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1.  ΚΕΙΜΕΝΟ 
 

∆άντη: �Θεία Κωµωδία�   
(Κ.Ν.Λ. Α΄ Λυκείου, σσ. 473-475) 

 
2.  ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 
2.1. Παραδείγµατα ερωτήσεων ελεύθερης ανάπτυξης  
1.  Ποια ήταν η Κίρκη και γιατί ο Οδυσσέας λέει ότι τον καθήλωσε επί ένα 
χρόνο στη Γαέτα;  

2.  Ποιος ήταν ο Αινείας;  
3.  α) Ποια συναισθήµατα εκφράζει ο Οδυσσέας για τα µέλη της οικογένειάς του; 
β) Πώς νοηµατοδοτούν αυτά τα συναισθήµατα την απόφασή του να µην 
επιστρέψει στην Ιθάκη, αλλά να συνεχίσει το ταξίδι του;  

4.  Ποια εσωτερική πάλη βιώνει ο Οδυσσέας στους στίχους 4-11;  
5.  α) Ποια τα κίνητρα του Οδυσσέα στην απόφασή του να συνεχίσει το ταξίδι του; 
β) Πιστεύετε ότι αυτά τα κίνητρα δίνουν µια νέα διάσταση στον Οµηρικό 
Οδυσσέα;  

6.  Το ότι ο Οδυσσέας και οι σύντροφοί του είχαν πια γεράσει, ποια διάσταση 
δίνει στην απόφασή τους να συνεχίσουν το ταξίδι τους;  

7.  Ο Οδυσσέας µόλις πέρασε τις Ηράκλειες Στήλες συγκέντρωσε τους 
συντρόφους του και τους µίλησε.  
α) Γιατί τους µίλησε σε αυτή τη δεδοµένη στιγµή;  
β) Τι τους είπε;  

8.  Ο Οδυσσέας επιθυµεί διακαώς να ταξιδέψει. Γι� αυτό δε διστάζει να 
στερηθεί την οικογένειά του, την πατρίδα του, να υποστεί αφάνταστες 
ταλαιπωρίες και τελικά να αποδυθεί σε παράτολµο εγχείρηµα το οποίο θα 
του στοιχίσει την ίδια του τη ζωή. Αξίζουν άραγε τα ταξίδια του Οδυσσέα 
τόσες θυσίες; Εξηγήστε. 

9.  Ποια εικόνα µας δίνει το απόσπασµα για τις γεωγραφικές γνώσεις των 
ανθρώπων της εποχής του ∆άντη; Να στηρίξετε την απάντησή σας µε 
αναφορές σε συγκεκριµένους στίχους του ποιήµατος.  
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10.  Ο Οδυσσέας, µε την απόφασή του να διαβεί τις Ηράκλειες Στήλες, ξεπερνά 
το όριο που είχε θέσει στον άνθρωπο ένας ηµίθεος, ο Ηρακλής. Ποιες 
σκέψεις σας γεννά αυτό το γεγονός για το εγχείρηµα του ∆αντικού Οδυσσέα;  

11.  Ποιο είναι το νόηµα των στίχων 31-34;  
12.  Ο ∆άντης στους στίχους 31-34 υποστηρίζει ότι η γνώση και η αρετή1 

καταξιώνουν τον άνθρωπο, διαφοροποιώντας τον ταυτοχρόνως από τα ζώα. 
Να σχολιάσετε αυτή τη θέση.  

13.  Ο ∆άντης, µέσα από την παράκληση που απευθύνει ο Οδυσσέας προς τους 
συντρόφους του (στ. 24-34), ουσιαστικά καλεί τους ανθρώπους να έχουν την 
τόλµη να ζουν ενάρετα2, επιδιώκοντας ταυτοχρόνως τη γνώση. Να 
σχολιάσετε αυτή την ερµηνεία των στίχων του ∆άντη.  

14.  Ποιες γνώσεις µας παρέχουν οι στίχοι 40-44 για τη ναυσιπλοΐα κατά την 
εποχή του ∆άντη;  

15.  Η ψυχή του Οδυσσέα, όταν διηγείται, µοιάζει πραγµατικά να ξαναζεί το 
ταξίδι της και τα βάσανα που πέρασε. Συµφωνείτε µ� αυτή την άποψη;  

16.  «Και ο Πολικός µας τόσο χαµηλός που άγγιζε τη γραµµή της θάλασσας» (στ. 
41-42). Να εξηγήσετε το νόηµα των στίχων.  

