση της κοινωνικής ανόδου και του αµερικάνικου ονείρου. 

• Το 1968 επέστρεψε στην τηλεόραση και έκανε µία τουρνέ συνοδευόµενος από 
χορωδία θρησκευτικών τραγουδιών. 

• Το κοινό του Πρίσλεϋ εξακολουθούσε να επεκτείνεται σ’ εκείνους που άκουγαν 
ελαφρά, λαϊκή και παραδοσιακή µουσική και η βιοµηχανία εµπορευµατο-
ποίησης του καλλιτέχνη έζησε πολύ µετά από τον ίδιο. 

• Στο µεταξύ ο Πρίσλεϋ άρχισε να υποφέρει από την προσωπική του παρακµή 
και να αναµετράται µε την ηλικία, το πάχος, το αλκοόλ, τα ναρκωτικά. 

• Η έκταση της κρίσης του δεν έγινε γνωστή παρά µόνο µετά από τον ξαφνικό 
θάνατό του στην έπαυλη που είχε αγοράσει στο Μέµφις. 

• Εκατοντάδες χιλιάδες θαυµαστών τον θρήνησαν έξω από την πόρτα του 
σπιτιού του, που έγινε τόπος προσκυνήµατος. 

• 8 εκατοµµύρια δίσκοι πουλήθηκαν στις πέντε πρώτες ηµέρες µετά τον θάνατό 
του και προστέθηκαν στα 500 εκατοµµύρια που είχαν πουληθεί µέχρι τότε. 

• Εκατοντάδες τραγουδιστές προσπάθησαν να τον µιµηθούν σε διάφορες  
εµφανίσεις. Η σφραγίδα του στη µουσική παραµένει ανεξίτηλη. 

(Οι ανωτέρω πληροφορίες προέρχονται από το οικείο λήµµα της εγκυκλοπαίδειας «Brittanica», 
Cd Rom.) 
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2.δ.2. Ερώτηση σύντοµης απάντησης 
 
2.δ.2.1. Με την υπόθεση ότι µετέχετε στη σύνταξη µιας εγκυκλοπαίδειας για 
µαθητές ∆ηµοτικού, αναλαµβάνετε να µετασχηµατίσετε το ακόλουθο 
απόσπασµα από βιογραφικό σηµείωµα του Αντώνη Σαµαράκη, ώστε να παρέχει 
τις ίδιες πληροφορίες, αλλά σε ύφος κατάλληλο και κατανοητό από τους 
µικρούς αναγνώστες της εγκυκλοπαίδειας. 

 
Πολλές φορές στο έργο του Σαµαράκη η αντίδραση του εξεγερµένου ατόµου 

απέναντι στον παραλογισµό της απρόσωπης εξουσίας ή απέναντι στην απάνθρωπη 
χρήση των τεχνολογικών επιτευγµάτων, δεν περιορίζεται σε µια απλή στάση 
διαµαρτυρίας, αλλά φθάνει ως τη συνειδητή πράξη θυσίας, έστω και αν το 
αποτέλεσµά της είναι αµφίβολο αν θα δώσει τους καρπούς που οραµατίζεται το 
συγκεκριµένο άτοµο. Σηµασία έχει η πράξη αντίστασης στη δύναµη που θέλει να 
καθυποτάξει την ανθρώπινη ελευθερία και που µοιάζει ανίκητη. Οι άνθρωποι που 
αναλαµβάνουν έναν τέτοιο αγώνα σκιαγραφούνται από το συγγραφέα ως 
ανώνυµοι, καθηµερινοί, ασήµαντοι, όµως ιδιαίτερα ευαίσθητοι και µοναχικοί. Η 
αφύπνισή τους συντελεί στο να αποκοπούν από τη συµβατική τάξη των πραγµάτων 
που υπάρχει γύρω τους και που επιβουλεύεται και τη δική τους διαθεσιµότητα ή τη 
δική τους ελευθερία. Η ανωνυµία ή η γκρίζα εµφάνισή τους, από την άλλη πλευρά, 
βοηθεί στο να λειτουργούν ως σύµβολα και να µην εξαρτώνται σε σηµαντικό 
βαθµό από τυπικά χαρακτηριστικά και ιδιοµορφίες. Είναι, εξάλλου, εµφανές το 
ενδιαφέρον του για την προσέλκυση του αναγνώστη µέσω της υποβολής, καθώς 
προβάλλει την κρίσιµη ή την αγχώδη συναισθηµατική κατάσταση µε τη 
χρησιµοποίηση σύντοµων και κοφτών φράσεων, εξαιρετικά µικρών περιόδων, 
αποσιωπητικών ή και ελλειπτικών πολλές φορές απαντήσεων (ο ίδιος µιλάει για 
«κινηµατογραφική» τεχνική). 

