
1. ΚΕΙΜΕΝΟ: 
 

Σαρλ Μπωντλαίρ: «Άλµπατρος» 
(Ν.Ε.Λ., Β΄ Λυκείου, A20, σσ. 100-102) 

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

γραµµατολογικά στοιχεία: 
1.  Έχοντας ως βάση το ποίηµα, µπορείτε να συµπεράνετε πώς αντιµετωπίστηκε 

ο Μπωντλαίρ από τους συγχρόνους του; 
2.  Ποιους υπαινιγµούς κάνει ο Μπωντλαίρ για την κοινωνία του καιρού του; Η 

απάντησή σας να στηριχθεί σε συγκεκριµένους στίχους του ποιήµατος. 
3.  Ποια στοιχεία του ποιήµατος µας επιτρέπουν να το εντάξουµε στη σχολή του 

συµβολισµού; 
4.  Ο St. Mallarmé, αναφερόµενος στο συµβολισµό, λέει πως ο ποιητής δε θα 

πρέπει να δηλώνει στο ποίηµά του άµεσα αυτό που θέλει να πει, αλλά 
έµµεσα, µέσα από κάποιο σύµβολο, ώστε ο αναγνώστης να έχει τη χαρά της 
σταδιακής αποκρυπτογράφησης του νοήµατος.1 Αυτή η άποψη βρίσκει 
εφαρµογή στο συγκεκριµένο ποίηµα; Τεκµηριώστε την απάντησή σας, 
παραπέµποντας σε συγκεκριµένους στίχους τους ποιήµατος. 

5.  Ποιες πληροφορίες για τη ζωή του Μπωντλαίρ µπορείτε να αντλήσετε από το 
ποίηµα; 

6.  Κυρίαρχα εκφραστικά µέσα της συλλογής Άνθη του Κακού (από την οποία 
προέρχεται το ποίηµα «Άλµπατρος») είναι ο παραλληλισµός και η αλ-
ληγορία. Χρησιµοποιούνται αυτά τα εκφραστικά µέσα στο συγκεκριµένο 
ποίηµα; Αιτιολογήστε την άποψή σας. 

7.  Το ποίηµα «Άλµπατρος» εντάσσεται στο πρώτο θεµατικό µέρος της συλ-
λογής «Άνθη του Κακού»2 το οποίο αναφέρεται στον καλλιτέχνη, τη ζωή και 
το έργο του. Πώς συνδέεται το ποίηµα µε τα παραπάνω θέµατα; 

                                                 
1 José Pierre, Symbolism, Eyre Methuen, London 1979 και Charles Chadwick, Συµβολισµός, στη σειρά 
Η γλώσσα της κριτικής, αρ. 16, µετάφραση Στ. Αλεξοπούλου, εκδ. Ερµής, Αθήνα 1978, σσ. 9-10. 

2 Φέρει τον τίτλο «Spleen et Ideal» που σε ελεύθερη µετάφραση σηµαίνει «Μελαγχολία, ανία και 
ιδεώδες». 
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8.  «Αντιτιθέµενος [ο ποιητής] στις κοινωνικές συµβάσεις, ανίκανος στα πρακτικά 
θέµατα, προσπαθεί ν’ αποκαλύψει µε την τέχνη του έναν κόσµο µαγικό και 
ιδανικό (...)».3 Αποδίδει αυτή η θέση το περιεχόµενο του ποιήµατος;  

 
 
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.  Πώς θα χαρακτηρίζατε το ύφος του Μπωντλαίρ στο συγκεκριµένο ποίηµα; 
∆ικαιολογήστε την άποψή σας. 

