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1.  ΚΕΙΜΕΝΟ 
 

Οδυσσέας Ελύτης:  Το Άξιον Εστί ∗∗∗∗ Τα Πάθη, άσµα η΄ 
 (Κ.Ν.Λ. Α΄ Λυκείου, σσ. 231-234) 

 
2.  ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 
2.1. Παραδείγµατα ερωτήσεων ελεύθερης ανάπτυξης 
1.  Με  το «Άξιον Εστί», ο Ελύτης πέρασε από την αυτόµατη υπερρεαλιστική 
γραφή των πρώτων του συλλογών στην έντεχνη ποίηση1. Όπως γράφει ο  
Καραντώνης, µε το έργο αυτό ο Ελύτης µεταµορφώθηκε «σε τέλειο 
εργαστηριακό τεχνίτη, αλλά που δε σκότωσε µέσα του τον υπερρεαλιστή 
θαυµατοποιό».2 

     Να συζητήσετε την άποψη αυτή µε βάση το η΄ άσµα. 
2.  Με δεδοµένο ότι η φύση µε τα επιµέρους στοιχεία της (τον ήλιο, το φως, το 
νερό, τα δέντρα), στο άσµα αυτό αισθητοποιείται αρνητικά, υπάρχει δηλαδή 
για να αναιρεθεί (π.χ. τα δέντρα θα τα ατιµάσουν, ο πυρήνας της γης 
σκοτεινιάζει κ.λπ.), να βρείτε κι άλλα  παρόµοια παραδείγµατα από  το άσµα 
και να  δώσετε µια  πιθανή εξήγηση αυτής της παρουσίασης της φύσης.  

3.  Υπάρχει η άποψη ότι οι τρεις ενότητες του Άξιον Εστί συµβολίζουν την 
εναλλαγή του φωτός  και του σκότους3 . 
Να  µελετήσετε στο άσµα αυτό την απουσία του φωτός και τη λειτουργία 
του σκότους µε αναφορά σε συγκεκριµένους στίχους.  

4.  Ποιες πληροφορίες µπορούµε να αντλήσουµε  από το άσµα για το χειµώνα 
του 1941-42; 

5.  Να ερµηνεύσετε τους στίχους «Κι η αχτίδα του ήλιου * γίνηκεν, ιδέστε / ο 
µίτος του Θανάτου!», συνδέοντάς τους  µε το µίτο της Αριάδνης από την 
αρχαία ελληνική µυθολογία. 

                                                 
1  Κ. Φράιερ, Άξιον Εστί το τίµηµα, Κέδρος 1980, σ. 43. 
2  Καραντώνης, 1983, σ. 175.  
3 Γένεση: φως, Πάθη: σκότος, ∆οξαστικό: επαναφορά φωτός. Βλ. Λ. Λυχναρά, Σεµινάριο Π.Ε.Φ. 

23, 1997, σ.161. 
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6.  Την ποίηση του Ελύτη τη διαπνέει η ελληνική παράδοση, από τον Όµηρο 
µέχρι το Βυζάντιο: «τη ζωγράφιζε µε την πένα του και την έγραφε µε το 
χρωστήρα του», γράφει κάποιος µελετητής του. Υπάρχουν στοιχεία στο 
άσµα  που στηρίζουν την άποψη αυτή; 

7.  α) Ποια συναισθήµατα εκφράζει στο ποίηµα ο ποιητής απέναντι σε ό,τι βιώνει; 
β) Φαίνεται από το άσµα ότι ο Ελύτης είναι άνθρωπος που αγαπά 
πραγµατικά τη φύση, τον άνθρωπο, τη ζωή, την Ελλάδα και αν ναι, πώς;  

8.  α) Πώς λειτουργεί η ιστορική µνήµη του ποιητή στους στίχους: «δεν ακούει 
κανένας * όπου κι αν χτυπήσω /  η µνήµη µε σκοτώνει / Αδελφοί µου, λέει, * 
µαύρες ώρες φτάνουν / ο καιρός θα δείξει / Των ανθρώπων έχουν , * οι χαρές 
µιάνει / τα σπλάχνα των τεράτων». 

     β) Ποια ερµηνεία θα δίνατε εσείς στους δύο τελευταίους στίχους; 
9.  Το ποίηµα κλείνει µε επιλεγµένους στίχους των δύο πρώτων στροφών: Τι 
πετυχαίνει µ� αυτό ο ποιητής;  

10.  Πώς παρουσιάζονται οι γυναικείες µορφές στο ποίηµα; 
11.  Στο άσµα συναντάµε τις εκφράσεις ο µίτος του θανάτου, τα αηδόνια των αγγέλων.    

