
Δον Kιχώτες     Καρσωτάκης Kώστας (1896-1928) 

Oη Δνλ Kηρώηεο πάλε νκπξόο θαη βιέπνπλε ώο ηελ άθξε 

ηνπ θνληαξηνύ πνπ εθξέκαζαλ ζεκαία ηνπο ηελ Iδέα. 

Kνληόθζαικνη νξακαηηζηέο, έλα δελ έρνπλ δάθξπ 

γηα λα δερηνύλ αλζξώπηλα θάζε βξηζηά ρπδαία. 

 

Σθνληάθηνπλε ζηε Λνγηθή θαη ζηα ξαβδηά ησλ άιισλ, 

αζηεία δαξκέλνη ζέξλνληαη θαηακεζήο ηνπ δξόκνπ, 

ν Σάληζνο ιέεη «δε ζ’ ην ’ιεγα;» κα εθείλνη ησλ κεγάισλ 

ζρεδίσλ αληάμηνη κέλνπλε θαη: «Σάληζν, η’ άινγό κνπ!» 

 

Έηζη αλ ην ζέιεη ν Θεξβαληέο ― εγώ ηνπο είδα, κέζα 

ζηελ κίαλ αλάιγεηε Zσή, ηνπ Oλείξνπ ηνπο ηππόηεο 

άλαληξα λα πεδέςνπλε θαη, κε πηθξήλ αλέζα, 

κε κάηηα νγξά, ηηο ρίκαηξεο λ’ απαξλεζνύλ ηηο πξώηεο. 

 

Tνπο είδα πίζσ λα ’ξζνπλε ―παξάθξνλεο, σξαίνη 

ξεγάδεο πνπ επνιέκεζαλ γη’ αλύπαξρην βαζίιεην― 

θαη ζαλ πνξθύξα ληώζνληαο ριεπαζηηθηά πσο ξέεη, 

ηελ αλνηρηή λα δείμνπλε κάηαηε πιεγή ζηνλ ήιην! 

Ποιήματα και Πεζά, Εξκήο 1972 

http://www.snhell.gr/anthology/content.asp?id=404&author_id=17 

http://www.snhell.gr/anthology/content.asp?id=404&author_id=17


 

Δον Κιτώτης Σαιβαδόξ Νηαιί 

Γνωριμία με τον ποιητή   

http://www.biblionet.gr/author/2837/%CE%9A%CE%B1%CF%81%CF%85%CF%89%CF%84

%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82_%CE%9A%CF%8E%CF%83%CF%84%CE%B1%C

F%82_%CE%93._1896-1928 

Μια απόπειρα προσέγγισης 

1. Σαο ιέεη θάηη  ην όλνκα πνπ απνηειεί θαη ηνλ ηίηιν ηνπ πνηήκαηνο; Πνηνο ήηαλ ν Δνλ 

Κηρώηεο; Είλαη πξαγκαηηθό πξόζσπν ή ινγνηερληθό δεκηνύξγεκα;  

2. Έρεηε κήπσο αθνύζεη ην όλνκα ηνπ Μηγθνπέι Νηε  Θεξβάληεο Σααβέληξα (1547 – 1616);  

Πνηαο εζληθόηεηαο είλαη απηόο  ν ινγνηέρλεο;  

3. Γηαηί, άξαγε, ζηε Ναύπαθην ππάξρεη  ζε πεξίνπηε ζέζε ν αλδξηάληαο ηνπ; Να αλαδεηήζεηε ηα 

ζρεηηθά κε ηε λαπκαρία ηεο Ναππάθηνπ ην 1571. 

http://www.biblionet.gr/author/2837/%CE%9A%CE%B1%CF%81%CF%85%CF%89%CF%84%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82_%CE%9A%CF%8E%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%82_%CE%93._1896-1928
http://www.biblionet.gr/author/2837/%CE%9A%CE%B1%CF%81%CF%85%CF%89%CF%84%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82_%CE%9A%CF%8E%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%82_%CE%93._1896-1928
http://www.biblionet.gr/author/2837/%CE%9A%CE%B1%CF%81%CF%85%CF%89%CF%84%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82_%CE%9A%CF%8E%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%82_%CE%93._1896-1928


 

Ο αλδξηάληαο  ηνπ Θεξβάληεο ζηε Ναύπαθην 

4. Πνηα είλαη ε ζρέζε ηνπ ηίηινπ κε ην πεξηερόκελν ηνπ πνηήκαηνο;  

5. Ο Κώζηαο Καξπσηάθεο θηλείηαη ζην κεηαίρκην παξαδνζηαθήο θαη λενηεξηθήο(κνληέξλαο) 

πνίεζεο. Πξνο ηα πνύ θιίλεη πεξηζζόηεξν απηό ην πνίεκα; Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 

6. Σην πνίεκα είλαη έληνλεο νη επηδξάζεηο ηνπ ζπκβνιηζκνύ. Πνην είλαη ην θύξην ζύκβνιν,  ζε 

πνηνλ αξηζκό απαληάηαη θαη γηαηί; Πνηνλ άλζξσπν ραξαθηεξίδνπκε ζήκεξα «Δόλ Κηρώηε»; Πνηα 

άιια ζύκβνια δηαθξίλεηε ζην πνίεκα;  

