
1.  ΚΕΙΜΕΝΟ 
 

Γιώργος Σεφέρης: Ο βασιλιάς της Ασίνης 
Ασίνην τε... 
ΙΛΙΑ∆Α 

(Κ.Ν.Λ. Γ΄ Λυκείου, σσ. 41-44) 
 
2.  ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ  
2.1.  Στοιχεία που αφορούν στο συγγραφέα, λογοτεχνικό περιβάλλον και λοιπά γραµ-

µατολογικά στοιχεία: 
1.  Το ποίηµα “Ο βασιλιάς της Ασίνης” γράφτηκε κατά τη διετία 1938-1940. 

Ποια ψυχική διάθεση φαίνεται να δηµιουργεί στον ποιητή η κρίσιµη αυτή για 
την ελληνική ιστορία περίοδος 1; 

2.  Συχνά ο Γιώργος Σεφέρης αντλεί στοιχεία από το ελληνικό παρελθόν και “τα 
ανάγει σε σύµβολα µε ευρύτερη σηµασία για τον άνθρωπο” 2. Ποιες αναφορές 
στην αρχαιότητα υπάρχουν στο συγκεκριµένο ποίηµα και µε ποια σηµασία; 

3.  “Αφετηρία της ποιητικής λειτουργίας [του Γιώργου Σεφέρη] δεν είναι η 
αφηρηµένη σκέψη (...) αλλά οι αισθήσεις...” 3. Ποια είναι η λειτουργία των 
αισθήσεων στην ποίηση του Σεφέρη, µε βάση το ποίηµα “Ο βασιλιάς της 
Ασίνης”; 

 

                                                 
1 Το αίσθηµα του κενού και της απουσίας, η θλίψη και η εναγώνια “δραµατικά αναζητητική 
διάθεση” του ποιητή που κυριαρχούν στο ποίηµα αντανακλούν το κλίµα αγωνίας της εποχής 
(βλ. σχετικά Καραντώνης Α., Εισαγωγή στη νεώτερη ποίηση, εκδ. Παπαδήµας, 1978, σσ. 174-
175: “Η δικτατορία βούλιαζε τις ψυχές αυτές σ’ ένα σκοτάδι χωρίς προσδοκία φέγγους. Ο 
δεύτερος πόλεµος είχε αρχίσει κι οι αρµοί της ελεύθερης Ευρώπης τρίζαν κάτω από τις λεγεώνες 
των αρµάτων του ολοκληρωτισµού”. Η εποχή αυτή ήταν πιο κρίσιµη “για τους διανοούµενους 
που  είχαν φιλελεύθερες ψυχές και ανεπτυγµένη ευαισθησία, όπως ο Σεφέρης”). Βλ. επίσης 
Καρβέλης Τ.,  Η νεότερη ποίηση, εκδ. Κώδικας, Αθήνα 1983, σ. 85: “Ο ποιητής ζει µέσα στο 
αβέβαιο και ζοφερό κλίµα του πολέµου. Αυτό επιβεβαιώνεται και από το ηµερολόγιό του 
(Ηµερολόγιο Γ΄, σσ. 103, 113-4)”. 

2  Βλ. εισαγωγικό σηµείωµα, Κ.Ν.Λ. Γ΄ Λυκείου, σ. 41. 
3  Μηλιώνης Χρ., Νεοελληνικά διδακτικά δοκίµια για το Λύκειο, εκδ. Παπαζήση, σ. 152. 
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2.2.  ∆οµή του κειµένου, επαλήθευση ή διάψευση µιας κρίσης µε βάση το κείµενο, 
εκφραστικά µέσα και τρόποι του κειµένου (υφολογική διερεύνηση, αφηγηµα-
τικές λειτουργίες, επιλογές του δηµιουργού σε διάφορα επίπεδα γλωσσικής 
ανάλυσης): 

1.  Ποιος είναι ο χώρος της ποιητικής αφήγησης και σε ποια χρονικά επίπεδα 
κινείται το ποίηµα; 

