
1. ΚΕΙΜΕΝΟ: 
 

Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα, «Θρήνος για τον Ιγνάθιο Σάντσεθ Μεχίας» 
(Ν.Ε.Λ. Β΄ Λυκείου, σσ. 159-161) 

 

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

γραµµατολογικά στοιχεία: 
1.  Ποια στοιχεία του ποιήµατος καθιερώνουν το Λόρκα ως ποιητή, του οποίου 

το έργο έχει τη σφραγίδα της λαϊκής του ρίζας και της γενέθλιας γης του; 
2.  Tα ποιήµατα του Λόρκα χαρακτηρίζονται από τις µεταµορφώσεις των 

πραγµάτων και τις ανεξάντλητες προσωποποιήσεις της φύσης.1 Να 
τεκµηριώσετε αυτή την άποψη µε στοιχεία µέσα από το κείµενο. 

3.  H ισπανική ποίηση από το 1927 έως το 1936 επηρεάζεται από τον υπερρεα-
λισµό. Λαµβάνοντας υπόψη ότι το ποίηµα γράφτηκε το 1935, να αναζητήσε-
τε υπερρεαλιστικά στοιχεία στη γραφή του και να τα σχολιάσετε µε 
συντοµία.2 

4.  Αυτό το ποίηµα του Λόρκα είναι ελεγεία. Ποια στοιχεία του ποιήµατος µας 
επιτρέπουν να το εντάξουµε σ’ αυτό το είδος; 

5.  O γνωστός ζωγράφος Σαλβαδόρ Νταλί σε γράµµα του στο Λόρκα γράφει: 
«...εσύ που το µισό σου κορµί είναι κυριευµένο από το θάνατο....».3 Πώς 
ερµηνεύετε µε βάση το κείµενο αυτή την άποψη του Νταλί; 

6.  Ποια στοιχεία του κειµένου µας επιτρέπουν να κατανοήσουµε την προσωπι-
κότητα του Ιγνάθιου Σάντσεθ Μεχίας και τη σχέση του µε το Λόρκα; 

7.  Ποιο είναι το σηµαντικότερο λαϊκό στοιχείο στο ποίηµα; Ποια άλλα 
δείγµατα αναγνωρίζετε τα οποία αποτελούν δείγµα της λαϊκής παράδοσης 
στην Ισπανία; 

 

                                                 
1 Ροζακέας Β., Η παρουσία του Duende στο Μοιρολόι για τον Ιγνάθιο Σάντσεθ Μεχίας, εκδ. 
Ηριδανός, Αθήνα χ.χ., σ.16. 

2 Lorca Garcia Fed., (µτφρ. Ευστρατιάδη Αργ.), Μοιρολόι για τον Ιγνάθιο Σάντσεθ Μεχίας, εκδ. 
Ηριδανός, Αθήνα χ.χ., σ. 11. 

3 Ρούσσου Μ.Μ., «Tα σονέτα του Σκοτεινού Ερωτα κι ο εγγύς θάνατος», π. ∆ιαβάζω, τχ. 192, 
Μάϊος 1988, σελ. 63. 
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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.  Πώς προσδιορίζεται εδώ ο χρόνος του θανάτου του ταυροµάχου και γιατί;4 
2.  Ποιο στοιχείο τονίζεται ιδιαίτερα στο ποίηµα µε την επανάληψη της επωδού 

«πέντε η ώρα που βραδιάζει» και γιατί; 
3.  Με ποια εκφραστικά µέσα αισθητοποιείται ο πόνος του ποιητή για τον 

Ιγνάθιο; 
4.  Να περιγράψετε και να σχολιάσετε τις εικόνες που προαναγγέλλουν το 

αναπόφευκτο γεγονός του θανάτου. 
5.  Πώς αιτιολογείται κατά τη γνώµη σας η έλλειψη λογικού ειρµού στους 

στίχους του Λόρκα; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 
6.  Να βρείτε τα σύµβολα που χρησιµοποιεί ο ποιητής στο συγκεκριµένο 

κείµενο και να σχολιάσετε τη λειτουργία τους. 
7.  Να βρείτε τους στίχους που µας δίνουν την εικόνα της αιµατοβαµµένης 

αρένας και να σχολιάσετε τις λεκτικές επιλογές του ποιητή στην απόδοση 
των χρωµάτων. 

