
1. ΚΕΙΜΕΝΟ 
 

Αγγ. Σικελιανού: «Ιερά Οδός» 
(Κ.Ν.Λ. Β΄ Λυκείου, σσ.135-139) 

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

γραµµατολογικά στοιχεία 
1. Α. Ποια από τα παρακάτω θεωρείτε ως γνωρίσµατα της ποίησης του Αγγ. 

Σικελιανού µε βάση το συγκεκριµένο ποίηµα:  
α) Λατρεία της φύσης 
β) Πίστη σε πρωτογονικές θρησκείες 
γ) Έµπνευση από τα κατορθώµατα ηρώων 
δ) Γνώση του αρχαίου ελληνικού πνεύµατος 
ε) Λατρεία θρησκείας, γυναίκας, πατρίδας 

 στ) Λυρική διάθεση 
Β. Να βάλετε σε κύκλο τις σωστές απαντήσεις, δίνοντας και τις σχετικές 

αναφορές σε στίχους. 
2.  Ποια φιλοσοφία ζωής διατυπώνει ο ποιητής στο συγκεκριµένο ποίηµα; 
3.  H «Ιερά Οδός» ήταν αυτή:  

α) όπου γίνονταν τα Ελευσίνια Μυστήρια, 
β) που οδηγούσε στην Ελευσίνα 
γ) όπου βρισκόταν ο ναός της ∆ήµητρας. 
Να βάλετε σε κύκλο τη σωστή απάντηση. 

4. α) Ποια κοινά σηµεία έχουν η ∆ήµητρα, η Αλκµήνη και η Παναγία; 
β) Πώς συνδέονται οι τρεις τους µε τη Μάνα - Αρκούδα; 
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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.  Ποια περιστατικά συγκροτούν τον ποιητικό µύθο; Να διακρίνετε τις σχετικές 
ενότητες. 

2.  Η δοµή του ποιήµατος χαρακτηρίζεται συχνά ως «κυκλική». Πιστεύετε ότι 
ευσταθεί ο χαρακτηρισµός αυτός; Να δικαιολογήσετε την άποψή σας. 

3. α) Ποιος είναι ο χώρος στον οποίο εξελίσσεται ο ποιητικός µύθος; Πώς 
σχετίζεται µε τον τίτλο του ποιήµατος;  

β) Ποιος είναι ο χρόνος κατά τη διάρκεια του οποίου εξελίσσεται ο ποιητι-
κός µύθος; Να αναφερθείτε στους σχετικούς στίχους. 

4. α) Ποια είναι τα πρόσωπα που συµµετέχουν στα «δρώµενα»; 
β) Ποια απ’ αυτά είναι οι κύριοι φορείς της ποιητικής δράσης; Να δικαιολο-

γήσετε την απάντησή σας. 
5.  Πώς διακόπτεται η ήρεµη ατµόσφαιρα που διαµορφώνεται στους στίχους 1-27; 
6.  Να περιγράψετε το σκηνικό στο οποίο εξελίσσεται ο ποιητικός µύθος, δί-

νοντας στοιχεία σχετικά µε το χώρο, το χρόνο, το τοπίο, τις ασχολίες, τα πρό-
σωπα που το πλαισιώνουν. 

7.  Αφού εντοπίσετε τις παροµοιώσεις του ποιήµατος, 
α) να τις αναλύσετε στα επιµέρους στοιχεία τους 
β) να διερευνήσετε τη λειτουργία τους στην πορεία του ποιήµατος. 

8.  α) Ποιος είναι ο ρόλος του αφηγητή στα δρώµενα; 
β) Συµµετέχει ο ίδιος στην εξέλιξη του µύθου; 
Στην απάντησή σας να στηριχθείτε σε στοιχεία µορφής και περιεχοµένου του 
κειµένου. 