17.  Ο θάνατος του Οδυσσέα είναι η τιµωρία του, γιατί θέλησε να διαβεί το 
απαγορευµένο κατώφλι, να σπρώξει δηλαδή τη γνώση σε όσα δεν είναι 
επιτρεπτό στον άνθρωπο να γνωρίζει. Να σχολιάσετε αυτή την άποψη.  

18.  Σε αυτό το απόσπασµα ο ∆άντης καινοτοµεί, δίνοντάς µας µια νέα εκδοχή 
της τελευταίας φάσης της ζωής του Οδυσσέα.  
α) Σε τι διαφέρει ο ∆αντικός Οδυσσέας από τον Οµηρικό;  
β) Ποια εκδοχή προτιµάτε περισσότερο και γιατί;  

 

                                                           
1 Στο στίχο 11 η λέξη «ανδρεία» να αντικατασταθεί µε τη λέξη «αρετή» (valore στο ∆άντη).  
Πρβλ. την ορθή µετάφραση του Ν. Καζαντζάκη («τα πάθη και τις αρετές του ανθρώπου») και 
του Γ. Σεφέρη («να γίνω έµπειρος της ανθρώπινης κακίας και της αρετής»). 

2 Το ίδιο ισχύει και για το στίχο 34 (εδώ ο ∆άντης χρησιµοποιεί τη λέξη virtute).  
Πρβλ. τη µετάφραση του Γ. Σεφέρη «µα για ν� ακολουθείτε αρετή και γνώση» (όµοια ο 
Καζαντζάκης).  
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2.2. Παραδείγµατα ερωτήσεων σύντοµης απάντησης 
1.  Ο ∆άντης αναφέρει το όνοµα της συζύγου του Οδυσσέα, Πηνελόπης. Πώς 
έλεγαν το γιο του Οδυσσέα και τον πατέρα του;  

2.  Με ποιες λέξεις κλιµακώνει ο ∆άντης το συναισθηµατικό κόσµο του 
Οδυσσέα προς τα µέλη της οικογένειάς του;  

3.  Τι νοµίζετε ότι πετυχαίνει ο ∆άντης µε τρία αλλεπάλληλα «ούτε» (nè) στους 
στίχους 5-6; 

4.  Με ποια λέξη-κλειδί αποδίδει ο Οδυσσέας την επιθυµία του να γνωρίσει τον 
κόσµο;  

5.  Ποιο είναι το βασικό κίνητρο του Οδυσσέα στην απόφασή του να συνεχίσει 
το ταξίδι του;  

6.  Τι θέλει να γνωρίσει ο Οδυσσέας, όταν αποφασίζει να συνεχίσει το ταξίδι του;  
7.  Σε ποιο µέτρο έγραψε ο ∆άντης τη Θεία Κωµωδία; 3 
8.  Σε ποια γλωσσική µορφή έγραψε ο ∆άντης τη Θεία Κωµωδία; 4 
9.  Να χωρίσετε το ποίηµα σε ενότητες και να τιτλοφορήσετε κάθε µία απ� 
αυτές.  

 
2.3. Συνδυασµός ερωτήσεων σύντοµης απάντησης και ελεύθερης ανάπτυξης 
1.  Ο Αριστοτέλης υποστηρίζει ότι «πάντες �νθρωποι τοΛ ε²δέναι Ώρέγονται 
φύσει» (Μετά τα Φυσικά Α1. 980a 21). Πιστεύετε ότι αυτή η διαπίστωση 
βρίσκει εφαρµογή στο συγκεκριµένο απόσπασµα; Εξηγήστε.  

2.  Ο Οδυσσέας ποθούσε να ταξιδέψει και να γνωρίσει τον κόσµο. Χάριν αυτού 
στερήθηκε πατρίδα και οικογένεια και υπέστη φοβερές ταλαιπωρίες. Ήταν 
ορθή η απόφασή του; Την εγκρίνετε; Εξηγήστε.  

3.  Ο Οδυσσέας ταξίδεψε πολύ. Ο Σωκράτης έµεινε σε όλη του τη ζωή στην 
Αθήνα. Ποια στάση ζωής σας εκφράζει περισσότερο και γιατί;  

                                                           
3 Το µέτρο της Θείας Κωµωδίας είναι η terza rima (τερτσίνα). ∆ηλαδή κάθε στίχος αποτελείται 
από πέντε ιαµβικούς (υ-) πόδες µε την προσθήκη µιας επιπλέον συλλαβής και κάθε στροφή έχει 
τρεις στίχους. Ο µεσαίος στίχος κάθε στροφής οµοιοκαταληκτεί µε τον πρώτο και τον τρίτο 
στίχο της επόµενης στροφής, σύµφωνα µε το σχήµα: αβα, βγβ, γδγ κ.λπ.  

