
 

∆. Σολωµού: «Ελεύθεροι Πολιορκηµένοι» 
(Κ.Ν.Λ. Β΄ Λυκείου, σσ. 21-44) 

 
I. ΚΕΙΜΕΝΟ: Στοχασµοί του ποιητή (επιλογή) 
 
2.  ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ  
2.1. ∆οµή του κειµένου, επαλήθευση ή διάψευση µιας κρίσης µε βάση το κεί-

µενο, εκφραστικά µέσα και τρόποι του κειµένου (υφολογική διερεύνηση, 
αφηγηµατικές λειτουργίες, επιλογές του δηµιουργού σε διάφορα επίπεδα 
γλωσσικής ανάλυσης):  

 
Στοχασµός 1 
1.  Στον πρώτο στοχασµό του ο ποιητής λέει προς τον εαυτό του ότι θα πρέπει 

να εφαρµόσει στην «πνευµατική µορφή» (στο ποίηµα δηλαδή) την «ιστορία 
του φυτού». Τι νοµίζετε ότι δηλώνει αυτή η παροµοίωση;  

 
Στοχασµός 6 
2.  Ο ποιητής λέει ότι µέσα από το ποίηµα που πρόκειται να συνθέσει πρέπει να 

φανεί µια βασική αντίθεση. Ποια είναι αυτή; Με ποιες λέξεις την 
προσδιορίζει;  

 
 
2.2. Σχολιασµός ή σύντοµη ανάπτυξη χωρίων του κειµένου: 
 
Στοχασµός 1 
1.  Στον πρώτο στοχασµό του ο ποιητής λέει στον εαυτό του, αναφορικά µε το 

ποίηµα το οποίο σχεδιάζει να συνθέσει, ότι θα πρέπει να δώσει την πιο 
µεγάλη προσοχή και βαρύτητα σε τρία ζητήµατα: 
α) στη φύση του θέµατος 
β) στη µορφή του ποιήµατος και  
γ) στην οργανική του ενότητα. 
Να βρείτε και να γράψετε τις λέξεις και φράσεις που χρησιµοποιεί για να 
αποδώσει αυτά τα τρία ζητήµατα. 
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2. α) Οι λέξεις σπόρος, ρίζα, κορµός, φύλλα, άνθη, καρποί σε ποιες φάσεις της 
ποιητικής δηµιουργίας νοµίζετε ότι αντιστοιχούν;  

β) Γιατί ονοµάζει το ποίηµα «πνευµατική µορφή»;  
 
Στοχασµός 2 
3.  Πώς αντιλαµβάνεστε το όρο «ιδέα» στο συγκεκριµένο στοχασµό;  
4.  Πώς χαρακτηρίζει ο Σολωµός τα ιδανικά της πατρίδας και της πίστης; 
 
Στοχασµός 3 
5.  Ποια είναι η κεντρική ιδέα του τρίτου στοχασµού;  
6.  «Ο θεµελιώδης ρυθµός ας στηλωθεί εις το κέντρο της εθνικότητος και ας 
υψώνεται κάθετα»: Σχολιάστε τη φράση αυτή.  

7.  Τι σηµαίνει η φράση «το νόηµα, από το οποίο πηγάζει η ποίηση, και το οποίο 
αυτή υπηρετεί»; 

8.  Γιατί ο ποιητής λέει για το νόηµα του ποιήµατος ότι «απλώνει βαθµηδόν τους 
κύκλους του»;  

 
Στοχασµός 4 
9.  Αποδώστε µε δικά σας λόγια το περιεχόµενο του τέταρτου στοχασµού. 
 
Στοχασµός 5 

10.  Σχολιάστε το νόηµα της φράσης: «Όλα αυτά, όσο µεγαλύτερα είναι και πλέον 
διάφορα, εις τόσο υψηλότερο στυλοπόδι (: βάθρο) σταίνουν την ελευθερία, 
µεστήν από το χρέος». 

11.  Ποιο νόηµα παίρνει η ελευθερία στο συγκεκριµένο στοχασµό;  
 
Στοχασµός 6 

12.  Ένας τόσο µικρός τόπος, όπως είναι το πολιορκηµένο Μεσολόγγι, εκφράζει 
τόσο υψηλά νοήµατα («µεγάλες ουσίες»): Να ερµηνεύσετε αυτή την 
αντίθεση. 

13.  Με ποια έννοια η µικρή πόλη γίνεται πανανθρώπινο σύµβολο; 
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14.  «Τοιουτοτρόπως η υπόθεση δένεται µε το παγκόσµιο σύστηµα».Σχολιάστε 
αυτή τη φράση. 

 
Στοχασµός 7 

15.  «Μείνε σταθερός εις τούτη την υψηλή θέση»: Ποια είναι αυτή η υψηλή θέση 
από την οποία δεν πρέπει να παρεκκλίνει ο ποιητής;  

16.  Γιατί η πείνα υπεισέρχεται µόνο ως εξωτερική δύναµη στις σκέψεις των 
πολιορκηµένων;  

 
Στοχασµός 8 

17.  «Τούτες ας νικάνε κι αυτές αλλά ωσάν γυναίκες»: Να ερµηνεύσετε τη φράση 
αυτή.  

 
 
3.  ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ 
 
Στοχασµός 6 
1.  Γιατί ο ποιητής λέει, απευθυνόµενος στον εαυτό του, ότι θα πρέπει να 

θυµηθεί το µύθο του Προµηθέα και γενικότερα τα συγγράµµατα του 
Αισχύλου;  
ή: 

2. Τι συµβολίζει ο Προµηθέας; Πώς συνδέεται ο Προµηθέας και οι βασικές 
ιδέες των συγγραµµάτων του Αισχύλου µε το βαθύτερο νόηµα των 
«Ελεύθερων Πολιορκηµένων»1;  

 
Στοχασµοί 1-8 
3.  Να διατυπώσετε, κατά τρόπο επιγραµµατικό, χρησιµοποιώντας δικά σας 

λόγια, τις θεωρητικές αρχές, τις βασικές ιδέες πάνω στις οποίες ο ∆. 
Σολωµός σχεδίαζε να «δοµήσει» τους «Ελεύθερους Πολιορκηµένους» (ή 
«Το ποίηµα του Χρέους»).  

                                           
1 Βλ. Albin Lesky, Ιστορία της αρχαίας ελληνικής λογοτεχνίας, εκδοτικός οίκος αδελφών Κυρια-
κίδη, µετάφραση Αγ. Γ. Τσοπανάκη, Θεσσαλονίκη 1985 (πέµπτη έκδοση), σ. 356. 
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1.  ΚΕΙΜΕΝΟ: 
 

Σχεδιάσµα Α, αποσπάσµατα 1, 2, 3 και 4 
 
2.  ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ  
2.1. Στοιχεία που αφορούν στο συγγραφέα, λογοτεχνικό περιβάλλον και λοιπά 

γραµµατολογικά στοιχεία: 
1.  Σύµφωνα µε µία παράδοση, ο άνθρωπος, όταν νιώθει ότι πλησιάζει το τέλος 

του, αποκτά προφητικές ικανότητες· βλέπει δηλαδή εναργέστερα αυτά που 
πρόκειται να συµβούν στο µέλλον. Επιβεβαιώνεται αυτή η παράδοση από το 
κείµενο και µε ποιο τρόπο; 

2.  Να εντοπίσετε και να εξηγήσετε µε συντοµία εκείνες τις λέξεις του 
ποιήµατος που µας συνδέουν µε την πολιορκία του Μεσολογγίου ως 
ιστορικό γεγονός. 

