
1. ΚΕΙΜΕΝΟ: 
 

Μίλτου Σαχτούρη: «Η Αποκριά» 
(Κ.Ν.Λ. Β΄ Λυκείου, σσ. 287-288) 

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

γραµµατολογικά στοιχεία: 
1.  Ποια στοιχεία εντάσσουν το συγκεκριµένο ποίηµα , κατά τη γνώµη σας , στη 

νεότερη ποίηση; 
2.  Mε ποια ιστορική εποχή συνδέεται «H Aποκριά»; Ποια σηµεία από το 

κείµενο σας βοηθούν να το διαπιστώσετε; 
3.  Ποια είναι η σχέση του τίτλου της συλλογής Με το πρόσωπο στον τοίχο µε το 

περιεχόµενο του ποιήµατος; 
4.  Nα δώσετε δύο παραδείγµατα υπερρεαλιστικής γραφής µέσα από το ποίηµα 

και να δικαιολογήσετε την άποψή σας. 
5.  Υποστηρίζεται ότι το ποίηµα αποτελεί διαµαρτυρία ενάντια στον πόλεµο. 

Ποια είναι τα στοιχεία της γραφής του ποιητή που εκφράζουν αυτή τη 
διαµαρτυρία καλύτερα; 

6.  Σε κάποια συνοµιλία του µε άλλους λογοτέχνες, ο Μίλτος Σαχτούρης είπε: 
«Και άλλοτε έχω πει πως αν δεν ήµουν ποιητής θα ήθελα να είµαι 
ζωγράφος».Έχει κατά τη γνώµη σας σχέση το ποίηµα που διαβάσατε µ’ αυτή 
την επιθυµία του;1 

 

                                                 
1 Φωστιέρης Αντ., Νιάρχος Θαν, « Απευθύνοµαι στη δύσκολη µοίρα µου », π. η λέξη, τχ. 123-124, 
Σεπτέµβρης –∆εκέµβρης ’94 , σσ. 584-587. 
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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.  Ποιοι είναι οι δύο θεµατικοί άξονες του ποιήµατος; Ποιος από τους δύο 
τονίζεται περισσότερο; 

2.  Φαντασθείτε ότι ο Σαχτούρης στήνει ένα σκηνικό, χρησιµοποιώντας τις λέ-
ξεις του ως υλικά. Ποιες απ’ αυτές συµβάλλουν σ’ αυτή του την προσπάθεια; 

3.  Η τραγωδία του εµφύλιου πολέµου είναι η µία πραγµατικότητα. Η άλλη είναι 
η Αποκριά. Με ποιον τρόπο συνδέονται στη µικρή ιστορία του ποιήµατος; 

4.  Σε κάθε εικόνα υπάρχουν στοιχεία που χαρακτηρίζουν τη µία από τις δύο 
πραγµατικότητες του ποιήµατος. Να ξεχωρίσετε τα στοιχεία που αντιστοι-
χούν σε κάθε εικόνα. 

5.  Ποια είναι κατά τη γνώµη σας τα σύµβολα του Σαχτούρη στο ποίηµα; 
Μπορείτε να διευκρινίσετε το ρόλο τους; 

6.  Ο ποιητής προσπαθεί να δώσει αφηγηµατικό τόνο στο κείµενο χρησιµοποιώ-
ντας ιστορικούς χρόνους. Πιστεύετε ότι το πετυχαίνει; ∆ικαιολογήστε την 
απάντησή σας. 

7.  Να σχολιάσετε το ρόλο των ρηµάτων στο ύφος του ποιήµατος. 
8.  Ο ποιητής δίνει µια φανταστική όψη στην πραγµατικότητα µε τη βοήθεια του 

στοιχείου του παραλόγου. Συµφωνείτε µε την παραπάνω άποψη; Να 
δικαιολογήσετε την απάντησή σας.2 

9.  Ποια είναι τα αντιλυρικά στοιχεία της «Αποκριάς»; 
10.  Nα βρείτε τις αφηγηµατικές ενότητες του θέµατος και να σχολιάσετε το ρόλο 

τους στη δοµή του ποιήµατος. 
11.  Ποιος είναι κατά τη γνώµη σας ο ρόλος της κυκλικής σύνθεσης που 

χρησιµοποιείται στο συγκεκριµένο ποίηµα; 
12.  Ποια αφηγηµατική τεχνική χρησιµοποιεί ο ποιητής για να αποφύγει τη 

συναισθηµατική του εµπλοκή στο ποίηµα; 
2.3. Σχολιασµός ή σύντοµη ανάπτυξη χωρίων του κειµένου: 

1. Με ποιες λέξεις µας δίνεται η εµπειρία του πολέµου; 

                                                 
2 Μόνιος Γ., «Mίλτου Σαχτούρη: Η Αποκριά», π. Νέα Παιδεία, τ. 36, Φθινόπωρο 1985 , σ. 133. 
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2.  Ποιο κατά τη γνώµη σας είναι το θεµατικό κέντρο της «Aποκριάς»; 
3.  Πιστεύετε ότι συµµετέχει συναισθηµατικά ο ποιητής στα γεγονότα που περι-