α) Ποια λογοτεχνική σχολή θυµίζουν αυτά τα λεκτικά σύνολα;  
β) Να βρείτε κι άλλες  παρόµοιες εκφράσεις και να προσπαθήσετε να τις 
ερµηνεύσετε. 

12.  Σε ποιους στίχους του άσµατος ο Ελύτης χρησιµοποιεί προφητικό λόγο; Να 
δικαιολογήσετε την απάντησή σας.  

 
2.2. Παραδείγµατα ερωτήσεων σύντοµης απάντησης  
1.  Ποιος είναι ο χρόνος και το «σκηνικό» του άσµατος; 
2.  Σε ποιο χώρο βρίσκεται ο ποιητής; Τι προφητεύει; 
3.  Τι συµβολίζει, κατά τη γνώµη σας, η χιονισµένη φύση; 
4.  Ποια στοιχεία του ποιήµατος προέρχονται από την παραδοσιακή ποίηση και 
ποια από τον υπερρεαλισµό; 

5.  Το άσµα έχει συντεθεί κατά το πρότυπο του εγκωµίου «Αι γενεαί πάσαι»: 
α) Να βρείτε το µέτρο και τον αριθµό των συλλαβών των µονών και ζυγών 
στίχων. 

     β) Τι κερδίζει το ποίηµα µε τη µετρική αυτή ποικιλία; 
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6.  Βασικά προτερήµατα της ποίησης του Ελύτη θεωρούνται «η εικονοπλαστική 
φαντασία και το πλούσιο αίσθηµα ρυθµού»4. Υπάρχουν οι αρετές αυτές στο 
συγκεκριµένο ποίηµα; Να στηρίξετε την άποψή σας παραπέµποντας σε 
στίχους του άσµατος. 

7.  Ποιους χαρακτηρίζει ως «προσωπιδοφόρους» ο ποιητής; 
8.  α) Σε ποια πρόσωπα απευθύνεται ο ποιητής και µε ποιους χαρακτηρισµούς; 
     β) Ποιοι είναι οι θύτες και ποια τα θύµατα; 
9.  Το άσµα είναι πλούσιο σε µεταφορικές εκφράσεις και οπτικοακουστικές 
εικόνες. Να δώσετε παραδείγµατα. 

10.  Σε ποιους στίχους ο ποιητής, παρά την απογοήτευση του παρόντος, αφήνει 
µια ελπίδα για το µέλλον; 

11.  Γιατί νοµίζετε ότι ο ποιητής µιλάει στο άσµα σε α΄ πρόσωπο; 
 
 
2.3. Συνδυασµός ερωτήσεων σύντοµης απάντησης και ελεύθερης ανάπτυξης   
1.  α) Ποια στοιχεία κατατάσσουν, κατά τη γνώµη σας, το ποίηµα στην ενότητα 
του «Άξιον Εστί, τα Πάθη»; 
β) Να συνθέσετε τα στοιχεία αυτά σε µια παράγραφο, παρουσιάζοντας κατ� 
αυτόν τον τρόπο τα πάθη των Ελλήνων στην Κατοχή. 

2.  Είναι αισιόδοξο ή απαισιόδοξο το άσµα; Να δικαιολογήσετε τη γνώµη σας. 
3.  Στο άσµα αυτό, εκτός από το µαύρο, ο ποιητής χρησιµοποιεί και άλλα 
χρώµατα. Να τα επισηµάνετε και να αναλύσετε τη λειτουργία τους. 

4.  α) Να κατατάξετε τα κυριότερα ρήµατα του άσµατος σε δύο στήλες 
(ενεστώτα και αορίστου).  

     β) Να εξετάσετε αν η εναλλαγή αυτή των χρόνων υπακούει σε κάποια 
«λογική». Αιτιολογήστε την άποψή σας. 

5.  Να εξετάσετε την αρχιτεκτονική του ποιήµατος: έχουν οι στροφές 
νοηµατική σύνδεση µεταξύ τους; Αν ναι, να την επισηµάνετε.  