2.  Ποιες αντιθέσεις παρατηρείτε στο ποίηµα; 
3.  Ποιες ενότητες µπορείτε να διακρίνετε στο ποίηµα; Να δώσετε τίτλους που 

να ανταποκρίνονται στο βαθύτερο νόηµα κάθε µιας από αυτές. 
4.  Ποια βασική παροµοίωση διακρίνετε στη δ΄ στροφή; Να την εξηγήσετε µε 

συντοµία. 
5.  Να επισηµάνετε τις παροµοιώσεις και µεταφορές που υπάρχουν στο ποίηµα. 
6.  «Ο ποιητής, που βιώνει τη µετριότητα της ανθρώπινης κοινωνίας, αισθάνεται 

µέσα σ’ αυτήν ξένος και εξόριστος, γιατί βλέπει πως δεν µπορεί ν’ ακολουθή-
σει τα οράµατά του».4 Συζητήστε κριτικά την παραπάνω θέση σε συνάρτηση 
µε το εξεταζόµενο ποίηµα. 

 
 

                                                

2.3 Σχολιασµός ή σύντοµη ανάπτυξη χωρίων του κειµένου: 

1.  Ποια στοιχεία µας δίνει ο ποιητής που µας επιτρέπουν να σκιαγραφήσουµε 
τον ψυχικό κόσµο των ναυτικών; 

2. α) Πώς συµπεριφέρονται οι ναυτικοί στα άλµπατρος, όταν καταφέρνουν να 
τα κατεβάσουν στο κατάστρωµα του καραβιού; 

β) Τι υποκρύπτει αυτή η συµπεριφορά; 
3.  Ποιους νοµίζετε ότι συµβολίζουν οι ναυτικοί; ∆ικαιολογήστε την άποψή σας. 
4.  Ο Μπωντλαίρ χαρακτηρίζει τα άλµπατρος νωχελικά (στ. 3). Θα µπορούσαν 

να χαρακτηριστούν έτσι και οι ποιητές; 

 
3 Ν.Ε.Λ. Β΄ Λυκείου, σ. 101. 
4 Αυτ. 
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5. α) Ποιες ιδιότητες αποδίδει ο Μπωντλαίρ στα άλµπατρος; 
β) Τι συµβολίζουν τα άλµπατρος στο ποίηµα; 

6. α) Γιατί τα άλµπατρος, όταν βρεθούν στο κατάστρωµα του πλοίου, φέρονται 
δειλά και αδέξια; 

β) Ποιο νόηµα νοµίζετε ότι δίνει στο στίχο 10 η τελευταία στροφή; 
7. α) Πώς συµπεριφέρονται τα άλµπατρος, όταν πετούν και πώς όταν βρίσκο-

νται στο κατάστρωµα του καραβιού; 
β) Τι νοµίζετε ότι θέλει να δηλώσει ο Μπωντλαίρ µέσα από αυτή την 

αντίθεση; 
8.  Ο Μπωντλαίρ παροµοιάζει τους ποιητές µε τα πουλιά άλµπατρος. Νοµίζετε 

ότι αυτή η παροµοίωση είναι επιτυχής; ∆ικαιολογήστε την άποψή σας. 
9.  Τι νοµίζετε ότι συµβολίζει η θάλασσα στο ποίηµα και τι το πλοίο; 

10.  Ποια µετάφραση σας άρεσε περισσότερο και γιατί; 
 
 
2.4. Σχολιασµός αδίδακτου λογοτεχνικού κειµένου: 
 
 Κ. Καρυωτάκης, «Μπαλάντα στους άδοξους ποιητές των αιώνων» 
 
Νοµίζετε ότι υπάρχει κάποια νοηµατική συγγένεια ανάµεσα στη «Μπαλάντα 
των άδοξων ποιητών των αιώνων» του Κ. Καρυωτάκη5 και σε αυτό το ποίηµα 
του Μπωντλαίρ; Αιτιολογήστε την άποψή σας. 
 

 Jean Moréas,«Les morts m’ écoutent...» 
 

Κανένα δε ζηλοφθονώ. Η οδύνη τι µε νοιάζει, 
τριγύρω το ακατάλυτο µίσος, η καταφρόνια! 
Αρκεί µόνο που, όσες φορές το χέρι µου σε αδράζει, 
ολοένα πιο τερπνά αντηχείς, ω λύρα µου απολλώνια. 