9.  «∆ρόµος της Ψυχής» (στ13), «Μεγάλη Θεά», «αιώνια Μάνα» (στ.45), 
«Μυηµένη» (στ.95): Γιατί, κατά τη γνώµη σας, ο ποιητής επέλεξε να 
αποδώσει τις λέξεις αυτές µε κεφαλαίο; 

10.  Έχει συνείδηση του χρόνου ο αφηγητής; Να δικαιολογήσετε την απάντησή 
σας. 
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11.  Με ποια εκφραστικά µέσα και στοιχεία περιεχοµένου πετυχαίνει ο αφηγητής, 
από τους στίχους 97 κ. εξής, να επαναφέρει τον αναγνώστη στο αρχικό 
µοτίβο; 

12.  Πώς επηρεάζει την ψυχική διάθεση του αναγνώστη η συσσώρευση των 
επιθέτων στο ποίηµα; 

13.  Σύµφωνα µε το εισαγωγικό σηµείωµα του βιβλίου σας1 ο Αγγ. Σικελιανός 
«…. οραµατιζόταν ένα γενικό θρησκευτικό µύθο που θα εµπεριείχε τη λατρεία 
της φύσης και της ζωής, τις πρωτογονικές µητριαρχικές θρησκείες, το αρχαίο 
ελληνικό πνεύµα ….τη χριστιανική συµβολική…». Ποια από τα στοιχεία που 
παρέχει το ποίηµα δικαιολογούν την παραπάνω άποψη; 

14.  Σύµφωνα µε το εισαγωγικό σηµείωµα του βιβλίου σας2 ο Αγγ. Σικελιανός 
«ξεκίνησε από το συµβολισµό και προχώρησε στη συνειδητοποίηση µερικών 
βασικών απόψεων για τη θέση του µέσα στη ζωή και την ένωση της ψυχής του 
µε το κέντρο του παντός». Πιστεύετε ότι η «Ιερά Οδός» στηρίζει την παραπά-
νω άποψη; Να απαντήσετε δίνοντας - όπου είναι δυνατόν - και τις σχετικές 
αναφορές σε στίχους.  

15.  Να σχολιάσετε, παραπέµποντας σε σχετικά χωρία του ποιήµατος, τις 
παρακάτω απόψεις που έχουν, κατά καιρούς διατυπωθεί για τον Αγγ. 
Σικελιανό:  
α) Το κυριότερο χαρακτηριστικό του ήταν «σεπτός» και «ελληνικός»  

(Ν. Βρεττάκος), 
β) Προσωποποίησε σε µέγιστο βαθµό την έννοια του λυρισµού (Π. Πρεβε-

λάκης), 
γ) Κατά κανόνα «υπήρχε» ο ίδιος µέσα στα ποιήµατά του (Ευ. Παπα-

νούτσος),  
δ) Ήταν «πουλί της καταιγίδας» (Ν. Βρεττάκος). 
 
 
 

2.3. Σχολιασµός ή σύντοµη ανάπτυξη χωρίων του κειµένου: 

                                                           
1 Κ.Ν.Λ. Β΄ Λυκείου, σ. 132. 
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1. α) Ποιο είναι το κεντρικό επεισόδιο της αφήγησης; Να το αποδώσετε 
σύντοµα σε πεζό λόγο. 

β) Ποιοι συµµετέχουν σ’ αυτό και ποιος ο ρόλος τους; 
2.  Για ποιο λόγο επιλέγει ο ποιητής να συµβολίσει τους περαστικούς µε ίσκιους 

(στ. 18); Να αναπτύξετε σύντοµα την απάντησή σας. 
3. Τι συναισθήµατα σας προκαλούν οι φράσεις: 

α) «σα µεγάλο παιχνίδι, σαν ανίδεο µικρό παιδί», 
β) «του πόνου το µάκρος και την πίκρα της σκλαβιάς»; 

4. α) Πώς αντιδρά η Μάνα - Αρκούδα στη βίαιη συµπεριφορά του Ατσίγγανου 
προς το µικρό αρκούδι; 