(Από το οικείο λήµµα του Παγκόσµιου Βιογραφικού Λεξικού τόµος 9 Α, της Εκδοτικής Αθηνών, 
Αθήνα 1986, σσ. 170-171) 
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2.δ.3. Ερώτηση συνδυασµού αντικειµενικού τύπου και σύντοµης απάντησης 
 
Αφού διαβάσετε τα δύο ακόλουθα βιογραφικά σηµειώµατα του Μανόλη 
Αναγνωστάκη, να απαντήσετε στις ερωτήσεις που δίνονται µετά από αυτά. 
 
Α. Μανόλης Αναγνωστάκης 
Γεννήθηκε το 1925 στη Θεσσαλονίκη και σπούδασε ιατρική. Είναι από τους 
πιο αντιπροσωπευτικούς ποιητές της πρώτης µεταπολεµικής γενιάς. Η ποίησή 
του απηχεί τις κοινωνικές και πολιτικές συγκρούσεις που ακολούθησαν µετά 
την κατοχή. Το πρόβληµα της ηθικής στάσης σε µια εποχή ταραγµένη από τα 
πάθη και την ιδεολογική σύγχυση είναι βασικό στοιχείο της ποίησής του· 
επίσης ένα αίσθηµα απαισιοδοξίας ως αποτέλεσµα πικρής εµπειρίας. 
Ασχολήθηκε επίσης µε την κριτική της λογοτεχνίας και έβγαζε το περιοδικό 
Κριτική (1959-1961). Έχει εκδώσει τις ποιητικές συλλογές: Εποχές 1,2,3 
(1945-1954), Η Συνέχεια 1, 2, 3 (1954-1962), Ο Στόχος (1970). Συγκεντρωτι-
κή έκδοση των ποιηµάτων του µε τίτλο Τα Ποιήµατα (1971). 

(Από το σχολικό εγχειρίδιο των Κ.Ν.Λ. της Β΄ Λυκείου, σ. 298) 

 
Β.  Αναγνωστάκης Μανόλης (Θεσσαλονίκη, 1925). Ποιητής και δοκιµιογράφος, 

µε πολιτική δράση στο χώρο της ανανεωτικής αριστεράς. Σπούδασε στην 
Ιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης και αργότερα 
µετεκπαιδεύτηκε στη Βιέννη. Ως σπουδαστής διετέλεσε αρχισυντάκτης του 
φοιτητικού περιοδικού «Ξεκίνηµα» (1944). Πήρε µέρος στην αντίσταση και 
µερικά χρόνια αργότερα, κατά τη διάρκεια του εµφυλίου, καταδικάστηκε από 
το στρατοδικείο σε θάνατο για παράνοµη πολιτική δράση. 
Ο Αναγνωστάκης εµφανίστηκε νεαρός στα γράµµατα µε την ποιητική 

συλλογή «Εποχές» (1945). Το 1948, ενώ ο ίδιος ήταν προφυλακισµένος 
εκδόθηκε η δεύτερη ποιητική συλλογή του «Εποχές 2» και το 1951, αµέσως 
µετά την αποφυλάκισή του, οι «Εποχές 3». Ακολούθησαν η «Συνέχεια» (1954), 
«Τα Ποιήµατα 1941-1956» (1956) -µια συγκεντρωτική έκδοση των ως τότε 
συλλογών του, όπου συµπεριλαµβάνεται και η «Συνέχεια 2»- και η «Συνέχεια 
3» (1962). Η επόµενη ποιητική του παρουσία έγινε ύστερα από αρκετά χρόνια 
στο συλλογικό τόµο «∆εκαοχτώ κείµενα» (1970), όπου παρουσιάστηκαν 
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ποιήµατά του µε το γενικό τίτλο «Ο Στόχος», γραµµένα στα πρώτα χρόνια της 
απριλιανής δικτατορίας. 
Στις πρώτες ποιητικές συλλογές του είναι έκδηλη η πεποίθησή του ότι η 