 

                                                 
4 Καραντώνης, 1983, σ.37. 
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2.4. Παραδείγµατα ερωτήσεων αντικειµενικού τύπου  
2.4.1. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
Βάλτε σε κύκλο το γράµµα της απάντησης που θεωρείτε σωστή: 
1.  Με το σύνθηµα «ΨΩΜΙ ΚΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» ο ποιητής δείχνει ότι: 
α) Ο λαός αντιστέκεται σθεναρά ενάντια στη µεταφορά του σταριού στη 
Γερµανία. 
β) Ο ποιητής τιµά τον άγνωστο αντιστασιακό που αγωνίζεται για πνευµατικά 
και υλικά αγαθά.  
γ) Η ελευθερία είναι πολύτιµο αγαθό, χρειάζεται όµως και η υλική ευηµερία. 
δ) Πραγµατικά ελεύθερος είναι αυτός που έχει ικανοποιήσει όλες του τις 
υλικές ανάγκες. 

 
 
2.4.2. Ερωτήσεις σύζευξης  
Να γράψετε δίπλα από τον κάθε αριθµό της πρώτης στήλης το γράµµα του 
στοιχείου της δεύτερης στήλης που αντιστοιχεί σ� αυτό (περισσεύει ένα): 
 Α       Β 
1. «ω πικρές γυναίκες»    α. ψευδοοµοιοκαταληξία5 
2. «... και δεν έσταξε ούτε / σταγόνα ...»  β. παρήχηση 
3. «... τις κραυγές τραβάτε / αδικοσκοτωµένων» γ. αναφώνηση 
4. «Φύσηξεν η νύχτα * σβήσανε τα σπίτια» δ. ειρωνεία 
5. «Των ανθρώπων έχουν * οι χαρές µιάνει» ε. προσωποποίηση 
6. « Έλαχε να δώσει * και σε σας ο Χάρος» στ. συνεκδοχή 
7. «κι αυτά θα τ� ατιµάσουν ... τις θηλιές  ζ. παροµοίωση 
ετοιµάζουν»     η. οµοιοτέλευτο 

    

                                                 
5 Ο όρος ανήκει στον Τ. Λιγνάδη, Άξιον Εστί. 
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2.5. Συνδυασµός ερωτήσεων αντικειµενικού τύπου και ελεύθερης ανάπτυξης 
Βάλτε σε κύκλο την ερµηνεία που θεωρείτε ότι σας εκπροσωπεί περισσότερο:  
1.  Α. Ο ποιητής στρέφει την προσοχή µας προς τα πηγάδια, επειδή:  
     α) Θέλει να εντοπίσει το χρόνο του ποιήµατος στο παρελθόν, όταν τα 

πηγάδια χρησιµοποιούνταν για την άντληση νερού. 
     β) Θέλει να συνδέσει συνειρµικά τα πηγάδια µε τη µνήµη, που, όπως 

δηλώνει, «τον σκοτώνει», θέλει δηλαδή να πει ότι τον πληγώνουν οι 
ιστορικές εµπειρίες. 

     γ) Συνδέει τα πηγάδια µε τη βασανισµένη, πικραµένη ζωή των γυναικών, 
που εδώ δοκιµάζονται µε το θάνατο των παιδιών τους. 

     δ) Τα πηγάδια συνδέονται συνειρµικά µε το νερό, βασικό στοιχείο ζωής και 
ποιητικό σύµβολο του Ελύτη, που εδώ είναι πηγή φρίκης και θανάτου. 

     Β. Να εξηγήσετε γιατί προτιµήσατε τη συγκεκριµένη ερµηνεία. 
 
 
3.  ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ 
1.  Ο Οδυσσέας Ελύτης στα Ανοιχτά Χαρτιά προσδιορίζει το περιεχόµενο του 
όρου Έλληνας ως εξής: «Έλληνας σηµαίνει να αισθάνεσαι και να αντιδράς 
κατά ένα ορισµένο τρόπο, τίποτε άλλο. Είναι µια λειτουργία που έχει σχέση 
µε το δράµα του σκότους και του φωτός που παίζουµε όλοι µας σ� αυτή τη 
γωνιά της υδρογείου».6 Πιστεύετε ότι τα παραπάνω λόγια του ποιητή 
βρίσκουν εφαρµογή στο συγκεκριµένο ποίηµα;  

2.  Το άσµα αυτό ακολουθεί το Ανάγνωσµα Τέταρτο, «Το οικόπεδο µε τις 
τσουκνίδες». Πώς συµπληρώνεται το πληροφοριακό υλικό του άσµατος από 
το Ανάγνωσµα αυτό; 7 

 

                                                 
6  Πρβλ. την άποψη της Ανθούλας ∆ανιήλ (Σεµινάριο Π.Ε.Φ. 23, 1997, σ. 11) ότι το «Άξιον Εστί» 