2.  α) Το ποίηµα περιέχει µια ποιητική εικονογραφία της αρχαίας Ασίνης. Ποιες 
εικόνες του τοπίου καταγράφονται σ’ αυτό;  

β) Ποια εκφραστικά µέσα συµβάλλουν στην παραστατική απεικόνιση του 
τοπίου; 

3.  α) Πώς ερµηνεύετε το α΄ πληθυντικό πρόσωπο που χρησιµοποιείται στα 
περισσότερα ρήµατα του ποιήµατος (κοιτάξαµε, γυρεύουµε, µένουµε κ.ά.) 4; 
β) Ποια άλλα ρηµατικά πρόσωπα χρησιµοποιούνται και τι δηλώνουν; 

4.  Η ποίηση του Γιώργου Σεφέρη, “ποίηση µουσική, υποβλητική κι ερµητική, µε 
βάση της το ερωτικό στοιχείο” 5, κινείται κυρίως µέσα στο κλίµα του 
συµβολισµού. Με βάση τα παραπάνω γνωρίσµατα, θα χαρακτηρίζατε το 
εξεταζόµενο ποίηµα συµβολιστικό; Αιτιολογήστε την άποψή σας. 

 

                                                 
4 Το α΄ πληθυντικό πρόσωπο ήταν µία από τις καινοτοµίες που έφερε στην ποίηση ο Γ.  Σεφέρης 

µε την πρώτη συλλογή του Στροφή (1931). Βλ. σχετικά Πολίτης Λ., Ιστορία της Νεοελληνικής 
Λογοτεχνίας, εκδ. Μορφωτικό Ίδρυµα Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα 1985, σ. 282: “Το ναρκισσευό-
µενο ‘εγώ’, κυρίαρχο στην ποίηση της εποχής, δεν ακουγόταν στη συλλογή, αλλά, βασικά και 
επίµονα, σαν εξαγγελτικό µοτίβο, το ‘εµείς’. Ακόµη και σε ποιήµατα καθαρά εξοµολογητικά, το 
εγώ διευρυνόταν προς τον διπλανό, και το προσωπικό δράµα υψωνόταν στην καθολικότητα της 
τραγωδίας”. Με το α΄ πληθυντικό πρόσωπο το ατοµικό βίωµα γενικεύεται, “µετατίθεται σε µια 
καθολική συνείδηση” (βλ. σχετικά Κ. Π. Μιχαηλίδη, “Γιώργος Σεφέρης - Μια αναφορά στην 
ερµηνευτική της νεότερης ποίησης”, Νέα Παιδεία τ.χ. 20, 1982, σ. 185). Για µια άλλη ερµηνεία 
του α΄ πληθ. προσώπου (ως ένδειξη της παρουσίας µιας γυναικείας συντροφιάς) βλ. 
Γιατροµανωλάκης Γ., Ο Βασιλιάς της Ασίνης, η  ανασκαφή ενός ποιήµατος, εκδ. Στιγµή, Αθήνα 
1986. 

5  Καρβέλης, ό.π. σ. 67. 
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2.3. Σχολιασµός ή σύντοµη ανάπτυξη χωρίων του κειµένου: 
1.  Να παρακολουθήσετε τις αντιθέσεις: παρόν - παρελθόν, φως - ίσκιος, 

απουσία - παρουσία, ύπαρξη - ανυπαρξία και να επισηµάνετε τη λειτουργία 
τους στο ποίηµα. 

2.  Στο ποίηµα παρακολουθούµε τις εικόνες που περιγράφονται παράλληλα µε 
τις σκέψεις που γεννιούνται στο µυαλό του ποιητή. Ποιος είναι ο ειρµός των 
σκέψεων αυτών; 

3.  Ποιο είναι το νόηµα των στίχων “και τα παιδιά του αγάλµατα / κι οι πόθοι του 
φτερουγίσµατα πουλιών κι ο αγέρας / στα διαστήµατα των στοχασµών του και 
τα καράβια του / αραγµένα σ’ άφαντο λιµάνι”; 