ανθρώπινη ζωή και τα πεπρωµένα της σφραγίζονται ανεξίτηλα από τα 
ιστορικά γεγονότα που την πλαισιώνουν, ενώ παράλληλα, είναι έντονη η 
αίσθηση του θανάτου µε την προσωπική δοκιµασία που είχε ο ποιητής ως 
µελλοθάνατος. Οι ποιητές που επηρέασαν τον Αναγνωστάκη και συνέτειναν 
στη διαµόρφωση ενός ευαίσθητου και υποβλητικού τόνου στην ποίησή του, 
είναι οι Γάλλοι επίγονοι του συµβολισµού. Προοδευτικά δίνεται στο έργο του 
όλο και περισσότερη βαρύτητα στην ηθική στάση του ανθρώπου απέναντι στα 
δηµόσια πράγµατα. Το ύφος του είναι δραµατικό, χωρίς ποτέ να γίνεται 
ρητορικό, ενώ ορισµένες φορές η σκωπτική του διάθεση σατιρίζει την 
κατάπτωση των κοινωνικών και πολιτικών ηθών. Θεµατικά η ποίησή του 
αντλεί από τα προσωπικά του βιώµατα και τις εµπειρίες του, στο βαθµό όµως 
που ο αντικατοπτρισµός τους στο έργο τέχνης να έχει µια συλλογικότερη 
σηµασία. 
Από το 1959 ως το 1961 ο Αναγνωστάκης ήταν εκδότης του δίµηνου 

περιοδικού «Κριτική», µε το οποίο φιλοδόξησε να φέρει σε επαφή το ελληνικό 
αναγνωστικό κοινό µε τα σύγχρονα ρεύµατα της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας και 
αισθητικής. Συνεργασίες του υπάρχουν στην εφηµερίδα «Αυγή» και σε διάφορα 
περιοδικά. Ο Αναγνωστάκης εξέδωσε ακόµα: τη συγκεντρωτική έκδοση 
«Ποιήµατα 1941-1971» (1971), µε έντεκα ως τώρα ανατυπώσεις, δύο τόµους 
«Υπέρ και Κατά» (1965), «Αντιδογµατικά» (1978) µε συλλογές µελετηµάτων, 
άρθρων και βιβλιοκριτικών του και «Το Περιθώριο ‘68-69» (1979), ένα 
λιγοσέλιδο τόµο µε αυτοβιογραφικά σχόλια που σχετίζονται µε ευρύτερα 
προβλήµατα της νεοελληνικής κοινωνίας. 

(Από το οικείο λήµµα του Παγκόσµιου Βιογραφικού Λεξικού τόµος 1 της Εκδοτικής Αθηνών, 
Αθήνα 1986, σ. 236) 
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1.  Να προσδιορίσετε τα θέµατα που είναι κοινά, έστω και σε διαφορετική 
έκταση, και στα δύο βιογραφικά σηµειώµατα. Πιστεύετε ότι τα θέµατα αυτά 
είναι οι αναγκαίες - σταθερές πληροφορίες που πρέπει να περιέχει ένα 
βιογραφικό σηµείωµα, όσο συνοπτικό κι αν είναι; Να δικαιολογήσετε την 
απάντησή σας. 

2.  Να προσδιορίσετε τα θέµατα τα οποία δεν θίγονται στο συνοπτικό 
βιογραφικό σηµείωµα του Αναγνωστάκη και να υποθέσετε τους λόγους της 
απουσίας αυτής. Για την απάντησή σας να λάβετε υπόψη τους σκοπούς του 
συντάκτη του βιογραφικού, τους αποδέκτες και γενικότερα την περίσταση 
επικοινωνίας για την οποία συντάχθηκε το συνοπτικό βιογραφικό. 