4 Ο ∆άντης έγραψε τη Θεία Κωµωδία στη δηµώδη γλώσσα της εποχής (δηλαδή στη γλώσσα που 
µιλούσε ο λαός) και όχι στα λατινικά, γεγονός που συνιστά «γλωσσική επανάσταση» για την 
εποχή εκείνη. 
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4.  Ποιο είναι το κύριο επιχείρηµα του Οδυσσέα, που έπεισε τους συντρόφους 
του να τον ακολουθήσουν στο τελευταίο του παράτολµο ταξίδι;  

5.  Ο ∆άντης τοποθετεί τον Οδυσσέα στο κέντρο της ζωής και, βυθίζοντάς τον 
στη θάλασσα, τον υψώνει µε δόξα. Αυτή η σύλληψη του Οδυσσέα ως 
ηρωικής µορφής υπερτερεί ακόµα και αυτής του Οµήρου. Συµφωνείτε; Να 
αιτιολογήσετε την άποψή σας.  

 
2.4. Παραδείγµατα ερωτήσεων αντικειµενικού τύπου 
2.4.1. Ερωτήσεις της µορφής «σωστό-λάθος» 
Βάλτε ένα Χ στο αντίστοιχο τετραγωνάκι, αν νοµίζετε ότι το περιεχόµενο των 
παρακάτω προτάσεων είναι σωστό ή λανθασµένο: 

Σωστό Λάθος 
1.  Ο Οδυσσέας, κατά το ∆άντη, µετά τη φυγή του 
από την Κίρκη επιστρέφει στην Ιθάκη.    ! ! 

2.  Η φράση «πίσω από τον ήλιο να µάθουµε τι 
γίνεται» αποκαλύπτει την πίστη του Μεσαιωνικού 
ανθρώπου ότι η γη είναι επίπεδη.     ! ! 

3.  Ο ∆άντης µε τη λέξη Σεβίλια εννοεί τη Σίβυλλα, 
τη γυναίκα - προφήτη της αρχαιότητας.    ! ! 

4.  Οι στίχοι «Πέντε φορές θέριεψε κι άλλες τόσες  
εσβήστη της Σελήνης το φέγγος» (στ. 42-44)  
σηµαίνουν ότι ο Οδυσσέας και οι σύντροφοί του 
ταξίδευαν επί 5 µήνες.      ! ! 

 
2.4.2. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
Βάλτε σε κύκλο το γράµµα της απάντησης που θεωρείτε σωστή: 
1.  «Το νησί των Σάρδων» (στ. 18) σχετίζεται µε:  
α) Το Σαρπηδόνα.  
β) Το Σαρδανάπαλο.  
γ) Τις Σάρδεις.  
δ) Τη Σαρδηνία.  
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2.  Ο ∆άντης µε το στίχο «το στενό κανάλι, που ο Ηρακλής έθεσε σύνορο στον 
άνθρωπο να µην το ξεπεράσει» (στ. 21-22) εννοεί:  
α) Τα στενά του Βοσπόρου.  
β) Τα στενά της Μεσσήνας.  
γ) Τα στενά του Γιβραλτάρ.  
δ) Το στενό της Μάγχης.  

 
3.  Ο στίχος «και πετούσαµε στον ξέφρενο τον πλου, µε τη στεριά ζερβά µας» (στ. 

38-39) σηµαίνει ότι ο Οδυσσέας έστριψε το καράβι του προς την 
κατεύθυνση των ακτών της:  
α) Βορειοδυτικής Ευρώπης.  
β) Βορειοανατολικής Ευρώπης.  
γ) Αµερικής.  
δ) Αφρικής.  

 
2.4.3. Ερωτήσεις σύζευξης 
1.  Να αντιστοιχήσετε τις λέξεις της στήλης Α µε τα πρόσωπα της στήλης Β που 
ταιριάζουν:  

Α     Β 
γλυκιά µνήµη (dolcezza) 
σέβας (piéta) 
το χρέος µου για αγάπη (debito amore) 
φλόγα (ή πόθος, ardore) 

Λαέρτης 
Πηνελόπη 
Οδυσσέας 
Τηλέµαχος 

 
2.  Να γράψετε δίπλα από κάθε αριθµό της στήλης Α το γράµµα του στοιχείου 
της στήλης Β που αντιστοιχεί. Κριτήριο της επιλογής σας να είναι σε ποια 
εποχή ανήκει (ιδεολογικά, πολιτιστικά, γεωγραφικά, µυθολογικά) κάθε 
στοιχείο της στήλης Α.  