3.  Ο Σολωµός στους Στοχασµούς του γράφει, απευθυνόµενος στον εαυτό του, 
ότι στο ποίηµα που πρόκειται να συνθέσει θα πρέπει να δείξει πως «Η πείνα 
δεν µπαίνει εις αυτόν τον κύκλον2, ειµηµόνον ως εξωτερική δύναµη, την οποία 
υπερνικούν καθώς όλες τες άλλες». Με ποιο τρόπο επεξεργάστηκε ο ποιητής 
το θέµα της πείνας σε αυτά τα αποσπάσµατα; 

4.  Ο Σολωµός στους Στοχασµούς του λέει ότι στους Ελεύθερους 
Πολιορκηµένους θα πρέπει να δείξει πως «από τη µικρότητα του τόπου, ο 
οποίος παλεύει µε µεγάλες ενάντιες δύναµες, θέλει έβγουν οι Μεγάλες Ουσίες». 
Σε ποιους στίχους του ποιήµατος έθεσε σε εφαρµογή αυτή του την πρόθεση; 

 
 
 
2.2. ∆οµή του κειµένου, επαλήθευση ή διάψευση µιας κρίσης µε βάση το κεί-

µενο, εκφραστικά µέσα και τρόποι του κειµένου (υφολογική διερεύνηση, 

                                           
2 Εννοεί το πολιορκηµένο Μεσολόγγι. 
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αφηγηµατικές λειτουργίες, επιλογές του δηµιουργού σε διάφορα επίπεδα 
γλωσσικής ανάλυσης):  

1.  «Τα µάτια µου δεν είδαν τόπον ενδοξότερον από τούτο το αλωνάκι»: Ποια 
αντίθεση υπάρχει στο στίχο; Με ποιες λέξεις εκφράζεται; 

2.  Σχεδίασµα Α, αποσπάσµατα 1,2,3 και 4: Τι παρατηρείτε ως προς τη µορφή, 
το ρυθµό και το µέτρο των αποσπασµάτων; 

 
 
2.3. Σχολιασµός ή σύντοµη ανάπτυξη χωρίων του κειµένου: 

1. Να περιγράψετε µε δικά σας λόγια το όραµα που είδε ο ποιητής. 
2. Να περιγράψετε το τοπίο στο οποίο βρέθηκε µε τη φαντασία του ο ποιητής. 

Πώς κατάλαβε ότι βρισκόταν στο Μεσολόγγι; 
3. Αξιοποιώντας τα στοιχεία που µας δίνει ο ποιητής, να περιγράψετε αυτή τη 

γυναίκα που είδε µε τη φαντασία του.  
4. Ο ποιητής στο σχεδίασµα Α, απόσπασµα 1 και στο σχεδίασµα Γ, απόσπασµα 

1 παρουσιάζει κάποια γυναικεία µορφή που του µιλάει. 
α) Ποια νοµίζετε ότι µπορεί να είναι αυτή η µορφή; 
β) Τι συµβολίζει; 
γ) Πώς παρουσιάζεται σε κάθε περίπτωση; Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της; 
δ) Εάν συγκρίνετε τις δύο µορφές, ποιες οµοιότητες και ποιες διαφορές 

παρατηρείτε; (σύντοµης απάντησης) 
5. «Το χάραµα επήρα...τη δίκαιη στον ώµο»: Ποιο νοµίζετε ότι είναι το νόηµα 

αυτού του τετράστιχου; 
6.  «Κι απ’ όπου χαράζει  
Ως όπου βυθά» 
Να εξηγηθεί το δίστιχο. 

7. Γιατί νοµίζετε ότι ονοµάζει το Μεσολόγγι αλωνάκι; 
(Πρβλ. και προηγουµένως: «εσκιρτούσε σαν κλωνί στάρι στο µύλο που αλέθει 
ογλήγορα, ωσάν το χόχλο στο νερό που αναβράζει») 

8. Να συσχετίσετε το απόσπασµα 2 του σχεδιάσµατος Α µε το απόσπασµα 1 
του σχεδιάσµατος Β: Ποιο υπερτερεί κατά τη γνώµη σας και γιατί; 
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9. Σχεδ. Α, αποσπ. 2, 3 και 4: Ποια θέµατα διαπραγµατεύεται ο ποιητής σε κάθε 
ένα από αυτά τα τρία αποσπάσµατα; 

10. Ο ποιητής διαπραγµατεύεται µε άλλο τρόπο το θέµα του Αιγύπτιου που 
σαλπίζει στο σχεδίασµα Β, απόσπασµα 3. Ποια παραλλαγή σας αρέσει 
περισσότερο και γιατί; 

 
 
2.4. Σχολιασµός αδίδακτου λογοτεχνικού κειµένου: 
 

∆. Σολωµού, «Η Γυναίκα της Ζάκυθος» 
 

Κι εγώ άκουσα µέσα µου µεγάλη ταραχή και µε συνεπήρε το πνεύµα 
στο Μισολόγγι. Και δεν έβλεπα µήτε το κάστρο, µήτε τη χώρα, µήτε 
το στρατόπεδο, µήτε τα σπίτια, µήτε τη λίµνη· και εκατασκέπαζε όλα 
τα πάντα µία καπνούρα γιοµάτη λάµψη, βροντή και αστροπελέκι. 
Και ύψωσα τα µάτια και τα χέρια κατά τον ουρανό για να κάµω 
δέηση µε όλη τη θερµότητα της ψυχής, και είδα µες στον καπνόν 
φωτισµένη από µιαν ακατάπαυστη σπιθοβολή µια γυναίκα µε µια 
λύρα στο χέρι που εσταµάτησε ανάερα µες στην καπνούρα. 
Και µόλις έλαβα καιρό να θαµάξω για το φόρεµά της που ήτανε 
µαύρο σαν του λαγού το αίµα, για τα µάτια της κτλ., εσταµάτησε η 
γυναίκα µες στην καπνούρα και εκοίταε τη µάχη, και η µυρία σπίθα 
οπού πετιέται ψηλά εγγίζει το φόρεµά της και σβένεται. 

(Κεφ. 5, απόσπασµα) 
 
Σε ποια θέµατα, που επεξεργάστηκε και στο σχεδίασµα Α, αναφέρεται ο ποιητής 
σε αυτό το απόσπασµα; 
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1.  ΚΕΙΜΕΝΟ: 
 

Σχεδιάσµα Β, 
αποσπάσµατα 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 18, 20, 36, 41, 43, 44 και 51 
 
2.  ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ  
2.1. Στοιχεία που αφορούν στο συγγραφέα, λογοτεχνικό περιβάλλον και λοιπά 

γραµµατολογικά στοιχεία: 
 
Απόσπασµα 1 

1.  Ο Σολωµός στους στοχασµούς του λέει: «Η πείνα δεν µπαίνει εις αυτόν τον 
κύκλον, ειµηµόνον ως εξωτερική δύναµη, την οποία υπερνικούν καθώς όλες 
τις άλλες» (στοχ. 7). Αυτή η σκέψη βρίσκει εφαρµογή στο συγκεκριµένο 
απόσπασµα και αν ναι πώς; 

 
Απόσπασµα 5 

2. «Αραπιάς άτι, Γάλλου νους, σπαθί Τουρκιάς µολύβι 
Πέλαγο µέγα βράζ’ ο εχθρός προς το φτωχό καλύβι»: 
Τι αποκαλύπτουν αυτοί οι στίχοι για τον τρόπο µε τον οποίο αντιµετώπισαν 
οι ξένες δυνάµεις την πολιορκία του Μεσολογγίου; 

 
Απόσπασµα 6 

3.  Ποιος στίχος του αποσπάσµατος αποκαλύπτει ότι ο Σολωµός είχε υπόψη του 
την εφηµερίδα Ελληνικά Χρονικά που εξέδιδε στο Μεσολόγγι ο Ελβετός 
φιλέλληνας Μάγιερ; 

 
Απόσπασµα 7 

4.  Ο Σολωµός στους στοχασµούς του γράφει -απευθυνόµενος στον εαυτό του- 
ότι θα πρέπει να λάβει υπόψη του την ισοζυγία των δυνάµεων κατά τη σύν-
θεση των «Ελεύθερων Πολιορκηµένων», υποδηλώνοντας την ιδιαιτερότητα 

 23



 

που παρουσιάζει η φύση των γυναικών ως προς την αντοχή στους πόνους. 
Τηρείται στο ποίηµα η καθοδηγητική αυτή αρχή; Και αν ναι, σε ποιους στίχους; 
 

Απόσπασµα 14 

5.  Ο Σολωµός συνδέει, όπως οι αρχαίοι ΄Ελληνες, το ηθικό («ἀγαθόν») µε το 
ωραίο («καλόν»). Με ποιες λέξεις φαίνεται αυτή η σύνδεση στο 
συγκεκριµένο απόσπασµα; 

 
 
2.2. ∆οµή του κειµένου, επαλήθευση ή διάψευση µιας κρίσης µε βάση το κεί-

µενο, εκφραστικά µέσα και τρόποι του κειµένου (υφολογική διερεύνηση, 
αφηγηµατικές λειτουργίες, επιλογές του δηµιουργού σε διάφορα επίπεδα 
γλωσσικής ανάλυσης):  

1.  Τι παρατηρείτε ως προς τη στιχουργία (µέτρο και µορφή του στίχου) των 
διαφόρων αποσπασµάτων του Σχεδιάσµατος Β; 

 
Απόσπασµα 1 

2. «Άκρα του τάφου σιωπή στον κάµπο βασιλεύει»: 
Να επισηµάνετε τους εκφραστικούς τρόπους που χρησιµοποιεί ο ποιητής. 
Ποια εντύπωση σας δηµιουργεί αυτός ο στίχος; 

3.  Ποιες εικόνες σκιαγραφεί ο ποιητής στους δύο πρώτους στίχους αυτού του 
αποσπάσµατος;  

4.  Να επισηµάνετε το µέτρο, τη ρίµα, την παρήχηση και τη µεταφορά που 
υπάρχει στο πρώτο απόσπασµα. 