3.  Στα δύο βιογραφικά σηµειώµατα του Αναγνωστάκη να προσέξετε την αρχή 
και το τέλος τους και στη συνέχεια να ελέγξετε το περιεχόµενο των 
ακόλουθων προτάσεων, σηµειώνοντας Χ στο αντίστοιχο πλαίσιο. 

ΣΩΣΤΟ   ΛΑΘΟΣ 
α) Και τα δύο βιογραφικά σηµειώµατα περιέχουν  

στην αρχή ένα γενικό χαρακτηρισµό.      
β) Και οι δύο γενικοί χαρακτηρισµοί αναφέρονται 

σε όλους τους τοµείς που καλύπτει το έργο του.    
γ)  Οι γενικοί χαρακτηρισµοί εκφράζουν την ίδια 

αξιολόγηση για το έργο του.       
δ)  Και τα δύο βιογραφικά σηµειώµατα κλείνουν µε  

αναφορά στους τίτλους των έργων του.     
ε)  Και τα δύο βιογραφικά σηµειώµατα στην τελευ- 

ταία παράγραφό τους αναφέρονται στο δοκιµια- 
κό και ποιητικό έργο του Αναγνωστάκη.     

 
4.  Να εκπονήσετε τα διαγράµµατα δοµής των δύο βιογραφικών και να τα 

συγκρίνετε ως προς τις οµοιότητες και τις διαφορές τους. Πιστεύετε ότι αυτά 
ανταποκρίνονται στο τυπικό διάγραµµα ενός βιογραφικού σηµειώµατος; Να 
δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 
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2.ε. Λεξιλόγιο βιογραφικού σηµειώµατος 
 

2.ε.1. Ερώτηση ελεύθερης ανάπτυξης 
 

Στο ακόλουθο απόσπασµα µιλά ο Αλκιβιάδης στην εκκλησία του ∆ήµου. Αφού 
το διαβάσετε, να αξιοποιήσετε το πληροφοριακό του υλικό, για να συντάξετε το 
τµήµα εκείνο του βιογραφικού σηµειώµατος του Αλκιβιάδη, το οποίο 
αναφέρεται στα ιδιαίτερα γνωρίσµατα του χαρακτήρα του και στην εν γένει 
δράση του, ιδιωτική και δηµόσια. Στο κείµενό σας, το οποίο δεν πρέπει να 
υπερβαίνει τη µία παράγραφο, να χρησιµοποιήσετε τις λέξεις: 

κοµπορρηµοσύνη. ναρκισσισµός υπεροψία / έπαρση, 
µαταιοδοξία πολυπραγµοσύνη  

 

Θουκυδίδη, βιβλίο ΣΤ΄, 15-16 
Μου ταιριάζει, Αθηναίοι, να είµαι αρχηγός περισσότερο παρά σε άλλους, (γιατί 