β) Η αντίδρασή της ανταποκρίνεται στη στάση που θα αναµένατε να 
ακολουθήσει µητέρα ανθρώπου; 

5.  Να σχολιάσετε τους στίχους 73 - 85 λαµβάνοντας υπόψη κυρίως τις φράσεις: 
ορθοµένη από τη βία του χαλκά, τρανή αρκούδα, µαρτυρικό τεράστιο σύµβολο 
όλου του πόνου του πανάρχαιου, ο φόρος της ψυχής, καθώς στο ντέφι µέσα 
έριχνα …… µια δραχµή. 

6.  Πώς αντιλαµβάνεστε τον τρόπο µε τον οποίο παροµοιάζει τον εαυτό του ο 
αφηγητής στους στίχους 3-8 και 100 κ. εξής; 

7.  Ο ποιητής κινείται σ’ ένα χρόνο απροσδιόριστο. Σε τι εξυπηρετεί αυτό; Η 
απάντησή σας να µην υπερβαίνει τις 250 λέξεις. 

8. α) Ποια είναι, για τον αφηγητή, η βαθύτερη σηµασία της πορείας του προς 
την Ελευσίνα µέσω της Ιεράς Οδού; 

β) Μεταβάλλεται η ψυχική του διάθεση κατά την εξέλιξη του µύθου; 
9. Πώς θα συνεχίζατε εσείς το ποίηµα µετά το στ. 109; 

10. Είναι κατά τη γνώµη σας αισιόδοξη η εξέλιξη που οραµατίζεται ο ποιητής; 
11.  α) Ποιο είναι το θέµα που απασχολεί τον ποιητή στην «Ιερά Οδό»; 

β) Πιστεύετε ότι ένα τέτοιο θέµα θα άγγιζε και το σύγχρονο άνθρωπο; 
 
 
 

                                                                                                                                               
2 ό.π., σ. 74. 
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2.4.Σχολιασµός αδίδακτου λογοτεχνικού κειµένου: 
 

Ελένη Λαδιά, «Η Θητεία»3 
 

«Περάσαµε τις πύλες του Άδη, όπως λέει ο ορφικός στίχος για την 
Ελευσίνα. ∆ήµου Ελευσίνος, τόθι περ πύλαι εισ’ Αίδαο. Αγαπητέ 
µου, Νικηφόρε, βρισκόµαστε στον χώρο της µεγάλης λατρείας...» 
Η φωνή του κοβόταν απότοµα. Κι ύστερα, κοιτάζοντάς µε, πρόφε-
ρε µε επισηµότητα! 
‘Σκέφτηκα αυτό που είπες µέσα στο αυτοκίνητο. Κι εδώ, σ’ αυτό 
τον ιερό χώρο της Ελευσίνας, προτείνω µια αδερφοποίηση’. 
Έτρεµα καθώς τον άκουγα, και άθελά µου τα µάτια µου γέµισαν 
δάκρυα. 
‘Είµαι έτοιµος’, απάντησα σιγά και µε σταθερότητα. 
Ο Λάζαρος µου φάνηκε απόµακρος, χανόταν µέσα στους αιώνες, 
άλλαζε µορφή και ενδυµασία και ξανάφτανε στην φτωχή µου 
όραση µε το πρόσωπο ενός ιεροφάντη. 
‘Εσύ κι εγώ’, είπε µε ιεροπρέπεια, ‘ορκιζόµαστε να θεωρούµε την 
Ελευσίνα ως σύµβολο ψυχικής κάθαρσης. Κι όταν αισθανόµαστε 
την ψυχή µας να βαραίνει από το κακό, οι δυό µας ή ο καθένας 
χωριστά, αλλά ποτέ µε κανέναν άλλο, θα ερχόµαστε εδώ, για να 
καθαρθούµε’. 
Ύστερα µε φίλησε στο µέτωπο. Έκανα το ίδιο. 
Κι από τότε, όταν νιώθω το µέτωπό µου να πυρώνει, αυτός ο 
τελετουργικός ασπασµός µου οξύνει την µνήµη και θέλω να 
επισκεφτώ την Ελευσίνα, επιθυµία που φανερώνει ότι η ψυχή µου 
αρχίζει να ρυπαίνεται. Γνωρίζω πως κάτι πολύ σπουδαίο και 
καθοριστικό για την ζωή µου συνέβη εκεί. 
......................................................................................................... 
Κι αν αναζητήσουµε το βαθύτερο νόηµα-κατά την γνώµη µου 
βέβαια- των Ελευσινίων Μυστηρίων, δεν θα συναντούσαµε µόνο 
τις ορφικές δοξασίες για την αθανασία της ψυχής και την 
µεταθανάτια ζωή, ούτε τις πυθαγόρειες ιδέες και το δράµα των 
διονυσιακών, αλλά κάτι ουσιαστικότερο. 