5.  Ποιες διαφορές παρατηρείτε ως προς τη στιχουργία (µέτρο και µορφή του 
στίχου) µεταξύ πρώτου και δευτέρου σχεδιάσµατος; 

6.  Ποια χαρακτηριστικά έχει το ύφος του ποιητή σε αυτό το απόσπασµα;3 

                                           
3 Πρβλ. τις επισηµάνσεις του Γ. Θέµελη, Κείµενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας,1, Ποίηση, Σολωµός, 
Κάλβος, Παλαµάς, Σικελιανός, Βιβλίο του Καθηγητή, Ο.Ε.∆.Β.  σ. 44. 
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7.  Να δώσετε τίτλο στο απόσπασµα που να ανταποκρίνεται στο βαθύτερο 
νόηµά του. 

8.  Ο Σολωµός, στο πεζό σηµείωµα που προηγείται του ποιήµατος, λέει ότι 
«θάλασσα, γη, ουρανός, συγχωνευµένα, επιφάνεια και βάθος συγχωνευµένα, 
τα οποία πάλι πολιορκούν την ανθρώπινη φύση στην επιφάνεια και εις το 
βάθος της». Σε ποιους στίχους του ποιήµατος που ακολουθεί εξέφρασε αυτή 
τη συγχώνευση; 

 
Απόσπασµα 2 
9.  Γιατί νοµίζετε ότι συνδέει ο ποιητής τον έρωτα µε το µήνα Απρίλιο; 

10.  «Λευκό βουνάκι πρόβατα κινούµενο βελάζει»: Ποιο σχήµα λόγου υπάρχει σε 
αυτό το στίχο; Να το επισηµάνετε και να το εξηγήσετε.4 

11.  «Μάγεµα η φύσις κι όνειρο στην οµορφιά και χάρη»: Ποια στοιχεία 
συνθέτουν την ανοιξιάτικη εικόνα που µας δίνει ο Σολωµός σε αυτό το 
απόσπασµα; 

12.  Με ποιους τρόπους εκφράζει ο ποιητής την οµορφιά της φύσης; 
13.  Να χωρίσετε το απόσπασµα σε ενότητες. 
 
Απόσπασµα 3 

14.  Να εντοπίσετε και να σχολιάσετε τις λέξεις που χρησιµοποιεί ο ποιητής για 
να περιγράψει το σάλπισµα που έρχεται από το εχθρικό στρατόπεδο. 

15.  «Τρανή λαλιά, τρόµου λαλιά, ρητή κατά το κάστρο»: 
α) Να ερµηνευθεί ο στίχος.  
β) Να επισηµάνετε και να εξηγήσετε το σχήµα λόγου που χρησιµοποιεί ο 

ποιητής.  
 
Απόσπασµα 7 

                                           
4 Πρβλ: «Το σχήµα της υπαλλαγής εκτείνεται σ’ ολόκληρο το στίχο κάµνοντας έτσι απλούστερη 
και σαφέστερη την εικόνα: το βουνό φαίνεται λευκό και µοιάζει να κινήται και να βελάζη, 
ακριβώς επειδή κινούνται πάνω σ’ αυτό, βελάζοντας, λευκά πρόβατα» (Μ. Κ. Χατζηγιακουµή: 
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16.  «Η σολωµική ποίηση ενσταλάζει ευγενή αισθήµατα στη ψυχή του αναγνώστη· 
εξευγενίζει τον άνθρωπο»: Συµφωνείτε µε την άποψη αυτή; (Αναφερθείτε σε 
συγκεκριµένους στίχους). 

17.  Το τελευταίο τµήµα αυτού του αποσπάσµατος («Πες µου και συ τώρα...να 
βαστάξουν») µας συνδέει θεµατικά µε το προηγούµενο απόσπασµα. Πώς 
επιτυγχάνεται αυτή η σύνδεση; 

 
Απόσπασµα 9 

18.  «Η µεγάλη ποιητική δύναµη του Σολωµού δίνει στα πλάσµατά του ζωντάνια, 
αν και υψωµένα σε αγγελικότητα, σαν και κείνη που έχουν οι ΄Αγιοι ή οι 
Ασκηταί στη θρησκευτική σφαίρα»:5 Να δείξετε αν αυτό το σχόλιο 
ανταποκρίνεται στον τρόπο µε τον οποίο ο Σολωµός σκιαγραφεί τους ήρωές 
του στο συγκεκριµένο απόσπασµα. 

19.  Οι πολιορκηµένοι, όταν αισθάνονται ότι πλησιάζει η ώρα του αφανισµού της 
σωµατικής τους ύπαρξης, µεταρσιώνονται, συλλαµβάνοντας µεγάλα και 
υψηλά νοήµατα. Ποιοι στίχοι θα µπορούσαν να στηρίξουν αυτό το σχόλιο; 

 
Απόσπασµα 12 

20.  Ποια είναι η κεντρική ιδέα αυτού του αποσπάσµατος; 
 
Αποσπάσµατα 14, 16, 17, 18, 20, 36, 41, 43, 44 και 51 

21.  «Η δύναµή σου πέλαγο κι η θέλησή µου βράχος»: 
«Ο στίχος αυτός κλείνει, νοµίζω, µέσα του όλο το τελικό νόηµα των 
Ελεύθερων Πολιορκηµένων (...): Ότι ο άνθρωπος έχει κάτι απόλυτα κι 
αποκλειστικά δικό του: Την ψυχή του και τη θέληση που ξεπηδάει απ’ αυτήν, 
όταν είναι στραµµένη σ’ ένα ιδανικό ή δοσµένη σ’ ένα χρέος».6 Συµφωνείτε µε 
αυτό το σχόλιο;  

                                                                                                        
Σύγχρονα Σολωµικά Προβλήµατα (Κριτική συµβολή), Κείµενα και µελέται Νεοελληνικής 
Φιλολογίας, Αθήναι, 1969, σ. 27.  

5 Γ. Θέµελης, Κείµενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Βιβλίο του Καθηγητή, ό.π., σ. 55. 
6 Κ. Μπαλάσκα, Κείµενα νεοελληνικής λογοτεχνίας, βιβλίο του καθηγητή, αυτ., σ. 63, 64. 
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2.3. Σχολιασµός ή σύντοµη ανάπτυξη χωρίων του κειµένου: 

1. Γιατί η µάνα ζηλεύει το πουλί; 
2. «Στέκει ο Σουλιώτης ο καλός παράµερα και κλαίει»: 

Να ερµηνεύσετε τη στάση του Σουλιώτη. 
3.  «Λαλεί πουλί παίρνει σπυρί κι η µάνα το ζηλεύει 
Τα µάτια η πείνα εµαύρισε στα µάτια η µάνα µνέει»:  
Σε ποιο θέµα αναφέρεται ο ποιητής σε αυτούς τους στίχους και µε ποιο 
τρόπο το εκφράζει;7 

4. «Στέκει ο Σουλιώτης ο καλός παράµερα και κλαίει: 
Έρµο τουφέκι σκοτεινό, τι σ’ έχω γω στο χέρι; 
Οπού συ µου γινες βαρύ κι ο Αγαρηνός το ξέρει». 
Να αναπτύξετε µε δικά σας λόγια το βαθύτερο νόηµα αυτών των στίχων.8 

 
Απόσπασµα 2 
5.  Να περιγράψετε µε δικά σας λόγια τις εικόνες που σκιαγραφεί ο ποιητής στο 

δεύτερο απόσπασµα του Β΄ σχεδιάσµατος. 
6.  «Η ζωή ακέραιη... πολιορκούν την ανθρώπινη φύση»: Με ποια έννοια η φύση 