8.  Ποιο είναι το ύφος του ποιήµατος και ποια στοιχεία συντελούν στη 
δηµιουργία του; 

 

2.3 Σχολιασµός ή σύντοµη ανάπτυξη χωρίων του κειµένου: 

1.  «Βουβοί συντρόφοι στ’ άχαρα σοκάκια»: Να σχολιάσετε το συγκεκριµένο 
στίχο επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον σας στο ρόλο των επιθέτων. 

2.  «...Όταν ο ιδρώτας χιόνι αργά γινόταν...»: Να σχολιάσετε το επίρρηµα 
«αργά» και τη σηµασία που µπορεί να έχει στον παραπάνω στίχο. 

3.  «πέντε η ώρα που βραδιάζει, τ’ αυγά του στην πληγή άφησε ο θάνατος»: Να 
σχολιάσετε τον παραπάνω στίχο. 

Comment: 

4.  Να σχολιάσετε τον τρόπο µε τον οποίο αρχίζει και τελειώνει το ποίηµα. Να 
εκφράσετε την άποψή σας γι’ αυτή την επιλογή του ποιητή. 

                                                 
4 Χωρεάνθης Κ., «Για την ποίηση του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα», π. ∆ιαβάζω, τχ. 192, Μάϊος 

1988, σσ. 56 - 57. 
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5.  Να γράψετε τρία παραδείγµατα - στίχων από το ποίηµα στα οποία να 
φαίνεται η ανακόλουθη χρονική διάταξη.5 Τι δηλώνει, κατά τη γνώµη σας, η 
χρονική ανακολουθία σε σχέση µε το περιεχόµενο του ποιήµατος; 

6.  Tι σας θυµίζουν οι λέξεις οξείδιο, κρύσταλλο, νίκελ, βαµπάκια; Να τις 
σχολιάσετε, αφού λάβετε υπόψη σας τους ακόλουθους στίχους του Λόρκα 
από τη συλλογή του Ποιητής στη Νέα Υόρκη: 

Oι γιατροί αφήνουν πάνω στο νίκελ τα ψαλίδια τους 
και τα λαστιχένια γάντια 
την ώρα που τα πτώµατα νιώθουν στα πόδια 
την τροµερή διαύγεια της άλλης θαµµένης σελήνης.6 

7.  Ποια είναι κατά τη γνώµη σας η βαθύτερη έννοια της άνισης πάλης ανάµεσα 
στην περιστέρα και το αγρίµι; Tι συµβολίζει και πού αναφέρεται; 

8.  Ο στίχος «Aρσενικού καµπάνες κι ο καπνός» έχει επίσης µεταφρασθεί 
«Σήµαντρα από φαρµάκι, και καπνός».7 Nα λάβετε υπόψη σας και τη δεύτερη 
µετάφραση και να σχολιάσετε αυτούς τους στίχους. 

9.  H σιωπή αποτελεί πολλές φορές έκφραση βαθύτατου πόνου και οδύνης. Ποια 
εικόνα από το κείµενο αποδίδει εκφραστικότερα τα παραπάνω συναισθή-
µατα; 

10.  Πώς παρουσιάζεται η αντίθεση ανάµεσα στη ζωή και το θάνατο στο πεδίο 
της αρένας; 

11.  «Τ’ αυγά του στην πληγή άφησε ο θάνατος». Πώς διαφαίνεται το θέµα του 
θανάτου στο στίχο; 

12.  Ποιοι είναι οι στίχοι που µας µεταφέρουν στο περιβάλλον του νοσοκοµείου; 
Nα σχολιάσετε τις ηχητικές εικόνες του ποιήµατος. 

