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Στο τεύχος αυτό περιλαμβάνονται Ερωτήσεις – Δραστηριότητες, οι οποίες καλύπτουν τους 

τρεις άξονες του Προγράμματος Σπουδών Λογοτεχνίας: γνωστικό περιεχόμενο, αξιακό 
περιεχόμενο, βασικές δεξιότητες κριτικού γραμματισμού, με έμφαση στον λογοτεχνικό 
γραμματισμό, δηλαδή στην εγκύκλια λογοτεχνική μόρφωση την οποία θα πρέπει να λάβουν οι 
μαθητές και οι μαθήτριες στη βαθμίδα της Μέσης εκπαίδευσης.  

 
Οι Ερωτήσεις – Δραστηριότητες, που παρουσιάζονται εδώ: 

(α) αντιστοιχούν στους διδακτικούς στόχους, οι οποίοι ορίζονται ειδικά για κάθε θεματική 
ενότητα και γενικά από τους «δείκτες επιτυχίας» για τη συγκεκριμένη βαθμίδα και τάξη στο 
Πρόγραμμα Σπουδών·  

(β) είναι ενδεικτικές και υποβοηθούν το έργο των εκπαιδευτικών για τον τρόπο αξιολόγησης 
των μαθητών και μαθητριών στο μάθημα της Λογοτεχνίας· 

(γ) ανταποκρίνονται στη νέα διδακτική μεθοδολογία της σύγκρισης/συνεξέτασης των 
κειμένων, που προβλέπει το Πρόγραμμα Σπουδών, αλλά και στο πνεύμα της νέας 
Παιδαγωγικής (συνεργατικές και βιωματικές μορφές μάθησης, λειτουργική ένταξη και χρήση 
των Νέων Τεχνολογιών για τις ανάγκες του μαθήματος, διαθεματικότητα και «ολιστική 
γνώση» κ.ο.κ.) 

  
Οι Ερωτήσεις – Δραστηριότητες κλιμακώνονται ανάλογα με τον βαθμό δυσκολίας τους 

ως εξής: 

α) Ερωτήσεις ανάλυσης και συνδυασμού των κειμένων για την πρωτοβάθμια αξιολόγηση 
των μαθητών και μαθητριών στην τάξη. Στο στάδιο αυτό ελέγχονται βασικές δεξιότητες 
πρόσληψης/κατανόησης/σύγκρισης των κειμένων. Παρέχεται, επίσης, η δυνατότητα για 
ασκήσεις δημιουργικής γραφής, με στόχο την καλλιέργεια της δημιουργικότητας και 
φαντασίας των μαθητών αλλά και την εμπέδωση των στοιχείων του λογοτεχνικού 
γραμματισμού. 

β) Ομαδοσυνεργατικές Ασκήσεις – Διαθεματικές Δραστηριότητες για την αξιολόγηση των 
μαθητών και μαθητριών μετά την ολοκλήρωση μιας θεματικής υποενότητας. Οι ασκήσεις 
αυτές απαιτούν συνεργασία σε ομάδες, συστηματικότερη αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών 
κλπ., και αποσκοπούν στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των μαθητών μέσα από την 
καλλιέργεια πιο σύνθετων δεξιοτήτων ανάλυσης και ερμηνείας των κειμένων απ’ ό,τι οι 
προηγούμενες. 

γ) Ερευνητικά σχέδια εργασίας τύπου project για την αξιολόγηση των μαθητών και 
μαθητριών στο τέλος κάθε θεματικής ενότητας. Στο στάδιο αυτό, η τάξη λειτουργεί (ή 
επιδιώκεται να λειτουργήσει) ως ερευνητικό «εργαστήρι» και «λέσχη αναγνωστών»· οι μαθητές 
αξιολογούνται με γνώμονα την ικανότητά τους να συνεργαστούν για τη διεξαγωγή και την 
εκπόνηση μιας μικρής ερευνητικής εργασίας, ή με κριτήριο την ανάγνωση-παρουσίαση 
ολοκληρωμένων λογοτεχνικών έργων. Οι εργασίες και οι αναγνώσεις παρουσιάζονται στην 
ολομέλεια της τάξης. 
 
     Εξυπακούεται πως οι προτεινόμενες ερωτήσεις – δραστηριότητες μπορούν και πρέπει να 
αναπροσαρμόζονται κάθε φορά, ανάλογα με το δυναμικό της τάξης, όπως επιβάλλει η 
παιδαγωγική αρχή για διαφοροποιημένη διδασκαλία. Ο ομαδοσυνεργατικός χαρακτήρας πολλών 

 

  ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
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από τις ασκήσεις – δραστηριότητες που προτείνονται δύναται να συμβάλει γόνιμα προς την 
κατεύθυνση αυτή. 
      

Τα επιπλέον κείμενα που δίνονται στο τεύχος αυτό μπορούν να αξιοποιηθούν από τους 
διδάσκοντες ως «άγνωστα» (αδίδακτα) για την ατομική αξιολόγηση των μαθητών στο τέλος 
ενός διδακτικού κύκλου (τετράμηνο, τελική εξέταση του μαθήματος). 

 
Σε ό,τι αφορά τα «ερευνητικά σχέδια εργασίας», και με το δεδομένο ότι αυτά απαιτούν 

χρόνο για να διεξαχθούν, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να επιλέγουν κάθε χρονιά ένα 
διαφορετικό project, ανάλογα και με τις δυνατότητες που τους παρέχει το ευρύτερο 
περιβάλλον της σχολικής μονάδας, καθώς και το έμψυχο δυναμικό της τάξης τους. Σε κάθε 
περίπτωση, πάντως, είναι σκόπιμο να γίνεται κάθε έτος τουλάχιστον μια τέτοια εργασία για 
κάθε θεματική ενότητα. 
 
     Ας επαναληφθεί και εδώ ότι κείμενα και ερωτήσεις-δραστηριότητες προτείνονται ως 
βάση, ως ενδεικτικός οδηγός για τη διδασκαλία της Λογοτεχνίας, και ότι σε καμία περίπτωση 
οι εκπαιδευτικοί δεν είναι υποχρεωμένοι να τα ακολουθήσουν κατά γράμμα. Αυτοί διατηρούν 
πάντα το δικαίωμα επιλογής, μέσα στα πλαίσια, φυσικά, που θέτει το ίδιο το αντικείμενο και 
το Πρόγραμμα Σπουδών αναφορικά με τους διδακτικούς στόχους, τη μεθοδολογία και τους 
τρόπους αξιολόγησης στο μάθημα της Λογοτεχνίας.  
 
 
 
Για την Ομάδα Σύνταξης 

Αφροδίτη Αθανασοπούλου (Συντονίστρια) 

Παντελής Βουτουρής (Γενικός επόπτης) 
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Α. Η ΦΥΣΗ ΣΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 
________________________________________________________________ 
Η ΦΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ  
 
■  Δημοτικά τραγούδια 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. (α) Να εντοπίσετε τα στοιχεία της φύσης που «πρωταγωνιστούν» στα δύο δημοτικά 
τραγούδια και να σχολιάσετε/αξιολογήσετε την επιλογή τους. (β) Ποιο είναι το 
κοινό στοιχείο στα δύο κείμενα και γιατί νομίζετε ότι επαναλαμβάνεται αυτό 
συγκεκριμένα;   

  
2. Να επισημάνετε στα τραγούδια αυτά τυπικά στοιχεία και σχήματα λόγου που 

χαρακτηρίζουν το δημοτικό τραγούδι. (Μπορείτε να ανατρέξετε στην ενότητα 
«Λαϊκή παράδοση και λογοτεχνία» του βιβλίου σας της Α΄ Γυμνασίου).  

 
3. (α) Παρατηρήστε πώς ξεκινάει το δημοτικό «Άνοιξη και Φθινόπωρο». Ποιο είδος 

δημοτικού τραγουδιού σας φέρνει στο νου από εκείνα που διδαχθήκατε στην Α΄ 
Γυμνασίου; (β) Με ποια τραγούδια της ίδιας ενότητας θα συνδέατε το δημοτικό 
«Το τριαντάφυλλο» από την άποψη του «πλαισίου δράσης»; Τι γενικό 
συμπέρασμα βγαίνει για τον ρόλο που παίζει η Φύση σε όλα ανεξαιρέτως τα 
δημοτικά τραγούδια; 

 
4. Ποιες ιδιότητες επικαλούνται ως στοιχεία υπεροχής τους στα δύο τραγούδια οι 

κύριοι «αντίπαλοι»;  
 
5. Τα δύο δημοτικά έχουν ως θέμα μια φιλονικία, που παρουσιάζει όμως ανατροπές. 

Ποια είναι η απρόβλεπτη εξέλιξη στον πρώτο «αγώνα» και ποια στον δεύτερο; 
Προσπαθήστε να εξηγήσετε αυτές τις διαφορές, λαμβάνοντας υπόψη (α) την 
ειδοποιό διαφορά μεταξύ των φυτών που μαλώνουν στο πρώτο τραγούδι και (β) τη 
σχέση των εποχών του χρόνου με τον κύκλο της ζωής.   

  
6. Ποιο φημισμένο ανταγωνισμό της Αρχαιότητας σας φέρνει στον νου η φιλονικία 

του τριαντάφυλλου με τα άλλα φυτά; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας με 
στοιχεία του δημοτικού τραγουδιού που τεκμηριώνουν τον παραλληλισμό.  

■ Γιαπωνέζικα και ελληνικά χαϊκού 
■ Καλλιγράμματα 
■ Δημοτικά τραγούδια 

1. Να μελετήσετε από κοινού τα γιαπωνέζικα με τα ελληνικά χαϊκού και να 
επιβεβαιώσετε, με αναφορές σ’ αυτά, τα κύρια χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου 
ποιητικού είδους, όπως αυτά ορίζονται στην αρχή του εισαγωγικού σημειώματος.  

 

[ Ερωτήσεις ανάλυσης και συνδυασμού των κειμένων ] 
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α΄    Το πεσμένο φύλλο 

Κοιτάζω να γυρίζει  
Στο κλαρί 
Α, μια πεταλούδα. 
 

   β΄       Ένα άνθος πουπουλένιο στο χώμα 
επιστρέφει κιόλας στο μίσχο του· 
μια πεταλούδα που πετά! 

μτφρ. Γ. Μπρούνιας μτφρ. Τ. Γεωργίου 

2. (α) Παρατηρήστε τον αριθμό των στίχων και των συλλαβών στα ελληνικά χαϊκού. 
Ποιο δομικό σχήμα αναγνωρίζετε; (β) Δείτε τι συμβαίνει με τις μεταφράσεις των 
γιαπωνέζικων χαϊκού που σας δίνονται: τηρείται αυτή η πειθαρχία; Δώστε μερικά 
παραδείγματα απόκλισης και συζητήστε γιατί μπορεί να συμβαίνει αυτό. 

3. Να συγκρίνετε τις δύο μεταφράσεις που ακολουθούν ως προς την τήρηση της 
δομής των χαϊκού και την πρωτοτυπία της εικόνας. Ποια απόδοση σάς φαίνεται πιο 
«πιστή» στο πρωτότυπο; (Το χαϊκού απαντά στην ιαπωνική παροιμία: «Το 
λουλούδι όταν πέσει, στο κλαδί του δεν ξαναγυρνά»)   

4.  Ποια στοιχεία της χλωρίδας και της πανίδας αναγνωρίζετε στα γιαπωνέζικα χαϊκού 
και ποια σας «ξενίζουν», σας είναι δηλαδή άγνωστα ή, έστω, λιγότερο οικεία; 

5.  Ποιο ή ποια άνθη φαίνονται, από τα ποιήματα αυτά, να είναι τα πιο αγαπημένα-
καταξιωμένα στην Άπω Ανατολή; 

6.  Να εξετάσετε τα είδη της πανίδας που αναφέρονται στα χαϊκού, ξένα και ελληνικά, 
και να σχολιάσετε τις παρατηρήσεις σας. Πώς η επιλογή αυτή δείχνει την 
«οργανική» σχέση μέρους – όλου, που είναι χαρακτηριστική σε αυτό το ποιητικό 
είδος; 

7.  Να επισημάνετε σε καθένα από τα γιαπωνέζικα χαϊκού την «εποχιακή λέξη» (την 
εποχή του χρόνου, την ώρα της ημέρας, το στιγμιότυπο από τον φυσικό κόσμο) και 
να περιγράψετε στη συνέχεια τον «κόσμο» που προκύπτει απ’ αυτές. 

8.  Προσπαθήστε να ανασυνθέσετε την ατμόσφαιρα των γιαπωνέζικων χαϊκού 
εντοπίζοντας τα θεματικά στοιχεία («μοτίβα») που επαναλαμβάνονται. Τι 
αισθήματα προκαλούν στον αναγνώστη αυτής της ποίησης;  

9.  Πώς διαγράφεται η ανθρώπινη παρουσία σ’ αυτά; Να προσδιορίσετε τα χαϊκού 
όπου την εντοπίζετε. 

10.  Να συγκρίνετε τον φυσικό κόσμο των γιαπωνέζικων χαϊκού με εκείνον στα 
ελληνικά ποιήματα του Σεφέρη από τα «Δεκαέξι Χαϊκού». Ποιο στοιχείο/τοπίο 
κυριαρχεί στα δεύτερα; Πώς εξηγείτε αυτή την προτίμηση; Να ελέγξετε αν αυτό 
υπάρχει και σε άλλα χαϊκού ελλήνων δημιουργών απ’ αυτά που παρατίθενται, και 
να σχολιάσετε τις παρατηρήσεις σας.  

 

[ Ερωτήσεις ανάλυσης και συνδυασμού των κειμένων ] 
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11. Δείτε με ποιον τρόπο η ποιητική φαντασία «ανακατασκευάζει» τον κόσμο 
αναμιγνύοντας τις αισθήσεις στα γιαπωνέζικα χαϊκού (π.χ. ήχοι λάμπουν, χρώματα 
ηχούν, οσμές ακούγονται κ.ο.κ.). Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται «συναισθησία». 
Να δώσετε μερικά παραδείγματα από τα ξένα χαϊκού που ανθολογούνται. 

12. Από τα ποιήματα που ανθολογούνται, ποιού έλληνα δημιουργού τα χαϊκού θεωρείτε 
ότι βρίσκονται πιο κοντά στο κλίμα των γιαπωνέζικων ως προς το ύφος και την 
εικονοποιΐα; Να τεκμηριώσετε την απάντησή σας με στοιχεία από τα κείμενα που 
δείχνουν τη συγγένεια της ευαισθησίας.  

13.  Να συζητήσετε τις πιο ενδιαφέρουσες κατά τη γνώμη σας εικόνες και κατασκευές 
λέξεων στα ελληνικά χαϊκού που σας δίνονται.  

14.  Να συγκρίνετε την προσωποποίηση της φύσης στα δημοτικά τραγούδια με το 
φαινόμενο της συναισθησίας στα γιαπωνέζικα χαϊκού και να συζητήσετε τις δύο 
τεχνικές, φέρνοντας συγκεκριμένα παραδείγματα από τα κείμενα. Ποια αντίληψη 
για τον κόσμο απηχούν και οι δύο; 

15.  Να συσχετίσετε τα χαϊκού με τα καλλιγράμματα, σαν αυτά των Σεφέρη και 
Χρυσάνθη που σας δίνονται, και να σχολιάσετε ομοιότητες και διαφορές ως προς 
την κατασκευή (το δομικό σχήμα) και τα εκφραστικά μέσα που χρησιμοποιεί κάθε 
είδος για να «αναπαραστήσει» το θέμα του.  

Η μεταγραφή του καλλιγράμματος του Σεφέρη παρατίθεται εδώ: 

Αν φτερουγίσουνε τα ψάρια 
μην ξυπνήσεις· 
σκέψου πως είναι χελιδονόψαρα 
ή τα φτερά του λογισμού σου 

4.10.1941 
 
16.  Βλέποντας τα καλλιγράμματα των Χρυσάνθη και Σεφέρη, ποια ή ποιες τέχνες σας 

έρχονται στο νου; Ποιους άλλους όρους θα προτείνατε για να τα περιγράψετε, εκτός 
από «καλλιγράμματα» και «σχηματική» ποίηση; (Για να ελέγξετε τις ιδέες σας, 
αναζητήστε κατόπιν σε ένα Λεξικό Λογοτεχνικών Όρων, έντυπο ή ηλεκτρονικό, τις 
άλλες ονομασίες που τους έχουν δοθεί από τους μελετητές/κριτικούς). 

17.  Μελετώντας τα παραπάνω καλλιγράμματα, να αποδείξετε αυτό που επισημαίνεται 
στο εισαγωγικό σημείωμα, ότι δηλαδή σε αυτά «η μορφή γίνεται αδιάσπαστο 
στοιχείο του περιεχομένου», με άλλα λόγια, το περιεχόμενο δεν μπορεί να νοηθεί 
χωρίς τη μορφή, η μορφή σημαίνει το νόημα.  

[ Ερωτήσεις ανάλυσης και συνδυασμού των κειμένων ] 
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Η ΦΥΣΗ ΣΤΗ ΝΕΟΤΕΡΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ  
___________________________________________________________ 
■ Δ. Σολωμός, Ελεύθεροι Πολιορκημένοι (σχεδ. γ΄), «Ο πειρασμός» 
■ Ά. Σικελιανός, «Πρώτη γνωριμία με τη γη μου» (απ.) 
■ Οδ. Ελύτης, Ήλιος ο πρώτος, «ΙΙ: Σώμα του καλοκαιριού» (απ.)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ 
Carmen Seculare [= Άσμα του Αιώνα] 
                               3 
Δεν είναι χόρτο ταπεινό, χαμόδεντρο δεν είναι· 
βρύσες απλώνει τα κλαδιά το δέντρο στον αέρα· 
μην καρτερείς εδώ πουλί, και μην προσμένεις χλόη· 
γιατί τα φύλλ’ αν είν’ πολλά, σε κάθε φύλλο πνεύμα. 
Tο ψηλό δέντρ’ ολόκληρο κι ηχολογά κι αστράφτει 
μ’ όλους της τέχνης τους ηχούς, με τ’ ουρανού τα φώτα. 
 