πολιορκεί τον άνθρωπο; 
7.  «Λευκό βουνάκι πρόβατα κινούµενο βελάζει 
Και µες στη θάλασσα βαθιά ξαναπετιέται πάλι, 
κι ολόλευκα εσύσµιξε µε τ’ ουρανού τα κάλλη» 
Πώς συνδέονται τα πρόβατα µε το βουνό, τη θάλασσα και τον ουρανό; 

8.  Γιατί «όποιος πεθάνει σήµερα χίλιες φορές πεθαίνει»;  
9.  Γιατί «Τρέµ’ η ψυχή και ξαστοχά γλυκά τον εαυτό της»; 

10.  Πώς παρουσιάζεται η φύση στο απόσπασµα και πώς επιδρά στον άνθρωπο; 
11.  «Σάλπιγγα, κόψ’ του τραγουδιού τα µάγια µε βία 

Γυναικός, γέροντος, παιδιού, µη κόψουν την αντρεία». 
Με ποιο τρόπο συνδέεται νοηµατικά αυτό το δίστιχο µε το προηγούµενο 
απόσπασµα; 

                                           
7 Πρβλ. την ερµηνεία του Γ. Θέµελη. αυτ. σ. 39. 
8 Πρβλ. την ερµηνεία του Γ. Θέµελη, αυτ., σ. 41. 
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12.  Το σάλπισµα του ΄Ελληνα πολεµιστή ποιαν αντίδραση προκαλεί στο εχθρικό 
στρατόπεδο;  

13.  Τι συµβολίζουν τα αντιπαρατιθέµενα σαλπίσµατα; 
 
Απόσπασµα 4 

14. Τι αποτέλεσµα είχε στα εκατέρωθεν στρατόπεδα η είσοδος του 
Τουρκοαιγυπτιακού στόλου;  

 
Απόσπασµα 5 

15. «Κι οι ξένοι ναύκληροι µακριά πικραίνονται και λένε»: Τι εκφράζει η πικρία 
των ξένων ναυκλήρων; 

 
Απόσπασµα 6 

16.  «Ένας πολέµαρχος ξάφνου αποµακραίνεται από τον κύκλο...»: Για ποιο λόγο 
αποµακρύνθηκε ο πολεµιστής;  

17.  «Εκεί ’ρθε το χρυσότερο από τα ονείρατά µου»: Ποιο είναι το προσφιλέστερο 
όνειρο του πολεµιστή;  

18.  «Άκου! νησιά, στεριές της γης, έµαθαν τ’ όνοµά σου»: Σε τι αναφέρεται αυτός 
ο στίχος; 

19.  «Άµε, χρυσ’ όνειρο, και συ µε τη σαβανωµένη»: Γιατί ο πολέµαρχος 
αποδιώχνει το προσφιλέστερο όνειρό του; 

20.  «Γκόλφι να τά’ χω στο πλευρό και να τα βγάλω πέρα 
Που µ’ έκραξαν µ’ απαντοχή, φίλο, αδελφό, πατέρα»: 
Να ερµηνεύσετε το δίστιχο, αφού λάβετε υπόψη σας το πεζό τµήµα και τους 
στίχους που προηγούνται. 

21.  Πώς χαρακτηρίζει τους εχθρούς ο ποιητής;  
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Απόσπασµα 7 
22.  Ποια είναι η ψυχική κατάσταση των Ελλήνων αγωνιστών λίγο πριν την τελι-

κή έξοδο; Να στηρίξετε την απάντησή σας αναφερόµενοι σε συγκεκριµένα 
χωρία του κειµένου.  

23.  Ποια η στάση των γυναικών στο πολιορκηµένο Μεσολόγγι; 
24.  Ποιος πειρασµός απειλεί τις γυναίκες του αποσπάσµατος; Πώς τον 

αντιµετωπίζουν; 
25.  «Και το αεράκι µάς πολεµάει»: Πώς εξηγείτε αυτή τη φράση; 
26.  Στο δωµάτιο που βρίσκονται οι γυναίκες υπάρχει ένα ετοιµοθάνατο παιδί, το 

οποίο τελικά πεθαίνει. Το γεγονός αυτό θα περίµενε κανείς ότι θα προκαλού-
σε µεγάλη θλίψη στις γυναίκες. Όµως, αντ’ αυτού, λίγο πριν ξεψυχήσει το 
παιδί, δέχονται µε προθυµία να διηγηθούν η µία στην άλλη τα όνειρα που 
είδαν. Και όταν το παιδί πεθαίνει, δεν το θρηνούν, παρά το τριγυρίζουν µε 
αγάπη. Πώς εξηγείται αυτή η στάση των γυναικών; 

27.  Ποιος νοµίζετε ότι είναι ο συµβολισµός του κάθε ονείρου που είδαν οι 
γυναίκες; 

28.  «Και µες στη θάλασσα γλυκά βαστούσαν τα νερά µας»: Να ερµηνευθεί ο στίχος. 
29.  Ποιες αρετές των γυναικών αναφέρει ονοµαστικά ο ποιητής; 
30.  «Ετούτ’ ειν’ ύστερη νυχτιά όλα τ’ αστέρια βγάνει 

Ολονυχτίς, ανέβαινε η δέηση, το λιβανι.» 
Σε ποια θέµατα αναφέρεται ο ποιητής σε αυτούς τους στίχους; 

31. «Οι ήρωες είναι ενωµένοι και, µέσα τους, λόγια λένε 
Για την αιωνιότητα που µόλις τα χωράει»: 
Γιατί κατά τη γνώµη σας τα λόγια των ηρώων δεν «χωράνε» στην αιωνιότητα; 

 
Απόσπασµα 10-11 

32. Η «υστερινή δέηση» των γυναικών στο σπήλαιο ποιον αντίκτυπο έχει στους 
Έλληνες πολεµιστές;  

 
Απόσπασµα 11 

33. «Αυτή είναι η υστερινή εξωτερική δύναµη που τους καταπολεµάει, από την 
οποίαν, ως απ’ όλες τες άλλες, αυτοί βγαίνουν ελεύθεροι»: Να εξηγήσετε αυτή 
τη φράση. 
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Απόσπασµα 12 
34.  Ποιες ιδιότητες αποδίδονται στην πατρίδα σ’ αυτό το απόσπασµα;  
35.  Πώς ερµηνεύετε τα λόγια του ποιητή ότι η προσωποποιηµένη πατρίδα είναι 

«Ήσυχη για τη γνώµη τους, αλλ’ όχι για τη µοίρα»; 
36.  «Τριαντάφυλλα ’ναι θεϊκά στην κόλαση πεσµένα»: Να ερµηνευθεί ο στίχος σε 

συνάρτηση µε το πεζό απόσπασµα που προηγείται. 
 
Απόσπασµα 13 

37.  Πώς παρουσιάζει ο ποιητής την τελική στιγµή πριν από τη µεγάλη εξοδο στις 
τάξεις των πολιορκηµένων; 

38.  «Μνήσθητι, Κύριε -είναι κοντά Μνήσθητι, Κύριε -εφάνη!»: Σε ποιο θέµα 
αναφέρεται ο ποιητής και πώς το εκφράζει;9 

 
 
2.4. Σχολιασµός αδίδακτου λογοτεχνικού κειµένου: 
 

∆. Σολωµού, «Ύµνος εις την Ελευθερίαν» 
 

Ακούω κούφια τα τουφέκια, 
Ακούω σµίξιµο σπαθιών, 
Ακούω ξύλα, ακούω πελέκια, 
Ακούω τρίξιµο δοντιών. 

 
Α! τι νύκτα ήταν εκείνη, 
Που την τρέµει ο λογισµός; 
Άλλος ύπνος δεν εγίνη 
Πάρεξ θανάτου πικρός. 

(στροφές 44 και 45) 
  

Να συγκρίνετε αυτές τις στροφές του Ύµνου εις την Ελευθερίαν µε το Β΄ 
σχεδίασµα από πλευράς περιεχοµένου και ύφους. 