Α     Β 
1.  ...... Κίρκη 
2.  ...... Γαέτα 
3.  ...... Αινείας 

α) Ελληνική Αρχαιότητα 
 
β) Ρωµαϊκή Αρχαιότητα 
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4.  ...... Πηνελόπη 
5.  ...... «αυτήν που µ� έσπρωχνε ... των  

        ανθρώπων» (στ. 9-11) 
6.  ...... Μαρόκο 
7.  ...... Ηρακλής 
8.  ...... Σεβίλια 
9.  ...... «φθάσαµε στη δυτικήν άκρια του  

       κόσµου» (στ. 26-27) 
10. ..... «Για στοχαστείτε ... η γνώση»  

      (στ. 31-34)  

 
γ) Μεσαίωνας 
 
δ) Προδροµικό στοιχείο  
    της Αναγέννησης 

 
 

2.5 Συνδυασµός ερωτήσεων αντικειµενικού τύπου και ελεύθερης ανάπτυξης 
Α. Βάλτε ένα Χ στο αντίστοιχο τετραγωνάκι, αν νοµίζετε ότι το περιεχόµενο 
των προτάσεων που ακολουθούν είναι σωστό ή λανθασµένο:  

Σωστό  Λάθος 
1. Ο Οδυσσέας θέλει να συνεχίσει το ταξίδι του,  
γιατί θέλει να αποκτήσει φήµη.    ! ! 

2. Ο Οδυσσέας αποφασίζει να συνεχίσει το ταξίδι 
του, ωθούµενος από τον πόθο του για την πιο 
υψηλή γνώση.      ! ! 

3. Ο Οδυσσέας αποφασίζει να συνεχίσει το ταξίδι 
του, γιατί θέλει να γνωρίσει «τα πάθη και τις  
αρετές των ανθρώπων» («vizi umani e del valore»).   ! ! 

4. Η «ύβρις» (αλαζονεία) του Οδυσσέα, ο οποίος  
ξεπέρασε τα ανθρώπινα όρια, διαβαίνοντας τις  
Ηράκλειες Στήλες, συνοδεύτηκε από την «�τη»  
(τιµωρία) του πνιγµού του από τα µανιασµένα  
κύµατα.         ! ! 

Β. Να δικαιολογήσετε τις επιλογές σας.  
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3.  ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ 
1.  Η ιστορία του Οδυσσέα είναι ένα θέµα που ενέπνευσε µεγάλο αριθµό 
καλλιτεχνών σε όλες τις εποχές. Τι νοµίζετε ότι είναι εκείνο που έσπρωξε 
όλους αυτούς τους καλλιτέχνες να δηµιουργήσουν λογοτεχνικά και 
εικαστικά έργα µε θέµα τον Οδυσσέα;  

2.  Να ζωγραφίσετε, όσοι µπορείτε, τη σκηνή της βύθισης του πλοίου του 
Οδυσσέα.  

 
4.  ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ - ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
1.  Αφού διαβάσετε το ∆ιάλογο του ∆. Σολωµού, να απαντήσετε στο ερώτηµα: 
Τι το καινούργιο πρόσφερε ο ∆άντης στα Ιταλικά γράµµατα;   

2.  Τι συµβολίζει κατά τη γνώµη σας ο Οδυσσέας; Να γράψετε ένα δοκίµιο του 
οποίου η έκταση να µην υπερβαίνει τις 400 λέξεις.  

3.  Να συγκρίνετε το συγκεκριµένο απόσπασµα από τη Θεία Κωµωδία του 
∆άντη µε το ποίηµα «Ιθάκη» του Κ.Π. Καβάφη και το ποίηµα «Πάνω σ� ένα 
ξένο στίχο» του Γ. Σεφέρη. Ποιο ποίηµα σας αρέσει περισσότερο και γιατί;  

4.  Μια οµάδα µαθητών να αναλάβει να βρει και να παρουσιάσει στην τάξη 
εικαστικές αποδόσεις της Θείας Κωµωδίας του ∆άντη. Οι µαθητές θα πρέπει 
να εξηγήσουν:  

α) Ποιοι δηµιούργησαν τα έργα.  
β) Ποια συγκεκριµένα αποσπάσµατα εικονογραφούν.  
γ) Τι αναπαριστούν (αναλυτική περιγραφή).  
5.  Ο εθνικός µας ποιητής, ∆ιονύσιος Σολωµός (1798-1857), βαθύς γνώστης και 