Σαστίζ’ η γη κι η θάλασσα κι ο ουρανός το τέρας,* 
το μέγα πολυκάντηλο μες στο ναό της φύσης,  

[ Ερωτήσεις ανάλυσης και συνδυασμού των κειμένων ] 

1.  Να εντοπίσετε στο απόσπασμα του Σολωμού τα βασικά στοιχεία που συνθέτουν το 
τοπίο, καθώς και τις φράσεις/στίχους που δείχνουν την καθολική συμμετοχή της 
φύσης στο ερωτικό πανηγύρι της άνοιξης. 

2.  Με ποια κυρίως εκφραστικά μέσα αποδίδει ο Σολωμός το κάλλος και τη μαγεία της 
φύσης; Ποιο μέρος του λόγου έχει την τιμητική του; 

3.  Να εξετάσετε την πανίδα και τη χλωρίδα αυτού του «τόπου» σε σύγκριση με εκείνη 
των χαϊκού που είδατε προηγουμένως. Τι παρατηρείτε; (Για να απαντήσετε, δείτε 
και τη λειτουργία των υποκοριστικών στο ποίημα). 

4.  Να συγκρίνετε το σολωμικό απόσπασμα με τα δημοτικά τραγούδια από την άποψη 
της μετρικής μορφής και της γλωσσικής έκφρασης. Τι παρατηρείτε για την 
«έντεχνη» αξιοποίηση της λαϊκής γλώσσας και στιχουργίας από τον λόγιο 
(μορφωμένο) ποιητή;  

5.  Με ποιον τρόπο η παραλλαγή του β΄ σχεδιάσματος φωτίζει το θέμα του ποιήματος; 
Ποιοι στίχοι-κλειδιά διευκρινίζουν το τοπίο και το νόημα του «πειρασμού»; 

6.  Να συγκρίνετε την παρουσίαση της φύσης στο απόσπασμα από τους Ελεύθερους 
Πολιορκημένους με το παρακάτω απόσπασμα από το ποίημα του Σολωμού Carmen 
Seculare και να απαντήσετε στα ακόλουθα ερωτήματα: (α) Τι είδους υπόσταση δίνει 
στη Φύση ο «αποκαλυπτικός» λόγος του ποιητή στο ποίημα αυτό; Από ποιες 
λέξεις/εκφράσεις/στίχους το συμπεραίνετε; (β) Υπάρχουν στοιχεία στο απόσπασμα 
του «Πειρασμού» που υποδεικνύουν αυτή τη ροπή προς την εξιδανίκευση, το 
«υψηλό» και το μυστηριώδες, η οποία χαρακτηρίζει την ώριμη ποίηση του Σολωμού 
και γενικά του Ρομαντισμού;  

λογοτεχνία 
και 

οικολογία 
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κι αρμόζουν διάφορο το φως χίλιες χιλιάδες άστρα, 
χίλιες χιλιάδες άσματα μιλούν και κάνουν ένα. 
Στο δένδρο κάτου δέησην έκαμ’ η βοσκοπούλα· 
τ’ άστρα γοργά τη δέχτηκαν καθώς η γη τον ήλιο. 
Tα Σεραφείμ εγνώρισαν το βάθος της αγάπης, 
κι ολόκληρ’ η Παράδεισο διπλή Παράδεισό ’ναι. 
Ποιος είχε πει που σού ’μελλε, πέτρα, να βγάλεις ρόδο; 
______ 
*παραλλαγές στίχων του μέρους αυτού, από τα χειρόγραφα του ποιητή: 
Το δέντρο σπρώχνει ανάερα πολλές κλαδιά χιλιάδες. 
Κι εδώ πουλί να μη ζητάς, να μη γυρεύεις χλόη. 
Φύλλα πολλά  ’ς κάθε κλαδί, και ’ς κάθε φύλλο πνεύμα. 
Κι ηχολογούσε κι άστραφτε το μέγα δέντρο, κι είχε 
όλους της τέχνης τους ηχούς και τ’ ουρανού τα φώτα. 
Σαστίζ’ η γη κι η θάλασσα κι ο ουρανός το θαύμα. 
 

Διονυσίου Σολωμού, Άπαντα, τ. Α΄: Ποιήματα, επιμ. - σημ. Λίνος Πολίτης, Ίκαρος, Αθήνα 1948 
(βασισμένη στην έκδοση των Ευρισκομένων του Πολυλά, Κέρκυρα 1859) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             [ Ερωτήσεις ανάλυσης και συνδυασμού των κειμένων ] 

7.  Παρατηρήστε τη λειτουργία των παραλλαγών στα αποσπάσματα που μελετήσατε 
και σχολιάστε αν πρόκειται για απλές «δοκιμές» ή έχουν σημασία (συμβάλλουν 
στη διευκρίνιση του νοήματος). Τι σας λέει αυτό για τον τρόπο που πρέπει να 
διαβάζουμε τα «αποσπασματικά» έργα του Σολωμού;  

8.  Ποια στοιχεία της ελληνικής γης / φύσης, και γενικότερα του μεσογειακού 
τοπίου, αναγνωρίζετε στο ποίημα του Σικελιανού; 

9.  Η ποίηση του Σικελιανού διακρίνεται για τον αδρό («γήινο») και μεγαλόπνοο 
χαρακτήρα της. Να εντοπίσετε μορφικά και λεξιλογικά στοιχεία μέσα στο ποίημα 
που το αποδεικνύουν (σχήματα λόγου, επιλογές λέξεων, χρήση της στίξης κλπ.) 

10.  Να συζητήσετε τη λειτουργία των στροφών στο εν λόγω απόσπασμα από άποψη 
δομής και περιεχομένου. Τι προσθέτει κάθε νέα στροφή στη σύνταξη του 
ποιητικού νοήματος;  

11.  Στο ποίημα του Σικελιανού, πώς ορίζεται ο αδιάσπαστος δεσμός ανθρώπου – 
φύσης  από στροφή σε στροφή; Για να απαντήσετε, προσδιορίστε: α) τις 
ιδιότητες που αποδίδονται στα «χώματα» (μεταφορές και παρομοιώσεις), και β) 
ποια στοιχεία συγκροτούν, κατά τον ποιητή, την ανθρώπινη υπόσταση και 
συνείδηση (δείτε με τι συνδέονται τα «χώματα» από στροφή σε στροφή). 

12.  Στην κατακλείδα του αποσπάσματος, τι ξεχωριστό αναγνωρίζει ο Σικελιανός στα 
χώματα της δικής του γης για τη συνείδηση του ανθρώπου γενικά; 

13. Με βάση τα παραπάνω, αιτιολογείται τελικά η επιλογή του ποιητή να 
τιτλοφορήσει το Μέρος απ’ όπου προέρχεται το εν λόγω απόσπασμα «Η 
συνείδηση της γης μου», και όχι απλώς «γνωριμία με τη γη μου»; 
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ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ 
Φοινικιά  
(απόσπασμα) 
Η Φοινικιά, απ’ όπου και οι στροφές (3, 6, 7, 8) που ακολουθούν, γράφτηκε το 1900 και ανήκει στη 
συλλογή Η ασάλευτη ζωή που κυκλοφόρησε το 1904.  
 
[…]  
Λαμποκοπάει ανάσταση το περιβόλι, 
κάθε πουλί ονειρεύεται πως είναι αηδόνι, 
μονάχα πέφτει από τα ύψη σου σα βόλι 
το μαργαριταρένιο στάλαμα, και –ω πόνοι!– 
όλων κορόνα τούς φορεί το δροσοβόλι,1 
όλα το γάργαρο νερό τα μπαλσαμώνει˙2 
γιατί σ’ εμάς η θεία των όλων καλοσύνη 
γίνεται λάβωμα κι αρρώστια και καμίνι; […] 

 

[ Ερωτήσεις ανάλυσης και συνδυασμού των κειμένων ] 

14.  Πώς περιγράφει ο Ελύτης στο ποίημά του το καλοκαίρι; Να παραθέσετε 
λέξεις/εκφράσεις/στίχους που δείχνουν την «ηλικία» του. 

15.  Αφού συγκρίνετε τις εικόνες στο ποίημα του Ελύτη με τις αντίστοιχες των χαϊκού, 
να συζητήσετε τον βαθμό πρωτοτυπίας τους.  

16.  Θα μπορούσαμε να καταλάβουμε την καταγωγή του ποιητή μόνο από τις 
μεταφορές που χρησιμοποιεί στο ποίημά του; 

17.  Σε τι διαφέρει το σχήμα προσωποποίησης που χρησιμοποιεί ο Ελύτης από το 
«κλασικό», όπως το είδαμε στα δημοτικά τραγούδια;  

18.  Τι τονίζει η δεύτερη “στροφή” του αποσπάσματος; Σε τι σχέση βρίσκεται με την 
πρώτη; 

19.  Να διαβάσετε τους τελευταίους τέσσερις στίχους από το «Σώμα του καλοκαιριού» 
του Ελύτη: (α) Ποιες λέξεις/εκφράσεις δηλώνουν την «αποθέωση» του 
καλοκαιριού; (β) Αν ήταν να αναπαραστήσετε σε άγαλμα αυτό το σώμα του 
έφηβου καλοκαιριού που «χαμογελάει ανέγνοια» στις αμμουδιές «μες στη γυμνή 
του υγεία», όπως το οραματίζεται ο ποιητής, σε ποιο καλλιτεχνικό-αισθητικό 
πρότυπο θα ανατρέχατε από την ιστορία της ελληνικής τέχνης;  

20.  Να συγκρίνετε τους τρόπους με τους οποίους εξυμνείται η φύση στα παραπάνω 
ποιήματα των Σολωμού, Σικελιανού και Ελύτη και να σχολιάσετε την 
«αποκαλυπτική» λειτουργία της, όπως την αντιλαμβάνεται ο κάθε ποιητής. 

21.  Διαβάστε το ακόλουθο απόσπασμα από τη Φοινικιά του Παλαμά: ποιες θεματικές 
και εκφραστικές ομοιότητες παρουσιάζει με τα ποιητικά αποσπάσματα από τον 
Σολωμό; Να δώσετε παραδείγματα. 

λογοτεχνία 
και 

οικολογία 
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Τα σταχτερά, τα διάφανα, τα χίλια μύρια 
πράσινα, τ’ αναβρύσματα˙3 και τα μαμούδια4 
και τα δετά5 της γης˙ τ’ ανάερα τρεχαντήρια, 
τα σκουληκάκια, οι μέλισσες, τα πεταλούδια, 
λουλούδια, ω δισκοπότηρα και θυμιατήρια! 
Χάιδια της χλόης, παντού φιλιά, του μούσκλου6 χνούδια, 
του κάτου κόσμου αχός, αιθέρια μαντολίνα˙ 
στα φύλλα μια λαχτάρα, λίγωμα7 στα κρίνα! 
Άνθια, όσα ξέρετε, δεν ξέρουν τα τρυγόνια, 
ωραίων ερώτων είστ’ εσείς τα διαλεμένα, 
σαλέματα, φιλιά, ταιριάσματα στα κλώνια, 
μιας πλάσης είναι αυγή του καθενός η γέννα˙ 
της ηδονής και της χαράς τα παναιώνια 
τα ξέρετε, ω λιγόζωα σεις και ω δακρυσμένα! 
Εμείς, –ω τα χρυσά της ρίζας σου πλεμάτια! 8– 
μοιάσαμε τα στοχαστικά και τ’ άυλα μάτια. 
Ας είστ’ εσείς, άπλεροι9 ανθοί, μεστά ανθοκλάδια, 
από τα χρυσολούλουδα ως τα χαμομήλια, 
σαν αναμμένα κάρβουνα και σαν πετράδια, 
σαν τα παρθένα μάγουλα και σαν τα χείλια, 
σα χέρια ας γλυκανοίγεστε, γιομάτα ή άδεια, 
χαράματα κι ας είστε αυγής, βραδιού καντήλια, 
της νεράιδας δροσιάς ας είστε τα παλάτια˙ 
τα μάτια είμαστ’ εμείς, είμαστ’ εμείς τα μάτια. 

 
Κωστή Παλαμά Ανθολογία, εκλογή Κ. Γ. Κατσίμπαλης – Α. Καραντώνης,  

Βιβλιοπωλείον της Εστίας, Αθήνα 2005 

________ 
1δροσοβόλι: η πρωινή δροσιά˙ 2μπαλσαμώνει: βαλσαμώνει˙ 3αναβρύσματα: όσα πηγάζουν˙ 
4μαμούδια: μικρά έντομα˙ 5δετά: τα φυτά˙ 6του μούσκλου (το μούσκλο): πρασινάδα˙ 7 λίγωμα: 
αναστάτωση, λιγοθύμισμα˙ 8πλεμάτια: δεμάτια˙  9άπλεροι: αυτοί που δεν είναι ώριμοι, οι άγουροι 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22.  «μιας πλάσης είναι αυγή του καθενός η γέννα»: βάλτε σε κανονική συντακτική 
σειρά τις λέξεις και στη συνέχεια σχολιάστε το νόημα του παλαμικού στίχου.  

23.  Σε ποιο σημείο του αποσπάσματος από τη Φοινικιά φαίνεται καθαρά ότι ο ποιητής  
«καθαγιάζει» τη φύση; 

24.  Στο απόσπασμα ο Παλαμάς επιμένει να τονίζει τα «μάτια». Για ποια όραση πρόκειται, 
τη φυσική ή την «εσωτερική» όραση του ανθρώπου, και ποιοι στίχοι την 
προσδιορίζουν; Να σχολιάσετε τη σχέση της με τα στοιχεία της φύσης, σύμφωνα με 
τον ποιητή. 

 

[ Ερωτήσεις ανάλυσης και συνδυασμού των κειμένων ] 
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■ Γ. Δροσίνης, «Θάλασσα και δάση» 
■ Κ. Π. Καβάφης, «Θάλασσα του πρωιού» 
■ Κ. Βάρναλης, «Πρόλογος» (απ.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ΚΩΣΤΑΣ ΒΑΡΝΑΛΗΣ 
Πρόλογος  
Να σ’ αγναντεύω, θάλασσα, να μη χορταίνω, 
απ’ το βουνό ψηλά 
στρωτήν και καταγάλανη και μέσα να πλουταίνω 
απ’ τα μαλάματά σου τα πολλά. 
Νά ’ναι χινοπωριάτικον απομεσήμερ’, όντας 
μετ’ άξαφνη νεροποντή 
χυμάει μέσ’ απ’ τα σύννεφα θαμπωτικά γελώντας 
ήλιος χωρίς μαντύ. 
Να ταξιδεύουν στον αγέρα τα νησάκια, οι κάβοι, 
τ’ ακρογιάλια σα μεταξένιοι αχνοί 
και με τους γλάρους συνοδειά κάποτ’ ένα καράβι 
ν’ ανοίγουν να το παίρνουν οι ουρανοί. 
Ξανανιωμένα απ’ το λουτρό να ροβολάνε  κάτου 
την κόκκινη πλαγιά χορευτικά 
τα πεύκα, τα χρυσόπευκα, κι ανθός του μαλαμάτου 
να στάζουν τα μαλλιά τους τα μυριστικά· 
[…] 
Έτσι να στέκω, θάλασσα, παντοτινέ έρωτά μου, 
με μάτια να σε χαίρομαι θολά 
και νά ’ναι τα μελλούμενα στην άπλα σου μπροστά μου, 
πίσω κι αλάργα  βάσανα πολλά. 
Ως να με πάρεις κάποτε, μαριόλα  συ, 
στους κόρφους σου αψηλά τους ανθισμένους 
και να με πας πολύ μακριά απ’ τη μαύρη τούτη Κόλαση, 
μακριά πολύ κι από τους μαύρους κολασμένους… 

Κώστας Βάρναλης, Το φως που καίει (1922), Κέδρος, Αθήνα 20 

 

[ Ερωτήσεις ανάλυσης και συνδυασμού των κειμένων ] 

1.  Πώς συνταιριάζονται σε κάθε στροφή στεριά και θάλασσα στο ποίημα του Δροσίνη; 
Τι αποτέλεσμα (αίσθημα) προκύπτει για τον αναγνώστη;  

2.  Ποια εποχή του χρόνου νομίζετε ότι σκιαγραφείται στο ποίημα του Δροσίνη; Από τι 
το συμπεραίνετε; 

3.  Δείτε τη στιχουργική μορφή του ποιήματος του Δροσίνη. Ποιο είναι το πιο εμφανές 
χαρακτηριστικό της; 

4.  Αφού διαβάσετε το ακόλουθο απόσπασμα από τον «Πρόλογο» της συλλογής Το φως 
που καίει του Κώστα Βάρναλη, (α) να εντοπίσετε τα παρόμοια στοιχεία που 
μοιράζεται με το ποίημα του Δροσίνη ως προς τα μοτίβα και τη στιχουργική δομή· (β) 
να συγκρίνετε τις τελευταίες στροφές των δύο ποιημάτων και να σχολιάσετε σε τι 
διαφέρει η επίκληση του Βάρναλη προς τη θάλασσα σε σχέση με το αμέριμνο 
κλείσιμο του ποιήματος του Δροσίνη. 