1.  ΚΕΙΜΕΝΟ: 

                                           
9 Πρβλ. την ερµηνεία που δίνει ο Γ. Αποστολάκης, Κείµενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Βιβλίο του 
καθηγητή, όπ.π.,  σ. 60.  
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Σχεδίασµα Γ 

 
 
2.  ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ  
2.1. Στοιχεία που αφορούν στο συγγραφέα, λογοτεχνικό περιβάλλον και λοιπά 

γραµµατολογικά στοιχεία: 
 
Απόσπασµα 2 
1.  Ποια στοιχεία συνδέουν αυτό το απόσπασµα µε το πολιορκηµένο Μεσολόγγι 

και γενικότερα µε την επανάσταση του 1821; 
 
Απόσπασµα 6 
Ο Πειρασµός 
2. Ποια στοιχεία του ποιήµατος αποκαλύπτουν την αγάπη που έτρεφε ο ποιητής 

για τη λαϊκή µας παράδοση; 
3.  Ποιος είναι ο αλαφροΐσκιωτος10; Τι είδε; 
 
 
 
 
 

                                           
 10  Πρβλ.: «Ο σύµφωνα µε τη νεοελληνική λαϊκή παράδοση «αλαφροΐσκιωτος», ο υπερευαίσθητος αυτός 

άνθρωπος, ώστε να επικοινωνεί αισθητικά µε αδιόρατα και ανάκουστα και αφάνταστα για τους 
άλλους γοητευτικά στοιχεία του κόσµου.(...) Ο υπεραισθαντικός αυτός άνθρωπος, υπέχει και βαρύ 
τίµηµα για το χάρισµά του να ενωτίζεται και βαθιά να βιώνει µυστικά του κόσµου χάρµατα. Είναι 
πηγή τρωτότητας ψυχικής η σε υπέρτατο βαθµό ευαισθησία του (...)» (Κ. Ι. ∆εσποτόπουλος, «Η 
αισθητική στην παιδεία, τον πολιτισµό και την παράδοση», Χρονικά Αισθητικής, έκδοση του 
Ιδρύµατος Παναγιώτη και ΄Εφης Μιχελή, τόµος 35, 1995, σ. 23).  
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2.2. ∆οµή του κειµένου, επαλήθευση ή διάψευση µιας κρίσης µε βάση το κεί-
µενο, εκφραστικά µέσα και τρόποι του κειµένου (υφολογική διερεύνηση, 
αφηγηµατικές λειτουργίες, επιλογές του δηµιουργού σε διάφορα επίπεδα 
γλωσσικής ανάλυσης):  

 
Απόσπασµα 2 
1.  «Αραπιάς άτι, Γάλλου νους, βόλι Τουρκιάς, τοπ’ Άγγλου! 
Πέλαγο µέγα πολεµά, βαρεί το καλυβάκι» 
Με ποιο τρόπο εκφράζει ο ποιητής τη συµπαιγνία των ξένων δυνάµεων σε 
βάρος του Μεσολογγίου; 

2.  Στίχοι 13-17: Σε ποιο θέµα αναφέρεται ο ποιητής; Να εξηγηθεί το νόηµα 
αυτών των στίχων. 

3.  Ποιους στίχους επαναλαµβάνει ελαφρά παραλλαγµένους ο ποιητής στο 
ποίηµα; Γιατί νοµίζετε ότι τους επαναλαµβάνει; Ποιες διαφορές διακρίνετε 
ανάµεσα στις δύο επαναλήψεις; 

4.  Στους στίχους 12-17 εκφράζεται µια βασική αντίθεση. Ποια είναι αυτή; 
5.  Ποιες θεµατικές περιοχές (ενότητες) διακρίνετε στο απόσπασµα; 
 
Απόσπασµα 4 
6. Τι συµβολίζει για τον ποιητή η ελληνική σηµαία; Να επισηµάνετε και να 

σχολιάσετε τις λέξεις που χρησιµοποιεί για να εκφράσει αυτό το 
συµβολισµό.  

 
Απόσπασµα 6 
Ο πειρασµός 
7. «Έστησε ο ΄Ερωτας χορό µε τον ξανθόν Απρίλη»:  

Γιατί νοµίζετε ότι ο ποιητής συνδέει τον Απρίλη µε τον Έρωτα και τον 
ονοµάζει ξανθό; 

8. Ποιες λέξεις του αποσπάσµατος δηλώνουν κίνηση; Ποια είναι η σηµασία της 
για το απόσπασµα; 

 32



 

9. Ποιες ενότητες διακρίνετε στο ποίηµα; Να προσδιορίσετε µε συντοµία το 
περιεχόµενο καθεµιάς από αυτές. 

10. «Φτάνοντας στον τελευταίο στίχο αναγκαζόµαστε όντας ακόµη κυριευµένοι 
από το θαύµα, ν’ αναλογιστούµε µε συγκίνηση πως οι πολιορκηµένοι ήρωες, 
µολονότι κυκλωµένοι απ’ αυτό το συγκλονιστικό κάλεσµα της ζωής, που τους 
έσπρωχνε να συνθηκολογήσουν για να σωθούν, κατάφεραν να ξεπεράσουν τον 
ακατανίκητο πειρασµό, προκειµένου να περισώσουν µιαν άλλη αξία, 
υψηλότερη, την ηθική τους ελευθερία».11 Συµφωνείτε µε αυτή τη διαπίστωση; 

 
 
2.3. Σχολιασµός ή σύντοµη ανάπτυξη χωρίων του κειµένου: 

 
Απόσπασµα 1 
1. Ποια είναι η µεγαλόψυχη µητέρα και ποια τα παιδιά της; 
2. Πώς προσωποποιεί ο ποιητής την πατρίδα και ποιες ιδιότητες της αποδίδει; 
3. Πώς απαντά η θεά στον ποιητή; 
4. Ο Σολωµός εκτός από το πρώτο απόσπασµα του Γ΄ σχεδιάσµατος 

αναφέρεται σε µια γυναικεία µορφή που του µιλάει και στο πρώτο 
απόσπασµα του Α΄ σχεδιάσµατος. Ποιες οµοιότητες και διαφορές διακρίνετε 
στις δύο απεικονίσεις; 

5. Ο ποιητής στο σχεδίασµα Α, απόσπασµα 1 και στο σχεδίασµα Γ, απόσπασµα 
1 παρουσιάζει κάποια γυναικεία µορφή που του µιλάει. 
α) Ποια νοµίζετε ότι µπορεί να είναι αυτή η µορφή; 
β) Τι συµβολίζει; 
γ) Πώς παρουσιάζεται σε κάθε περίπτωση; Ποια είναι τα χαρακτηριστικά 

της; 
δ) Εάν συγκρίνετε τις δύο µορφές, ποιες οµοιότητες και ποιες διαφορές 

παρατηρείτε; 
Απόσπασµα 2 

                                           
 11 Ερ. Γ. Καψωµένος, αυτ., σ. 65. 
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6. «Εκείθε µε τους αδελφούς, εδώθε µε το χάρο»: Το «εκείθε» και το «εδώθε» σε 
τι νοµίζετε ότι αναφέρονται;  

7. «Κι αλιά! σε λίγο ξέσκεπα τα λίγα στήθια µένουν». Τι νοµίζετε ότι εννοεί ο 
ποιητής; 

8. Ποια θέµατα διαπραγµατεύεται ο ποιητής στο δεύτερο απόσπασµα του Γ΄ 
σχεδιάσµατος; 

9. Οι συνεχείς κανονιοβολισµοί που ακούγονται από το Μεσολόγγι προκαλούν 
σε διάφορα πρόσωπα ποικίλες αντιδράσεις. Ποια είναι αυτά τα πρόσωπα και 
πώς αντιδρούν στο ίδιο ηχητικό ερέθισµα; 

10. Να δώσετε τίτλο στο απόσπασµα ο οποίος να ανταποκρίνεται στο βαθύτερο 
νόηµά του. 

 
Απόσπασµα 3 

11. «∆εν τους βαραίνει ο πόλεµος, αλλ’ έγινε πνοή τους, 
...............................κι εµπόδισµα δεν είναι 
Στες κορασιές να τραγουδούν και στα παιδιά να παίζουν». 
Να σχολιασθούν οι στίχοι.  

 
Απόσπασµα 6 
Ο πειρασµός 

12.  Ποια φυσικά στοιχεία συνθέτουν την ανοιξιάτικη εικόνα που µας δίνει ο 
ποιητής;  

13.  Γιατί νοµίζετε ότι είναι άσπρο το νερό της λίµνης;12 
14.   «Μονάχο ανακατώθηκε το στρογγυλό φεγγάρι, 

Κι όµορφη βγαίνει κορασιά ντυµένη µε το φως του»: 
Τι νοµίζετε ότι συµβολίζει αυτή η λουσµένη στο φεγγαρόφωτο κόρη που 
αναδύεται; Η απάντησή σας να στηριχθεί στο εξεταζόµενο ποίηµα. 

