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ΓΕΛ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                   ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 

  

 

ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ  ΜΑΪΟΥ – IOYNIOY 

2014 

ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΤΗΣ Α' ΤΑΞΗΣ 

 

 

Oμάδα Α 

 

1. α) Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις βάζοντας ένα Σ αν θεωρείτε ότι 

είναι σωστές ή ένα Λ αν θεωρείτε ότι είναι λανθασμένες: 

α.  Η Ορέστεια είναι τριλογία του Ευριπίδη.  

β. Στην παράβαση της αρχαίας κωμωδίας ο χορός απευθύνεται στο κοινό.  

γ. Ο Αρλεκίνος είναι ο παμπόνηρος υπηρέτης στην commedia dell’ arte.  

δ. Οι διδασκαλίες είναι σκηνικές οδηγίες γραμμένες με πλάγια γράμματα ή 

σε παρενθέσεις. 

 

ε. Η αμφιθεατρική σκηνή είναι νεότερη της πολυμετωπικής.  

 

 

Μονάδες 12,5 

 

 

β) Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της Στήλης Α με τα στοιχεία της Στήλης Β 

(δύο στοιχεία της Στήλης Β περισσεύουν): 

 

Στήλη Α 

 

Στήλη Β 

1. Αριστοφάνης Α. Γαλλικός Κλασικισμός 

2. Όνειρο καλοκαιρινής νύχτας Β. Υπηρέτης δύο αφεντάδων 

3. Τραγωδία Γ. Ερρίκος Ίψεν 

4. Κάρλο Γκολντόνι Δ. Θέατρο μεσοπολέμου  

5. Ρασίν Ε. Διθύραμβος 

 ΣΤ. Σαίξπηρ 

 Ζ. Λυσιστράτη 

 

Μονάδες 12,5 

 

1. α) Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της ιταλικής κωμωδίας της τέχνης ; 

 

Μονάδες 12,5 

 

β) Σε τι διαφέρει η μπρεχτική θεωρία του θεάτρου από την αντίστοιχη 

αριστοτελική; 

 

Μονάδες 12,5 

 

 

Ομάδα Β 

 

1. Σας δίνεται το απόσπασμα ενός έργου της κρητικής λογοτεχνίας. α) Να 

αναφέρετε τον τίτλο του έργου, το συγγραφέα και το είδος του. β) Να αναφέρετε 

συγκεκριμένα μορφικά χαρακτηριστικά του κειμένου και της κρητικής 

λογοτεχνίας γενικότερα. 

 

 



 

Πανάρετος 

Μα την κερά μου συντηρώ κ’ έρχεται προς εμένα, 

κ’ έχει το πρόσωπο κλιτό, τ’ αμμάτια θαμπωμένα. 

Έρωτα, μ’ όσα βάσανα με κάνεις να γροικήσω, 

τση δύναμής σου δε μπορώ παρά να φχαριστήσω, 

γιατί με μια γλυκιά θωριά πλερώνει πάσα κρίση 

τούτη απ’ως ήλιος δύνεται τον κόσμο να στολίσει. 

Τα περιστέρια όντε νερό και ταραχή γροικούσι, 

απού τσι κάμπους με σπουδή προς τσι φωλιές πετούσι˙ 

κ’ εσύ, κερά, στην ταραχή τση τόσης κακοσύνης 

τση τύχης μας, για ποια αφορμή την κάμερά σου αφήνεις 

κ’ έρχεσαι σ’ τούτη τη μερά, κ’ η θαμπωμένη σου όψη 

δύνεται την καημένη μου καρδιά σε δυο να κόψει; 

 

 Μονάδες  25 

 

2. α) Με βάση τις πληροφορίες για την παράσταση που σας δίνονται παρακάτω, να 

αναφέρετε τον δραματικό και τον αντικειμενικό χρόνο, καθώς επίσης τον 

δραματικό και τον αντικειμενικό χώρο. 

     Μονάδες 12,5 

        Η αριστουργηματική κωμωδία του Μολιέρου, Ταρτούφος, ανεβαίνει για λίγες 

παραστάσεις στο Θέατρο Κολοσσαίον στη Θεσσαλονίκη. 

       Ο μοχθηρός και υποκριτής Ταρτούφος παρουσιάζοντας ένα ταπεινό και 

ευυπόληπτο πρόσωπο, εισβάλλει στο αξιοπρεπές σπίτι της οικογένειας του εύπιστου 

Οργκόν, προσπαθώντας να κατακτήσει την περιουσία του και να τους καταστρέψει. 

      Ο Ταρτούφος  συγκαταλέγεται  στα κορυφαία έργα της παγκόσμιας 

δραματουργίας και αποτελεί το πιο πολυπαιγμένο έργο του Μολιέρου. Ο πάντα 

επίκαιρος Ταρτούφος, η διαχρονική αυτή κωμωδία, για λίγες μόνο παραστάσεις στο 

Θέατρο Κολοσσαίο. 

 

Θέατρο Κολοσσαίον, Βασ. Όλγας 150, Θεσσαλονίκη 

Από 28 Απριλίου έως 20 Μαϊου 2014 

Κάθε Δευτέρα & Τρίτη στις 9:00 μ.μ. 

Τιμή εισιτηρίου: 10 €, Άνεργοι, πολύτεκνοι, φοιτητικά : 8 € 

Πληροφορίες - κρατήσεις: Τηλ.: 2310 834 996  

 

β) Έχει ειπωθεί για τον Μολιέρο ότι «έφερε την κωμωδία σε ίση θέση με την 

τραγωδία». Με βάση το παραπάνω κείμενο και τις γνώσεις σας να σχολιάσετε την 

άποψη. 

 

Μονάδες 12,5 

(Να απαντήσετε σε όλα τα θέματα) 

 

Καρδίτσα 29 – 5 – 2014  

  

http://www.culturenow.gr/s/kwmwdia
http://www.culturenow.gr/s/ergo