γράφει; 
4.  Μπορείτε να περιγράψετε µε δικά σας λόγια αυτό το φανταστικό κόσµο της 

«Αποκριάς»; 
5.  Γιατί γίνεται κατά τη γνώµη σας «µακριά» αυτή η «Aποκριά»; Γιατί 

χρησιµοποιεί ο ποιητής αυτή τη λέξη; 
6.  «....µόνο περνούσαν φάλαγγες στρατιώτες εν δυο ....» µπορείτε να σχολιάσετε 

το συγκεκριµένο στίχο και να εξηγήσετε γιατί ο ποιητής χρησιµοποιεί τη 
λέξη «µόνο»; Θεωρείτε αυτή τη λέξη καθοριστική για το ποίηµα; 

7.  Mε αφορµή τους στίχους «...πεθαµένα παιδιά ανέβαιναν – ξεχάσει.». Να 
αναπτύξετε την άποψή σας γενικότερα για τον πόλεµο. 

9 Πού µας µεταφέρει η εικόνα των στίχων 7 και 8; Γιατί µεταµορφώνεται κατά 
τη γνώµη σας ο χαρτοπόλεµος της αποκριάς σε «γυάλινο χαρτοπόλεµο»; 

10.  «Το βράδυ βγήκε το φεγγάρι ............µαχαιρωµένο». Προσπαθήστε να σχολιά-
σετε τους προηγούµενους στίχους επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον σας κυ-
ρίως στο ρόλο του φεγγαριού. Ποια διαδικασία ολοκληρώνεται µε το «πέτα-
γµα» του φεγγαριού στη θάλασσα; 

11.  Ποιοι στίχοι από την «Αποκριά» αποδίδουν περισσότερο τη φρίκη του 
πολέµου; Να αιτιολογήσετε τη γνώµη σας. 

12. Πρωταρχικό στοιχείο της γιορτής της αποκριάς αποτελεί η µεταµφίεση. Τι 
µεταµφιέζεται από τον ποιητή στο προκείµενο ποίηµα και γιατί; 

13.  Ποια εικόνα τονίζει περισσότερο τη φρίκη, τη µοναξιά και την απόγνωση; 
Nα δικαιολογήσετε την άποψή σας. 

14.  Πώς συνδέεται ο τίτλος µε το περιεχόµενο του ποιήµατος; 
 
 
 
 
 

2.4. Σχολιασµός αδίδακτου λογοτεχνικού κειµένου: 
 

Νίκος Εγγονόπουλος «Ποίηση 1948» 

 121



 
τούτη η εποχή  
του εµφυλίου σπαραγµού  
δεν είναι εποχή  
για ποίηση  
κι άλλα παρόµοια. 
σαν πάει κάτι  
να  
γραφεί  
είναι  
ως άν  
να γράφονταν  
από την άλλη µεριά  
αγγελτηρίων  
θανάτου. 
γι' αυτό και  
τα ποιήµατά µου  
είν’ τόσο πικραµένα  
(και πότε -άλλωστε- δεν ήσαν;) 
κι είναι  
-πρό πάντων-  
και  
τόσο  
λίγα. 

(«Ελευσίς», 1948)3 
 

                                                 
3 Εγγονόπουλος Ν., Η ελληνική ποίηση, τ. ∆΄, εκδ. Σοκόλη, Αθήνα 1990, σ. 346. 
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Μανόλης Αναγνωστάκης «στο Νίκο Εγγονόπουλο 1949»4 
 

Φίλοι  
Πού φεύγουν  
Πού χάνονται µια µέρα  
Φωνές  
τη νύχτα  
Μακρινές φωνές  
Μάνας τρελής στους έρηµους δρόµους  
Κλάµα παιδιού χωρίς απάντηση  
Ερείπια  
Σαν τρυπηµένες σάπιες σηµαίες  
Εφιάλτες  
Στα σιδερένια κρεβάτια  
Όταν το φως λιγοστεύει  
Τα ξηµερώµατα. 

(Μα ποιος θα µιλήσει για όλα αυτά;) 
  

Αφού διαβάσετε τα παραπάνω ποιήµατα των Νίκου Εγγονόπουλου και Μανόλη 
Αναγνωστάκη, να σχολιάσετε τα σηµεία που ορίζουν το κοινό θεµατικό κέντρο 
µε την «Αποκριά». 

