
1.  ΚΕΙΜΕΝΟ: 
 

Κωστή Παλαµά: «Ο ∆ωδεκάλογος του Γύφτου» 
(Απόσπασµα από τον Προφητικό) 
(Κ.Ν.Λ. Β΄ Λυκείου, σσ. 95-98) 

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

γραµµατολογικά στοιχεία: 
1. Ο Προφητικός είναι ο πιο παλιός λόγος, στενά συνυφασµένος µε την ιστορία 

της εποχής που γράφτηκε. Ποιο γεγονός αποτέλεσε την αφετηρία της 
ποιητικής έµπνευσης και ποιος ο στόχος του ποιητή1; 

2. Σε ποιο χώρο και χρόνο µεταθέτει ο ποιητής τη δράση του Προφητικού; 
3. Η ποίηση του Παλαµά θεωρείται ότι εκφράζει τα προβλήµατα, τους πόθους 

και τις προσδοκίες του Γένους.2 Πώς τεκµηριώνεται η άποψη αυτή µέσα από 
το κείµενο; 

4. Ο ίδιος ο Παλαµάς διακρίνει τα ποιήµατά του σε τρεις κατηγορίες: στο 
λυρισµό του εµείς, στο λυρισµό του εγώ και στο λυρισµό των όλων. Σε ποια 
κατηγορία εντάσσεται το ποίηµα αυτό και γιατί3; 

5. Ο Παλαµάς χαρακτηρίζεται ως «πρωτεϊκός» και ως προς τα λογοτεχνικά ρεύ-
µατα που αφοµοίωσε. Από ποιες τεχνοτροπίες φαίνεται να έχει επηρεαστεί 
στο ποίηµα αυτό4; 

6. Ποια κοινά στοιχεία παρατηρείτε ανάµεσα στην εποχή στην οποία 
µεταφέρεται ο λόγος του ποιητή - Προφήτη (Βυζάντιο, λίγο πριν από την 
Άλωση της Πόλης) και την εποχή στην οποία γράφεται ο ∆ωδεκάλογος του 
Γύφτου (µετά την εθνική ταπείνωση του 1897 [χρόνος σύνθεσης του έργου: 
1899 - 1907]); 

                                                 
1 Βλ. εισαγωγικό σηµείωµα στο ποίηµα, Κ.Ν.Λ. Β΄ Λυκείου, σ. 95. 
2 Βλ. Ερατοσθένη Καψωµένου, «Ο Κωστής Παλαµάς, η εθνική ιδεολογία και η πολιτισµική µας 
παράδοση», Φιλολογική (Οκτ.-Νοεµβ.-∆εκ. 1993, έτος 11, Φ.45), σσ. 10-13: «...πριν απ’ όλα 
είναι ο ποιητής των ‘µεγάλων οραµάτων’. Νοιάζεται για τα γενικά και µείζονα προβλήµατα, 
κοινωνικά, εθνικά, παγκόσµια». 

3 Εντάσσεται στο λυρισµό του εµείς, γιατί το ποίηµα αυτό είναι στενά συνυφασµένο µε τις 
εθνικές περιπέτειες του γένους µας.  

4 Βλ. Κ.Ν.Λ. Β΄ Λυκείου, εισαγωγή, σσ. 73-74, για την επίδραση του παρνασσισµού και συµβολι-
σµού στον Παλαµά. 
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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):  

1.  Ποιος είναι ο χρόνος του «Προφητικού»; Γιατί επιλέγει ο ποιητής αυτή την 
εποχή; 

2.  Σε ποιο χρόνο βρίσκονται τα ρήµατα του ποιήµατος και γιατί; 
3.  α) Ποιες ενότητες διακρίνετε στο απόσπασµα; 

β) Σε τι διαφέρουν µεταξύ τους ως προς τον τόνο; 
4.  α) Ποιες παροµοιώσεις αισθητοποιούν την πτώση της Χώρας; 

β) Ποια στάδια θα ακολουθήσει ο ξεπεσµός της;  
5.  Με ποιες εικόνες παρουσιάζεται ο αφανισµός της Ψυχής; 
6.  Ποιο ποιητικό µέτρο και ποια είδη οµοιοκαταληξίας χρησιµοποιούνται στο 

ποίηµα; 
7.  Να εντοπίσετε χαρακτηριστικά σχήµατα λόγου από το ποίηµα (εικόνες, 

χιαστό, κύκλο, παροµοιώσεις, παρηχήσεις κ.ά.) και να δείξετε τη λειτουργι-
κότητά τους. 

8.  Μελετητές επισηµαίνουν το λυρισµό, τη µεγαλοπρέπεια του λόγου και τα υψη-
λά νοήµατα του ποιήµατος. Συµφωνείτε; Να αιτιολογήσετε τη γνώµη σας. 