είναι ανάγκη ν’ αρχίσω από τούτο, αφού µε πρόσβαλε ο Νικίας) και νοµίζω 
συγχρόνως πως είµαι άξιος να το κάνω. Για κείνα που έχει ξεσηκωθεί τόση 
κατακραυγή ενάντιά µου, αυτά ακριβώς µας δοξάζουν, τους προγόνους µου και 
µένα, και είναι χρήσιµα και για την πατρίδα µου. Γιατί οι Έλληνες θεώρησαν τη 
δύναµη της πολιτείας µας µεγαλύτερη απ’ ό,τι είναι, κρίνοντας από τη λαµπρότητα 
της επίδειξής µου στους ιερούς αγώνες της Ολυµπίας, ενώ πρωτύτερα νόµιζαν 
πως είχε πέσει πολύ χαµηλά χτυπηµένη από τον πόλεµο. Εγώ όµως κατέβηκα µε 
εφτά άρµατα, πράγµα που δεν είχε ποτέ άλλοτε κάνει ένας απλός πολίτης, και 
ήρθα πρώτος και δεύτερος και τέταρτος, και είχα ετοιµαστεί σ’ όλα τα άλλα µε 
µεγαλοπρέπεια αντάξια της νίκης µου. Κατά τη συνήθεια που επικρατεί, τέτοια 
πράγµατα φέρνουν τιµές στην πολιτεία, κι από τέτοιες πράξεις βγαίνει το 
συµπέρασµα πως υπάρχει δύναµη. Κι όσα άλλα κάνω µέσα στην πολιτεία και 
δοξάζοµαι, ξοδεύοντας για δραµατικές παραστάσεις και άλλα, είναι φυσικό να 
προκαλούν το φθόνο των εντοπίων, απέναντι στους ξένους όµως φανερώνεται και 
µ’ αυτά η δύναµή µας. Και δεν είναι άχρηστη αυτή η τρέλα, όταν, πληρώνοντας 
κανείς τα δηµόσια έξοδα από την τσέπη του, ωφελεί όχι µόνο τον εαυτό του, αλλά 
και την πολιτεία. Κι ούτε είναι άδικο κάποιος που έχει µεγαλόπνοες ιδέες για τον 
εαυτό του να µη θέλει να θεωρείται ίσος µε τους άλλους, αφού κι όποιος δυστυχεί 
δεν βρίσκει κανέναν άλλο να εξοµοιωθεί στις συµφορές του µ’ αυτόν. 
2.ε.2. Ερώτηση συνδυασµού αντικειµενικού τύπου και σύντοµης απάντησης 
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Να χαρακτηρίσετε το ύφος στα ακόλουθα αποσπάσµατα των βιογραφικών 
σηµειωµάτων, βάζοντας σε κύκλο το αντίστοιχο γράµµα. Να δικαιολογήσετε τις 
επιλογές σας: 
 
Α) Κωνσταντίνος Καβάφης (1863 -1933). Ποιητής µε παγκόσµια ακτινοβολία, 

µία από τις σηµαντικότερες µορφές της νεοελληνικής  ποίησης. Έκτο και 
τελευταίο παιδί του Π. Καβάφη, µεγαλέµπορου βαµβακιού και της Χαρίκλειας 
Φωτιάδη, από οικογένεια της Πόλης, έζησε τα πρώτα χρόνια της ζωής του 
στην Αλεξάνδρεια σε εξαιρετικές συνθήκες ευηµερίας. 
α) πλαδαρό  β) πρωτότυπο  γ) νευρώδες  δ) ανεπιτήδευτο 

∆ικαιολόγηση: ......................................................................................................  
 
Β) Ο Καβάφης έζησε αρκετά χρόνια της παιδικής του ηλικίας στην Αγγλία και  την 
επισκέφθηκε και µεγάλος. Επισκέφθηκε  την Πόλη για δυο χρόνια και το 1885 
επέστρεψε στην Αλεξάνδρεια. 
α) στοµφώδες  β) άτονο  γ) γλαφυρό  δ) ζωντανό 

∆ικαιολόγηση: ......................................................................................................  
 
Γ) Αντίθετα από τον πληθωρικό και πολύπλευρο Παλαµά «τον ποιητή του καιρού 
του και του γένους του», ο αποµονωµένος έξω από τον ελληνικό χώρο και 
αφοσιωµένος σχεδόν µόνο στην ποίηση και στην ανάγνωση της ιστορίας 
Καβάφης, ο εκλεκτικός και ιδιόρρυθµος, στάθηκε πιο πολύ ποιητής του δικού 
µας παρόντος και του ελληνιστικού παρελθόντος. 
α) πλαδαρό  β) επιτηδευµένο  γ) δυσνόητο  δ) ανάλαφρο 

∆ικαιολόγηση: ......................................................................................................  
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∆) Η ποίηση του Καβάφη είναι µια ποίηση υποβολής και κλειστού χώρου µε τις 
ρίζες της βυθισµένες στο πνεύµα της παρακµής. Ανθρωποκεντρική κι 
αντιλογοκρατική, παρά το νοησιαρχικό της χαρακτήρα και την έλλειψη 
αυθορµητισµού, πεζή και συχνά πεζολογική µε περιορισµένες και σπάνιες 
λυρικές νότες αντλεί την έµπνευσή της από την αίσθηση κι από τη µνήµη ή από 
το ιστορικό παρελθόν και τα βιβλία µε επίκεντρο τους ελληνιστικούς χρόνους... 
α) µεγαλόπρεπο  β) επιτηδευµένο  γ) δυσνόητο  δ) στοµφώδες 

∆ικαιολόγηση: ......................................................................................................  
 