7. Πνηα πξόζσπα ζπλαληάκε ζην πνίεκα; Πνησλ νη θσλέο αθνύγνληαη θαη πνηα ε κεηαμύ ηνπο 

ζρέζε;  

8. Πώο παξνπζηάδεη ν Θεξβάληεο ηνπο Δνλ Κηρώηεο ζηηο δύν πξώηεο ζηξνθέο – θαη ίζσο  έηζη 

ηνπο βιέπνπλ θαη  νη άλζξσπνη όισλ ησλ επνρώλ;  

9. Να ζρνιηάζεηε ηα θεθαιαία ζηηο ιέμεηο Ιδέα θαη Λνγηθή. Πώο ιεηηνπξγνύλ απηέο νη έλλνηεο 

γηα ηνπο Δνλ Κηρώηεο;  

10. Πνην ζρήκα ιόγνπ απαληάκε ζην νλνκαηηθό ζύλνιν «Kνληόθζαικνη νξακαηηζηέο»; Πώο ζα 

ην εξκελεύαηε;  



11. Πώο ηνπο αληηκεησπίδεη ν θόζκνο θαη πνηα είλαη ε δηθή ηνπο αληίδξαζε; Τνπο 

ζπκπαξαζηέθνληαη νη δηθνί ηνπο άλζξσπνη; Σθεθηείηε όηη ν Σάληζν είλαη ν ηππνθόκνο ηνπ Δνλ 

Κηρώηε. 

12. Σε πνηεο ελόηεηεο ζα ρσξίδαηε ην πνίεκα  θαη γηαηί; Πνηα ξεκαηηθά πξόζσπα απαληάκε ζ’ 

απηό; Πνύ απνθαιύπηεηαη ε αθεγεκαηηθή θσλή ηνπ πνηεηή;   

13. Πώο βιέπεη ν πνηεηήο ηνπο Δνλ Κηρώηεο; Πνηνπο ραξαθηεξηζκνύο ηνπο απνδίδεη; Τί είδνπο 

άλζξσπνη είλαη απηνί;  

14. Τί ελλνεί ν πνηεηήο κε ηηο θξάζεηο ανάλγητη Zωή, τοσ Oνείροσ τοσς ιππότες; Γηαηί θη εδώ 

έρνπκε θεθαιαία ηα αξρηθά γξάκκαηα ησλ δύν ιέμεσλ; Γηαηί γίλεηαη ιόγνο γηα ηππόηεο; Τί 

ζεκαίλεη ηππνηηζκόο θαη πνηεο ήηαλ νη ηππνηηθέο αμίεο ηελ πεξίνδν ηνπ Μεζαίσλα ζηε Δύζε;  

15. Θεσξείηε όηη είλαη ηειηθά αηζηόδνμε ε νπηηθή ηνπ πνηεηή; Δηθαηώλνληαη νη αγώλεο ηνπ θάζε 

Δνλ Κηρώηε; Πνηα θαηάιεμε έρεη ν θαζέλαο απ’ απηνύο;   

16. Πνηα είλαη ηα δηθά ζαο ζπλαηζζήκαηα δηαβάδνληαο ην πνίεκα; Έρεηε ζπλαληήζεη Δνλ 

Κηρώηεο ζηε δσή ζαο; Πώο ηνπο αληηκεησπίδεηε; Μήπσο αλαγλσξίζαηε ηνλ εαπηό ζαο ζ’ 

απηνύο; Έρεηε θπλεγήζεη ρίκαηξεο ζηε δσή ζαο; Πώο  ληώζαηε;  

17. Καζώο εζείο μέξεηε αξθεηά πξάγκαηα γηα ηε δσή  ηνπ Καξπσηάθε, ηηο ζπλερείο 

κεηαθηλήζεηο ηνπ αιιά θαη ηελ εζσηεξηθή ηνπ πεξηπέηεηα, πώο εμεγείηε ηελ επηινγή ηνπ λα 

γξάςεη έλα πνίεκα εκπλεπζκέλν από ηνλ Δνλ Κηρώηε; Υπάξρεη θάπνηα ζύλδεζε κε ηελ ςπρηθή 

ηνπ  θαηάζηαζε θαη δηάζεζε, πνπ απνηειεί θαη θύξην γλώξηζκα ηνπ ζπκβνιηζκνύ;  

18. Άιια ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπκβνιηζκνύ είλαη ε κνπζηθόηεηα θαη ε ππνβιεηηθόηεηα ηνπ 

ζηίρνπ, θαζώο θαη κηα πηθξή αίζζεζε ηεο δσήο. Να επαιεζεύζεηε ηελ ύπαξμή ηνπο ζην πνίεκα 

κε ζπγθεθξηκέλεο αλαθνξέο. 

19. Να θαηαγξάςεηε ηα ζρήκαηα ιόγνπ θαη ηνπο εθθξαζηηθνύο ηξόπνπο πνπ δηακνξθώλνπλ ηε 

γιώζζα θαη ην ύθνο ηνπ Καξπσηάθε ζην πνίεκα θαη λα ηα ραξαθηεξίζεηε. 

https://www.youtube.com/watch?v=6LW_ADJkYdk 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6LW_ADJkYdk