                                                           
3 Λαδιά Ε., Η Θητεία, εκδ. Εστία 1994, σσ. 397, 398, 401. 
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Η πορεία προς την Ελευσίνα µέσω της Ιεράς Οδού, είναι το αίτηµα 
της ψυχικής κάθαρσης, η απογείωση του πνεύµατος, το θαύµα της 
µεταφυσικής. 
Μήπως αυτή η ανάγκη δεν γεννήθηκε και σ’ εµάς τους δύο, 
Νικηφόρε, στο δρόµο για την Ελευσίνα; Κι αυτή η συµβολική µας 
αδερφοποίηση δεν φέρνει ίσως έναν απόηχο των Ελευσινίων 
Μυστηρίων; Έλευσις, Ελευσίς, είπε συλλογισµένος ο Λάζαρος, ‘ο 
ερχοµός του θαυµαστού’. Στον εικοστό αιώνα το µήνυµα της 
Ελευσίνας παραµένει αναλλοίωτο. Αρκεί ο άνθρωπος να µπορεί να 
το ακούει». 

(απόσπασµα) 
 
α) Πώς αντιλαµβάνονται την πορεία στην Ελευσίνα οι ήρωες της Θητείας; 
β) Συµφωνεί, σε γενικές γραµµές, το πνεύµα τους µε αυτό που διαπνέει την 

«Ιερά Οδό»; Να δικαιολογήσετε και να αναπτύξετε την απάντησή σας. 
 
 
3.  ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ 
1. Αφού αναζητήσετε πιθανά σηµαινόµενα πίσω από τα σύµβολα δρόµος, 

πέτρα, Γύφτος, αρκούδα, αρκουδάκι, να δώσετε τη δική σας ερµηνεία για το 
θέµα που θίγεται στο ποίηµα. 

2. Ο αφηγητής στο στ. 95 ονοµάζει την ψυχή του Μυηµένη. Πώς σχετίζεται η 
µύηση αυτή µε τον τίτλο του ποιήµατος; Σε ποια επίπεδα συντελείται και 
πώς την αντιλαµβάνεστε; 

 
 
4. ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ - ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
1.  Να µελετήσετε το περιεχόµενο της διδασκαλίας των Ορφικών. Στη συνέχεια, 

αφού λάβετε υπόψη σας ότι η «Ιερά Οδός» ανήκει σε συλλογή µε τον τίτλο 
«Ορφικά», να παρουσιάσετε στην τάξη σας σύντοµο δοκίµιο στο οποίο θα 
προσπαθήσετε να ανιχνεύσετε τη σύνδεση του ποιήµατος µε την ορφική 
διδασκαλία. 