µελετητής της Ιταλικής γλώσσας και κουλτούρας, θαύµαζε ιδιαίτερα την 
ποίηση του ∆άντη. Είναι χαρακτηριστικό ότι στον «Ύµνο εις την ελευθερία» 
βάζει ως µότο ένα στίχο του ∆άντη. Αφού διαβάσετε προσεκτικά το έργο 
του ∆ιάλογος να απαντήσετε στο ερώτηµα: Ποια στοιχεία της ∆αντικής 
ποίησης αξιοποίησε ο ∆ιονύσιος Σολωµός στο έργο του;  

6.  Μια οµάδα µαθητών να βρει τις αναφορές που κάνει ο Γ. Σεφέρης στην 
ποίηση του ∆άντη στο Β΄ τόµο του έργου του ∆οκιµές. Να τις 
συστηµατοποιήσει και να τις παρουσιάσει στην τάξη.  
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7.  Ο Άγγλος ποιητής Άλφρεντ Τένισον (1809 - 1892), εµπνεόµενος από το 
συγκεκριµένο απόσπασµα της Θείας Κωµωδίας του ∆άντη που διδαχθήκατε, 
έγραψε το ποίηµα �Οδυσσέας�. Αφού διαβάσετε αυτό το ποίηµα (βλ. Κ.Ν.Λ. 
Β΄ Λυκείου, σσ. 387-391), να απαντήσετε στα ακόλουθα ερωτήµατα:  
α) Ποιες οµοιότητες και ποιες διαφορές παρουσιάζουν τα δύο ποιήµατα;  
β) Ποιο ποίηµα σας αρέσει περισσότερο, του ∆άντη ή του Τένισον και γιατί; 
Να τεκµηριώσετε την απάντησή σας αναφερόµενοι σε συγκεκριµένους 
στίχους των ποιηµάτων.  



 251

5.  ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 

Κριτήριο για ωριαία γραπτή δοκιµασία 
(45 λεπτά) 

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

∆άντη: �Θεία Κωµωδία� 
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ: .............................  
 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ: 
1.  Με ποιες λέξεις κλιµακώνει ο ∆άντης το συναισθηµατικό κόσµο του 
Οδυσσέα προς την οικογένειά του;  

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 
Μονάδες 4 

 
2.  Ποια είναι τα κίνητρα του Οδυσσέα στην απόφασή του να συνεχίσει το 
ταξίδι του; Πιστεύετε ότι αυτά τα κίνητρα δίνουν µια νέα διάσταση στον 
Οµηρικό Οδυσσέα;  

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 
Μονάδες 4 

 
3.  Ποια είναι τα κοινά γνωρίσµατα του Οµηρικού και του ∆αντικού Οδυσσέα;  
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 

Μονάδες 4 
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4.  Ο Οδυσσέας ταξίδεψε πολύ. Ο Σωκράτης έµεινε σε όλη του τη ζωή στην 
Αθήνα. Ποια στάση ζωής σας εκφράζει περισσότερο και γιατί;  

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 
Μονάδες 4 

 
5.  Βάλτε ένα Χ στο αντίστοιχο τετραγωνάκι, αν νοµίζετε ότι το περιεχόµενο 
των παρακάτω προτάσεων είναι σωστό ή λανθασµένο:  

Σωστό   Λάθος 
α)  Ο Οδυσσέας, κατά το ∆άντη, µετά τη φυγή του 
από την Κίρκη επιστρέφει στην Ιθάκη.    ! ! 

β)  Η φράση «πίσω από τον ήλιο να µάθουµε τι 
γίνεται» αποκαλύπτει την πίστη του Μεσαιωνικού 
ανθρώπου ότι η γη είναι επίπεδη.     ! ! 

γ)  Οι στίχοι «Πέντε φορές θέριεψε κι άλλες τόσες  
εσβήστη της Σελήνης το φέγγος» (στ. 42-44)  
σηµαίνουν ότι ο Οδυσσέας και οι σύντροφοί του 
ταξίδευαν επί 5 µήνες.      ! ! 

δ)  Ο Οδυσσέας θέλει να συνεχίσει το ταξίδι του, γιατί  
θέλει να αποκτήσει φήµη.     ! ! 

Μονάδες 2 
 
6.  Βάλτε σε κύκλο το γράµµα της απάντησης που θεωρείτε σωστή:  
• Το απόσπασµα αυτό ανήκει στην ενότητα της Θείας Κωµωδίας:  
α) Κόλαση   β) Καθαρτήριο 
γ) Παράδεισος  δ) Είναι αυτόνοµο ποίηµα.  

Μονάδα 1 
• Ένα από τα γνωρίσµατα του χαρακτήρα του Οδυσσέα είναι:  
α) η αστοργία  β) η υπερηφάνεια 
γ) ο τυχοδιωκτισµός  δ) η φιλοµάθεια 

Μονάδα 1 