(απόσπασµα, µετάφραση Κ. Καρυωτάκη) 
 
Πώς αντιµετωπίζει ο Ζαν Μορεάς6 την τέχνη του σε συνδυασµό µε τον 
κοινωνικό του περίγυρο; 

                                                 
5 Κ.Ν.Λ., Β΄ Λυκείου, σσ. 264-266. 
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 Μ. Πολυδούρη, «Σεµνότης» 
 

Την οµορφιά που κλείνω µέσα µου 
κανείς δεν θέλω να την νοιώσει. 
∆ε θα µπορούσε να τη σίµωνε 
χωρίς γι’ αυτό να την πληγώσει. 
................................................. 
Κι αν τη πληγώσει θάναι ανίδεος 
κι ούτε γι’ αυτό θα µετανοιώσει. 

(απόσπασµα) 
 
α) Ποιες ιδέες προβάλλει η Μαρία Πολυδούρη σε αυτό της το ποίηµα; 
β) Υπάρχει κάποια νοηµατική συγγένεια ανάµεσα σε αυτές τις ιδέες και στο 

ποίηµα «Άλµπατρος» του Μπωντλαίρ; 
 
 
3.  ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ  
1. α) Να εντοπίσετε και να καταγράψετε σε στήλη εκείνες τις λέξεις και 

φράσεις που νοµίζετε ότι λειτουργούν ως σύµβολα στο ποίηµα. 
β) Στη συνέχεια να γράψετε δίπλα σε κάθε µία από αυτές ό,τι νοµίζετε ότι 

συµβολίζει. 
2. Να γράψετε ένα πεζό κείµενο έκτασης 200 περίπου λέξεων στο οποίο να 

συνοψίζετε το, κατά την κρίση σας, βαθύτερο νόηµα αυτού του ποιήµατος. 
3. Αφού διαβάσετε προσεκτικά το ποίηµα «Άλµπατρος» του Σαρλ Μπωντλαίρ, 

να απαντήσετε στα ακόλουθα ερωτήµατα: 
α) Ποια γνώµη έχει ο Μπωντλαίρ για τους ποιητές και τον κοινωνικό τους 

ρόλο; 
β) Πώς κρίνετε αυτές τις απόψεις; 

4. α) Οι ποιητές πρέπει να αδιαφορούν, να παρακολουθούν αµέτοχοι ή να 
συµµετέχουν ενεργά στο κοινωνικό γίγνεσθαι της εποχής τους; 

β) Ποια από τις παραπάνω θέσεις νοµίζετε ότι υποστηρίζει ο Μπωντλαίρ στο 
ποίηµα «Άλµπατρος»; 

                                                                                                                         
6 Ψευδώνυµο του Ιωάννη Παπαδιαµαντόπουλου. Βλ. αυτό το ποίηµα και στη Ν.Ε.Λ., όπ.π., σσ. 110-

112. 
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Να τεκµηριώσετε την απάντησή σας παραπέµποντας σε συγκεκριµένους 
στίχους του ποιήµατος. 

5. Ο Ηράκλειτος υποστηρίζει ότι «τα µάτια και τ’ αυτιά είναι αναξιόπιστοι 
µάρτυρες για τους ανθρώπους, εάν αυτοί έχουν ψυχές που δεν µπορούν να 
ερµηνεύσουν τα δεδοµένα των αισθήσεων».7 Θα µπορούσε άραγε αυτή η 
ρήση να ερµηνεύσει την υποτίµηση του έργου ορισµένων καλλιτεχνών από 
τους συγχρόνους τους; 

 
 
4. ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ - ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
1.  Να βρείτε και να καταγράψετε τα βασικά χαρακτηριστικά της συµβολικής 