4.  Ποιο συναίσθηµα εκφράζεται µέσα από τις εικόνες των στίχων 27-39 (η 
προσωπίδα µε τα µεγάλα µάτια, το πουλί που πέταξε, η νέα γυναίκα που έφυγε, 
η ψυχή που γύρεψε, ο τόπος σαν το µεγάλο πλατανόφυλλο); 

5.  Σε ποια διαπίστωση καταλήγει ο ποιητής καθώς αναλογίζεται το υπαρξιακό 
πρόβληµα του ανθρώπου 6; 

6.  “Ο ποιητής ένα κενό”:  Πώς ερµηνεύετε το συγκεκριµένο στίχο; 
7.  α) Πώς συνδέεται στο ποίηµα η νυχτερίδα µε το βασιλιά της Ασίνης; 

β) Τι συµβολίζει ο βασιλιάς της Ασίνης7; 
8.  Θα µπορούσε να χαρακτηριστεί ως αισιόδοξο, κατά τη γνώµη σας, το ποίηµα 

αυτό 8;  

                                                 
6 Το ερώτηµα αφορά την ανθρώπινη ύπαρξη και διατυπώνεται στους στίχους 40-54 µέσα από τα 
διαδοχικά “υπάρχουν άραγε...”. Ο ποιητής αναρωτιέται αν οι αγαπηµένοι του που έφυγαν για 
πάντα από τη ζωή του µένουν στη θύµηση σα ζωντανές παρουσίες ή δεν αποµένει τίποτα από 
αυτούς παρά µόνο η νοσταλγία και το κενό. Ο ποιητής αισθάνεται ότι µένει µόνο το κενό (Ο 
ποιητής ένα κενό), η απελπισία, ο βούρκος και η εικόνα της µορφής µαρµαρωµένης στο χρόνο. 
Όµως η θέα του ήλιου που µεσουρανεί (Ασπιδοφόρος ο ήλιος ανέβαινε...) και της νυχτερίδας 
που χτυπάει στους τοίχους της σπηλιάς δηµιουργούν µέσα του την ελπίδα ότι το παρελθόν 
µπορεί να αντέξει στη φθορά και να βιωθεί µέσα από τις αισθήσεις και το νου, “κοιτάζοντας” 
δηλαδή (Ασπιδοφόρος ο ήλιος ανέβαινε...) και ψηλαφώντας τα ερείπια, µια χρυσή προσωπίδα 
(“την άγγιξες, θυµάσαι τον ήχο της”), τα αγάλµατα, τις πέτρες, αλλά και µέσα από την ποίηση 
(“κάτω από ένα όνοµα / Ασίνην τε Ασίνην τε...”). Βλ. σχετικά Vitti M., Φθορά και λόγος: 
εισαγωγή στην ποίηση του Σεφέρη, εκδ. Εστία, Αθήνα 1980, σσ. 145-151 και ∆ανιήλ Ανθούλα, 
Προσεγγίσεις ποιηµάτων Λυκείου, Εκδοτικές τοµές, Αθήνα 1995, σσ. 211-13. 

7 Πρβλ. το φάντασµα στο ποίηµα του Σεφέρη “Στα περίχωρα της Κερύνειας”, Ποιήµατα, εκδ. 
Ίκαρος, 1998 (α΄ έκδοση 1972), σσ. 250-253.  

8 Στο ποίηµα κυριαρχεί µια µελαγχολική διάθεση, ο ίσκιος, το κενό, η φθορά. «Κάτω όµως από 
την άρνηση υπάρχει µια πίστη που προστατεύει από την απελπισία, και µια στιβαρή αίσθηση των 
πραγµάτων που προφυλάσσει από τη διάλυση και το µηδενισµό», το φως κι ο ήλιος που ανεβαίνει 
«ασπιδοφόρος» (Πολίτης Λ., ό.π., σ.289). 
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2.4. Σχολιασµός αδίδακτου λογοτεχνικού κειµένου: 

Θ.Σ. Έλιοτ:  Φονικό στην Εκκλησιά 9 

“Οι τέσσερις πειρασµοί” 