Ε) Τον Ιούλιο του 1932 οι γιατροί διαπιστώνουν καρκίνο του λάρυγγα. Φεύγει 
τότε για την Αθήνα. Του γίνεται τραχειοτοµία. Ο ποιητής δε µπορεί να µιλάει 
πια. Σηµειώνει µόνο σε µικρά  χαρτιά διάφορες  παραγγελίες, συνήθως 
πρακτικής φύσης. Επιστρέφει στην Αλεξάνδρεια. Η υγεία του χειροτερεύει 
συνεχώς. ∆ουλεύει στο κρεβάτι το τελευταίο του ποίηµα. Αρχές Απριλίου 
µεταφέρεται στο Ελληνικό νοσοκοµείο. Το Σάββατο 29 Απριλίου, µέρα  των 
γενεθλίων του, παθαίνει συµφόρηση και πεθαίνει στις δύο το πρωί. 
α) επιτηδευµένο  β) τεχνητό  γ) νευρώδες  δ) ανάλαφρο 

∆ικαιολόγηση: ......................................................................................................  
 
ΣΤ) Ο ποιητής δεν µας µιλάει για τα συναισθήµατά του. Κι όµως µέσα από την 

αποσιώπησή τους τα αισθανόµαστε να διαπερνούν το είναι µας και να µας 
κυριεύουν. Η αναγωγή αυτών των συναισθηµάτων σε υψηλά νοήµατα δίνει 
στο έργο του τεράστιες προεκτάσεις και ένα φιλοσοφηµένα δραµατικό 
χαρακτήρα. 
α) εξεζητηµένο  β) τεχνητό  γ) πυκνό  δ) στοµφώδες 

∆ικαιολόγηση: ......................................................................................................  
 
(Το α΄ και το β΄ απόσπασµα προέρχονται από τα οικεία λήµµατα του Παγκόσµιου Βιογραφικού 
Λεξικού της Εκδοτικής Αθηνών, το γ΄ δ΄ ε΄ και στ΄ από το βιβλίο Η Ελληνική Ποίηση. Ανθολογία - 
Γραµµατολογία, τ, Γ΄ εκδόσεις Σοκόλη, Αθήνα 1990, σσ. 197-198, ελαφρά διασκευασµένα.) 
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2.ε.3. Ερωτήσεις αντικειµενικού τύπου 
 

2.ε.3.1. Να αντικαταστήσετε  τα κενά στις ακόλουθες προτάσεις επιλέγοντας 
την κατάλληλη λέξη από αυτές που δίνονται (µία λέξη θα χρησιµοποιηθεί δυο 
φορές). 
άεργος απόλυση επάγγελµα παραίτηση 
άνεργος διαθεσιµότητα εργασία πρόσληψη 
απασχόληση διορισµός έργο σταδιοδροµία 

 

Κ. Γ. Καρυωτάκης (1896-1928) 
Γεννήθηκε στην Τρίπολη. Ο/η/το  ........................... (1) του πατέρα του, που ήταν 