λογοτεχνία 
και 

οικολογία 
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■ Κ. Παλαμάς, «Ρόδου μοσκοβόλημα» 
■ Λ. Μαβίλης, «Ελιά» 
■ Γ. Ρίτσος, «Κουβέντα μ’ ένα λουλούδι » 
■ Ν. Βρεττάκος, «Γένεση» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.  Διαβάστε το ποίημα του Γεώργιου Βιζυηνού «Τα όρη και τα κύματα», που 
παρατίθεται πιο κάτω, και συσχετίστε το με το ποίημα του Δροσίνη: ποια είναι η 
βασική διαφορά τους; 

6.  Να συγκρίνετε τη σχέση ανθρώπου – φύσης στη «Θάλασσα του πρωιού» και στα 
υπόλοιπα ποιήματα της ενότητας: ποια διαφορά παρατηρείτε; 

7.  Να εξετάσετε πώς λειτουργεί η όραση στο καβαφικό ποίημα: πού βρίσκεται το 
παράδοξο; Τι δεν βλέπει το ποιητικό εγώ και με τι το έχει υποκαταστήσει; 

8.  «Θάλασσας του πρωιού κι ανέφελου ουρανού …»: σε ποια άλλα ποιήματα αυτής 
της υποενότητας υπάρχει η σύζευξη θάλασσας και ουρανού; Παρατηρήστε τι είναι 
εκείνο στη σύνταξη του καβαφικού στίχου που κάνει τα δύο αυτά στοιχεία 
αξεχώριστα. 

9.  (α) Να προσδιορίσετε τα χρώματα με τα οποία «βάφει» ο ποιητής το σκηνικό του 
στη «Θάλασσα του πρωιού»: είναι τα αναμενόμενα; (β) Να συγκρίνετε την ποιητική 
«παλέτα» του Καβάφη με εκείνην, λόγου χάρη, των γιαπωνέζικων χαϊκού και να 
σχολιάσετε τις παρατηρήσεις σας. 

10.  Ακούστε τη «Θάλασσα του πρωιού» μελοποιημένη από τον Δημ. Παπαδημητρίου 
σε ερμηνεία Αλκίνοου Ιωαννίδη (http://www.youtube.com/watch?v=TDspj1lA108) 
και σχολιάστε/αξιολογήστε τον τρόπο που η ενορχήστρωση υπηρετεί το νόημα του 
ποιήματος. 

 

[ Ερωτήσεις ανάλυσης και συνδυασμού των κειμένων ] 

1.  Τι κοινό έχουν τα ποιήματα «Ρόδου μοσχοβόλημα» του Παλαμά, «Κουβέντα μ’ ένα 
λουλούδι» του Ρίτσου, «Γένεση» του Βρεττάκου; Συγκρίνετε και με «Το γιασεμί» 
του Σεφέρη που αναφέρεται παραπάνω. 

2.  Με ποιον τρόπο αναδεικνύεται στα εν λόγω ποιήματα η σπουδαιότητα των λουλουδιών; 

3.  Ποιο από τα παραπάνω ποιήματα σάς φαίνεται το πιο «φιλοσοφικό» και γιατί; Από τα 
μαθήματα που διδάσκεστε στο σχολείο, σε ποιο/-α θα ανατρέχατε για να κατανοήσετε 
το περιεχόμενό του;  

4.  Το ποίημα του Παλαμά στηρίζεται σε μια αντίθεση, που αντικατοπτρίζεται και στη 
δομή του. Ποια είναι η αντίθεση αυτή; Να το συσχετίσετε με το ποίημα «Ελιά» του 
Μαβίλη. 

5.  Να αναζητήσετε στο βιβλίο Ο λόγος ανάγκη της ψυχής τής Α΄ Γυμνασίου, ποιήματα 
που μοιάζουν στη μορφή με τα δίστιχα του Ρίτσου και να συγκρίνετε το περιεχόμενό 
τους. Τι δείχνει η επιλογή του ποιητή να συνθέσει «λιανοτράγουδα» για τη σχέση του 
με τη λαϊκή λογοτεχνία;   
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■ Λ. Μαβίλης, «Ελιά» 
■ Σ. Μενάρδος, «Επίγραμμα: ΧΧVI» 
■ Κ. Μόντης, «Μια λεύκα στην Κακοπετριά» 
■ Αλ. Μπάρας, «Κυπαρίσσι» 
■ Γ. Παυλόπουλος, «Μαρτυρία για μιαν άνοιξη» 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΟΡΦΥΡΑΣ 
Η ελιά 

 
Ούτ’ ένα φύλλο! Πέσανε και σκόρπισαν. Σπασμένα 

Κλωνάρια ολόγυρά μου· 
Και μέσα στα συντρίμια αυτά –γεια σου, χαρά σου εσένα– 

Ακόμ’ ανθείς ελιά μου. 
 

Α! πώς ο αγέρας ο τρελός απάνου τους χυμάει 
Και πώς χτυπιούνται! Μόνο 

 

[ Ερωτήσεις ανάλυσης και συνδυασμού των κειμένων ] 

1.  Να εξετάσετε τη στιχουργική μορφή του ποιήματος του Μαβίλη «Ελιά» και να 
προσδιορίσετε τα τυπικά χαρακτηριστικά του είδους του σονέτου, στο οποίο ανήκει 
το ποίημα (αριθμός συλλαβών ανά στίχο, στροφές, αριθμός στίχων σε κάθε στροφή, 
τύπος της ομοιοκαταληξίας).  

2.  Να συγκρίνετε την «Ελιά» του Μαβίλη με το ομώνυμο ποίημα του Λάμπρου 
Πορφύρα που ακολουθεί, εντοπίζοντας τις κυριότερες ομοιότητες και διαφορές ως 
προς το περιεχόμενο και τη γλωσσική έκφραση. 

6.  Να αιτιολογήσετε τον τίτλο της συλλογής Δεκαοχτώ Λιανοτράγουδα της πικρής 
πατρίδας που εκδίδει ο ποιητής το 1973, αξιοποιώντας τις ιστορικές γνώσεις σας 
(ή/και πηγές) για το τι συμβαίνει στην Ελλάδα εκείνη την περίοδο. Να εντοπίσετε στο 
τετράστιχο λέξεις/φράσεις που στηρίζουν τον συσχετισμό.  

7.  Να συγκρίνετε τα ποιήματα των Βρεττάκου και Ρίτσου από την άποψη της 
«επικοινωνίας» ανθρώπου – λουλουδιών. Με τι τρόπο επιτυγχάνεται αυτή η 
επικοινωνία σε κάθε περίπτωση; 

8.  Πώς εκφράζεται η πράξη της δημιουργίας στα δύο αυτά ποιήματα; Σε ποιους στίχους 
κυρίως θεματοποιείται;  

9.  Να παραλληλίσετε το ποίημα «Γένεση» του Βρεττάκου με το «Όνειρο καλοκαιρινού 
μεσημεριού» του Ρίτσου από το βιβλίο σας της Α΄ Γυμνασίου.  

λογοτεχνία 
και 

οικολογία 
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Μονάχα, εσύ, παράμερα, στου Κηφισσού το πλάι, 
Γιορτάζεις μέσ’ τον πόνο. 

 
Ας τα, κι ας κλαιν στην παγωνιά την άγρια, κι ας βογγούνε 

Στης μπόρας τη μαυρίλα,  
Εγώ κοντά σου στέκομαι ν’ ακούσω να μου πούνε 

Τ’ αμάραντά σου φύλλα, 
 

Ν’ ακούσω να μου πουν σιγά τα πρόσχαρά τους χείλη, 
Πως είναι μέσ’ στα χιόνια, 

Είναι ψυχές μέσ’ στο βοριά, κι όμως το φως του Απρίλη 
Γύρω τους φέγγει αιώνια... 

Από τη συλλογή Σκιές (1920), Λάμπρος Πορφύρας, Τα ποιήματα (1894-1932),  
επιμ. Ελένη Πολίτου-Μαρμαρινού, Ίδρυμα Κώστα και Ελένης Ουράνη, Αθήνα 1993 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

[ Ερωτήσεις ανάλυσης και συνδυασμού των κειμένων ]

3.  Ποιες είναι οι θεματικές αναλογίες του ποιήματος του Μόντη «Μια λεύκα στην 
Κακοπετριά» με το ποίημα του Πορφύρα; 

4.  Να συγκρίνετε το επίγραμμα του Μενάρδου με το ποίημα του Μόντη και να 
επισημάνετε ομοιότητες και διαφορές στο θέμα και στη μορφή τους.  

5.  Ποια στοιχεία στα ποιήματα των Μενάρδου και Μόντη δηλώνουν ότι τα δέντρα 
είναι χαρακτηριστικά της κυπριακής χλωρίδας; 

6.  Με ποια ποιήματα της ελληνικής και ξένης παραγωγής που είδατε παραπάνω 
μοιάζει το επίγραμμα του Μενάρδου στην έκφραση και τη στιχουργία; Με 
αφετηρία αυτή τη σύγκριση, να δικαιολογήσετε τον τίτλο «επίγραμμα» στο 
ποίημα του Μενάρδου. 

7.  Να παρατηρήσετε στο ποίημα του Μόντη τα ρήματα που περιγράφουν τη λεύκα: 
είναι αναμενόμενα για ένα δέντρο; Πού ξαναβρήκαμε κάτι τέτοιο; 

8.  Να εξετάσετε τη δομή στο κείμενο του Μόντη: με ποιον τρόπο ο ποιητής 
«ξεχωρίζει» το θέμα του; Επικεντρωθείτε στον χαρακτηρισμό «τρελή» (για τη 
λεύκα) και συζητήστε αν έχει το ίδιο νόημα στην αρχή και στο τέλος του 
ποιήματος. 

9.  Αν ήταν να διαλέξετε τους πιο καίριους στίχους για τον χαρακτήρα της λεύκας, 
ποιοι θα ήταν αυτοί; Τι νομίζετε ότι επιδιώκει ο ποιητής να τονίσει στους 
αναγνώστες του μέσα από τη στάση της λεύκας; Συνδέεται αυτή με την ιστορία 
του τόπου;  

10.  Τι το κοινό παρουσιάζει το κυπαρίσσι του Μπάρα με τη λεύκα του Μόντη και τη 
χαρουπιά του Μενάρδου; 

11.  Να συσχετίσετε το ποίημα του Μπάρα με το παρακάτω του Παλαμά από την 
ενότητα «Εκατό φωνές» της συλλογής Ασάλευτη ζωή. Πώς περιγράφονται τα 
κυπαρίσσια από τους δύο ποιητές; Τι το ιδιαίτερο παρουσιάζει η περιγραφή του 
Μπάρα; Να την συγκρίνετε με τις εικόνες της «συναισθησίας» στα χαϊκού.  
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ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ 
 
Αγνάντια το παράθυρο· στο βάθος 
ο ουρανός, όλο ουρανός, και τίποτ’ άλλο· 
κι ανάμεσα, ουρανόζωστον1 ολόκληρο, 
ψηλόλιγνο ένα κυπαρίσσι· τίποτ’ άλλο. 

 
Και ή ξάστερος ο ουρανός ή μαύρος είναι, 
στη χαρά του γλαυκού,2 στης τρικυμιάς το σάλο, 
όμοια και πάντα αργολυγάει το κυπαρίσσι, 
ήσυχο, ωραίο, απελπισμένο. Τίποτ’ άλλο. 

Κωστής Παλαμάς, «Εκατό φωνές», Η ασάλευτη ζωή (1904)· 
Η ελληνική ποίηση του 20ού αιώνα. Μια συγχρονική ανθολογία,  

επιμ.- ανθολόγ. Ευριπίδης Γαραντούδης, Μεταίχμιο, Αθήνα 2008 

__________ 
1 ουρανόζωστον: ζωσμένο, περιτριγυρισμένο από τον ουρανό (ενν. προβάλλει μόνο του στον ορίζοντα)· 2 του 
γλαυκού: του αστραφτερού γαλάζιου, μτφρ. του ουρανού 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΓΛΑΥΚΟΣ ΑΛΙΘΕΡΣΗΣ 
Οι οραματισμοί του Εωσφόρου1   
(απόσπασμα) 
 
Μα ολύμπιο2 να τραβάς στα γλαυκά3 ύψη 
ω κυπαρίσσι, ξέρω εσέ μονάχα. 
Ελεύτερ’ η ψυχή σου δε θα σκύψει 
στ’ όποιο κατάτρεγμα της μοίρας τάχα;  
Δε σε βαραίνει πόνος, καμιά τύψη; 
Τη δύναμή σου να μπορούσα νά ’χα 
ως την κορφή σου, ω αγέρωχο και στείρο,4 
ελεύτερο τον ύμνο μου να σύρω! 
[…] 
Δεν είσαι κούφιο δέντρο που ετοιμάζει 
καρπούς, για τα σακιά του νοικοκύρη.  
Δεν είσαι η καλαμιά π’ όλο φωνάζει. 
Δε μοιάζεις τ’ ανοιγμένο παραθύρι 
του σπιτιού, που τα μέσα, τ’ αραδιάζει 
στο κάθε μάτι. Της νυχτός οι γύροι 

 

[ Ερωτήσεις ανάλυσης και συνδυασμού των κειμένων ] 

12.  Να παρατηρήσετε το «σκηνικό» στο οποίο τοποθετούν το κυπαρίσσι οι έλληνες 
ποιητές και να το συγκρίνετε με το περιβάλλον που σκιαγραφείται στα γιαπωνέζικα 
χαϊκού: ποια είναι η βασική διαφορά; Τι πιστεύετε ότι υποδηλώνει σε μεταφορικό 
επίπεδο η επιλογή των ελλήνων ποιητών;  

13.  Να αναζητήσετε τι συμβολίζει το κυπαρίσσι στη νεοελληνική συνείδηση και 
γλώσσα, ανατρέχοντας σε λεξικά και σε πηγές της λαϊκής παράδοσης. Να 
συγκρίνετε τα ευρήματά σας με τα ποιήματα των Μπάρα και Παλαμά, καθώς και με 
το παρακάτω ποίημα του κύπριου ποιητή Γλαύκου Αλιθέρση, σχολιάζοντας τη 
σχέση του λαϊκού συμβόλου με την επώνυμη ποίηση:   

λογοτεχνία 
και 

οικολογία 
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καλόβουλοι κρατάν το μυστικό σου, 
κι αμίλητο τραβάς προς το σκοπό σου. 
[…] 
 
Ω κυπαρίσσι, πόσο εγώ σου μοιάζω 
στη θέληση, στ’ ανάστημα, στη μοίρα! 
Στον κορμό σου ακουμπώντας λογαριάζω 
το σύμβολο που από σένα πήρα· 
και μαζί σου προς το άπειρο γαλάζιο 
υψώνεται του στήθους μου η πλημμύρα, 
σαν του φωτός το θρίαμβο στη μέρα, 
βουβή και σιωπηλή καθώς φοβέρα. 
[…] 

Γλαύκος Αλιθέρσης, Οι οραματισμοί του Εωσφόρου, Κύπρος 1923  
__________ 
1 Εωσφόρος: κατά λέξη, «αυτός που φέρει το φως»· ο έκπτωτος Άγγελος της Παλαιάς Διαθήκης, κοινώς ο 
Διάβολος· 2 ολύμπιο: επιβλητικό και μεγαλόπρεπο, σαν θεός του Ολύμπου· 3 γλαυκά (ύψη): τα γαλανά ύψη του 
ουρανού· 4 αγέρωχο και στείρο: εδώ, μονάχο (μτφρ.) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■ Α. Λιούις, «Έβρεχε ολημερίς…» (απ.) 
■ Α. Ματσάδο, «Από τους κάμπους της Καστίλιας» (απ.) 
■ Ι. Κανταρέ, «Στις Άλπεις» 
■ Π. Σλαβέικοφ, «Κοιμάται η λίμνη» 
■ Λ. Μπλάγκα, «Καλοκαίρι» 
■ Π. Βερλαίν, «Το γαλανό ουρανό…» (απ.) 
 
 
 
 

 

[ Ερωτήσεις ανάλυσης και συνδυασμού των κειμένων ] 

14. Να συγκρίνετε τον συμβολισμό του κυπαρισσιού στα παραπάνω ποιήματα των 
Μπάρα, Παλαμά και Αλιθέρση με τα χελιδόνια στο ποίημα «Μαρτυρία για μιαν 
άνοιξη» του Παυλόπουλου. Ποιοι στίχοι του τελευταίου δείχνουν ότι πρόκειται για 
τον ίδιο συμβολισμό; 

15.  Να εξετάσετε τη μορφή του ποιήματος του Παυλόπουλου με τα ποιήματα των 
Αλιθέρση και Μπάρα και να σχολιάσετε τις παρατηρήσεις σας.  

16.  Να συγκρίνετε τη λειτουργία των αισθήσεων (όραση / ακοή) στο ποίημα του 
Παυλόπουλου και στη «Θάλασσα του πρωιού» του Καβάφη, επισημαίνοντας 
ομοιότητες και διαφορές. 

17.  Ποιον φημισμένο τυφλό ποιητή φέρνει στο νου ο αυτοπροσδιορισμός «τυφλός» στο 
ποίημα του Παυλόπουλου;  

1.  Να παρατηρήσετε τους τίτλους των ξένων ποιημάτων. Τι πληροφορίες μας δίνουν 
αμέσως για το φυσικό τοπίο και κλίμα των χωρών απ’ όπου προέρχονται; 

2.  Να ανασυνθέσετε το “κλίμα” του αγγλικού τοπίου, εντοπίζοντας μέσα στο ποίημα 
του Λιούις τα βασικότερα φυσικά φαινόμενα και στοιχεία που το χαρακτηρίζουν.  
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ΦΕΝΤΕΡΙΚΟ ΓΚΑΡΘΙΑ ΛΟΡΚΑ 
Τοπίο 
 
Ο κάμπος 
με τα λιόδεντρα 
ανοίγει και κλείνει 
σαν βεντάγια. 
Πάνω στον ελαιώνα 
ένας ουρανός βαθύς 
και μια σκούρα βροχή 
από κρύα αστέρια. 
Καλαμιές και σκιά τρέμουν 
στου ποταμού την όχθη. 
Ο γκρίζος αέρας κυματίζει. 
Τα λιόδεντρα  
φορτωμένα από κραυγές. 
Ένα σμάρι 
αιχμάλωτα πουλιά 
που κουνάνε τις μακριές 
μακριές ουρές τους στη σκιά. 