Η ζωή τ’ ανθρώπου είναι απάτη κι απογοήτευση. 
Τα πάντα είναι χωρίς υπόσταση, 
Χωρίς υπόσταση κι απογοητευτικά: 
Στρόβιλοι πυροτεχνηµάτων, παντοµίµες, 
Το βραβείο που δίνουν σε παιδική γιορτή,  
Το βραβείο που απονέµουν για την έκθεση ιδεών,  
Ο τίτλος του φιλολόγου, το παράσηµο του πολιτικού. 
Τα πάντα χάνουν την υπόστασή τους, ο άνθρωπος περνά 
Από ανυπόστατο σε ανυπόστατο. 

(απόσπασµα)  
 

α)  Ποιο είναι το συναίσθηµα που κυριαρχεί στο παραπάνω απόσπασµα; 
β) Υπάρχουν κοινά στοιχεία ανάµεσα στο παραπάνω απόσπασµα και στο Βασι-
λιά της Ασίνης; 

 
Ο. Ελύτης: Κλίµα της απουσίας 10 

ΙΙ 
Η ώρα ξεχάστηκε βραδιάζοντας 
∆ίχως θύµηση 
Με το δέντρο της αµίλητο 
Προς τη θάλασσα 
Ξεχάστηκε βραδιάζοντας 
∆ίχως φτερούγισµα 
Με την όψη της ακίνητη 
Προς τη θάλασσα 
Βραδιάζοντας 
∆ίχως έρωτα 

                                                 
9  Θ. Σ. Έλιοτ, Φονικό στην Εκκλησιά, µτφ. Γιώργου Σεφέρη, εκδ. Ίκαρος, Αθήνα 1996 (α΄ εκδ. 

1963), σσ. 52-53. 
10  Ελύτης Ο., Προσανατολισµοί, εκδ. Ίκαρος, Αθήνα, 1982, σ. 17. 
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Με το στόµα της ανένδοτο 
Προς τη θάλασσα 

Κι εγώ - µέσ’ στη Γαλήνη που σαγήνεψα. 
 

α) Ποια επίδραση ασκεί το τοπίο στην ψυχολογική διάθεση του ποιητή στο 
παραπάνω ποίηµα; 
β) Υπάρχει κοινός νοηµατικός πυρήνας µε το Βασιλιά της Ασίνης;  
 

Γ. Σεφέρης: Επιφάνια, 1937  11 
....................................................................................... 
Κράτησα τη ζωή µου, µαζί του, γυρεύοντας το νερό που  
σ’ αγγίζει 
στάλες βαριές πάνω στα πράσινα φύλλα, στο πρόσωπό σου 
µέσα στον άδειο κήπο, στάλες στην ακίνητη δεξαµενή 
βρίσκοντας έναν κύκνο νεκρό µέσα στα κάτασπρα  
φτερά του,  
δέντρα ζωντανά και τα µάτια σου προσηλωµένα. 

Ο δρόµος αυτός δεν τελειώνει δεν έχει αλλαγή, όσο  
γυρεύεις 
να θυµηθείς τα παιδικά σου χρόνια, εκείνους που έφυγαν 
εκείνους 
που χάθηκαν µέσα στον ύπνο τους πελαγίσιους τάφους, 
όσο ζητάς τα σώµατα που αγάπησες να σκύψουν 
κάτω από τα σκληρά κλωνάρια των πλατάνων εκεί 
που στάθηκε µια αχτίδα του ήλιου γυµνωµένη 
και σκίρτησε ένας σκύλος και φτεροκόπησε η καρδιά σου, 
ο δρόµος δεν έχει αλλαγή. Κράτησα τη ζωή µου. 
Το χιόνι 
και το νερό παγωµένο στα πατήµατα των αλόγων. 

(απόσπασµα)  
 

Να συγκρίνετε το παραπάνω απόσπασµα µε το “Βασιλιά της Ασίνης” ως προς 
το θέµα και τους εκφραστικούς τους τρόπους. 