νοµοµηχανικός, στάθηκε αφορµή να περάσει τα παιδικά του χρόνια σε πολλές 
επαρχιακές πόλεις. Το 1917 πήρε το πτυχίο του από τη Νοµική Αθηνών, αλλά ο/η/το 
............................ (2) του ως δικηγόρου έληξε σύντοµα. ∆εν παρέµεινε .................. 
(3) για µεγάλο χρονικό διάστηµα και δεν ταίριαζε στο χαρακτήρα του να κάθεται 
................(4). Το 1920 ο/η/το................... (5) του στο Υπουργείο Εσωτερικών τον 
αποµακρύνει από την Αθήνα, εφόσον τοποθετείται στη Θεσσαλονίκη. Στ.. 
....................... (6) του αντιµετώπισε πολλές απογοητεύσεις και συγκρούσεις. 
Υποβάλλει τον/την/το........................... (7) από τη θέση αυτή και 
ο/η/το............................. (8) του στο Υπουργείο Πρόνοιας τον γεµίζει ελπίδα ότι 
επιτέλους θα εξασφαλίσει µόνιµη εγκατάσταση στην πρωτεύουσα. Σύντοµα 
διαψεύδεται. Η υπηρεσία τον εκδικείται. Εφόσον δεν έχει αφορµή για να τον θέσει 
σε ............. (9) ή να επιδιώξει τ.. ................. (10) του, µε ένα νέο κύµα µεταθέσεων 
τον στέλνει σε διάφορα σηµεία της Ελλάδας. Κάνει χρήση των αδειών του και 
ταξιδεύει στο εξωτερικό. Τελευταίος σταθµός τ.. .................. (11) του ήταν η 
Πρέβεζα, όπου και αυτοκτόνησε στις 21 Ιουλίου 1928. Η ποίηση και οι µεταφράσεις 
ξένων ποιητών στάθηκαν κύρι.. ..................... (12) στη ζωή του. Η ποιητική του 
πορεία άλλο δεν κάνει παρά να καθρεφτίζει την πορεία του προς το θάνατο. 
Θεωρείται ως ο αντιπροσωπευτικότερος ποιητής του µεσοπολέµου και επηρέασε µε 
τ.. ................ (13) του όχι µόνο τους σύγχρονούς του ποιητές αλλά και τους 
µεταγενέστερους. 

(Οι πληροφορίες της ανωτέρω άσκησης προέρχονται από τα Κ.Ν.Λ. της Β΄ Λυκείου σσ. 262-263 
και από το άρθρο του Γ. ∆άλκου «Ο Καρυωτάκης και η εποχή του» στο περιοδικό ∆ιαβάζω, τ. 
157, 17.12. 1986, σσ. 45-49.) 
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2.ε.3.2. Ένας εργαζόµενος σχολιάζει ειρωνικά σε κάποιο φίλο του τη µόρφωση 
και τις ικανότητες ενός νέου συναδέλφου που προσελήφθη πρόσφατα στην 
εταιρεία. Την εποµένη του αναθέτουν να παρουσιάσει ένα σύντοµο βιογραφικό 
αυτού του προσώπου στο µηνιαίο δελτίο της εταιρείας. Βοηθήστε τον να γράψει 
αυτό ακριβώς το απόσπασµα, αντικαθιστώντας τις υπογραµµισµένες φράσεις µε 
άλλες συνώνυµες και επιφέροντας όσες αλλαγές κρίνετε αναγκαίες για την 
περίσταση. 
 
Τι να σου πρωτοπώ για τον καινούργιο... Έµαθε κι αυτός, όπως όλοι, λίγα 

κολυβογράµµατα στο χωριό του κι ήρθε στην πρωτεύουσα. Πήρε κι ένα 
πασάλειµµα στο Γυµνάσιο, τον έστειλαν οι δικοί του και στο εξωτερικό να πάρει 
ένα λούστρο και µας τον έφεραν γραφιά στην υπηρεσία. Βέβαια, είναι άνθρωπος 
του καθήκοντος, δεν το αρνούµαι, όµως έχει ένα σωρό παραξενιές. Θέλει να έχει 
γνώµη για όλα και µας παρουσιάζεται σαν ζωντανή βιβλιοθήκη, ενώ τις 
περισσότερες φορές δίνει λάθος πληροφορίες. Συνήθως, ενώ γνωρίζει µέσες άκρες 
ένα θέµα, παριστάνει το φωστήρα και µιλάει εξεζητηµένα, προκειµένου να 
αποδείξει ότι είναι άνθρωπος της πένας. Σε καµία περίπτωση δεν θα τον 
χαρακτήριζα ξεφτέρι. 