13.  Tι συµβολίζει το γέµισµα της κάµαρας µε τα χρώµατα της ίριδας; 
14.  Πώς παρουσιάζεται το σώµα του νεκρού ταυροµάχου;  
15.  Ποιο θα µπορούσε να είναι, κατά τη γνώµη σας, το πλήθος που σπάει τα 

παραθύρια; Γιατί προβαίνει σ’ αυτή την ενέργεια; Ποια είναι η σχέση του 
πλήθους µε τον ταυροµάχο και ποιητή; 

                                                 
5 Χωρεάνθης Κ., «Για την ποίηση του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα» ,π. ∆ιαβάζω, τχ. 192, Μάιος 

1988, σ. 60. 
6 Οι στίχοι προέρχονται από την «Casida του θρήνου» της συλλογής Divan del Tamarit (1936) του 

Lorca. 
7 Lorca Garcia Fed., όπ. π., χ.χ., σ. 25.  
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16.  «...Ήτανε πέντε σ’ όλα τα ρολόγια...». Πώς ερµηνεύετε αυτό το στίχο; 
 
2.4. Σχολιασµός αδίδακτου λογοτεχνικού κειµένου: 
 

Νίκος Καββαδίας, «Federico Garcia Lorca» 
 

Ατσίγγανε κι Αφέντη µου, µε τι να σε στολίσω; 
Φέρτε το µαυριτάνικο σκουτί το πορφυρό. 
Στον τοίχο της Καισαριανής µας φέραν από πίσω 
κ’ ίσα έν’ αντρίκιο ανάστηµα ψηλώσαν το σωρό. 

 

Κοπέλες απ’ το ∆ίστοµο φέρτε νερό και ξίδι. 
Κι’ απάνω στη φοράδα σου δεµένος σταυρωτά 
σύρε για κείνο το στερνό στην Κόρδοβα ταξίδι, 
µεσ’ απ’ τα διψασµένα της χωράφια τ’ ανοιχτά. 

 

Βάρκα του βάλτου ανάστροφη, φτενή, δίχως καρένα. 
Σύνεργα που σκουριάζουνε σε γύφτικη σπηλιά. 
Σµάρι κοράκια να πετάν στην έρηµην αρένα 
και στο χωριό να ουρλιάζουνε τη νύχτα εφτά σκυλιά. 

(απόσπασµα)8 
 

Να συγκρίνετε το παραπάνω ποίηµα του Νίκου Καββαδία µε το «Θρήνο για τον 
Ιγνάθιο Σέντσα Μεχίας» του Λόρκα ως προς τον τρόπο µε τον οποίο αποδίδεται 
το θέµα του θανάτου. 
 

Νίκος Εγγονόπουλος, «Νέα περί θανάτου του ισπανού ποιητή 
Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα στις 19 Αυγούστου του 1936 µέσα 
στο χαντάκι του καµίνο ντε λα φουέντε»9 

                                                 
8 Το ποίηµα αυτό περιλαµβάνεται στη συλλογή «Πούσι» του ποιητή Νίκου Καββαδία και 
αναφέρεται συνάµα στον εµφύλιο πόλεµο της Ισπανίας και στην αντίσταση των Ελλήνων κατά 
της γερµανικής κατοχής, µε µια δραµατικότητα συναφή προς εκείνη του Λόρκα. Καββαδίας Ν., 
Πούσι, εκδ. Αγρα, Αθήνα 1991, σελ.27. (Αφιέρωση στο Θανάση Καραβία) 