ποίησης8 και να προσπαθήσετε να τα εντοπίσετε στο συγκεκριµένο ποίηµα. 
2.  Να γράψετε ένα δοκίµιο έκτασης περίπου 400 λέξεων µε θέµα: Ποια στάση 

νοµίζετε ότι πρέπει να έχει ο κάθε ποιητής απέναντι στην κοινωνία της 
εποχής του; 

3. Υπάρχει κάποια σχέση ανάµεσα στις αντιλήψεις του Μπωντλαίρ για την 
ποίηση και τους ποιητές, όπως παρουσιάζονται στο ποίηµα «Άλµπατρος», µε 
τον Πλατωνικό µύθο του σπηλαίου;9 
Η απάντησή σας να µην υπερβεί τις 600 λέξεις. 

4. Να βρείτε και να παρουσιάσετε στην τάξη τις αντιδράσεις που προκάλεσε η 
έκδοση της ποιητικής συλλογής του Μπωντλαίρ «Τα άνθη του κακού» (στην 
οποία ανήκει το ποίηµα «Άλµπατρος»), καθώς και τις διώξεις που υπέστη ο 
ποιητής εξαιτίας αυτής της έκδοσης.10 

 
 
 

                                                 
7 Η. Diels-Kranz, Die Fragmente der Vorsokratiker, Dublin-Zürich 1972 (δέκατη έκτη έκδοση), 
αριθµός αποσπάσµατος 107. 

8 Βλ. Charles Chadwick, Συµβολισµός, όπ. π. 
9 Πρβλ. Πλάτωνος Πολιτεία, βιβλίο Ζ και Πολύµνιας Αθανασιάδου, «Από τον Μπωντλαίρ στον 
Πλάτωνα», Αφιέρωµα στον Κάρολο Μπωντλαίρ, π. Νέα Εστία, Χριστούγεννα 1967, σσ. 43-50. 

 10 Πρβλ. Charles Baudelaire, Οι τεχνητοί παράδεισοι, απόδοση - εισαγωγή - σηµειώσεις Γ. Θέµελη, 
εκδόσεις Εγνατία, χ.χ., σσ. 201-228 (όπου αναλυτικός χρονολογικός πίνακας της ζωής του 
Μπωντλαίρ και των διώξεων που υπέστη) και Κ. Μπωντλαίρ, Τ’ απαγορευµένα ποιήµατα, µετά-
φραση Γ. Σηµηριώτη, εκδόσεις Μαρή, σσ. 5-10 (όπου η ειδησεογραφία από την αναθεώρηση 
της δίκης του και την αποκατάστασή του το 1949). 
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5.  ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 

Κριτήριο για ωριαία γραπτή δοκιµασία 
(45 λεπτά περίπου) 

 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: .................................................................................... 
ΤΑΞΗ: ........................... ΤΜΗΜΑ: ........................ 
ΜΑΘΗΜΑ: Νεότερη Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία 

Σαρλ Μπωντλαίρ, «Άλµπατρος» 
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ: ........................................................ 
 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ: 
1.  Ποιους υπαινιγµούς κάνει ο Μπωντλαίρ για την κοινωνία της εποχής του; 

Η απάντησή σας να στηριχθεί σε συγκεκριµένους στίχους του ποιήµατος. 
..........................................................................................................................  

Μονάδες 5 
 
2.  Ποιες αντιθέσεις παρατηρείτε στο ποίηµα; 

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

 
3.  Ποια βασική παροµοίωση διακρίνετε στη δ΄ στροφή; Να την εξηγήσετε µε 

συντοµία. 
..........................................................................................................................  

Μονάδες 4 
 

4. α) Να εντοπίσετε και να καταγράψετε σε στήλη τις λέξεις και τις φράσεις 
που νοµίζετε ότι λειτουργούν ως σύµβολα στο ποίηµα. 

β) Στη συνέχεια να γράψετε δίπλα σε κάθε µία από αυτές ό,τι νοµίζετε ότι 
συµβολίζει. 

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

 