µπορεί επάξια να αποδώσει τον τίτλο του εθνικού ποιητή στον Ελύτη. 
7  Βλ. εισαγωγή στο «Άξιον Εστί», Κ.Ν.Λ. Α΄ Λυκείου, σ. 231. 
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4.  ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ - ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
1.  Ο Ελύτης, εκτός από ποιητής, ήταν και ζωγράφος. Αφού µελετήσετε τις 
εικονιστικές συνθέσεις του ποιητή που συνοδεύουν µερικές ποιητικές του 
συλλογές (π.χ. «Ιδιωτική οδός», «Ο κήπος µε τις αυταπάτες»), να 
απαντήσετε  στο ερώτηµα: Υπάρχει συσχετισµός του Ελύτη-λογοτέχνη και 
του Ελύτη-ζωγράφου8; Αν ναι, ως προς τι;  

2.  Να παρουσιάσετε στους συµµαθητές σας ολόκληρη την ποιητική σύνθεση 
«Άξιον Εστί», διαβάζοντας χαρακτηριστικά αποσπάσµατα. Συνοδέψτε την 
παρουσίασή σας µε τη µουσική του Μ. Θεοδωράκη από το οµώνυµο έργο. 

3.  Να αναλύσετε σε ένα µικρό δοκίµιο το ρόλο των συνθηµάτων στη ζωή ενός 
λαού, καθώς και τις ανάγκες που εκφράζουν σε κάθε εποχή (π.χ. 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Ή ΘΑΝΑΤΟΣ, ΨΩΜΙ, ΠΑΙ∆ΕΙΑ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ). 

                                                 
8 Βλ. επίσης Φράιερ, ο.π., σσ. 76-92. 



 97

5. ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Κριτήριο για ωριαία γραπτή δοκιµασία 

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

Οδυσσέα Ελύτη, «Άξιον Εστί» 
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ: .............................  
 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ: 
1.  Α. Βάλτε σε κύκλο το γράµµα της ερµηνείας που σας εκπροσωπεί περισσότερο: 

• Οι στίχοι «κι η αχτίδα του ήλιου * γίνηκεν, ιδέστε ο µίτος του Θανάτου» 
δείχνει ότι: 
α) Ο ήλιος δεν είναι πια ζωοποιό στοιχείο, αλλά οδηγεί προς το θάνατο.  
β) Η πορεία της Ελλάδας την εποχή αυτή δεν είναι προς τη ζωή, αλλά 
προς το θάνατο.  
γ) Ο ήλιος στέλνει τις ζοφερές του αχτίνες µέσα στο µαύρο κλίµα της 
Κατοχής.  
δ) Έχουν διακειµενική σχέση µε τις αρχαίες ελληνικές ρίζες και τη 
µυθολογία.  

• Οι στίχοι «Μες στης γης το κέντρο * φάνηκε ο πυρήνας / που όλο 
σκοτεινιάζει»: 
α) Συνδέουν το ποίηµα µε το υποσυνείδητο του ποιητή. 
β) Συµβολίζουν την επιστροφή του ποιητή στις ρίζες του. 
γ) Συνδέουν το ποίηµα µε σκοτεινές δυνάµεις και τονίζουν την απελπισία 
του ποιητή για τα πάθη του λαού. 
δ) Αφήνουν ένα περιθώριο αισιοδοξίας, αφού δεν επικρατεί πλήρως το 
σκοτάδι. 

Β. Να δικαιολογήσετε την προτίµηση των συγκεκριµένων επιλογών. 
...........................................................................................................................
........................................................................................................................... 

Μονάδες 4 
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2.  α) Ποια στοιχεία του ποιήµατος δηµιουργούν την αίσθηση του θανάτου και 
της ερήµωσης; 
β) Ποια είναι τα συναισθήµατα του ποιητή απέναντι στους εχθρούς; 
...........................................................................................................................
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 

Μονάδες 6 
 

3.  α) Να αναφέρετε τρία (3) εκφραστικά µέσα του ποιητή που προσδίδουν στο 
άσµα λυρικότητα. 
β) Ποια στοιχεία από τον υπερρεαλισµό φαίνεται να έχει αφοµοιώσει ο 
ποιητής;   
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 

Μονάδες 5 
 

4.  Είναι αισιόδοξο ή απαισιόδοξο το άσµα; Να δικαιολογήσετε τη γνώµη σας.  
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 

Μονάδες 5 
 