9 Εγγονόπουλος Ν., Nέα περί θανάτου του ισπανού ποιητού Φεντερίκο Γκάρθια Λόρκα στις 19 Αυγού-
στου του 1936 µέσα στο χαντάκι του καµίνο ντε λα φουέντε, εκδ. ΟΕ∆Β, Αθήνα 1998, σσ. 243 - 244.  
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...una accion vil y discraciado (µια πράξη 
άναντρη και απεχθής) 

 

H Tέχνη κι η ποίηση δεν µας βοηθούν να ζήσουµε: 
η τέχνη και η ποίησις µας βοηθούνε 
να πεθάνουµε 

 

Περιφρόνησις απόλυτη 
αρµόζει 
σ’ όλους αυτούς τους θόρυβους 
τις έρευνες 
τα σχόλια επί σχολίων 
που κάθε τόσο ξεφουρνίζουν 
αργόσχολοι και µαταιόδοξοι γραφιάδες 
γύρω από τις µυστηριώδεις κι αισχρές συνθήκες 
της εκτελέσεως του κακορίζικου του Λόρκα 
υπό των φασιστών 
µα επιτέλους! πια ο καθείς γνωρίζει 
πως 
από καιρό τώρα 
- και προ παντός στα χρόνια τα δικά µας τα σακάτικα- 
είθισται 
να δολοφονούν 
τους ποιητάς 

 
Να σχολιάσετε το ποίηµα του Ν. Εγγονόπουλου ως προς το θέµα του θανάτου 
των ποιητών. 
 

Οδυσσέας Ελύτης, «Άσµα ηρωϊκό και πένθιµο 
για το χαµένο ανθυπολοχαγό της Αλβανίας»10 

 IΓ΄ 
Μακριά χτυπούν καµπάνες από κρύσταλλο 

                                                 
10 Eλύτης Οδ., Άσµα ηρωικό και πένθιµο για το χαµένο ανθυπολοχαγό της Αλβανίας, εκδ. Ίκαρος, 
Αθήνα 1962, σ. 33. 
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Λένε γι’αυτόν που µήτε καν επρόφτασε να κλάψει 
Για τον βαθύ καηµό του Έρωτα και της ζωής 
Που είχε όταν δυνάµωνε µακριά ο αγέρας 
Και κρώζαν τα πουλιά στου χαλασµένου µύλου τα δοκάρια 
Για τις γυναίκες που έπιναν την άγρια µουσική 
Στο παραθύρι ορθές σφίγγοντας το µαντήλι τους 
Για τις γυναίκες που απελπίζαν την απελπισιά 
Προσµένοντας ένα σηµάδι µαύρο στην αρχή του κάµπου. 

 
Να συγκρίνετε το παραπάνω κείµενο του Οδυσσέα Ελύτη µε αυτό του Φεδερίκο 
Γκαρθία Λόρκα ως προς τον τρόπο που αποδίδεται το συναίσθηµα του πόνου 
για τον άδικο χαµό του ανθυπολοχαγού και του ταυροµάχου αντίστοιχα.  
 
3.  ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ 
1. Να διαβάσετε τους ακόλουθους στίχους που προέρχονται από το ποίηµα του 

θρήνου από τη συλλογή Divan del Tamarit του Λόρκα και να αποδώσετε µε 
δικά σας λόγια το περιεχόµενό τους. Τι σηµαίνει θρήνος για τον ποιητή; 

Mα ο θρήνος είν’ ένα πελώριο σκυλί, 
ο θρήνος είν’ ένας άγγελος πελώριος, 
ο θρήνος είν’ ένα πελώριο βιολί. 
Τα δάκρυα τον άνεµο φιµώνουν 

και δεν ακούγεται παρά ο θρήνος. 
2.  Να περιγράψετε τρεις εικόνες του ποιήµατος, οι οποίες αποδίδουν 

παραστατικά την αγωνία του ποιητή για το θάνατο. 
3.  Οι στίχοι του Λόρκα δεν ακολουθούν σωστή χρονική διάταξη εξαιτίας της 

έντασης και της αγωνίας που νιώθει. Προσπαθήστε να γράψετε το θρήνο µε 
άλλη χρονική διάταξη. 