                                           
 12  Θα µπορούσε π.χ. να υποστηριχθεί ότι το λευκό για το δυτικό πολιτισµό είναι το χρώµα της 

αγνότητας ή ότι δηλώνει την απόλυτη καθαρότητα. Η φράση «το νερό είναι άσπρο» για το λαό 
σηµαίνει το καθαρό νερό. 
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15. Να συγκρίνετε το απόσπασµα 6 του σχεδιάσµατος Γ΄ µε το απόσπασµα 2 του 
σχεδιάσµατος Β΄ να επισηµάνετε τις οµοιότητες και τις διαφορές. Ποιο 
απόσπασµα σας αρέσει περισσότερο και γιατί;  

 
Απόσπασµα 12 

16.  Ποιο θέµα διαπραγµατεύεται ο ποιητής σε αυτό το απόσπασµα; 
 
Απόσπασµα 13 

17. «Εκείθε µε τους αδελφούς, εδώθε µε το χάρο»: Να ερµηνευθεί ο στίχος. (Το 
«εκείθε» και το «εδώθε» σε τι νοµίζετε ότι αναφέρεται;)  

 
 
2.4. Σχολιασµός αδίδακτου λογοτεχνικού κειµένου: 
 

∆. Σολωµού, «Ύµνος εις την Ελευθερίαν» 
 

Μοναχή το δρόµο επήρες, 
Εξανάλθες µοναχή· 
∆εν είν’ εύκολες οι θύρες, 
Εάν η χρεία τες κουρταλή. 

 
Άλλος σου έκλαψε εις τα στήθια, 
Άλλ’ ανάσασιν καµιά· 
Άλλος σου έταξε βοήθεια 
Και σε γέλασε φρικτά. 

 
Άλλοι, οιµέ! στη συµφορά σου 
Οπού εχαίροντο πολύ, 
Σύρε νάβρης τα παιδιά σου, 
Σύρε , ελέγαν οι σκληροί. 

(στροφές 10, 11 και 12) 
 
Ο ∆. Σολωµός παρουσιάζει την Ελευθερία - Ελλάδα να ζητάει βοήθεια από τους 
ξένους για να αποτινάξει τον Τουρκικό ζυγό. Να αναπτύξετε µε συντοµία πώς 
αντιµετώπισαν οι ξένοι αυτό το αίτηµα της Ελλάδας. 
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3.  ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ 
 
Σχεδίασµα Α 
1. «Και ιδού µες την καπνίλα µια µεγάλη γυναίκα µε φόρεµα µαύρο σαν του λαγού 
το αίµα, όπου η σπίθα έγγιζε κι εσβενότουνε και µε φωνή που µου εφαίνονταν 
πως νικάει την ταραχή του πολέµου άρχισε»: Να ζωγραφίσετε, όσοι µπορείτε, 
αυτή τη γυναίκα στην οποία αναφέρεται ο ποιητής. 

 
Σχεδίασµα B 
Αποσπάσµατα 14, 16, 17, 18, 20, 36, 41, 43, 44 και 51 
2.  Νοηµατικά βρισκόµαστε στη στιγµή, όπου η έξοδος βρίσκεται σε εξέλιξη, 

οπότε πολλοί αγωνιστές βρίσκουν το θάνατο. Να εντοπίσετε τις λέξεις ή 
φράσεις που θεωρείτε ότι συνδέονται µε αυτό το θέµα.  

3.  «Παντ’ ανοιχτά, πάντ’ άγρυπνα, τα µάτια της ψυχής µου»: Υποστηρίχθηκε13 
ότι ο στίχος αυτός µοιάζει πολύ φραστικά µε τους ακόλουθους στίχους του 
Ερωτόκριτου: 

 
«Τα µάτια να’ ναι κι ανοιχτά, τη νύχτα δε θωρούσι, 
µέρα και νύχτα τσι καρδιάς τα µάτια συντηρούσι 
χίλια µάτια ’χει ο λογισµός, µερού νυχτού βιγλίζου, 
χίλια η καρδιά και πλιότερα, κι ουδέ ποτέ σφαλίζου».  

(Α 1121-1124) 
 

Ποια σχέση έχει ο σολωµικός στίχος µε τους ανωτέρω στίχους του 
Κορνάρου;  

 
 

                                           
 13  Πρβλ. Εµµ. Κ. Χατζηγιακουµή, Νεοελληνικαί πηγαί του Σολωµού, Κρητική λογοτεχνία, δηµώδη 

µεσαιωνικά κείµενα, δηµοτική ποίησις, διατριβή επί διδακτορία, εν Αθήναις 1968, σ. 83-85. 
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Σχεδίασµα Γ 
 
Απόσπασµα 6 
Ο Πειρασµός 
4. Ποια λειτουργία ασκεί ο αλαφροΐσκιωτος στην ποιητική σύλληψη του 

Σολωµού;14 
 
 
Παραδείγµατα εργασιών για το σπίτι που αναφέρονται σε ολόκληρο το έργο 
5.  Αφού διαβάσετε στο σύνολό τους τα αποσπάσµατα των «Ελεύθερων 

Πολιορκηµένων» που περιλαµβάνονται στο σχολικό βιβλίο, να ερµηνεύσετε 
τον τίτλο του ποιήµατος και να καταγράψετε τα βασικά θέµατα που 
επεξεργάζεται ο ποιητής.  

6.  Εάν συγκρίνετε τα τρία σχεδιάσµατα των «Ελεύθερων Πολιορκηµένων» 
µεταξύ τους, ποιες διαφορές παρατηρείτε ως προς το στιχουργικό τους 
σύστηµα και ως προς τη θεµατική τους;  

7.  Ο ∆. Σολωµός, όσο προχωρεί από σχεδίασµα σε σχεδίασµα, διευρύνει τη 
συµβολική σηµασία του ποιήµατος, µειώνοντας τους χωροχρονικούς του 
περιορισµούς. Συµφωνείτε µε αυτή την παρατήρηση;15 Η απάντησή σας να 
στηριχθεί σε συγκεκριµένους στίχους του ποιήµατος.  

8.  Οι πολιορκηµένοι στο Μεσολόγγι ΄Ελληνες, στα 1826, δεν ενέδωσαν στους 
πειρασµούς που τους περιτριγύριζαν και αντιστάθηκαν ως το τέλος στον 
κατακτητή, κερδίζοντας έτσι την αιώνια δόξα και την ακοίµητη 
ευγνωµοσύνη του έθνους µας. Το γεγονός αυτό θα µπορούσε άραγε να 
διδάξει την σηµερινή νεολαία, η οποία κι αυτή πολιορκείται από ποικίλους 
πειρασµούς; Να διατυπώσετε τις σκέψεις σας σ’ ένα δοκίµιο έκτασης 400 
έως 600 λέξεων.  

                                           
 14 Πρβλ. την επισήµανση του Γ. Αποστολάκη, Κείµενα νεοελληνικής λογοτεχνίας, βιβλίο του 

καθηγητή, όπ. π., σ. 57. 
 15  Πρβλ. και την ανάλογη επισήµανση του Κ. Μπαλάσκα, αυτ., σ. 63. 
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9.  Ο ∆. Σολωµός, όπως γνωρίζετε, δεν ολοκλήρωσε ποτέ τους «Ελεύθερους 
Πολιορκηµένους». Πιστεύετε ότι αυτό σήµερα θα µπορούσε να θεωρηθεί 
µειονέκτηµα ή πλεονέκτηµα για την ποίησή του;  

10.  Έχει υποστηριχθεί16 ότι ένα µέρος της γοητείας που ασκούν ορισµένα έργα 
τέχνης οφείλεται στο γεγονός ότι έφτασαν σε µας ηµιτελή (π.χ. Οι δεσµώτες 
του Μιχαήλ Αγγέλου) ή ακρωτηριασµένα (π.χ. η Αφροδίτη της Μήλου, τα 
ερείπια µνηµείων). Και αυτό υποστηρίζεται ότι συµβαίνει, γιατί ο θεατής-
αναγνώστης συµµετέχει ενεργά στη διαδικασία κατανόησής τους, αφού αυτά 
τα έργα τον προσκαλούν να τα συµπληρώσει µε τη φαντασία του. Η παρα-
τήρηση αυτή ισχύει άραγε στην περίπτωση των «Ελεύθερων Πολιορκηµέ-
νων»; Ποια είναι η γνώµη σας;  

11.  Αφού µελετήσετε τα σχεδιάσµατα των «Ελεύθερων Πολιορκηµένων», να επι-
σηµάνετε και να κατατάξετε τις διάφορες παραλλαγές του ίδιου θέµατος (δη-
λαδή τους διαφορετικούς τρόπους µε τους οποίους ο ποιητής εκφράζει το ίδιο 
θέµα). 
Π.χ. στο σχ. Β, απ. 2 συναντάµε το στίχο:  
«Η µαύρη πέτρα ολόχρυση και το ξερό χορτάρι»,  
στο ίδιο σχεδίασµα, στο απ. 6 το στίχο:  
«Η µαύρη πέτρα σου χρυσή και το ξερό χορτάρι»,  
και στο σχ. Γ, απ. 1 το στίχο:  
«∆όξα ’χ’ η µαύρη πέτρα του και το ξερό χορτάρι». 
Ακολούθως, αφού λάβετε υπόψη σας τα συµφραζόµενα του κάθε στίχου, να 
γράψετε το κατά την κρίση σας νόηµά του. 