Μτφρ. Ανδρέας Αγγελάκης·  
Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Γ΄ Γυμνασίου, ΟΕΔΒ, Αθήνα 1993 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

[ Ερωτήσεις ανάλυσης και συνδυασμού των κειμένων ] 

6.  Να συγκρίνετε τα ποιήματα των δύο ισπανών ποιητών Ματσάδο και Λόρκα από την 
άποψη των εικόνων τους: ποιες σας φαίνονται πιο περιγραφικές και ποιες πιο 
«ποιητικές»-μεταφορικές; Να το αποδείξετε με παραπομπές στα δύο κείμενα. 

7.  Να παρατηρήσετε τη δομή στο ποίημα του Κανταρέ «Στις Άλπεις»: ποιο σχήμα 
αναγνωρίζετε; Ποια λέξη το κάνει αντιληπτό; 

8.  Με τι παρομοιάζονται οι Άλπεις στο ποίημα του Κανταρέ; Αναζητήστε 
φωτογραφίες των πραγματικών Άλπεων. Ο χαρακτηρισμός τους από τον ποιητή 
ανταποκρίνεται στη φυσική πραγματικότητα των βουνών; 

3.  Με ποια εκφραστικά μέσα (επίθετα, σχήματα λόγου κλπ.) αποδίδεται στο ποίημα 
του Λιούις η επίδραση του τοπίου στην ψυχοσύνθεση των ανθρώπων; Να το 
συνεξετάσετε με το ποίημα του Βερλαίν «Το γαλανό ουρανό…» και να σχολιάσετε 
τις παρατηρήσεις σας. 

4.  Πώς περιγράφεται η γη της Ισπανίας στο ποίημα του Ματσάδο; Να το συγκρίνετε 
με ποιήματα που περιγράφουν το τοπίο της ελληνικής/κυπριακής γης και να 
επισημάνετε ομοιότητες και διαφορές ως προς το γεωφυσικό περιβάλλον και τη 
χλωρίδα. 

5.  Να συσχετίσετε το ποίημα του Ματσάδο με το παρακάτω του επίσης ισπανού 
ποιητή Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα. Τι προσθέτει το δεύτερο στο σκηνικό του 
πρώτου; Από ποια στοιχεία καταλαβαίνουμε πως ο Λόρκα περιγράφει ένα τοπίο 
μεσογειακό; 

λογοτεχνία 
και 

οικολογία 



[22]  ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

[ Ερωτήσεις ανάλυσης και συνδυασμού των κειμένων ] 

9.  Ποιο από τα δύο φυσικά στοιχεία που «πρωταγωνιστούν» στο ποίημα του Κανταρέ 
κερδίζει τελικά τις εντυπώσεις, και γιατί; Σε ποιο ποιητικό είδος σάς παραπέμπει 
αυτό; 

10.  Να εξετάσετε την εικόνα της λίμνης στα ποιήματα των Κανταρέ και Σλαβέικοφ. 
(α) Ποιο είναι το στιγμιότυπο που συλλαμβάνουν και οι δύο ποιητές; (β) Με ποιες 
λέξεις αναδεικνύεται η μεγαλοπρέπεια της λίμνης που περιγράφεται στο ποίημα του 
Σλαβέικοφ σε σχέση με το ποίημα του Κανταρέ; 

11.  Να συγκρίνετε τη λίμνη, όπως παρουσιάζεται στα δύο ξένα ποιήματα και στο 
απόσπασμα του «Πειρασμού» του Σολωμού, επισημαίνοντας ομοιότητες και 
διαφορές που δείχνουν το διαφορετικό φυσικό περιβάλλον των χωρών απ’ όπου 
προέρχονται οι εν λόγω ποιητές. (Μπορείτε να συμβουλευτείτε σχετικούς χάρτες, ή 
εικόνες από δορυφόρο, που αποτυπώνουν τη γεωμορφολογία των χωρών αυτών).  

 12.  Να συγκρίνετε τις ελληνικές μεταφράσεις των ποιημάτων του Κανταρέ, του 
Σλαβέικοφ, του Βερλαίν: ποιο χαρακτηριστικό της έμμετρης ποίησης εντοπίζετε σε 
όλες; Σε ποια μετάφραση τηρείται πιο πιστά, ή πιο επιτυχημένα, κατά τη γνώμη 
σας;  

13.  Ποιος τρόπος ζωής – κοινωνικής οργάνωσης περιγράφεται στο ποίημα του Βερλαίν 
«Το γαλανό ουρανό», και με ποιον τρόπο υπογραμμίζεται στην τελευταία στροφή 
του αποσπάσματος;  

14.  Να συζητήσετε την επιλογή των λέξεων και των εικόνων που κάνει ο Βερλαίν, 
αποδεικνύοντας πώς τα εκφραστικά μέσα υπηρετούν το νόημα και «φτιάχνουν» την 
ατμόσφαιρα του ποιήματος. 

15.  Με ποιο/ποια άλλα ποιήματα αυτής της υποενότητας θα συσχετίζατε το ποίημα του 
Βερλαίν με βάση τον τόνο του και τα αισθήματα που σας προκαλεί;  

16.  Να αναζητήσετε και άλλα ελληνικά ποιήματα, ανάλογα με αυτό του Δροσίνη που 
ανθολογείται, και να τα συσχετίσετε ως προς το γλωσσικό ύφος και την 
ατμόσφαιρα με το ποίημα του Βερλαίν «Το γαλανό ουρανό». 

17.  Να εντοπίσετε τις πιο χαρακτηριστικές λέξεις που «σημαίνουν» καλοκαίρι για τους 
ανθρώπους των βαλκανικών – μεσογειακών χωρών στο ομότιτλο ποίημα του 
Μπλάγκα.  

18. Να συγκρίνετε τα ποιήματα των Μπλάγκα και Ελύτη εντοπίζοντας κοινά 
χαρακτηριστικά στην ποιητική φαντασία και στα εκφραστικά μέσα των δύο 
δημιουργών. Μπορείτε να προεκτείνετε τη σύγκριση και στο ποίημα «Κάτω στης 
μαργαρίτας το αλωνάκι», επίσης του Ελύτη (περιλαμβάνεται στα Κείμενα 
Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Α΄ Γυμνασίου, ΟΕΔΒ, Αθήνα 2008, σ. 10). 

19.  Τι λείπει από το «Καλοκαίρι» του Μπλάγκα που δεσπόζει στον Ελύτη; Να 
σχολιάσετε τη διαφορά λαμβάνοντας υπόψη τη γεωγραφία της Ρουμανίας και της 
Ελλάδας.  

20.  Να συσχετίσετε «Το στάχυ» του Κ. Χρυσάνθη με το ποίημα του Μπλάγκα. Ποιοι 
στίχοι στο ρουμάνικο ποίημα επεξηγούν την κατακλείδα «το μέγα πλούτος» στο 
καλλίγραμμα του κύπριου ποιητή; 

21.  Να αντιπαραβάλετε τα «καλοκαιρινά» ποιήματα των Μπλάγκα και Ελύτη με τα 
«καλοκαιρινά» καλλιγράμματα των Χρυσάνθη και Σεφέρη. (α) Ποια σας 
δημιουργούν την πιο άμεση-έντονη εντύπωση; Ποια, αντίθετα, απαιτούν 
προσπάθεια από σας, και τι είδους; (β) Τι σας λέει αυτό για τα μέσα που 
χρησιμοποιούν οι ποιητές για να αναπαραστήσουν την πραγματικότητα; 
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■ Α. Τσέχοφ, «Ένα παιδάκι στην απέραντη στέπα» (απ.) 
■ Σ. Λάγκερλεφ, Το τραγούδι της ζωής (απ.) 
■ Κ. Λέβι, Ο Χριστός σταμάτησε στο Έμπολι (απ.) 
■ Αρχηγός Σηάτλ, Η νύχτα των Ινδιάνων (απ.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[ Ερωτήσεις ανάλυσης και συνδυασμού των κειμένων ] 

1.  Αν δεν γνωρίζατε τους συγγραφείς ή/και τους τίτλους των παραπάνω κειμένων, από 
ποια στοιχεία των δύο πρώτων αποσπασμάτων θα καταλαβαίνατε ότι πρόκειται για 
ξένα κείμενα που περιγράφουν μια άλλη φύση; Εξηγήστε αν νιώθετε το ίδιο για τα 
κείμενα του Λέβι και του Αρχηγού Σηάτλ, και γιατί. 

2.  Ποια στοιχεία συνιστούν το τοπίο της στέπας και ποια διάθεση προκαλεί αυτό στον 
άνθρωπο που το διασχίζει; Να επισημάνετε σχετικές φράσεις στο κείμενο του 
Τσέχοφ. 

3.  Να αντιπαραβάλετε το μεσογειακό καλοκαίρι, όπως περιγράφεται στα ποιήματα 
ελλήνων και ξένων δημιουργών παραπάνω, με τη θερινή όψη της στέπας στο πεζό 
του Τσέχοφ. Τι αισθήματα σας προκαλούν οι δύο περιγραφές; 

4.  Πώς λειτουργεί η πρώτη πρόταση στο απόσπασμα της Λάγκερλεφ σε σχέση με την 
περιγραφή του τοπίου που ακολουθεί και τις προσδοκίες του αναγνώστη; 

5.  Με ποιο ελληνικό ποίημα θα συνδέατε την περιγραφή της «γέρικης ιτιάς» στο 
κείμενο της Λάγκερλεφ; 

6.  Ποια «στιγμή» του φυσικού χρόνου περιγράφεται στα αποσπάσματα της σουηδής 
και του ρώσου δημιουργού και τι αισθήματα προκαλεί στον αναγνώστη; Με ποια 
εκφραστικά μέσα δηλώνεται η δραματική μεταβολή του τοπίου στο κείμενο του 
Τσέχοφ; 

7.  Τι προσθέτει το κείμενο του Λέβι στην «εικόνα» σε σχέση με τα κείμενα των 
Τσέχοφ και Λάγκερλεφ;  

8.  Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της φύσης και των σπιτιών που περιγράφει ο 
Λέβι στο κείμενό του; Σε ποια μέρη της Ελλάδας συναντάμε κάτι αντίστοιχο; Να 
αναζητήσετε σχετικές εικόνες (φωτογραφίες, slides κλπ.) και να προβείτε σε 
ανάλογες συγκρίσεις. 

 
9.  Παρατηρήστε τον τρόπο περιγραφής στα κείμενα των Λέβι, Τσέχοφ και 

Λάγκερλεφ: ποια άλλη τέχνη σας φέρνει στον νου; Τι σας λέει αυτό για τη σχέση 
των δύο τεχνών ως προς τις «αναπαραστατικές τεχνικές» τους; 

10.  Να αντιπαραβάλετε το γραμματικό πρόσωπο στο οποίο γίνεται η αφήγηση στο 
κείμενο του Λέβι σε σχέση με τα κείμενα των Τσέχοφ και Λάγκερλεφ. Τι αλλάζει; 
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[ Ερωτήσεις ανάλυσης και συνδυασμού των κειμένων ] 

11.  Δείτε τους χρόνους των ρημάτων στην περιγραφή της Λάγκερλεφ και του Λέβι και 
σχολιάστε την επιλογή τους.  

12.  Ποια είναι η λειτουργία του α΄ και β΄ πληθυντικού προσώπου στον λόγο του 
Αρχηγού Σηάτλ; Σε ποιους αναφέρεται και τι θέλει με αυτό να επισημάνει;  

13.  Να συγκρίνετε τα τέσσερα κείμενα (των Λέβι, Τσέχοφ, Λάγκερλεφ και Αρχηγού 
Σηάτλ) με γνώμονα τη σχέση ανθρώπου – περιβάλλοντος: σε ποια από αυτά η 
σχέση είναι αρμονική και σε ποια παρουσιάζεται προβληματική;   

14.  Πώς αποδεικνύονται οι δυνατοί δεσμοί ανθρώπου και φύσης στο απόσπασμα από τη 
«Νύχτα των Ινδιάνων» του Αρχηγού Σηάτλ και στο «Τραγούδι της ζωής» της 
Λάγκερλεφ; Να δώσετε παραδείγματα. 

15.  Στον λόγο του Αρχηγού Σηάτλ η γη αποκαλείται «αγιασμένη»: πώς τεκμηριώνεται 
αυτό στο απόσπασμα; Σε ποια άλλα κείμενα της υποενότητας ξαναβρήκαμε την 
οργανική σχέση του ανθρώπου με τη φύση; 

16.  Να αναζητήσετε δημοτικά τραγούδια που αναφέρονται στη νοσταλγία του πάνω 
κόσμου από τους νεκρούς, περιγράφοντας τις ομορφιές της ζωής και της φύσης, και 
να τα συγκρίνετε με αντίστοιχες αναφορές στο κείμενο του Ινδιάνου Σηάτλ. Ποια 
κοινή αντίληψη για τον κόσμο εκφράζουν οι παραδόσεις των δύο λαών; 

17.  Να συσχετίσετε την τελευταία φράση του ινδιάνικου κειμένου («Δεν υπάρχει θάνατος. 
Μόνο αλλάζει ο κόσμος») με τη φιλοσοφική αντίληψη για τον «ρου» της ζωής και 
το φευγαλέο της ανθρώπινης ύπαρξης στα γιαπωνέζικα χαϊκού. Να αναφέρετε 
εκείνα που την θεματοποιούν.  

18.  O λόγος του Αρχηγού Σηάτλ έχει έναν «προφητικό»-ενορατικό χαρακτήρα 
(“βλέπει” στο μέλλον). α) Να επισημάνετε τα σημεία του κειμένου που φανερώνουν 
τον χαρακτήρα αυτό. β) Να τον συγκρίνετε με την «αποκαλυπτική» λειτουργία της 
φύσης στα ποιήματα που είδατε παραπάνω, καθώς και με τα περιβαλλοντικά 
προβλήματα στην ενότητα που ακολουθεί. 

19.  Να αιτιολογήσετε τον τίτλο του κειμένου «Η νύχτα των Ινδιάνων», λαμβάνοντας 
υπόψη την «τύχη» των Ινδιάνων στην αμερικανική Ήπειρο. (Μπορείτε να 
αναζητήσετε σχετικές πληροφορίες από ιστορικά βιβλία ή πηγές). 
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ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ ΖΩΑ  
___________________________________________________________ 

 

■ Τζ. Λόντον, Ο Ασπροδόντης (απ.) 
■ Ζ. ντε Νερβάλ, «Ιστορία μιας φώκιας» 
■ Ν. Καββαδίας, «Στο άλογό μου» 
■ Βλ. Μαγιακόφσκι, «Καλή συμπεριφορά στα άλογα»/«Να φερόμαστε καλά 
στα άλογα» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  Πώς περιγράφεται η σχέση ανθρώπων – ζώων στα κείμενα της συγκεκριμένης 
υποενότητας; Σε τι αισθήματα στηρίζεται η σχέση αυτή και από ποιες ενέργειες 
φαίνεται; Να ομαδοποιήσετε τα κείμενα ανάλογα με το είδος της σχέσης που 
προβάλλουν. 

2.  Στην ιστορία του Ζεράρ ντε Νερβάλ οι φώκιες αποκαλούνται «τα σκυλιά των 
ψαράδων». Ποια στοιχεία στο κείμενο το επαληθεύουν;  

3.  Με ποια λογοτεχνικά κείμενα του βιβλίου Ο λόγος ανάγκη της ψυχής τής Α΄ 
Γυμνασίου θα συσχετίζατε την «Ιστορία μιας φώκιας», και γιατί; 

4.  Να χωρίσετε το κείμενο του Λόντον σε επεισόδια με βάση το κεντρικό γεγονός 
κάθε φορά. 

5.  Πώς συνδέεται το απόσπασμα από τον Ασπροδόντη με το κείμενο του Αρχηγού 
Σηάτλ; Από ποια σκοπιά επαληθεύεται στο κείμενο του Λόντον η πανάρχαια 
αντίληψη για την «οργανικότητα» του φυσικού κόσμου; 

6.  Ποιο μοτίβο για τη σχέση ανθρώπων – ζώων είναι κοινό στο πεζό του Λόντον και 
στο ποίημα του Μαγιακόφσκι; 

7.  Πώς το στερεότυπο της κυριαρχίας των ανθρώπων απέναντι στα ζώα ανατρέπεται 
στα κείμενα των Καββαδία και Μαγιακόφσκι; 

8.  Σε τι συμβάλλει η χρήση του β΄ ενικού προσώπου στο πεζό του Καββαδία; Πώς 
συνδέεται με τον τύπο του κειμένου; 

9.  Να αναζητήστε το διήγημα του Ζαχαρία Παπαντωνίου «Το άλογο» (στην έκδοση 
των Διηγημάτων της «Νεφέλης» ή αλλού) και να εντοπίσετε τα κοινά του στοιχεία 
με το ομότιτλο πεζό του Καββαδία. Μπορείτε να περιλάβετε στη συνεξέταση και το 
διήγημα «Κι έτσι ξεπουλήθηκε τ’ άλογο» του Λουκή Ακρίτα (περιλαμβάνεται στην 
Ανθολογία Κυπριακού Διηγήματος, τ. Α΄, Υ.Π.Π. – Π.Ι.Κ., Λευκωσία 2005). 

10. Το ποίημα του ρώσου ποιητή Μαγιακόφσκι παρατίθεται σε δύο διαφορετικές 
μεταφράσεις. Αφού τις διαβάσετε, να εντοπίσετε τις βασικές σκηνές της ιστορίας. 
Σχολιάστε ποια από τις δύο αποδόσεις σάς αρέσει προσωπικά περισσότερο και 
γιατί. 