9.  Με ποια εκφραστικά µέσα επιτυγχάνεται ο προφητικός τόνος του 
αποσπάσµατος; 

10.  Ο ποιητής διακρίνεται για τη γλωσσοπλαστική του ικανότητα. Να στηρίξετε 
την άποψη αυτή µε εκφράσεις και λέξεις από το ποίηµα. 

 

2.3. Σχολιασµός ή σύντοµη ανάπτυξη χωρίων του κειµένου: 

1. α) Πού απευθύνεται ο ποιητής στην α΄ ενότητα (στ.1-24); 
β) Τι προφητεύει για τη Χώρα; 

2.  Ποια άποψη εκφράζει ο ποιητής στους στίχους 5-9 για την ιστορική 
παρουσία της «Χώρας» στον κόσµο; 

3.  α) Πώς χαρακτηρίζει ο ποιητής τη Χώρα στην οποία απευθύνεται;  
β) Γιατί ο δρόµος της παροµοιάζεται µε το δρόµο του ήλιου; Ποιο συναί-

σθηµα δηµιουργεί στον αναγνώστη η εικόνα της Φήµης που σαλπίζει την 
πτώση της Χώρας; 
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4.  Με τι παροµοιάζεται ο θάνατος της χώρας στους στίχους 11-16; Είναι 
επιτυχηµένες οι παροµοιώσεις; 

5.  Ποια εντύπωση επιδιώκει να δηµιουργήσει ο ποιητής στους στίχους 15-22;  
6.  Πώς θα συµπεριφερθεί ο Καιρός στην Πολιτεία; Γιατί; 
7.  Τι προφητεύει ο ποιητής για την Ψυχή της Πολιτείας στη β΄ ενότητα (στ.25-41); 
8. α) «Ω Ψυχή παραδαρµένη από το κρίµα!»: Ποιο είναι το νόηµα της 

επιφώνησης «Ω Ψυχή»; 
β) Ποιο νοµίζετε ότι είναι το κρίµα της Ψυχής; 

9.  Η λύτρωση της Ψυχής από την αµαρτία παρουσιάζεται ως πράξη αγάπης και 
αποτέλεσµα οίκτου του Θεού («όσο να σε λυπηθεί της αγάπης ο θεός»). Αν 
εφαρµόσουµε το αρχαίο ηθικό σχήµα αµαρτία  άτη5, µε ποια συµφορά 
πλήρωσε τα κρίµατά της η Χώρα µε βάση το ποίηµα; 

10.  Ο Αιµίλιος Χουρµούζιος, σχολιάζοντας το στίχο «θα γδυθείς της αµαρτίας το 
ντύµα», δίνει την ακόλουθη ερµηνεία στην αµαρτία: «Αµαρτωλή είναι η χώρα όχι 
γιατί βγήκε από το δρόµο του Θεού, αλλά γιατί µόλεψε τις θετικές αξίες της ακµής 
της, παραγνώρισε τη σηµασία της αποστολής της και ποδοπάτησε την αρετή...»6. 
α) Πώς κρίνετε την ερµηνεία αυτή; 
β) Σε ποιες άλλες αιτίες µπορεί να οφείλεται η παρακµή των εθνών;  

11.  Από ποια στοιχεία θα συνειδητοποιήσει η Ψυχή την επικείµενη αναγέννηση; 
12.  «Θα ’ρθει κι η ώρα»: Πώς αντιλαµβάνεστε το νόηµα της φράσης αυτής;  
13.  Ποιες έννοιες προσωποποιούνται στο ποίηµα; 
14.  «Τα φτερά τα πρωτινά σου τα µεγάλα»: Ποιες αξίες συνθέτουν το προηγούµε-

νο µεγαλείο της Χώρας; 
15.  Πολλοί ερµηνευτές βλέπουν στο στίχο 41 υπαινιγµό στη λεγόµενη Μεγάλη 

Ιδέα των Ελλήνων (δηλ. την ανάκτηση των αλύτρωτων εδαφών). Να σχολιά-
σετε την άποψη αυτή7. 

16.  Σε ποια σηµεία φαίνεται η αγάπη του ποιητή για την πατρίδα του; 
17.  Είναι αισιόδοξος ή όχι ο ποιητής για το µέλλον της Χώρας; Να αιτιολογήσε-

τε την απάντησή σας µε συγκεκριµένες αναφορές στα αποσπάσµατα.  

                                                 
5 Βλ. Ι. Συκουτρή, «Ο ∆ωδεκάλογος του Γύφτου, δύο διαλέξεις», Αφιέρωµα Νέων Γραµµάτων,  
Γκοβόστης, Αθήνα, σ. 136. 