2.  Να παρουσιάσετε στην τάξη σας µε µακέτα ή σχέδιο το σκηνικό της «Ιεράς 
Οδού» προβάλλοντας, κατά το δυνατόν, τον περιβάλλοντα χώρο (φύση, 
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ατµόσφαιρα, σκηνές καθηµερινής ζωής, ποταµό, οδό, Ελευσίνα), τα 
ουσιαστικότερα για το µύθο σηµεία (δρόµος, πέτρα) και τα πρωταγωνιστικά 
πρόσωπα της αφήγησης (Γύφτο, αρκούδα, αρκουδάκι, αφηγητή). 

3. α) Να συγκεντρώσετε και να εκθέσετε φωτογραφικό υλικό από τη σηµερινή 
Ιερά Οδό και τη σύγχρονη Ελευσίνα και µε τη βοήθεια αρχαιολογικών 
αναπαραστάσεων να το αντιπαραβάλλετε µε εκείνο της αρχαιότητας. 

β) Να συνθέσετε ένα συνοδευτικό κείµενο όπου θα διατυπώνονται τα 
συµπεράσµατά σας από τη σύγκρισή του υλικού καθώς και οι σχετικές 
αναφορές στο ποίηµα.  

4.  Να ακούσετε και να σχολιάσετε στην τάξη το τραγούδι του Μ. Χατζηδάκι: «Ο 
εφιάλτης της Περσεφόνης» σε στίχους Ν. Γκάτσου (δίσκος: Τα Παράλογα). 

5.  Να παρουσιάσετε στην τάξη εικόνα της τοιχογραφίας µε θέµα την αρπαγή 
της Περσεφόνης από τον τάφο του Φιλίππου στη Βεργίνα4 και σε σύντοµο 
συνοδευτικό κείµενο να συγκρίνετε την ατµόσφαιρα της τοιχογραφίας µε το 
σκηνικό του ποιήµατος. 

6.  Αφού ενηµερωθείτε σχετικά µε τις γιορτές της ∆ήµητρας και τα Ελευσίνεια 
µυστήρια, να προσπαθήσετε σε ένα σύντοµο δοκίµιο να εξηγήσετε γιατί ο 
ποιητής συνέδεσε τη δική του ψυχική Μύηση µε εκείνη των Ελευσινείων. 

7.  Αφού διαβάσετε µία ή δύο από τις οµιλίες του Αγγ. Σικελιανού µε τίτλο 
«Ελευσίνεια ∆ιαθήκη»5, να επιλέξετε και να παρουσιάσετε στην τάξη 
αποσπάσµατά τους όπου διατυπώνονται ίδιες ανησυχίες και ελπίδες µε αυτές 
που εκφράζει ο ποιητής στην «Ιερά Οδό».  

 
 
 
 
 

                                                           
4 Ανδρόνικος Μ. κ.ά., «Φίλιππος, Βασιλεύς Μακεδόνων», εκδ. Εκδοτική Αθηνών Α.Ε., Αθήνα 

1980, σσ. 205, 208, εικ. 111. 
5 Σικελιανός Α., «Η Ελευσίνεια ∆ιαθήκη» π. Τα Νέα Γράµµατα, 1936, σελ. 45 κ. εξής. 
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5. ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 

Κριτήριο για ωριαία γραπτή δοκιµασία 
(45 λεπτά περίπου) 

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

Αγγ. Σικελιανός, «Ιερά Οδός» 
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ: ........................................................ 
 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ: 
1.  Ποια περιστατικά συγκροτούν τον ποιητικό µύθο; 

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  
Μονάδες 6 

 
2.  Ποιο είναι το θέµα που απασχολεί τον ποιητή στην «Ιερά Οδό»; 

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  
Μονάδες 5 

 
3.  Ποιος είναι ο ρόλος του αφηγητή στα δρώµενα; 

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  
Μονάδες 4 

 
4.  Τι συµβολίζουν ο δρόµος, η πέτρα, ο Γύφτος, η αρκούδα και το αρκουδάκι; 

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  
Μονάδες 5 