 

[ Ερωτήσεις ανάλυσης και συνδυασμού των κειμένων ] 
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[ Ερωτήσεις ανάλυσης και συνδυασμού των κειμένων ] 

11.  Στο ποίημα του Μαγιακόσφκι η στάση των ανθρώπων απέναντι στο ζώο είναι ίδια 
για όλους; Τι φαίνεται να ξέρει το ποιητικό εγώ που δεν το ξέρουν οι πολλοί; Να 
δείξετε, με στοιχεία, πώς η στάση του ανατρέπει («μεταμορφώνει») την κατάσταση. 

12.  Με βάση όλα τα παραπάνω κείμενα, να σχολιάσετε με ποιον τρόπο η παρουσία των 
ζώων και η στάση του ανθρώπου απέναντι σ’ αυτά επηρεάζει τη ζωή και τον 
ανθρώπινο ψυχισμό.  
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Β. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

 
■ Ντ. Σιώτης, «Εμπρηστές (Ι)» 
■ Κ. Βασιλείου, «Επειδή» 
■ Ντ. Αγκόλλι, «Ο θάνατος του δάσους» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

[ Ερωτήσεις ανάλυσης και συνδυασμού των κειμένων ] 

1.  Αφού εξετάσετε τη δομή στο ποίημα του Σιώτη, να εξηγήσετε τι προσθέτει κάθε 
στροφή στο νόημα του ποιήματος. Πού αλλού βρήκαμε μια ανάλογη «συντακτική» 
λειτουργία των στροφών για το ποιητικό νόημα;  

2.  Ποιο χαρακτηριστικό των «στροφών» στο ποίημα του Σιώτη τις κάνουν νεωτερικές 
και όχι κανονικές/παραδοσιακές; (Για να απαντήσετε, να τις συγκρίνετε με 
αντίστοιχες ποιημάτων της προηγούμενης ενότητας). 

3.  Να σχολιάσετε τη χρήση των λέξεων «διαγράφουν» και «ράκη θάμνων» στην 
πρώτη στροφή του ποιήματος του Σιώτη, προσδιορίζοντας με ποια σχήματα λόγου ο 
ποιητής αποδίδει το μέγεθος της καταστροφής.  

4.  Τι εκφράζεται στην τελευταία στροφή του ποιήματος του Σιώτη και σε ποιο μέρος 
του λόγου πέφτει το κύριο νοηματικό βάρος;  

5.  Τι σας θυμίζει η τελευταία εικόνα του ποιήματος του Σιώτη («μασούσε τυφλωμένα 
χόρτα»); Πώς συνδέεται με το ιερογλυφικό μέλλον; Να συζητήσετε τι εκφράζει ο 
ποιητής με αυτές τις –πασίγνωστες– αναφορές.  

6.  Παρατηρήστε τη χρήση των χρόνων / χρονικών προσδιορισμών στο ποίημα του 
Σιώτη: τι δείχνουν για την έκταση της καταστροφής; 

7.  Στη δεύτερη στροφή του ποιήματος του Σιώτη αναφέρονται οι πολιτικοί «με τα 
στιβαρά τους χέρια» (αντί για λόγια, όπως θα περίμενε κανείς): τι θέλει να 
επισημάνει με αυτή του την επιλογή ο ποιητής; 

8.  Ποιο είναι το λεκτικό τέχνασμα που χρησιμοποιεί ο Βασιλείου για να καταγγείλει το 
αντίστοιχο φαινόμενο στην Κύπρο; Να δώσετε παραδείγματα.  

9.  Σε ποιο από τα παραπάνω ποιήματα αισθάνεστε πιο δυνατή την καταγγελία, και 
γιατί; 

10.  Πώς σχετίζονται οι τελευταίες στροφές των ποιημάτων των Σιώτη και Βασιλείου;  

11. Τι επίπτωση έχει ο θάνατος του δάσους στον άνθρωπο, σύμφωνα με το ποίημα του 
Αγκόλλι; Στην απώλεια ποιων στοιχείων εστιάζει και τι υπαινίσσεται μ’ αυτό;  

12. Ποιο σοβαρό οικολογικό επακόλουθο της καταστροφής των δασών προλέγει το 
ποίημα του Αγκόλλι, και σε ποιον στίχο δηλώνεται ρητά; 

λογοτεχνία 
και 

οικολογία 
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ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΕΦΕΡΗΣ 
Τα φύλλα της λεύκας γέμισαν αναστεναγμούς 
κι οι στεναγμοί γέννησαν αναστενάρηδες 
χάλασαν το δάσος.  
                            Δεν έχουμε πια δέντρα – 
 

 Γιώργος Σεφέρης, Τετράδιο Γυμνασμάτων, Β΄, Ίκαρος, Αθήνα 1976  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

[ Ερωτήσεις ανάλυσης και συνδυασμού των κειμένων ] 

13.  Να συγκρίνετε τα «ποιήματα καταγγελίας» των Σιώτη και Βασιλείου με αυτό του 
Αγκόλλι: ποιον τρόπο διαλέγει ο τελευταίος για να ευαισθητοποιήσει τους 
αναγνώστες του; 

14.  Γιατί πιστεύετε ο αλβανός ποιητής ζητάει να προσευχηθούν μαζί Χριστιανοί και 
Μουσουλμάνοι για τον θάνατο του δάσους: τι θέλει να δηλώσει μ’ αυτό; (β) Πώς 
αιτιολογείται η αναφορά σε αυτές συγκεκριμένα τις θρησκευτικές κοινότητες από 
τη χώρα καταγωγής του; (Αναζητήστε σχετικές πληροφορίες με τη βοήθεια του 
θεολόγου ή/και του ιστορικού σας). 

15.  Να εντοπίσετε σε ποιο προηγούμενο ποίημα βρίσκουμε θρησκευτικές αναφορές και 
να σχολιάσετε αν είναι το ίδιο σημαντικές, όπως στο ποίημα του Αγκόλλι. 

16.  Επικεντρωθείτε στην επωδό (λέξη που επαναλαμβάνεται στο τέλος κάθε στροφής) 
του ποιήματος του Αγκόλλι και συζητήστε αν την βρίσκετε επιτυχημένη (πριν 
απαντήσετε, ζητήστε τη βοήθεια του θεολόγου σας για να βρείτε τις αρχικές 
θρησκευτικές χρήσεις/σημασίες της). Ποια λέξη θα επιλέγατε εσείς ως επωδό για 
αυτό το ποίημα; 

17.  Να δείξετε πώς τα τρία ποιήματα μαζί –των Σιώτη, Βασιλείου, Αγκόλλι– φτιάχνουν 
μια «αιτιακή αλυσίδα» των πυρκαγιών στα δάση (γεγονός, αίτια, συνέπειες).  

18.  Διαβάστε το παρακάτω ποίημα του Σεφέρη. Με ποιους εκφραστικούς τρόπους 
δίνεται η εικόνα της καταστροφής σε αυτό; Να εντοπίσετε τις μορφικές, θεματικές 
και εκφραστικές συγγένειές του με τα προηγούμενα. 

19.  Να επισημάνετε τους λεκτικούς-εκφραστικούς τρόπους με τους οποίους εκφράζεται 
στα ποιήματα των Σιώτη, Βασιλείου και Αγκόλλι η προειδοποίηση-«προφητεία» εκ 
μέρους των ποιητών για τις συνέπειες της καταστροφής του περιβάλλοντος στον 
άνθρωπο. 

20.  Να συγκρίνετε τα παραπάνω ποιήματα των Σιώτη, Βασιλείου, Αγκόλλι με τα 
κείμενα που εξυμνούν/καθαγιάζουν τη φύση στην προηγούμενη ενότητα. Να 
επισημάνετε διαφορές και ομοιότητες στο ύφος και στα εκφραστικά μέσα που 
χρησιμοποιούν οι δημιουργοί τους για να «αποκαλύψουν» την αλήθεια των πραγμάτων. 
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■ Α. Τσακνιά, «Νοσταλγία» 
■ Γ. Σεφέρης, «Ίππιος Κολωνός» 
■ Ν.-Αλ. Ασλάνογλου, «Αθήνα» 
■ Π. Θασίτης, «Βρέχει» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[ Ερωτήσεις ανάλυσης και συνδυασμού των κειμένων ] 

1.  Ποιο περιβαλλοντικό πρόβλημα αναγνωρίζετε στους πρώτους στίχους του ποιήματος 
«Νοσταλγία» της Αμαλίας Τσακνιά;  

2.  Πώς δηλώνεται η αντίστιξη (αντίθεση) παρελθόντος – παρόντος στο ποίημα της 
Τσακνιά; Να προσδιορίσετε τη «μεταβατική» λέξη και να σχολιάσετε τους χρόνους 
των ρημάτων στους στίχους πριν και μετά απ’ αυτήν. 

3.  «Θα πρέπει νά ’ταν…»: ποια έγκλιση χρησιμοποιεί η ποιήτρια και τι υποδηλώνει 
αυτή για τη σχέση του σημερινού ανθρώπου με το φυσικό περιβάλλον; Να την 
συσχετίσετε με τον τίτλο του ποιήματος («Νοσταλγία»).  

4.  Να προσδιορίσετε όλες τις λέξεις στο δεύτερο μέρος του ποιήματος της Τσακνιά που 
δείχνουν τη δραματική αλλαγή του περιβάλλοντος και τις επιπτώσεις της στην ισορροπία 
των ανθρώπων. 

5.  Να αντιπαραβάλετε το συναίσθημα που σας δημιουργεί το ποίημα της Τσακνιά με 
εκείνο που νιώθετε διαβάζοντας το «Μαρτυρία για μιαν άνοιξη» του Παυλόπουλου. 
Σε τι θα αποδίδατε τη διαφορά;  

6.  Να αναζητήσετε επίσης το ποίημα του Παυλόπουλου «Τα πουλιά» και να το 
συγκρίνετε με τους τελευταίους τέσσερις στίχους του ποιήματος της Τσακνιά. 
Συζητήστε τις παρατηρήσεις σας. 

7.  Με ποια από τα κείμενα αυτής (ή και της προηγούμενης) ενότητας θα συνδέατε τον 
«Ίππιο Κολωνό» του Σεφέρη, και με βάση ποια θεματικά στοιχεία; 

8.  Πώς παρουσιάζεται η επίδραση του αστικού περιβάλλοντος στον άνθρωπο στα 
ποιήματα των Σεφέρη και Ασλάνογλου; Ποιες λέξεις κυρίως δείχνουν την 
«αλλοτρίωση» του σύγχρονου ανθρώπου (την αποξένωση από τη φύση του), στο 
ποίημα του Σεφέρη, και με ποιον τρόπο παρουσιάζεται η ψυχική ερήμωση στο ποίημα 
του Ασλάνογλου;  

9.  Δείτε τη θέση του στίχου 8 στο ποίημα του Σεφέρη. Τι υπογραμμίζει αυτή η 
«μετατόπιση»; 

10. Να σχολιάσετε τον στίχο «εδώ δεν έχει δρόμους δεν έχει μάτια» στο ποίημα του 
Ασλάνογλου, σε σύγκριση με τη λειτουργία της όρασης (και γενικά των αισθήσεων) 
σε ποιήματα της προηγούμενης ενότητας. Τι θέλει να επισημάνει ο ποιητής με αυτή 
την κατηγορηματική δήλωση; 

λογοτεχνία 
και 

οικολογία 
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11.  Με ποια εκφραστικά μέσα τονίζεται στο ποίημα του Θασίτη η υποβάθμιση του τοπίου 
και η απαξίωση της ζωής στο περιβάλλον της μεγαλούπολης; Τι αισθήματα σας 
προκαλούν οι εικόνες του;  

12.  Στο ποίημα του Θασίτη συναντάμε ένα σχήμα, που το ξαναβρήκαμε και σε 
προηγούμενα ποιήματα. Ποιο είναι αυτό και πού αλλού υπάρχει; Να εξηγήσετε τη 
λειτουργία του στο συγκεκριμένο ποίημα.  

13.  Ο στίχος 8 («τους κυλίνδρους των στεγνοκαθαριστηρίων έξω») του ποιήματος του 
Θασίτη παρουσιάζει ανώμαλη σύνταξη: τι τονίζεται με τον τρόπο αυτό; Να το 
συνδέσετε με το γενικό θέμα του ποιήματος. 

14.  Γιατί πιστεύετε ο ποιητής διάλεξε τον τίτλο «Βρέχει» για το ποίημά του; Να 
συζητήσετε αν η χρήση του είναι κυριολεκτική ή και μεταφορική. Εσείς πώς θα το 
τιτλοφορούσατε με βάση το περιεχόμενό του;  

15.  Να συγκρίνετε τη χρήση του β΄ προσώπου στο ποίημα του Θασίτη με το α΄ ενικό («τ’ 
άκουσα να λέει») στο ποίημα του Σεφέρη και να αιτιολογήσετε τη συγκεκριμένη 
επιλογή του κάθε ποιητή σε σχέση με τον εννοούμενο «αποδέκτη». 

16.  Ο γαλλικός στίχος «Il pleut de vois de femmes…» (βρέχει φωνές γυναικών…) 
ονομάζεται προμετωπίδα από τη θέση που κατέχει στο «μέτωπο» του ποιήματος 
(μεταξύ τίτλου και κειμένου). Να σχολιάσετε πώς ο ξένος στίχος αναφέρεται και 
«συνομιλεί» με το περιεχόμενο του ποιήματος του Θασίτη.  

17.  Να συγκρίνετε τον στίχο στην πρωτότυπη μορφή του, στο ποίημα του γάλλου ποιητή 
G. Apollinaire «Il pleut» (Βρέχει) που παρατίθεται αμέσως πιο κάτω. Τι σας θυμίζει 
αυτή η μορφή; 

[ Ερωτήσεις ανάλυσης και συνδυασμού των κειμένων ] 
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■ Στρ. Τσίρκας, «Το δέντρο» 
■ Γ. Γκίκας, Χλωριάδα (απ.) 
■ Λ. Σεπούλβεδα, Η ιστορία του γάτου που έμαθε σ’ ένα γλάρο να πετάει (απ.) 
■ Α. Χιόνης, «Η ομορφιά που γεννιόταν και πέθαινε» 
 

18.  Δείτε πότε γράφτηκαν τα ποιήματα των Σεφέρη, Ασλάνογλου, Τσακνιά και Θασίτη. 
(α) Να εντοπίσετε μέσα στα κείμενα στοιχεία που δείχνουν πώς εξελίσσεται (ραγδαία) 
η μορφή της πόλης στο διάστημα που μεσολαβεί κατά τη συγγραφή τους. (β) Από 
ποια στοιχεία φαίνεται πως τα ποιήματα της Τσακνιά και του Ασλάνογλου είναι 
«μεταβατικά» (θεματοποιούν τη στιγμή της αλλαγής από τον παλαιό κόσμο και 
τρόπο ζωής κοντά στη φύση, στη σύγχρονη ζωή μέσα στα αστικά κέντρα);  

19.  Από τα ποιήματα «της μεγαλούπολης» που εξετάσατε, ποιο σας φαίνεται οξύτερο 
στον τόνο της καταγγελίας του και γιατί; Με ποιο ή ποια από τα ποιήματα που είδατε 
παραπάνω για την καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος θα το συσχετίζατε από 
την άποψη αυτή;  

 

[ Ερωτήσεις ανάλυσης και συνδυασμού των κειμένων ] 

1.  Να διακρίνετε τα βασικά επεισόδια ή σκηνές στην ιστορία του Τσίρκα και να 
εξηγήσετε τα κριτήριά σας (αλλαγή πρωταγωνιστή, μεταβατικές λέξεις/εκφράσεις 
κλπ.). Σε ποιο επεισόδιο, κατά τη γνώμη σας, κορυφώνεται η ένταση και η αγωνία; 

2.  Με ποιον τρόπο ο αφηγητής στο κείμενο του Τσίρκα δηλώνει την «ανθρωπιά» του 
δέντρου και την «απανθρωπιά» της Κυράς; Πώς κρίνετε τη στάση των υπηρετών, 
λαμβάνοντας υπόψη τα λεγόμενα του αφηγητή, αλλά και τη δική του στάση; 

3.  Να επισημάνετε τις αναλογίες στη σχέση που αναπτύσσει με το δέντρο ο 
πρωταγωνιστής του διηγήματος του Τσίρκα, με τη σχέση που δένει άνθρωπο και 
άλογο στο αφήγημα του Καββαδία. Να τεκμηριώσετε την απάντησή σας με στοιχεία 
από τα δύο κείμενα που δείχνουν τον συναισθηματικό χαρακτήρα αυτής της σχέσης.  