6 Ο Παλαµάς και η εποχή του, τ. Β΄, ∆ιόνυσος, Αθήνα, σσ. 140-141. 
7 Βλ. Φ. Μιχαλόπουλος, «Κωστής Παλαµάς», Νέα Εστία, Χριστούγεννα 1943, σ. 188. 
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2.4. Σχολιασµός αδίδακτου λογοτεχνικού κειµένου: 
 

∆ωδεκάλογος του Γύφτου, Λόγος Ι 
 

«Κι απάνου απ’ όλες τις πατρίδες 
 δόξα σ’ εσένα ιδεατή 
 κορφή, υπερούσια Πολιτεία 
 της µουσικής µου κόρη εσύ! 

 
 Πίνει το γάλα σου ο πολίτης 
 και υπάκοος µ’ εσένα ζη, 
 κ’ ελεύτερος µε την ψυχή του, 
 κ’ είν’ η ζωή του αρµονική.»  

 
Να αναπτύξετε το νόηµα των παραπάνω στίχων από τον Αναστάσιµο Λόγο (Ι΄) 
του ∆ωδεκάλογου, όταν η Πολιτεία έχει αναστηθεί. 
 

3.  ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ  
1.  Είναι γνωστή η αρχαιολατρία του ποιητή8. Πώς συνάγεται από το ποίηµα αυτό;  
2.  Να εκφράσετε τις κρίσεις σας για τη γλώσσα του ποιήµατος και τις 

δυνατότητες του ποιητικού λόγου του Παλαµά, µε βάση αυτό το ποίηµα.  
3.  Έχοντας ως αφετηρία το ποίηµα αυτό, να απαντήσετε στο ερώτηµα: πώς 

νοµίζετε ότι µπορεί ο ποιητικός λόγος να προσφέρει κοινωνικό έργο;  
4.  Έχει ειπωθεί ότι ο Προφητικός αποτελεί «ένα προσκλητήριο σ’ ολόκληρο τον 

Ελληνισµό». Να στηρίξετε, αν συµφωνείτε, την άποψη αυτή µε βάση τα 
συγκεκριµένο απόσπασµα. 

 

4.  ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ - ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
1.  Να παρουσιάσετε το περιεχόµενο όλου του ∆ωδεκάλογου του Γύφτου και να 

δώσετε τις πιθανές ερµηνείες για το συµβολισµό του Γύφτου. 
2.  Να γράψετε ένα δοκίµιο έκτασης περίπου 200 λέξεων, καταγράφοντας τις κρίσεις 

σας σχετικά µε την ποιητική τεχνοτροπία των ποιητών: Παλαµά - Σικελιανού - 
Καβάφη (µε βάση τα ποιήµατα που περιέχονται στο σχολικό βιβλίο). 

3.  Να συγκρίνετε το ποίηµα του Γ. Γρυπάρη «Οι Εστιάδες» µε το απόσπασµα 
του Παλαµά από τον Προφητικό, ως προς τις ιδέες και τη γλώσσα. 

5.  ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

                                                 
8 Βλ. Π.∆. Μαστροδηµήτρη, «Συνοπτική εισήγηση για την αρχαιολατρία του Παλαµά», Φιλολογι-
κή, ό.π., σσ.14-15. 
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Κριτήριο για ωριαία γραπτή δοκιµασία 

(45 λεπτά περίπου) 
 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: .......................................................................................  
ΤΑΞΗ: ........................... ΤΜΗΜΑ: ........................ 
ΜΑΘΗΜΑ: Κείµενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας 

Κ. Παλαµά, «∆ωδεκάλογος του Γύφτου» 
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ: ........................................................ 
 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ: 
1. Ποια εκφραστικά µέσα πετυχαίνει ο ποιητής να δώσει προφητικό τόνο στο 

ποίηµα; 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 

Μονάδες 3 
 
2.  Ποιες ψυχικές διαθέσεις του ποιητή-προφήτη διαφαίνονται στο ποίηµα και 

µε ποιες εικόνες εκφράζονται κυρίως; 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 

Μονάδες 6 
 
3.  Ποιος είναι ο φιλοσοφικός στοχασµός του Παλαµά στο ποίηµα αυτό; Ποιες 

προσωποποιηµένες έννοιες προβάλλουν αυτόν το στοχασµό; 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 

Μονάδες 5 
 
4. Να ερµηνεύσετε τους παρακάτω στίχους: 

α) «Πάει το ψήλος ... ήλιου» (στ. 5-9) 
β) «Και θ΄ ακούσεις ... κύµα» (στ. 30-34) 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 

Μονάδες 6 