4.  Να αντιγράψετε το ποίηµα του Λόρκα χωρίς την επωδό «πέντε η ώρα που 
βραδιάζει».Τι παρατηρείτε; Τι άλλαξε στο ύφος του ποιήµατος;  

5.  Ο θάνατος είναι ένα από τα βασικά θέµατα που συναντάµε σε όλα σχεδόν τα 
έργα του Federico Garcia Lorca. Το γεγονός όµως της δηµιουργίας (του 
έργου τέχνης) αναιρεί από µόνο του το απαισιόδοξο στοιχείο του θέµατος 
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του θανάτου προσδίδοντάς του οµορφιά και αρµονία.11 Επιβεβαιώνεται αυτή 
η άποψη στο κείµενο; 

 
4. ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ - ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
1.  Να διαβάσετε το τρίτο µέρος του Θρήνου για τον Ιγνάθιο Σάντσεθ Μεχίας, 
Παρουσία του σώµατος. Τι παρατηρείτε; Ποιοι στίχοι αναφέρονται στην 
ολοκλήρωση της επιθανάτιας διαδικασίας; Να τους σχολιάσετε. 

2.  Ο «Ποιητής στη Νέα Υόρκη» είναι το ποίηµα όπου ο υπερρεαλισµός του 
Λόρκα αναδύεται µε τα σύµβολα του τεχνολογικού πολιτισµού. Να 
συγκρίνετε τον τρόπο γραφής αυτού του ποιήµατος µε αυτόν του θρήνου για 
τον Ιγνάθιο. Τι παρατηρείτε; 

3.  Nα διαβάσετε το ποίηµα του Κ. Καρυωτάκη «Πρέβεζα» και να το συγκρίνετε 
ως προς τα εκφραστικά µέσα που αποδίδουν τα συναισθήµατα θλίψης µε το 
ποίηµα του Λόρκα. 

 
 

                                                 
11 Βαγενάς Ν., πρόλογος στο έργο του Γ. Ψυχοπαίδη, Αγγελικό και Μαύρο Φως, εκδ. «γνώση», σ. 10. 
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5.  ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 

Κριτήριο για ωριαία γραπτή δοκιµασία 
(45 λεπτά περίπου) 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: .................................................................................... 
ΤΑΞΗ: ........................... ΤΜΗΜΑ: ........................ 
ΜΑΘΗΜΑ: Κείµενα Νεότερης Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας 

Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα, «Θρήνος για τον Ιγνάθιο Σάντσεθ Μεχίας» 
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ: ........................................................ 
 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ: 
1.  Με βάση την ελεγεία του Λόρκα προσπαθήστε να βρείτε τέσσερα 

παραδείγµατα στίχων που αποδίδουν την αποκορύφωση της έντασης για τη 
θλιβερή είδηση. 
..........................................................................................................................  

Μονάδες 4 
 

2.  Ποια είναι τα εκφραστικά µέσα που υιοθετεί ο ποιητής και του επιτρέπουν να 
εκθέτει τα συναισθήµατά του σε ένταση και σε βάθος; 
..........................................................................................................................  

Μονάδες 6 
 

3.  Να σχολιάσετε το ρόλο της επωδού στο συγκεκριµένο ποίηµα. 
..........................................................................................................................  

Μονάδες 4 
 

4.  Να σχολιάσετε το στίχο «...Ήτανε πέντε σ’ όλα τα ρολόγια....» και να 
επισηµάνετε τη σχέση του µε τη συγκίνηση που νιώθει ο ποιητής. 
..........................................................................................................................  

Μονάδες 4 
 
5.  Ποια στοιχεία της λαϊκής ισπανικής παράδοσης διακρίνετε στο ποίηµα; 

..........................................................................................................................  
Μονάδες 2 

 