4.  Να συγκρίνετε το διήγημα του Τσίρκα με το ποίημα του Βασιλείου «Επειδή» ως 
προς το θέμα τους. (α) Ποιο σύγχρονο κοινωνικό-ταξικό φαινόμενο, με συνέπειες 
και για το περιβάλλον, σχολιάζεται στα δυο κείμενα; (β) Ποιο τέλος από τα δυο σας 
φαίνεται πιο ρεαλιστικό και ποιο ότι αποδίδει δικαιοσύνη; 

5.  Να προσδιορίσετε τα είδη που πρωταγωνιστούν (είναι «δρώντα») στο απόσπασμα 
από τη Χλωριάδα του Γκίκα. Ποια οικολογική αλήθεια για τη σχέση χλωρίδας, 
πανίδας, ανθρώπου αναδεικνύει αυτό; 

λογοτεχνία 
και 

οικολογία 
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[ Ερωτήσεις ανάλυσης και συνδυασμού των κειμένων ] 

6.  Να ορίσετε τη θέση των ειδών αυτών στον κύκλο της ζωής, όπως αποτυπώνεται στο 
απόσπασμα της Χλωριάδας, ξεκινώντας από τα «ανώτερα» προς τα «κατώτερα» 
είδη. Από πού καταλαβαίνουμε ότι αυτή η αλυσίδα, που στηρίζει το οικοσύστημα, 
είναι κατά βάση μια τροφική αλυσίδα; 

7.  Πώς αποδεικνύεται στη δομή του αποσπάσματος της Χλωριάδας ο «φαύλος κύκλος» 
που προκαλεί ο άνθρωπος με τη δράση του στο οικοσύστημα; («Φαύλος» είναι ο 
κύκλος που λειτουργεί σαν βραχυκύκλωμα: αρχίζει και τελειώνει με τον ίδιο 
προβληματικό παράγοντα) 

8.  Να χωρίσετε στο απόσπασμα της Χλωριάδας σε σκηνές, με γνώμονα τους 
πρωταγωνιστές τους, και να εξετάστε τις επιμέρους σκηνές – διαλόγους: από τι 
φαίνεται το «σπάσιμο» της αλυσίδας, της σχέσης μεταξύ των ειδών που είναι 
αναγκαία για την ισορροπία του οικοσυστήματος;  

9.  Στη Χλωριάδα τα είδη της χλωρίδας και της πανίδας παρουσιάζονται νοήμονα και 
με αισθήματα. (α) Τι εξυπηρετεί, στο συγκεκριμένο κείμενο, το εύρημα αυτό; (β) Σε 
ποια άλλα κείμενα αυτής ή της προηγούμενης υποενότητας βρίσκουμε τον 
«εξανθρωπισμό» των ζώων και των φυτών;  

10.  Να συγκρίνετε το ύφος των λόγων του αφηγητή με τα λόγια των ειδών που 
«πρωταγωνιστούν» στο απόσπασμα της Χλωριάδας και να αξιολογήσετε το 
λογοτεχνικό αποτέλεσμα (αν συμβάλλει θετικά ή αρνητικά στο συνολικό ύφος του 
κειμένου).  

11.  Σε γνωστές εκφράσεις της προφορικής γλώσσας, τα χόρτα (και τα ραδίκια) 
χρησιμοποιούνται μεταφορικά και με υποτιμητική σημασία, για να δηλώσουν 
άνθρωπο κουτό, π.χ. «τρώει κουτόχορτο» ή, στη σύγχρονη αργκό, «I.Q. ραδικιού»! 
Να εξετάσετε πώς ανατρέπεται αυτό το στερεότυπο στο κείμενο του Γκίκα, σε 
σύγκριση με τη συμπεριφορά του «νοήμονα» ανθρώπου.  

12.  Γιατί, κατά τη γνώμη σας, ο συγγραφέας της Χλωριάδας δεν δίνει ονόματα στους 
ανθρώπους αλλά αριθμούς (Ένας, Δύο, Τρία και Τέσσερα); Σε ποιο άλλο κείμενο 
βρήκαμε μια ανάλογη «μηχανιστική» αναφορά σε σχέση με τους ανθρώπους; Τι 
δείχνει αυτό για τον τρόπο που αντιμετωπίζεται το άτομο στη σύγχρονη εποχή;  

13.  Να αιτιολογήσετε τον τίτλο, και ειδικά τον υπότιτλο του έργου Χλωριάδα, μια 
ραψωδία της χλωρίδας, λαμβάνοντας υπόψη (α) το ποιητικό είδος που ανακαλεί και 
(β) την εποχή που γράφεται το μυθιστόρημα. Τι, πιστεύετε, ήθελε να επισημάνει ο 
συγγραφέας με αυτή του την επιλογή στο αναγνωστικό κοινό, ειδικά εκείνη την 
περίοδο; (Αναζητήστε πληροφορίες για το τι έχει συμβεί στο περιβάλλον τότε στην 
Ευρώπη).  

14.  Θεωρείτε ότι το έργο του Γκίκα είναι επίκαιρο σήμερα; Να αναπτύξετε τις απόψεις 
σας. 

15.  Τα κείμενα των Γκίκα και Σεπούλβεδα δίνουν μαζί μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα 
των σύγχρονων περιβαλλοντικών προβλημάτων. Να εξηγήσετε γιατί.  
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16.  Ποιο σοβαρό οικολογικό πρόβλημα της εποχής μας θίγει το κείμενο του 

Σεπούλβεδα και με ποιο κυρίως αφηγηματικό μέσο το «ζωντανεύει» μπροστά μας ο 
συγγραφέας;  

17.  Να συγκρίνετε την «κινηματογραφική» τεχνική που χρησιμοποιεί ο Σεπούλβεδα 
στην περιγραφή του με εκείνη που είδατε στα πεζά των Λέβι, Τσέχοφ και 
Λάγκερλεφ, και να σχολιάσετε ομοιότητες και διαφορές στη χρήση της εστίασης 
(μεγάλα – κοντινά πλάνα).  

18.  Να αναζητήσετε εικόνες που δείχνουν πουλιά και ψάρια σε ανάλογη κατάσταση με 
την Κενγκά από πρόσφατες περιβαλλοντικές καταστροφές στη θάλασσα και να 
συζητήσετε τα αισθήματα που σας προκαλούν. Από ποια σκοπιά βλέπουμε την 
κατάσταση στο κείμενο του Σεπούλβεδα; Επηρεάζει την «ενσυναίσθηση» (τη 
συναισθηματική μας εμπλοκή/«ταύτιση») η συγκεκριμένη σκοπιά; 

19.  Πώς εξηγείτε την αναφορά στον μύθο του Ίκαρου στο πιο κρίσιμο σημείο της 
ιστορίας, νοουμένου ότι ο Ίκαρος έπεσε, ενώ η Κενγκά επιχειρεί να πετάξει; 
Πρόκειται για αστοχία του συγγραφέα ή μήπως ο Σεπούλβεδα θέλει κάτι άλλο να πει 
στους αναγνώστες του, συμβολικά, με την πτώση του Ίκαρου; 

20.  Να συγκρίνετε το κείμενο του Σεπούλβεδα με τα ποιήματα «καταγγελίας» για την 
καταστροφή του περιβάλλοντος. Εντοπίζετε διαφορές στον στόχο (και στον τόνο) 
της καταγγελίας; Να τεκμηριώσετε την απάντησή σας. 

21.  Γνωρίζοντας το τέλος του γλάρου, από το απόσπασμα που διαβάσατε νιώθετε 
τελικά ότι το μήνυμα αυτής της ιστορίας είναι απαισιόδοξο ή αισιόδοξο, και γιατί; 

22.  Σε ποιο άλλο κείμενο βρίσκουμε τη θέληση για ζωή, την πάλη για επιβίωση κάτω 
από πολύ αντίξοες συνθήκες, όπως αυτή που επιδεικνύει ο γλάρος στο κείμενο του 
Σεπούλβεδα; 

23.  Ποιο είδος αφηγήσεων σας θυμίζει το ξεκίνημα της ιστορίας του Χιόνη; Ποια άλλα 
στοιχεία του κειμένου οδηγούν προς την ίδια κατεύθυνση; Να το συγκρίνετε με τα 
κλασικά του είδους και να δείξετε τι το κάνει «νεωτερικό».  

24.  Σε ποιο άλλο κείμενο της ενότητας είδαμε χαρακτηριστικά του ίδιου αφηγηματικού 
είδους; 

25.  Να συγκρίνετε το αφήγημα του Χιόνη με τα ποιήματα που περιγράφουν το αστικό 
τοπίο. Από ποια οπτική γωνία βλέπουμε την εικόνα της μεγαλούπολης στο κείμενο 
του Χιόνη;  

26.  Να αντιπαραβάλετε τα εκφραστικά μέσα που χρησιμοποιεί ο Χιόνης για να 
περιγράψει τις παπαρούνες από τη μια μεριά, τους ανθρώπους και το περιβάλλον 
της πόλης από την άλλη, και να σχολιάσετε τη διαφορά τους. 

 

[ Ερωτήσεις ανάλυσης και συνδυασμού των κειμένων ] 

λογοτεχνία 
και 

οικολογία 
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ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ 
Σεμινάριο 

 
Αν με βλέπαν να στέκομαι 
όρθιος, ακίνητος, μες 

στα λουλούδια μου, όπως 
αυτή τη στιγμή, 
θα νόμιζαν πως 
τα διδάσκω. Ενώ 

είμαι εγώ που ακούω 
κι αυτά που μιλούν. 

 
Έχοντάς με στο μέσο 
μου διδάσκουν το φως. 

Νικηφόρος Βρεττάκος, Φιλοσοφία των λουλουδιών, Artigraf, Αθήνα 1988 

 

[ Ερωτήσεις ανάλυσης και συνδυασμού των κειμένων ] 

27.  Ποια φράση επαναλαμβάνεται στερεότυπα στο κείμενο του Χιόνη; Να συζητήσετε 
τη λειτουργία της. 

28.  Γιατί δεν έγινε τελικά «επανάσταση» στην πόλη; Να συσχετίσετε τη φράση «οι 
άνθρωποι της πολιτείας κοιτούσαν, μα δεν βλέπανε» από το κείμενο του Χιόνη με 
ανάλογα μοτίβα «τύφλωσης», που υπάρχουν σε άλλα κείμενα αυτής της ενότητας. 

29.  Ποια χρώματα κυριαρχούν στην ιστορία του Χιόνη; Να εξηγήσετε τη λειτουργία 
τους σε αντιδιαστολή, λόγου χάρη, με τα χρώματα στη «Θάλασσα του πρωιού» του 
Καβάφη.  

30.  Σε ποιο σημείο του διηγήματος του Χιόνη, κατά τη γνώμη σας, «κορυφώνεται» η 
διχρωμία (η αντίθεση αποκτά τη μέγιστη σημασία); Εμπνευστείτε από τη σχετική 
περιγραφή μια εικόνα που να αποδίδει την ένταση της αντίθεσης. 

31.  Να αντιπαραβάλετε τα διηγήματα των Χιόνη και Τσίρκα ως προς τον τύπο 
αφήγησης (τριτοπρόσωπη / πρωτοπρόσωπη), το σκηνικό της δράσης (πού 
εκτυλίσσεται η ιστορία) και την «τύχη» των πρωταγωνιστών: ποιο από τα δύο έργα 
μεταφέρει πιο ελπιδοφόρο μήνυμα; 

32.  Να αναζητήσετε το επιμύθιο που κρύβεται μέσα στις γραμμές του διηγήματος του 
Χιόνη. Να το συσχετίσετε με τα «εξωτερικά» επιμύθια του κειμένου και να 
σχολιάσετε τι το κάνει «ποιητικό».   

33.  Στο αφήγημα του Χιόνη περιγράφεται η αναπαραγωγή των λουλουδιών. Ποια 
φυσική λειτουργία υπονοείται στο παρακάτω ποίημα του Βρεττάκου, και γιατί αυτή 
είναι σημαντική για έναν δημιουργό, έναν ποιητή; Να δείξετε πώς τα δύο κείμενα 
ανατρέπουν την καθιερωμένη αντίληψη και δείχνουν την υπεροχή της σοφίας της 
φύσης έναντι αυτής των ανθρώπων.
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34.  Να ανατρέξετε στο κείμενο «Χαλασμένες γειτονιές» του Κοσμά Χαρπαντίδη, που 
περιλαμβάνεται στα Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Β΄ Γυμνασίου (ΟΕΔΒ, 
Αθήνα 2008, σ. 16-18). Ποιες θεματικές, αλλά και εκφραστικές, ομοιότητες 
διαπιστώνετε με τα λογοτεχνικά κείμενα που περιγράφουν το αστικό τοπίο σε αυτή 
την ενότητα; 

35.  Σε ποια εποχή θα τοποθετούσατε το κείμενο του Χαρπαντίδη με βάση τα 
πραγματολογικά στοιχεία που αναφέρονται σ’ αυτό; 

36.  Με βάση την τελευταία παράγραφο του κειμένου του Χαρπαντίδη, να συζητήσετε 
αν το περιβάλλον της πόλης όπου ζείτε παρέχει χώρους για παιχνίδι ή σας αναγκάζει 
να νιώθετε κι εσείς σαν «φυλακισμένα παιδιά». 

 

[ Ερωτήσεις ανάλυσης και συνδυασμού των κειμένων ] 

λογοτεχνία 
και 

οικολογία 



[36]  ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ 
 

 

 

[ Δημιουργική γραφή ] 

1. Να χρησιμοποιήσετε στοιχεία από τον φυσικό κόσμο της Κύπρου (ροζ κυκλάμινο, 
γκρίζο βότσαλο, πράσινο φύλλο, γαλάζια ακτή…) ως «εποχιακές λέξεις» για να 
δημιουργήσετε τα δικά σας χαϊκού, τηρώντας αυστηρά τη δομή τους (5-7-5 
συλλαβές).  

2. Εναλλακτικά, μπορείτε να διαλέξετε στιγμιότυπα από το αστικό περιβάλλον της 
σύγχρονης Κύπρου, για να δημιουργήσετε –τηρώντας πάντα τη δομή– «μοντέρνα» 
χαϊκού. 

3. Χρησιμοποιήστε ένα σχήμα σχετικό με το περιβάλλον της Κύπρου (Πενταδάχτυλος, 
κυκλάμινο, το σχήμα της ίδιας της Κύπρου…) και σχηματίστε ένα καλλιγράφημα, 
γράφοντας πάνω στο περίγραμμα ή γεμίζοντας το σχήμα με λέξεις. Μπορείτε, επίσης, 
να επιλέξετε ένα σχήμα ελεύθερα και να το «γεμίσετε» με λόγο, όπως επιθυμείτε. 

4. Να αναζητήσετε σε εκδόσεις ή ηλεκτρονικές πηγές τα καλλιγράμματα των 
Απολλιναίρ, Σεφέρη, Χρυσάνθη (αλλά και άλλων ποιητών που ασχολήθηκαν με 
τέτοια «τεχνοπαίγνια»). Ξεχωρίστε εκείνα που αναφέρονται στη φύση, σε εποχές 
κλπ., ή το σχήμα τους παραπέμπει σε μορφές του φυσικού κόσμου, και εμπνευστείτε 
από αυτά δημιουργώντας τα δικά σας καλλιγράμματα με θέμα τη φύση. 

5. Στην ιστοσελίδα http://www.imagechef.com/ic/poem/ θα βρείτε ένα πρόγραμμα κατασκευής 
οπτικής ποίησης. Χρησιμοποιήστε το –ή αναζητήστε άλλο ανάλογο– για να φτιάξετε δικά σας 
«οπτικά ποιήματα» με θέμα ελεύθερης επιλογής. 

6. Με αφετηρία τη μορφή των ποιημάτων των Μενάρδου και Ρίτσου, να συνθέσετε είτε 
ένα επίγραμμα είτε ένα λιανοτράγουδο με θέμα σχετικό με το φυσικό περιβάλλον της 
Κύπρου (ή της χώρας απ’ όπου κατάγεστε), σε δεκαπεντασύλλαβους στίχους. 

7. Το ποίημα του βούλγαρου ποιητή Σλαβέικοφ τελειώνει με την εικόνα του φύλλου να 
«ξυπνάει» τον καθρέφτη της λίμνης. (α) Σκεφτείτε ένα άλλο ρήμα, κρατώντας την 
ομοιοκαταληξία, που να αποδίδει εξίσου την εικόνα της διαταραχής, αλλά να ταιριάζει 
καλύτερα στον «καθρέφτη». (β) Επιχειρήστε να μετατρέψετε τους δύο τελευταίους 
στίχους του ποιήματος «Κοιμάται η λίμνη» σε χαϊκού. 

8. Επιλέξτε ένα από τα κείμενα της υποενότητας «Η φύση στη νεότερη λογοτεχνία», όποιο σας αρέσει, 
και εμπνευστείτε απ’ αυτό μια ζωγραφιά. (Όσοι προέρχεστε από άλλη χώρα, μπορείτε να επιλέξετε 
το πιο οικείο από τα ξένα κείμενα που ανθολογούνται). Θα είχε ενδιαφέρον να συνεργαστείτε σε 
δυάδες, ώστε να προκύψουν δύο ζωγραφιές για κάθε ποίημα, και να συγκρίνετε κατόπιν τον τρόπο 
που απέδωσε την εικόνα ο καθένας σας. 

9. Εμπνευστείτε από τα κείμενα (πεζά και ποιητικά), που αναφέρονται είτε στην 
καταστροφή του περιβάλλοντος είτε στη ζωή στη μεγαλούπολη, και εικονογραφήστε 
τις πιο δυνατές εικόνες τους. Συγκρίνετε με τις ζωγραφιές που κάνατε για τα κείμενα 
της υποενότητας «Η φύση στη λογοτεχνία» και σχολιάστε τις βασικές διαφορές (στα 
χρώματα, στις μορφές, στην «ατμόσφαιρα»). Αναρτήστε τις εικόνες σας στην τάξη 
έτσι, ώστε να φαίνεται η αντίθεση ή εκθέστε τις σε έκθεση «οικολογικής ζωγραφικής» στον 
χώρο του σχολείου όπου θα βραβευτούν τα 3 καλύτερα από τους συμμαθητές σας. 
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[ Δημιουργική γραφή ] 

10.  Μελετήστε τις δύο μεταφράσεις που σας δίνονται για το ποίημα του Μαγιακόφσκι. 
α) Να καταγράψετε αντικριστά σε έναν πίνακα τις πιο χτυπητές διαφορές στην 
επιλογή των λέξεων (αρχίζοντας από τον τίτλο). β) Να αξιολογήσετε τις δύο 
αποδόσεις με βάση το σημερινό γλωσσικό σας αίσθημα. Τι συμπεράσματα βγάζετε 
γενικότερα για το ζήτημα της μετάφρασης των λογοτεχνικών κειμένων από μια 
γλώσσα σε μιαν άλλη;  

11.  Προσπαθήστε να φτιάξετε μια νέα μετάφραση του ποιήματος του Μαγιακόσφσκι, 
επιλέγοντας τις καλύτερες, κατά την κρίση σας, ιδέες από τις υφιστάμενες 
αποδόσεις. 