                                                 
11  Σεφέρης Γ., “Σχέδια για ένα καλοκαίρι”, Ποιήµατα, ό.π., σσ. 141-142. 
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Γ. Σεφέρης: Ο ηδονικός Ελπήνωρ 12 
..................................................................... 
Όπως όταν 
γυρίζεις απ’ τα ξένα και τύχει ν’ ανοίξεις 
παλιά κασέλα κλειδωµένη από καιρό 
και βρεις κουρέλια από τα ρούχα που φορούσες 
σε όµορφες ώρες, σε γιορτές µε φώτα 
πολύχρωµα, καθρεφτισµένα, που όλο χαµηλώνουν 
και µένει µόνο το άρωµα της απουσίας  
µιας νέας µορφής. 
Αλήθεια, τα συντρίµµια  
δεν είναι εκείνα· εσύ ’σαι το ρηµάδι· 
(...) 
µιλούν για περιστατικά που θα ηθελες να µην υπάρχουν ’
ή να γινόντουσαν χρόνια µετά το θάνατό σου, 
κι αυτό είναι δύσκολο γιατί... 
- Τ’ αγάλµατά ειναι στο µουσείο.   ’
- Καληνύχτα. 
- ... γιατί τ’ αγάλµατα δεν είναι πια συντρίµµια, 
είµαστε εµείς. Τ’ αγάλµατα λυγίζουν αλαφριά ... καληνύχτα. 
.................................................................................................. 

(απόσπασµα) 
 

Πώς λειτουργεί η µνήµη του ποιητή στο παραπάνω απόσπασµα; Υπάρχουν 
κοινά σηµεία µε το “Βασιλιά της Ασίνης”; 
 
3. ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ  
1.  Τα αγάλµατα αποτελούν ποιητικά σύµβολα του Γιώργου Σεφέρη. Να βρείτε 

χαρακτηριστικά ποιήµατα του Σεφέρη που αναφέρονται σ’ αυτά και να 
εξετάσετε τι συµβολίζουν 13. 

2.  Οι στίχοι του Γιώργου Σεφέρη ακολουθούν τη ροή του καθηµερινού λόγου, τα 
νοήµατά του όµως είναι πυκνά. Να τεκµηριώσετε σύντοµα την άποψη αυτή. 

3.  Τι συµβολίζει, κατά τη γνώµη σας, η νυχτερίδα στο ποίηµα;  
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 12  Σεφέρης Γ., “Κίχλη”, Ποιήµατα, εκδ. Ίκαρος 1998 (α΄ εκδ. 1972), σσ. 222-223. 
 13 Βλ. π.χ. τα ποιήµατα “Raven”, “Ο ηδονικός Ελπήνωρ” κ.ά. Βλ. και Κ.Ν.Λ. Γ΄ Λυκείου, 

υποσηµ.7, σ. 42. 
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4. ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 

Κριτήριο για ωριαία γραπτή δοκιµασία 
(45 λεπτά περίπου) 

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

Γιώργος Σεφέρης: Ο βασιλιάς της Ασίνης 
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ:…………………………… 

 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ: 
1.  Ποιο σύµβολο του αρχαίου κόσµου χρησιµοποιεί στο ποίηµα αυτό ο Σεφέρης 

και µε ποια σηµασία; 
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................  

Μονάδες 5 
 

2.  α) Πώς περιγράφεται ο χώρος “από το µέρος του ίσκιου” και πώς “από το 
µέρος του ήλιου”;  
β) Ποιες σκέψεις δηµιουργεί στον ποιητή ο γύρω χώρος; 
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................  

Μονάδες 5 
 

3.  Το ποίηµα νοηµατικά κινείται ανάµεσα στην απουσία, τη στέρηση και τη 
φθορά. Σε ποιους στίχους εκφράζονται αυτά τα συναισθήµατα; 
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................  

Μονάδες 5 
 

4.  Πώς ερµηνεύετε την εικόνα της νυχτερίδας στο ποίηµα; 
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................  

Μονάδες 5 
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