12. Ο ποιητής στο στοχασµό 8 λέει ότι και οι άνδρες και οι γυναίκες θα νικήσουν 
τους πειρασµούς αλλά αυτό θα το επιτύχουν µε διαφορετικό τρόπο. 
Ανατρέχοντας σε όσα αποσπάσµατα διδαχθήκατε, δείξτε µέσα από 
συγκεκριµένα παραδείγµατα τη διαφορά ως προς την αντιµετώπιση των 
ίδιων πειρασµών από τους άνδρες και τις γυναίκες.17  

                                           
 16 Πρβλ. Π.Α. Μιχελή, «Η καλλιτεχνική αρχή του non finito», Xρονικά Αισθητικής, τόµος 2, 1963, 

σ. 51-63. 
 17 Πρβλ. τις επισηµάνσεις του Γ. Θέµελη, Κείµενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Βιβλίο του Καθηγητή, 

όπ. π., σ. 43. Ως προς τα αποσπάσµατα στα οποία γίνεται αναφορά στη στάση των γυναικών, βλ. τη 
σηµ. 21. 
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13. «Εκεί που ο δρόµος της ψυχής για κάθε άλλον θα τελείωνε µέσα σε πηχτά 
σκοτάδια, ο Σολωµός βλέπει τη λαµπρότερη οπτασία της ζωής».18 Ποιοι στίχοι 
των «Ελεύθερων Πολιορκηµένων» θα µπορούσαν να δικαιολογήσουν αυτή 
την κρίση;  

14. «Και ως προς την ουσία του ποιητικού έργου, ο Σολωµός έβλεπε καθαρά και 
ασάλευτα επίστευε ότι ψυχή του αληθινού ποιήµατος πρέπει να είναι η νίκη του 
λόγου απάνου εις τη δύναµι των αισθήσεων· θρίαµβος αληθινός, διότι (...) θα 
πηγάζη εις τον άνθρωπο από την υψηλή συναίσθησι της ηθικής του ελευθερίας 
και από την ανάγκη να έβγη νικητής µεσ’ από τους πλέον γλυκούς πειρασµούς 
της καρδίας, από τον πλέον τροµερόν αγώνα µε την τυφλήν οργή των 
ανελεύθερων εχθρών του φωτός».19 Πιστεύετε ότι αυτό το σχόλιο αποδίδει το 
βαθύτερο νόηµα των «Ελεύθερων Πολιορκηµένων»; Η απάντησή σας να 
στηριχθεί σε συγκεκριµένους στίχους των σχεδιασµάτων. 

 
 
4.  ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ - ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 
Σχεδίασµα Γ 
 
Απόσπασµα 6 
Ο Πειρασµός 
1.  Έχοντας ως αφετηρία την αναφορά του Σολωµού στον αλαφροΐσκιωτο, να 

συνθέσετε ένα κείµενο έκτασης 400 περίπου λέξεων στο οποίο να εξηγείτε 
ποιος είναι ο αλαφροΐσκιωτος σύµφωνα µε τη λαϊκή µας παράδοση.20 

 
 
2.  «Μονάχο ανακατώθηκε το στρογγυλό φεγγάρι, 

                                           
 18 Γ. Αποστολάκη, αυτ., σ. 60. 
 19 Ιακ. Πολυλά, Προλεγόµενα εις την έκδοσι των «Ευρισκοµένων», 1859, περιλαµβάνεται στο ∆. Σο-

λωµού, Άπαντα ποιήµατα και πεζά, προλεγόµενα Μ. Σιγούρου, Ο.Ε.∆.Β., εν Αθήναις 1977, σ. 654. 
 20 Πρβλ.: Γ.Ι. Αντωνοπούλου, Αλαφροΐσκιωτος, µύθος και ύπαρξις (Συµβολή εις την ιδέαν του 

ελληνικού ανθρώπου), Αθήναι 1959, σ. 10-15, 21, 26-27 και Αντρ. Καραντώνη, Προβολές Α΄, 
Αθήνα 1965, σσ. 108-122. 
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Κι όµορφη βγαίνει κορασιά ντυµένη µε το φως του» 
Να συσχετίσετε αυτούς τους στίχους µε τους αντίστοιχους στίχους του 
Λάµπρου και του Κρητικού στους οποίους ο Σολωµός επίσης αναφέρεται 
στη Φεγγαροντυµένη. Τι νοµίζετε ότι συµβολίζει η Φεγγαροντυµένη σε κάθε 
ένα από αυτά τα ποιήµατα και γενικότερα, ποια θέση κατέχει στη σολωµική 
ποίηση; 
 
 
Παραδείγµατα συνθετικών δηµιουργικών εργασιών 
που αναφέρονται σε ολόκληρο το έργο 
 

3.  Αξιοποιώντας όλα τα σχεδιάσµατα των «Ελεύθερων Πολιορκηµένων» που 
διδαχθήκατε, να γράψετε ένα δοκίµιο έκτασης περίπου 400 λέξεων µε θέµα: 
Πώς αντιλαµβάνεται ο ∆. Σολωµός την έννοια της ελευθερίας; 

4.  Αφού µελετήσετε όλα τα σχεδιάσµατα των «Ελεύθερων Πολιορκηµένων» 
που περιλαµβάνονται στο σχολικό βιβλίο, να απαντήσετε, γράφοντας ένα 
δοκίµιο έκτασης περίπου 400 λέξεων, στο ερώτηµα: Συµφωνείτε µε την 
άποψη του ∆. Σολωµού περί ελευθερίας; 

5.  Η νικηφόρα αντίσταση του ανθρώπου στους πειρασµούς υπήρξε προσφιλές 
θέµα όχι µόνο των λογοτεχνών αλλά και των ζωγράφων. Μια οµάδα 
µαθητών να αναλάβει να βρει και να παρουσιάσει στην τάξη τέτοιου είδους 
λογοτεχνικά και εικαστικά έργα21. 

6. Αφού ανατρέξετε και στα τρία σχεδιάσµατα των «Ελεύθερων Πολιορκη-
µένων», να γράψετε ένα δοκίµιο έκτασης περίπου 600 λέξεων µε θέµα: Η 
στάση των γυναικών στο πολιορκηµένο Μεσολόγγι22.  

                                           
 21 Π.χ. Ν. Καζαντζάκη, Ο τελευταίος πειρασµός, Οι πειρασµοί του Αγίου Αντωνίου από τους  

J. Bosch, D. Morelli, S. Dali κ.ά. 
 22 Τα χωρία που αναφέρονται στη στάση των γυναικών είναι τα Β7, Β10, Β11 και Γ12. Επίσης 

µπορούν να αξιοποιηθούν τα Α2, Β1, Β3, Β6, Β12 όπου γίνεται έµµεση αναφορά στο ίδιο θέµα. 
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5.  ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 

1ο Κριτήριο για ολιγόλεπτη γραπτή δοκιµασία 
(15 λεπτά περίπου) 

 
ΜΑΘΗΜΑ: Σχεδίασµα Α 
1. Αξιοποιώντας τα στοιχεία που µας δίνει ο ποιητής, να περιγράψετε αυτή τη 

γυναίκα που είδε µε τη φαντασία του.  
..........................................................................................................................  
..........................................................................................................................  