12.  Σκεφτείτε χαρακτηριστικές εικόνες που αποτυπώνουν τη σχέση των ανθρώπων με 
τα ζώα (π.χ. ένας άνθρωπος ταΐζει στο πάρκο τα περιστέρια, βγάζει βόλτα τον 
σκύλο, σερφάρει στο διαδίκτυο χρησιμοποιώντας το «ποντίκι» κ.ο.κ.) Αλλάξτε τους 
ρόλους στο μυαλό σας και φτιάξτε χιουμοριστικά κείμενα, ή στίχους, ή ακόμη και 
κόμικς, με θέμα τη σχέση ανθρώπων – ζώων αντίστροφα (π.χ. «αφεντικό» να είναι ο 
σκύλος, το «ποντίκι» του Η/Υ να επαναστατεί και να γράφει τα δικά του κ.ο.κ.). 

13.  Να αναζητήσετε ιστορίες με ζώα του Κίπλιγκ, με αφορμή τη σχετική αναφορά στο 
κείμενο του Καββαδία «Στο άλογό μου». Να διαβάσετε επίσης τη συνέχεια του 
«Ασπροδόντη» του Λόντον για να δείτε τι απέγινε… Μπορείτε ακόμη να γράψετε 
τη δική σας ιστορία με ζώα, άγρια ή κατοικίδια, με πρότυπο ένα από τα πεζά 
κείμενα που μελετήσατε. 

14.  Σκεφτείτε και γράψτε μια συνέχεια στο κείμενο του Σεπούλβεδα  που να συνδέεται 
με τον τίτλο Η ιστορία του γάτου που έμαθε σε ένα γλάρο να πετάει. Μετά συγκρίνετε 
τη δική σας ιστορία με την πραγματική συνέχεια του αφηγήματος, ανατρέχοντας 
είτε στο βιβλίο είτε στην ιστοσελίδα http://www.slideshare.net/katerina60/ss-
12721617, όπου θα βρείτε την ιστορία σε κόμικ. 

15.  Παίρνοντας αφορμή από τις τελευταίες φράσεις του διηγήματος του Τσίρκα «Το 
δέντρο», να συμπληρώσετε την ιστορία γράφοντας ή δραματοποιώντας την 
«απάντηση» του αφηγητή-πρωταγωνιστή και το «τέλος» του, όπως τα φαντάζεστε. 

16.  Το αφήγημα του Χιόνη για την παπαρούνα τελειώνει με αποσιωπητικά, πράγμα που 
σημαίνει ότι «συνεχίζεται…». Σκεφτείτε μια δική σας συνέχεια και γράψτε την ή 
εκφωνήστε την, δίνοντας τη σκυτάλη στον επόμενο μαθητή/μαθήτρια να συνεχίσει. 
(Φροντίστε, αν γίνεται, η σειρά των ιστοριών να εναλλάσσει το «πάνω / κάτω» των 
επιμυθίων). Ο τελευταίος που θα ολοκληρώσει τη διήγηση μπορεί να αλλάξει 
ανάλογα και το/τα επιμύθια. 

λογοτεχνία 
και 

οικολογία 
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Α. Η ΦΥΣΗ ΣΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 
___________________________________________________________ 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΙΖΥΗΝΟΣ  
Τα όρη και τα κύματα 
 
Η Θάλασσα και η Στεριά, ευθύς που είχαν έβγει 
                        απ’ την δημιουργία, 
πιασθήκαν στα μαλώματα: η κάθε μια γυρεύγει 
                        να πάρει τα πρωτεία. 
 
 – Για πέσε και προσκύνα με, Στεριά, την αδελφή σου! 
                         η Θάλασσα φωνάζει. 
Εγώ γεννήθηκα προτού, κι είμαι τρανήτερή σου, 
                         να με τιμάς ταιριάζει. 
 
– Εμέ προσκύνα, κράζ’ αυτή. Αν είμαι κι από σένα 
                          μικρότερη, τι τάχα; 
Εγώ ’χω τόσα δα καλά παιδάκια γεννημένα, 
                          εσύ νερό μονάχα. – 
 
Τότε γυρίζ’ η Θάλασσα και τα παιδιά της κράζει, 
                          σαν ήσαν κοιμισμένα. 
– Για σηκωθήτε, κύματα! Ακούστε πώς χλευάζει, 
                          την μάνα σας, εμένα; – 
 
Κι ευθύς επυργωθήκανε τα κύματ’ ώς στ’ αστέρια, 
                           μ’ όλα τα δυνατά τους˙ 
κι εσυμφωνήσαν στη στιγμή, κι απλώσανε τα χέρια 
                           να πνίξουνε την θεια τους. 
 
Μα δεν το ήθελ’ ο Θεός. Γι’ αυτό ασυμφωνία 
                           στο μεταξύ τους βάζει. 
Κι ενώ το ένα την Στεριά προσβάλλει με μανία, 
                           το άλλο τους διστάζει. 
 
Τότε φωνάζει κι η Στεριά, και τα βουνά ξυπνάει, 
                           που εκοιμούνταν κάτω. 
– Για πέστε πάνω τους, παιδιά, σφαλήστε τα πελάγη 
                           μέσα στης Γης τον πάτο! 
 
Και σηκωθήκαν τα βουνά, τα όρη τα μεγάλα,  
                           σαν δράκοι θεριωμένοι. 

 

[ Ομαδοσυνεργατικές ασκήσεις – Διαθεματικές δραστηριότητες ] 

1.  Να αναζητήσετε και να διαβάσετε το παραμύθι Ο Βοριάς κι ο ήλιος, καθώς και το 
ποίημα του Γεώργιου Βιζυηνού «Τα όρη και τα κύματα», που ακολουθεί, και να τα 
συγκρίνετε με το δημοτικό Άνοιξη και Φθινόπωρο. Ποια αίσθηση προκαλούν και τα 
τρία για τις δυνάμεις της φύσης;  



[39]  ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ 
 

 
Κι ορμήσαν προς στην Θάλασσα, να μην αφήσουν στάλα 
                           νερό στην οικουμένη. 
 
Μα δεν το ήθελ’ ο Θεός. Για τούτο κεραυνώνει 
                           την μάνα τους, την ξέρη.1 

Και τα βουνά, που τρέχανε, η φρίκη τα παγώνει 
                           στα τωρινά τα μέρη. 
 
Τώρα ποθούν τα κύματα με θόρυβο μεγάλο 
                           την Γη να κατακλύσουν, 
μα μόλις τόνα σηκωθεί, πέφτει χαμαί το άλλο, 
                           χωρίς να συμφωνήσουν. 
 
Τώρα τα όρη επιθυμούν να κλείσουν κάθε κύμα, 
                          σαν λάδι στο σκουτέλι,2 
μα, στεριωμένα, δεν μπορούν να κάμουν ένα βήμα, 
                          γιατί ο Θεός το θέλει. 

Γ.Μ. Βιζυηνός, Τα ποιήματα (τόμ. Α΄), επιμ. Έλενα Κουτριάνου, 
 Ίδρυμα Κώστα και Ελένης Ουράνη, Αθήνα 2003 

__________ 
1ξέρη: η στεριά· 2σκουτέλι: μικρή γαβάθα, πιατάκι  
 

2.  Με ποια χαϊκού ή άλλα ποιήματα της υποενότητας αυτής θα συνδέατε το δημοτικό 
«Το τριαντάφυλλο»; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας με βάση συγκεκριμένες  
εκφραστικές, μορφικές και θεματικές αναλογίες. 

3.  Να συγκρίνετε τα χαϊκού με τα δημοτικά τραγούδια ως προς τη δομή, την έκφραση 
και την εικόνα του κόσμου που σκιαγραφείται σε αυτά. Τι διαπιστώνετε (α) για τη 
σχέση του κάθε λαού, ιαπωνικού και ελληνικού, με τη φύση και (β) για τη χρήση του 
λόγου στην παραδοσιακή ποίηση κάθε λαού; 

4.  Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://apotypomata.blogspot.com/2010/06/katsushika-

hokusai.html, όπου θα βρείτε πίνακες ιαπωνικής ζωγραφικής. Παρατηρήστε τους και 
προσπαθήστε να τους συγκρίνετε με τα χαϊκού. Τι συμπέρασμα βγάζετε για την 
ψυχοσύνθεση του λαού που παρήγαγε τα εν λόγω έργα, ποιητικά και εικαστικά; 

5.  Να χωριστείτε σε δύο ομάδες και να κατηγοριοποιήσετε τη χλωρίδα και την πανίδα 
των γιαπωνέζικων και των ελληνικών χαϊκού, ή και των άλλων ελληνικών ποιημάτων 
αυτής της υποενότητας, καταγράφοντας σε δύο στήλες αντικριστά i. τα στοιχεία της 
χλωρίδας (άνθη, δέντρα, φυτά…) που ευδοκιμούν στην Άπω Ανατολή, σε 
αντιδιαστολή με τα αντίστοιχα ελληνικά, και ii. τα είδη της πανίδας που αναφέρονται 
στη μία και στην άλλη περίπτωση. Να σχολιάσετε ομοιότητες και διαφορές 
λαμβάνοντας υπόψη (α) τη γεωγραφική απόσταση των δύο λαών, (β) τις συμβάσεις του 
είδους των χαϊκού αναφορικά με το «κοσμοείδωλο» (την εικόνα για τον κόσμο) που 
αυτή η ποίηση ενδιαφέρεται να αναδείξει. 
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ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ 
Το σύμπαν ολόκληρο είναι ένα όστρακο 
που εκκολάφτηκε μέσα του τ’ ακριβό 
μαργαριτάρι ο άνθρωπος. 

Ανάκτηση από http://www.snhell.gr/references/quotes/writer.asp?id=68 
 

 

[ Ομαδοσυνεργατικές ασκήσεις – Διαθεματικές δραστηριότητες ] 

6.  α) Να συγκρίνετε τα αγαπημένα λουλούδια της Άπω Ανατολής, που αναφέρονται 
στα γιαπωνέζικα χαϊκού, με τα αγαπημένα λουλούδια της δικής μας –και γενικά της 
μεσογειακής αλλά και της ευρωπαϊκής παράδοσης–, που αναφέρονται στα δημοτικά 
τραγούδια, στα ελληνικά χαϊκού, ή σε άλλα ποιήματα αυτής της υποενότητας. β) Να 
κάνετε, παράλληλα, ένα γκάλοπ μεταξύ σας και στο οικείο σας περιβάλλον (φιλικό, 
συγγενικό…) για το ποιο ή ποια είναι τα αγαπημένα λουλούδια, καταγράφοντας έως 
5 προτιμήσεις, και να αναδείξετε τον «νικητή». Να συγκρίνετε τα αποτελέσματα της 
στατιστικής με τα ποιητικά κείμενα και να σχολιάσετε συγκλίσεις ή αποκλίσεις, 
καθώς και τη γεωγραφική «πατρίδα» των άλλων λουλουδιών που προτιμήθηκαν, 
πέραν του πρώτου. [Η στατιστική θα αποκτήσει μεγαλύτερο ενδιαφέρον, αν 
διευρυνθεί ως προς τα είδη της χλωρίδας (στο ερωτηματολόγιο μπορούν να 
προστεθούν και δέντρα ή άλλα φυτά), καθώς και ευρύτερο πολιτισμικό ενδιαφέρον 
όπου υπάρχουν μαθητές/-τριες από διαφορετικές χώρες καταγωγής]. 

7.  Να κατατάξετε σε κατηγορίες τα ελληνικά χαϊκού, διακρίνοντας α) όσα έχουν 
ερωτικό περιεχόμενο, β) όσα μπορούν να χαρακτηριστούν «ποιήματα ποιητικής» 
(σχολιάζουν, δηλαδή, την ίδια την πράξη της συγγραφής), γ) όσα αποκλίνουν από 
το ειδυλλιακό στερεότυπο της ιαπωνικής παράδοσης, και μπορούν να 
χαρακτηριστούν «νεωτεριστικά». Να συζητήσετε στην ολομέλεια τις παρατηρήσεις 
σας, λαμβάνοντας υπόψη, σε κάθε περίπτωση, το ιαπωνικό «πρότυπο».   

8.  Να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα του Σπουδαστήριου Νέου Ελληνισμού 
http://www.snhell.gr/anthology/content.asp?id=144&author_id=60, το ποίημα του 
Καβάφη «Κεριά» και να το συγκρίνετε με το χαϊκού του Κομπαγιάσι Ίσ-σα «Φωτιά 
από κάρβουνα…». Τι κοινό παρουσιάζουν οι δύο εικόνες; Ποια από τις δύο 
μεταφορές θεωρείτε ότι αποδίδει πιο αισθητά τη φυσική πορεία της ζωής;  

9.  Να συγκρίνετε την αντίληψη για τον κόσμο «τον μικρό τον μέγα», που 
αποτυπώνεται γενικά στα χαϊκού, με το παρακάτω τρίστιχο του Ν. Βρεττάκου και 
να σχολιάσετε τη σχέση τους: 

10.  Να αναζητήσετε με τη βοήθεια του καθηγητή σας της Φυσικής, σε ειδικευμένα 
βιβλία ή πηγές, τη γεωμορφολογία του μεσολογγίτικου τοπίου (λιμνοθάλασσας) και 
να την συγκρίνετε με το τοπίο, όπως περιγράφεται στο σολωμικό απόσπασμα του 
«Πειρασμού». Πρόκειται για το ίδιο τοπίο; Ποιες ομοιότητες και ποιες αποκλίσεις 
παρουσιάζει η λογοτεχνική αναπαράστασή του από τον Σολωμό;  
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11.  Δείτε την έκδοση των Απάντων του Σολωμού (έκδ. Πολυλά – Πολίτη), ή και τα 

Αυτόγραφα του ποιητή, και εξετάστε τις παραλλαγές και τις μετακινήσεις θεμάτων 
και ενοτήτων από έργο σε έργο. Τι συμπέρασμα βγάζετε για τις απόπειρες του 
ποιητή να δημιουργήσει;  

12.  Να επισημάνετε σε ποια ελληνικά ποιήματα της υποενότητας εντοπίζετε τη 
μεταφορική/συμβολική χρήση των φυσικών στοιχείων. Σε ποια απ’ αυτά τα 
ποιήματα τα στοιχεία της φύσης εμφανίζονται ως σύμβολα αντίστασης; 

13.  Ποια ελληνικά ποιήματα που εξετάσατε σας θυμίζει η πρώτη στροφή του ποιήματος 
του Κανταρέ «Στις Άλπεις» ως προς το μεγαλείο των στοιχείων της φύσης;   

14.  Να ανατρέξετε σε έγκυρες πηγές (π.χ. σε Ιστορίες της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας ή 
στον ιστοχώρο του Σπουδαστήριου Νέου Ελληνισμού), για να βρείτε πληροφορίες 
για το καβαφικό έργο. Να συσχετίσετε τα βασικά χαρακτηριστικά της ποίησης του 
Καβάφη με τους τελευταίους στίχους του ποιήματος «Θάλασσα του πρωιού».  

15.  Με την καθοδήγηση του καθηγητή/καθηγήτριάς σας της Τέχνης, να αναζητήσετε την τεχνοτροπία 
που θα ταίριαζε καλύτερα στην εικαστική απόδοση του ποιήματος «Θάλασσα του πρωιού» του 
Καβάφη, λαμβάνοντας υπόψη και την εποχή που ζει και δημιουργεί ο Αλεξανδρινός ποιητής. Στη 
συνέχεια, αν θέλετε, αποδώστε εικαστικά το ποίημα. 

16.  Να αναζητήσετε και άλλα ποιήματα του Μόντη, όπως τις Στιγμές και τα Γράμματα 
στη μητέρα, και να εξετάσετε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ύφους του κύπριου 
ποιητή· τα εντοπίζετε και στο ποίημά του «Μια λεύκα στην Κακοπετριά»; 

17.  Να αναζητήσετε επιγράμματα στο βιβλίο σας Ο λόγος ανάγκη της ψυχής τής Α΄ 
Γυμνασίου και να τα συνεξετάσετε ως προς τη δομή και το περιεχόμενό τους με το 
επίγραμμα του Μενάρδου για τη χαρουπιά. Σε τι συμπεράσματα καταλήγετε για τη 
χρήση του επιγραμματικού λόγου και τη θεματολογία του από την Αρχαιότητα ώς 
σήμερα; 

18.  Να αντιπαραβάλετε το σχήμα προσωποποίησης της φύσης στα ανώνυμα/δημοτικά 
τραγούδια και στα επώνυμα ποιήματα της υποενότητας.   

19.  Να διακρίνετε τα έμμετρα ποιήματα από τα γραμμένα σε «ελευθερωμένο» ή 
ελεύθερο στίχο.  

20.  Να συγκρίνετε την «ποιητική δημοτική» στα κείμενα των ελλήνων ποιητών που 
εξετάσατε: ποια σας φαίνεται πιο καθαρή και κατανοητή και ποια πιο πυκνή και 
δύσκολη; Να σκεφτείτε πιθανούς λόγους που το αιτιολογούν. 

21.  Να αντιπαραβάλετε όλα τα τοπία που περιγράφονται στα ξένα ποιήματα και πεζά 
αυτής της υποενότητας με το ελληνικό/κυπριακό τοπίο και να συζητήσετε τις 
βασικότερες διαφορές. Να φτιάξετε μια κλίμακα τοπίων από τα πιο διαφορετικά στα 
πιο συγγενή με το μεσογειακό περιβάλλον. 
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Β. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 
___________________________________________________________ 

 

ΨΑΡΑΝΤΩΝΗΣ 
Natura 

ΜΑΝΟΛΗΣ ΠΡΑΤΙΚΑΚΗΣ 
Τα δέντρα 

Δεν παίζω πέτρα σε δεντρό 
να μην του σπάσω κλώνο 
πως δε μιλεί, πονεί κι αυτό 
παίρνει βουβό τον πόνο. 
 