 
 

3. ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ 
1.  Ο Πάµπλο Πικάσσο ζωγράφισε το 1937 την Γκουέρνικα. Την έµπνευση για τον 

πίνακα έδωσε στον Πικάσσο η καταστροφή της οµώνυµης πόλης των Βάσκων 
από τους βοµβαρδισµούς των γερµανών Ναζί. Το έργο έγινε σύντοµα αποδεκτό 
ως σύµβολο διαµαρτυρίας και καταγγελίας. Να συγκρίνετε τον τρόπο µε τον 
οποίο εµφανίζεται η διαµαρτυρία για τον πόλεµο στην Γκουέρνικα και στην 
Αποκριά του Σαχτούρη. 
(Την Γκουέρνικα µπορείτε να τη βρείτε στο βιβλίο Κ.Ν.Λ. Γ΄ Λυκείου, σ. 274) 

                                                 
4 Αναγνωστάκης Μ., Τα Ποιήµατα 1941-1971, εκδ. Στιγµή, Αθήνα 1986, σ. 76. 
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2.  Να σχολιάσετε τον τρόπο µε τον οποίο αποδίδονται η πραγµατικότητα της 
Αποκριάς και η πραγµατικότητα του εµφύλιου στο ποίηµα «Η Αποκριά». 

3.  Ποιες εντυπώσεις για τον πόλεµο σας δηµιούργησε το ποίηµα αυτό του Σαχτούρη; 
 
 
4. ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ - ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
1.  Να διαβάσετε τα ποιήµατα της συλλογής Με το πρόσωπο στον τοίχο του 

Μίλτου Σαχτούρη και να σχολιάσετε τα σύµβολα που χρησιµοποιεί ο 
ποιητής περισσότερο σ’ αυτή τη συλλογή. 

2.  Με αφορµή το οµότιτλο άρθρο της Τατιάνας Γκρίτση-Μιλλιέξ στο περιοδικό 
«H λέξη», τ.123-124, 19945, να σχολιάσετε την άποψη της συγγραφέως ότι 
«...o υπερρεαλισµός στην ποίηση του Σαχτούρη έκρυβε και ούρλιαζε µαζί τη 
φρίκη για τον αλληλοσπαραγµό». 

3.  Ο Μίλτος Σαχτούρης θεωρείται εξπρεσιονιστής. Να βρείτε πληροφορίες γι 
αυτή την τεχνοτροπία και να προσπαθήσετε να αιτιολογήσετε την άποψη 
αυτή µε αναφορές από την «Aποκριά». 

4.  Oι στίχοι που ακολουθούν προέρχονται από το ποίηµα του Γιώργου Σεφέρη 
«Τελευταίος σταθµός». Με ποιον τρόπο εκφράζεται ο Σεφέρης; ∆ιαφέρει από 
αυτόν του Σαχτούρη; Προσπαθήστε να βρείτε τις διαφορές. 

 
«.....Να µιλήσω για ήρωες να µιλήσω για ήρωες; o Mιχάλης 
που έφυγε µ’ ανοιχτές πληγές απ το νοσοκοµείο 
ίσως µιλούσε για ήρωες όταν, τη νύχτα εκείνη 
που έσερνε το ποδάρι του µες τη συσκοτισµένη πολιτεία 
ούρλιαζε ψηλαφώντας τον πόνο µας «Στα σκοτεινά 
πηγαίνουµε στα σκοτεινά προχωρούµε ....». 
Οι ήρωες προχωρούν στα σκοτεινά. 
Λίγες οι νύχτες µε φεγγάρι που µ αρέσουν.»6 

                                                 
5 Γκρίτση - Μιλλιέξ Τ., «Με το πρόσωπο στον τοίχο», π. η λέξη, τχ. 123-124, Σεπτέµβρης - 
∆εκέµβρης 1994, σσ. 570-575. 

6  Σεφέρης Γ., Τελευταίος Σταθµός, Κ.Ν.Λ. Γ΄ Λυκείου, σσ. 45-49. 

 124



 125

5. ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 

Κριτήριο για ωριαία γραπτή δοκιµασία 
(45 λεπτά περίπου) 

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

Μίλτου Σαχτούρη, «Η Αποκριά» 
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ: ........................................................ 
 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ: 
1.  α) Πόσες και ποιες πραγµατικότητες προβάλλει ο ποιητής; 

β) Ποιο είναι το θεµατικό κέντρο του ποιήµατος;  
..........................................................................................................................  

Μονάδες 4 
 

2.  α) Ποιος είναι ο χώρος στον οποίο στήνεται το σκηνικό της «Aποκριάς»; 
β) Ποια εικόνα προσδιορίζει καλύτερα το θέµα; 
γ) Με ποιο τρόπο αρχίζει και τελειώνει το ποίηµα; 
..........................................................................................................................  

Μονάδες 6 
 

3.  H Aποκριά αποτελεί διαµαρτυρία ενάντια στον πόλεµο. Ως προς τι βοηθά η 
χρήση της υπερρεαλιστικής γραφής για να εκφρασθεί αυτή η διαµαρτυρία;  
..........................................................................................................................  

Μονάδες 6 
 

4.  α) Ποια είναι η λειτουργία της αντωνυµίας αυτή στον πρώτο στίχο; 
β) Με ποιον τρόπο προσπαθεί ο ποιητής να δώσει αφηγηµατικό τόνο στο 

κείµενο; 
..........................................................................................................................  

Μονάδες 4 