Μονάδες 4 
 
2. «Το χάραµα επήρα...τη δίκαιη στον ώµο»: Ποιο νοµίζετε ότι είναι το βαθύτερο 

νόηµα αυτού του τετράστιχου;  
..........................................................................................................................  
..........................................................................................................................  

Μονάδες 4 
 
3.  Σχεδίασµα Α, αποσπάσµατα 1, 2, 3 και 4: Τι παρατηρείτε ως προς τη µορφή, 

το ρυθµό και το µέτρο των αποσπασµάτων;  
..........................................................................................................................  
..........................................................................................................................  

Μονάδες 6 
 
4.  Σχεδίασµα Α, απόσπ. 2, 3 και 4: Ποια θέµατα διαπραγµατεύεται ο ποιητής σε 

αυτά τα τρία αποσπάσµατα;  
..........................................................................................................................  
..........................................................................................................................  

Μονάδες 6 
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2ο Κριτήριο για ολιγόλεπτη γραπτή δοκιµασία 
(15 λεπτά περίπου) 

 
ΜΑΘΗΜΑ: Σχεδίασµα Β, αποσπάσµατα 2 και 3 
1.  Ο Σολωµός, στο πεζό σηµείωµα που προηγείται του ποιήµατος, λέει ότι 

«θάλασσα, γη, ουρανός, συγχωνευµένα, επιφάνεια και βάθος συγχωνευµένα, τα 
οποία πάλι πολιορκούν την ανθρώπινη φύση στην επιφάνεια και εις το βάθος 
της».  
α) Σε ποιους στίχους του ποιήµατος που ακολουθεί εξέφρασε αυτή τη 
συγχώνευση;  
β) Να ερµηνεύσετε αυτούς τους στίχους.  
..........................................................................................................................  
..........................................................................................................................  

Μονάδες 6 
 

2.  Γιατί «όποιος πεθάνει σήµερα χίλιες φορές πεθαίνει»;  
..........................................................................................................................  
..........................................................................................................................  

Μονάδες 6 
 

3.  «Σάλπιγγα, κόψ’ του τραγουδιού τα µάγια µε βία, 
Γυναικός, γέροντος, παιδιού, µη κόψουν την αντρεία». 
Με ποιο τρόπο µας συνδέει νοηµατικά το δίστιχο αυτό µε το προηγούµενο 
απόσπασµα;  
..........................................................................................................................  
..........................................................................................................................  

Μονάδες 5 
 

4.  Να εντοπίσετε και να σχολιάσετε τις λέξεις που χρησιµοποιεί ο ποιητής για 
να περιγράψει το σάλπισµα που έρχεται από το εχθρικό στρατόπεδο.  
..........................................................................................................................  
..........................................................................................................................  

Μονάδες 3 
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3ο Κριτήριο για ωριαία γραπτή δοκιµασία 
(45 λεπτά) 

 
ΜΑΘΗΜΑ:   Σχεδίασµα Α 

Σχεδίασµα Β, αποσπάσµατα 1 και 3 
  Σχεδίασµα Γ, απόσπασµα 1 
 
1.  Ο ποιητής στο σχεδίασµα Α, απόσπασµα 1 και στο σχεδίασµα Γ, απόσπασµα 

1 παρουσιάζει κάποια γυναικεία µορφή που του µιλάει. 
α) Ποια νοµίζετε ότι µπορεί να είναι αυτή η µορφή; 
β) Τι συµβολίζει; 
γ) Πώς παρουσιάζεται σε κάθε περίπτωση; Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της; 
δ) Εάν συγκρίνετε τις δύο µορφές, ποιες οµοιότητες και ποιες διαφορές 

παρατηρείτε;  
..........................................................................................................................  
..........................................................................................................................  

Μονάδες 4 
 
2.  Ο ποιητής διαπραγµατεύεται µε άλλο τρόπο το θέµα του Αιγύπτιου που 

σαλπίζει στο σχεδίασµα Β, απόσπασµα 3. Ποια παραλλαγή σάς αρέσει 
περισσότερο και γιατί; 
..........................................................................................................................  
..........................................................................................................................  

Μονάδες 4 
 
3. «Στέκει ο Σουλιώτης ο καλός παράµερα και κλαίει»: 

Να ερµηνεύσετε τη στάση του Σουλιώτη. 
..........................................................................................................................  
..........................................................................................................................  

Μονάδες 3 
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4.  Να επισηµάνετε το µέτρο, τη ρίµα, την παρήχηση και τη µεταφορά που 
υπάρχει στο πρώτο απόσπασµα του σχεδιάσµατος Β. 
..........................................................................................................................  
..........................................................................................................................  

Μονάδες 2 
 
5.  Ποιες διαφορές παρατηρείτε ως προς τη στιχουργία (µέτρο και µορφή του 

στίχου) µεταξύ πρώτου και δευτέρου σχεδιάσµατος;  
..........................................................................................................................  
..........................................................................................................................  

Μονάδες 2 
 
6.  «Και ως προς την ουσία του ποιητικού έργου, ο Σολωµός έβλεπε καθαρά και 
ασάλευτα επίστευε ότι ψυχή του αληθινού ποιήµατος πρέπει να είναι η νίκη του 
λόγου απάνου εις τη δύναµι των αισθήσεων· θρίαµβος αληθινός, διότι (...) θα 
πηγάζη εις τον άνθρωπο από την υψηλή συναίσθησι της ηθικής του ελευθερίας 
και από την ανάγκη να έβγη νικητής µεσ’ από τους πλέον γλυκούς πειρασµούς 
της καρδίας, από τον πλέον τροµερόν αγώνα µε την τυφλήν οργή των αν 
ελεύθερων εχθρών του φωτός». Πιστεύετε ότι αυτό το σχόλιο αποδίδει το 
βαθύτερο νόηµα των «Ελεύθερων Πολιορκηµένων»; Η απάντησή σας να 
στηριχθεί σε συγκεκριµένους στίχους των σχεδιασµάτων.  
..........................................................................................................................  
..........................................................................................................................  
..........................................................................................................................  
..........................................................................................................................  
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4ο Κριτήριο για ωριαία γραπτή δοκιµασία 
(45 λεπτά) 

 
ΜΑΘΗΜΑ: Σχεδίασµα Γ, απόσπασµα 6 
 
1.  «Έστησε ο ΄Ερωτας χορό µε τον ξανθόν Απρίλη»:  

Γιατί συνδέει ο ποιητής τον έρωτα µε το µήνα Απρίλιο;  
Γιατί νοµίζετε ότι ονοµάζει τον Απρίλη ξανθό; 
..........................................................................................................................  
..........................................................................................................................  
..........................................................................................................................  
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2.  Ποιες λέξεις του αποσπάσµατος δηλώνουν κίνηση; Ποια είναι η σηµασία της 

για το απόσπασµα;  
..........................................................................................................................  
..........................................................................................................................  
..........................................................................................................................  
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3.  Ποια λειτουργία ασκεί ο αλαφροΐσκιωτος στην ποιητική σύλληψη του 

Σολωµού; 
..........................................................................................................................  
..........................................................................................................................  
..........................................................................................................................  

Μονάδες 4 
 
 
 

 46



 

 47

4.  «Μονάχο ανακατώθηκε το στρογγυλό φεγγάρι,  
Κι όµορφη βγαίνει κορασιά ντυµένη µε το φως του» 
Τι νοµίζετε ότι συµβολίζει αυτή η λουσµένη στο φεγγαρόφωτο κόρη που 
αναδύεται; Η απάντησή σας να στηριχθεί στο εξεταζόµενο ποίηµα.  
..........................................................................................................................  
..........................................................................................................................  
..........................................................................................................................  

Μονάδες 4 
 

5.  «Φτάνοντας στον τελευταίο στίχο αναγκαζόµαστε όντας ακόµη κυριευµένοι 
από το θαύµα, ν’ αναλογιστούµε µε συγκίνηση πως οι πολιορκηµένοι ήρωες, 
µολονότι κυκλωµένοι απ’ αυτό το συγκλονιστικό κάλεσµα της ζωής, που τους 
έσπρωχνε να συνθηκολογήσουν για να σωθούν, κατάφεραν να ξεπεράσουν τον 
ακατανίκητο πειρασµό, προκειµένου να περισώσουν µιαν άλλη αξία, 
υψηλότερη, την ηθική τους ελευθερία». Συµφωνείτε µε αυτή τη διαπίστωση;  
..........................................................................................................................  
..........................................................................................................................  
..........................................................................................................................  
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