Και τα δεντρά δακρύζουνε 
όσο κι αν δεν μιλούνε 
γιατί σταλάζουνε νερό 
όταν οι κλώνοι σπούνε. 
 
Προτού χαλάσεις τη φωλιά 
να λυπηθείς τσι κόπους 
π’ αναμαζώνει το πουλί 
κλαδιά ’πο χίλιους τόπους. 

Τι δίκαια και πόσο σιωπηλά είναι τα δέντρα. 
Δε ζητάνε στάλα παραπάνω απ’ αυτό που τους αναλογεί. 
Είτε σε έρημο είτε σε πολυσύχναστη πλατεία, η 
λεύκα λεύκινα, η λεμονιά λεμονένια θα ντυθεί. 
Ή πάλι μετατρέπονται σε οικοτροφεία και ξενώνες 
για της πλάσης τα στρουθία – Αληθινό  περίττωμα η 

λέξη έξωση. 
Στο παραμικρό αεράκι πιάνουν το τραγούδι. 
Όταν τα πληγώσεις, δε βογκάνε· δεν τραβάνε τα πλούσια 
μαλλιά τους. Δακρύζουνε κρυφά κι ακούν οι 

ρίζες. Όμως καμιά φορά πεισμώνουν όταν ο άνθρωπος 
τα βασανίσει. Αγριεύουν τότε, συστρέφονται, φτύνουν 
τον καρπό. Εκδικούνται το χέρι που τα καίει. 
Ρίχνουν χωριά μες στις πλημμύρες. 
Με δένδρινα μυαλά νουθετούνε. Με θεσπίσματα 
θεία αφανίζουνε φυλές. 
 

Από τη συλλογή Η μαγεία της μη διεκδίκησης, Καστανιώτης, Αθήνα 1990 
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1.  Να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://www.youtube.com/watch?v=zZSHWifZT9M όπου 
θα ακούσετε το τραγούδι του Ψαραντώνη «Natura». Με ποιον τρόπο εκδηλώνεται σ’ 
αυτό η ευαισθησία απέναντι στη φύση; Να το συγκρίνετε από άποψη μορφής, αλλά 
και χειρισμού του θέματος, με το ποίημα του Πρατικάκη «Τα δέντρα»: 

2. Στο ποίημα του Πρατικάκη εμφανίζεται «παραλλαγμένο» ένα γνωστό σχήμα λόγου 
της παράδοσης. Ποιο είναι αυτό και τι διαφορετικό παρουσιάζει εδώ; Με ποια άλλα 
κείμενα της ενότητας θα το συνδέατε από την άποψη αυτή; 

3. Σε πολλές περιπτώσεις στην ενότητα αυτή, τα πλάσματα της φύσης (δέντρα, ζώα, 
φυτά) εμφανίζονται με αισθήματα και, κάποτε, πιο νοήμονα από τον άνθρωπο. Γιατί 
πιστεύετε ότι συμβαίνει αυτό; Πώς το ερμηνεύετε; 

4. Να συγκρίνετε το στοιχείο του «εξανθρωπισμού» φυτών και ζώων στα κείμενα που 
μελετήσατε (ιδίως τα πεζά) με την «προσωποποίηση» της φύσης στα δημοτικά 
τραγούδια και γενικά στην παλαιότερη λογοτεχνία. Ποιες ομοιότητες και ποιες 
διαφορές επισημαίνετε ως προς τη λειτουργία τους;  
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ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ 
Η φλογέρα του Βασιλιά 
Λόγος έβδομος  
(απόσπασμα) 
 
Πρωί, και λιοπερίτυχη και λιόκαλ’ είναι η μέρα, 
κι η Αθήνα ζαφειρόπετρα στης γης το δαχτυλίδι. 
[…] 
Περήφανα και ταπεινά, κι όλα φαντάζουν ίδια. 
Και της Πεντέλης η κορφή και τ’ αχαμνό σπερδούκλι,1 
κι ο λαμπρομέτωπος ναός και μια χλωμή ανεμώνη, 
τα πάντα, όμοια βαραίνουνε στη ζυγαριά της πλάσης. 
Κι όλα σιμά τα φέρνεις, φως, κι όλα το φως τα δείχνει 
με μοίρα σαν ξεχωριστή. Της Αίγινας ο κόρφος 
ασπρογαλιάζει ολόχυτος, λαμποκοπά· τον πάει 
σιμά προς τους κυματιστούς και σα γραμμένους λόφους· 
[…] 
Έτσι ολογύρα τα βουνά κι ο λογγωμένος Πάρνης 
κι ο ελεφαντένιος ο Υμηττός κι η αγέρινη Πεντέλη 
βλέπονται κι όλο βρίσκονται σε συντυχιά2 με τ’ άλλα 
τα πιο φτενόγραφτα και πιο μακριά ξαγναντεμένα 
βουνά της Ύδρας, τ’ Αναπλιού, του Δαμαλά, της Κόρθος· 
κι άκρες και λόφοι και στενά και βράχοι κι ακρογιάλια, 
Τριπύργι, Φάληρο, Πειραίας, και οι σκάλες και οι λιμιώνες, 
κι η Σαλαμίνα αθάνατη, κι η ερημική Ψυττάλη 
ως πέρα που τον άσπρο ναό βασιλική κορόνα 
φορεί, δειγμένο από παντού, το Σούνιο τ’ ακροτόπι. 
Κι η αττικιά ακροθάλασσα, και ξεχωρίζει μέσα 
στην Άσπρη θάλασσα, και ζει στην αγκαλιά της μάνας, 
ευγενικότερη απ’ αυτή και σάμπως πιο γαλάζια. 

Κωστής Παλαμάς, Η φλογέρα του Βασιλιά (1910)· 
Η ελληνική ποίηση του 20ού αιώνα. Μια συγχρονική ανθολογία,  

επιμ.- ανθολόγ. Ευριπίδης Γαραντούδης, Μεταίχμιο, Αθήνα 2008 

__________ 
1σπερδούκλι:  ο ασφόδελος· 2συντυχιά: συνομιλία 
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5.  Να αντιπαραβάλετε τα κείμενα της υποενότητας «Περιβαλλοντικά προβλήματα» με 
τα «ειδυλλιακά» ποιήματα της προηγούμενης. Τι φανερώνει ότι γράφτηκαν σε 
διαφορετική εποχή; 

6.  (α) Να συγκρίνετε τα κείμενα που περιγράφουν το αστικό τοπίο της αθηναϊκής 
πρωτεύουσας με το παρακάτω ποίημα του Παλαμά (γραμμένο το 1910): πρόκειται 
για την ίδια πόλη; Ποιες είναι οι σημαντικότερες αλλαγές που εντοπίζετε και πού τις 
αποδίδετε; [Μπορείτε να επεκτείνετε τη σύγκριση μαζεύοντας και άλλο υλικό 
(ποιήματα, εικόνες, φωτογραφίες κλπ.) που δείχνουν την Αθήνα «άλλοτε» και 
«τώρα»].  
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(β) Να επεκτείνετε τις παρατηρήσεις σας και στην πόλη όπου ζείτε (ή απ’ όπου 
κατάγεστε), συζητώντας αν διαπιστώνετε ανάλογα χαρακτηριστικά «εκσυγχρονισμού» 
και ποια είναι αυτά.  

7.  Να περιγράψετε συνθετικά την εικόνα του σύγχρονου αστικού τοπίου, αντλώντας 
στοιχεία από τα λογοτεχνικά κείμενα της ενότητας για το περιβάλλον. Ποια από τα 
ποιήματα της πρώτης ενότητας θα προτείνατε ως «θεραπεία» για την αισθητική 
αλλά και για την ψυχολογία του ανθρώπου της πόλης; 

8.  Να συσχετίσετε τα πεζά με τα ποιήματα της ενότητας «Περιβαλλοντικά 
προβλήματα» και να τα ομαδοποιήσετε με γνώμονα τα θέματα που θίγουν για την 
υποβάθμιση του περιβάλλοντος έξω και μέσα στην πόλη. Ποια είναι η κοινή «ρίζα 
του κακού» που αναγνωρίζουν; 

9.  Να συγκρίνετε τις αφηγηματικές τεχνικές (περιγραφή, διάλογος, τριτοπρόσωπη ή 
πρωτοπρόσωπη αφήγηση) των πεζών κειμένων που εξετάσατε και να συζητήσετε 
πώς συμβάλλει η καθεμία στη ζωντάνια της εξιστόρησης. 

10.  Να αναζητήσετε το τραγούδι του Ορφέα Περίδη «Ο Ρομπέν των καμένων δασών», 
στην ιστοσελίδα http://www.youtube.com/watch?v=F5wDLnPJ77k, καθώς και    το 
τραγούδι «Ο χορός της βροχής» του συγκροτήματος «Πράσσειν Άλογα». Με ποια 
ποιήματα της υποενότητας «Περιβαλλοντικά προβλήματα» θα τα συσχετίζατε και 
γιατί;  

11.  Να αναζητήσετε το τραγούδι «Τα δέντρα» του Παύλου Παυλίδη στην ιστοσελίδα 
http://www.youtube.com/watch?v=i09ZayajZjE, καθώς και το ομώνυμο τραγούδι του 
Χρήστου Θηβαίου στην ιστοσελίδα http://www.youtube.com/watch?v=XERWfHc2gLU. 
Ποιο αίσθημα εκφράζουν οι δύο δημιουργοί απέναντι στα δέντρα; Με ποια κείμενα 
της ενότητας θα τα συνεξετάζατε από την άποψη αυτή; Να σχολιάσετε πώς η 
μουσική ενισχύει το μήνυμα των στίχων. 

12.  Να ακούσετε το τραγούδι του Χρήστου Θηβαίου «Το νερό» στην ιστοσελίδα 
http://www.youtube.com/watch?v=Gtle7jr5P1o και το τραγούδι «Μπες στο κλίμα» 
από τους Τσαλιγοπούλου, Μπάμπαλη, Πορτοκάλογλου, στην ιστοσελίδα 
http://www.youtube.com/watch?v=4WK_5zfXtFk. Σε ποια σοβαρά οικολογικά 
προβλήματα του καιρού μας αναφέρονται;  

13.  Τι προσθέτουν τα παραπάνω τραγούδια στα λογοτεχνικά κείμενα αναφορικά με την 
«οικολογική συνείδηση» του ανθρώπου, και ειδικά του ενεργού πολίτη στον 
σημερινό κόσμο; 

14.  Να συζητήσετε στην τάξη, με βάση τα κείμενα όλης της ενότητας, αν η σχέση του 
ανθρώπου με τη φύση παραμένει ίδια από εποχή σε εποχή και σε κάθε κοινωνία. 
Ποια σχέση έχει ο σύγχρονος άνθρωπος με τη φύση; Πιστεύετε, μετά την εξέταση 
των κειμένων, των τραγουδιών και του υπόλοιπου υλικού, πως θα έπρεπε να 
επανακαθορίσει τη σχέση του και γιατί; 
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[ Ερευνητικά σχέδια εργασίας τύπου project ] 

1. Με αφορμή το χαϊκού του Κομπαγιάσι Ίσ-σα «Κάτω από τις κερασιές / δεν υπάρχουν 
/ ξένοι)», να αναζητήσετε τη σημασία της κερασιάς για τους Ιάπωνες (ενδιαφέροντα 
στοιχεία μπορείτε να αντλήσετε από το ταξιδιωτικό βιβλίο του Νίκου Καζαντζάκη 
Ιαπωνία-Κίνα, και από έγκυρες εγκυκλοπαιδικές πηγές). Με ποια σημαντική δική μας 
«γιορτή των λουλουδιών» μπορεί να παραλληλιστεί; Με τη βοήθεια του/της 
φιλολόγου σας, να αναζητήσετε λογοτεχνικά κείμενα που επιβεβαιώνουν την 
πολιτισμική της αξία στη νεοελληνική παράδοση, καθώς και ιστορικά στοιχεία που 
ενισχύουν την κοινωνική σημασία της στον Δυτικό κόσμο γενικά.   

2. Με αφετηρία τα κείμενα της υποενότητας «Η φύση στη λογοτεχνία»:  
 

–  Προσπαθήστε να σκιαγραφήσετε την εικόνα i. του ιαπωνικού τοπίου, ii. του 
μεσογειακού τοπίου (Νοτιανατολική Ευρώπη), iii. της Κεντρικής και Βόρειας 
Ευρώπης. 

–  Συσχετίστε τα οικοσυστήματα με την επίδραση που έχουν στην ψυχοσύνθεση των 
λαών που κατοικούν σε αυτά και φτιάξτε μια κλίμακα που να δείχνει τον βαθμό 
ευχαρίστησης ή δυσφορίας που πιστεύετε ότι αισθάνεται ο άνθρωπος, ζώντας στα 
τοπία αυτά. (Για τις ανάγκες της μελέτης σας, θα ήταν χρήσιμο να αναζητήσετε, με 
την καθοδήγηση των καθηγητών σας, πληροφορίες και στοιχεία από τη 
γεωγραφία, την κοινωνική ψυχολογία, ταξιδιωτικούς οδηγούς, «τοπογραφίες» 
χωρών από το διαδίκτυο κλπ.). 

 
3. Να αναζητήσετε και άλλα ποιήματα για τη φύση, ελληνικά και ξένα. Στη συνέχεια, να 

δημιουργήσετε ένα ηλεκτρονικό ανθολόγιο ποίησης με οικολογικό περιεχόμενο στην 
ιστοσελίδα του σχολείου σας. Μπορείτε να επεκτείνετε την έρευνά σας και στην 
πεζογραφία. Στο ανθολόγιο να επιλέξετε τα κριτήρια κατάταξης των κειμένων: ανά 
θέματα, κατά χώρες, παραδοσιακή / νεότερη λογοτεχνία, σε χρονολογική σειρά... 
(Μια ιδέα για τον τίτλο του ανθολογίου: ecologotexnia ή, αν προτιμάτε στα ελληνικά, 
«πράσινη λογοτεχνία»). 

4. Να κάνετε στην τάξη έναν διαγωνισμό στον οποίο κάθε μαθητής και μαθήτρια θα 
δημιουργήσει ένα ποίημα με θέμα τη φύση, είτε με τον δεκαπεντασύλλαβο των 
δημοτικών μας τραγουδιών, είτε με τη μορφή χαϊκού ή καλλιγράμματος, είτε ακόμα 
με τη μορφή ενός επιγράμματος. Στη συνέχεια, να δημιουργήσετε στην ιστοσελίδα 
του σχολείου σας ένα νέο ηλεκτρονικό ανθολόγιο, δικής σας ποίησης αυτή τη φορά. 

5. Με τη βοήθεια του/της φιλολόγου σας, να κάνετε μια μικρή έρευνα για την 
προϊστορία του είδους των καλλιγραφημάτων από την αρχαιότητα ώς σήμερα.  

6. Εμπνευστείτε από τα θέματα της ενότητας και τις μελωδίες των τραγουδιών και, αν 
θέλετε, δοκιμάστε να φτιάξετε δικά σας τραγούδια ή/και βιντεοκλίπ, με θέμα τη σχέση 
του ανθρώπου με τη φύση, με τα ζώα, τα άμεσα περιβαλλοντικά προβλήματα κ.ο.κ. 

λογοτεχνία 
και 

οικολογία 
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[ Ερευνητικά σχέδια εργασίας τύπου project ] 

7.  Να καταγράψετε σε τίτλους τα περιβαλλοντικά προβλήματα που αναφέρονται στα 
κείμενα της οικείας υποενότητας. Να μοιραστείτε σε ομάδες και να κάνετε μια 
έρευνα σε έγκυρους ιστοχώρους για την Οικολογία (π.χ. Greenpeace), συλλέγοντας 
πληροφορίες και στοιχεία για το καθένα από αυτά. Να παρουσιάσετε στην τάξη το 
θέμα σας (με προβολή υλικού), εστιάζοντας στον ρόλο του ανθρώπου, αλλά και τις 
συνέπειες στη ζωή και την ψυχική του υγεία. 

8.  Να χωριστείτε σε δύο ομάδες και να «σκηνοθετήσετε» το περιβάλλον σας. Η πρώτη 
ομάδα θα κινηματογραφήσει με βιντεοκάμερα (ή άλλα προσιτά μέσα) στιγμιότυπα 
από τη σύγχρονη ζωή στην πόλη. Η δεύτερη θα κάνει το ίδιο με εικόνες από τη ζωή 
στα χωριά. Να οργανώσετε στο σχολείο ή σε δημόσιο χώρο ένα «κινηματογραφικό 
απόγευμα», στο οποίο θα προβληθούν, κατάλληλα μονταρισμένα, τα φιλμάκια σας. Η 
εκδήλωση, ανοιχτή στο κοινό, μπορεί να κλείσει με συζήτηση πάνω στο υλικό σας 
και στα οικολογικά μηνύματα που στέλνει.   

9.  Τα παρακάτω σκίτσα είναι του Μιχάλη Κουντούρη. (α) Να προσδιορίσετε ποια 
στοιχεία της παγκόσμιας κουλτούρας ενσωματώνει, ως ερμηνευτικό υπόβαθρο, το 
καθένα. (β) Να εντοπίσετε τα κείμενα της ενότητας με τα οποία θα μπορούσαν να 
συσχετιστούν, εξηγώντας και το είδος της σχέσης. (γ) Δοκιμάστε να δημιουργήσετε 
κι εσείς ανάλογα σκίτσα, αντλώντας έμπνευση από τις ιδέες του σκιτσογράφου και τα 
κείμενα που εξετάσατε. (Μπορείτε να συζητήσετε τις ιδέες σας σε ομάδες και 
κατόπιν να αναθέσετε σε όσους είναι καλοί στο σκίτσο την υλοποίησή τους). Στο 
τέλος, να διοργανώσετε μια έκθεση «οικολογικών σκίτσων/κόμικς» στο σχολείο.  

Μιχάλης Κουντούρης, 
home sweet home, 
Κασέρης, Ρόδος 2010 
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