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«Τα Αντικλείδια»
κείμενο
Η Ποίηση είναι μια πόρτα ανοιχτή.
Πολλοί κοιτάζουν μέσα χωρίς να βλέπουν
τίποτα και προσπερνούνε. 'Όμως μερικοί
κάτι βλέπουν, το μάτι τους αρπάζει κάτι
στ. 5

και μαγεμένοι πηγαίνουνε να μπουν.
Η πόρτα τότε κλείνει. Χτυπάνε μα κανείς
δεν τους ανοίγει. Ψάχνουνε για το κλειδί.
Κανείς δεν ξέρει ποιος το έχει. Ακόμη
και τη ζωή τους κάποτε χαλάνε μάταια

στ.10

γυρεύοντας το μυστικό να την ανοίξουν.
Φτιάχνουν αντικλείδια. Προσπαθούν.
Η πόρτα δεν ανοίγει πια. Δεν άνοιξε ποτέ
για όσους μπόρεσαν να ιδούν στο βάθος.
'Ίσως τα ποιήματα που γράφτηκαν

στ.15

από τότε που υπάρχει ο κόσμος
είναι μια ατέλειωτη αρμαθιά αντικλείδια
για ν' ανοίξουμε την πόρτα της Ποίησης.
Μα η Ποίηση είναι μια πόρτα ανοιχτή.

Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ:
1. Στο ποίημά του ο Παυλόπουλος έχει δημιουργήσει έντονη μυστηριακή
ατμόσφαιρα. Να επιβεβαιώσετε αυτήν την άποψη με στοιχεία του κειμένου.
(μονάδες 15)
2. α) Τί είδους προτάσεις κυριαρχούν στο ποίημα και ποια είναι η λειτουργικότητά
τους;
β) Ποιο είναι το πρόσωπο που αφηγείται στο ποίημα;
(μονάδες 20)
3. Η ποιητική δημιουργία παρουσιάζεται στο ποίημα ως μια αέναη προσπάθεια να
συλλάβει κανείς την αλήθεια της ποίησης. Πώς αισθητοποιείται αυτή η
διαδικασία;
(μονάδες 20)
4. Σε μια παράγραφο (150 – 180 λέξεων) να αναλύσετε τους στίχους « Ακόμη και τη
ζωή τους κάποτε χαλάνε μάταια γυρεύοντας το μυστικό να την ανοίξουν».
(μονάδες 25)

Β. ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Το πρώτο σκαλί
Εις τον Θεόκριτο παραπονιούνταν
μια μέρα ο νέος ποιητής Ευμένης·
«Τώρα δυο χρόνια πέρασαν που γράφω
κ’ ένα ειδύλλιο έκαμα μονάχα.
Το μόνον άρτιόν μου έργον είναι.
Aλλοίμονον, είν’ υψηλή το βλέπω,
πολύ υψηλή της Ποιήσεως η σκάλα·
κι απ’ το σκαλί το πρώτο εδώ που είμαι
ποτέ δεν θ’ ανεβώ ο δυστυχισμένος.»
Είπ’ ο Θεόκριτος· «Aυτά τα λόγια
ανάρμοστα και βλασφημίες είναι.
Κι αν είσαι στο σκαλί το πρώτο, πρέπει
νάσαι υπερήφανος κ’ ευτυχισμένος.
Εδώ που έφθασες, λίγο δεν είναι·
τόσο που έκαμες, μεγάλη δόξα.
Κι αυτό ακόμη το σκαλί το πρώτο
πολύ από τον κοινό τον κόσμο απέχει.

Εις το σκαλί για να πατήσεις τούτο
πρέπει με το δικαίωμά σου νάσαι
πολίτης εις των ιδεών την πόλι.
Και δύσκολο στην πόλι εκείνην είναι
και σπάνιο να σε πολιτογραφήσουν.
Στην αγορά της βρίσκεις Νομοθέτας
που δεν γελά κανένας τυχοδιώκτης.
Εδώ που έφθασες, λίγο δεν είναι·
τόσο που έκαμες, μεγάλη δόξα.»
(Το πρώτο σκαλί, Κωνσταντίνος Καβάφης)
5. Να εντοπίσετε και να σχολιάσετε τέσσερις θεματικές ομοιότητες ανάμεσα στα

ποιήματα του Παυλόπουλου και του Καβάφη.

(μονάδες 20)

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:
ΓΑΛΟΥΝΗ ΜΑΡΙΑ - ΔΟΥΔΟΥΜΗ ΕΛΙΝΑ
ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ - ΣΥΡΜΟΣ ΜΙΛΤΟΣ
ΧΑΝΤΖΟΥΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ - ΧΡΗΣΤΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
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