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ΑΓΝΩΣΤΕΣ ΛΕΞΕΙΣ

 πρόσχαρο = χαρούμενο, γελαστό, χαρωπό, εγκάρδιο

 κρινόσπαρτη= σπαρμένη με κρίνα.

 τραβά μια στράτα = ξεκινά ένας δρόμος

 τη δέρνει τ' αγριοκαίρι = τη χτυπά ο άγριος καιρός, 
άνεμοι, καταιγίδες

 χιλιοπατημένη = την έχουν περπατήσει πάρα
πολλοί άνθρωποι

 γωνιά = τζάκι(εδώ)  

 θύρα = πόρτα
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥ ΠΟΙΗΜΑΤΟΣ

 Ποιος είναι ο τίτλος του ποιήματος;

Ο τίτλος του ποιήματος είναι «Tο σπίτι μου».

 Ποιος έχει γράψει το ποίημα;

Το ποίημα το έχει γράψει ο Kωστής Παλαμάς.

 Πόσες στροφές έχει το ποίημα;

Το ποίημα έχει έξι στροφές. 

 Πόσους στίχους έχει η κάθε στροφή;

Η κάθε στροφή είναι τετράστιχη (έχει τέσσερις στίχους).  

 Ποιο είναι το ύφος του ποιήματος; 

Το ύφος του ποιήματος είναι απλό, άμεσο, λιτό, γλαφυρό, 
παραστατικό και φυσικά λογοτεχνικό.
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥ ΠΟΙΗΜΑΤΟΣ
 Τι ομοιοκαταληξία έχει το ποίημα;

Το ποίημα δεν έχει ομοιοκαταληξία σ’ όλους τους στίχους. 
Ο στίχος του είναι ελεύθερος, παροξύτονος ή οξύτονος.

Σ’ όλο το ποίημα, όμως, ομοιοκαταληκτούν ο δεύτερος με τον τέταρτο στίχο. 

Η ομοιοκαταληξία είναι οξύτονη πλεχτή στους «ζυγούς» στίχους:
1η στροφή: σιωπή – εκεί                       2η στροφή: πλατύ – εκεί
3η στροφή: φιλεί – εκεί                        4η στροφή: απλοχωριά – χτυπά
5η στροφή: νηστικό– κουρνιαχτό            6η στροφή: αυλή – ανοιχτή.

Η γλώσσα του ποιήματος είναι απλή δημοτική.

 Τι μέτρο έχει το ποίημα;
Ο πρώτος και ο τρίτος στίχος κάθε στροφής είναι παροξύτονος. (σπιτάκι – ραχούλα, μεγάλη – κήπους, ...).

Ο δεύτερος και ο τέταρτος στίχος κάθε στροφής είναι οξύτονος. (σιωπή – εκεί, πλατύ – εκεί, ...).

 Σε ποια γλώσσα έχει γραφτεί το ποίημα;
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ΕΚΦΡΑΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ
 Εικόνες
 Μία ήσυχη και πράσινη ραχούλα.
 Μία πλούσια πόλη, με κήπους και παλάτια. 
 Ένα ακρογιάλι με φουρτουνιασμένη θάλασσα.
 Ένας άγονος τόπος, με μία ατέλειωτη στράτα με καβαλάρηδες και πεζοπόρους.

 Μεταφορές 
 Θέλω να χτίσω ένα σπιτάκι Στη μοναξιά και στη σιωπή 
 πλούσιο δρόμο 
 σκίζει μια χέρσα απλοχωριά
 σκληρά τη δέρνει τ' αγριοκαίρι

 Προσωποποιήσεις 
 το κύμα το φιλεί
 ο λίβας τη χτυπά
 το πρόσχαρο ακρογιάλι 

 Υπερβολή 
 Ατέλειωτη τραβά μια στράτα
 Μια στράτα χιλιοπατημένη

 Κοσμητικά επίθετα
 πράσινη (ραχούλα), 
 πλούσιο (δρόμο), 
 πρόσχαρο(ακρογιάλι).



Ανάλυση του ποιήματος

α

ΕΚΦΡΑΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ

 Μεταφορές

 Θέλω να χτίσω ένα σπιτάκι Στη μοναξιά και στη σιωπή 
Ο ποιητής αναζητά έναν τόπο μοναχικό(μοναξιά),  και ήσυχο(σιωπή), για να χτίσει ένα σπιτάκι.

 σκίζει μια χέρσα απλοχωριά
Η στράτα κόβει και χωρίζει στη μέση μια απέραντη άγονη περιοχή που τη χτυπούν από παντού οι 
άνεμοι.

 σκληρά τη δέρνει τ' αγριοκαίρι
Στον τόπο που είναι η στράτα επικρατούν δύσκολες καιρικές συνθήκες.

 Προσωποποιήσεις

 το κύμα το φιλεί
Το κύμα είναι ήρεμο (χαїδεύει το ακρογιάλι).

 ο λίβας τη χτυπά
Ο θερμός νοτιοδυτικός άνεμος πνέει στον τόπο που είναι η στράτα.

 το πρόσχαρο ακρογιάλι 
Το ονειρικό γαλήνιο ακρογιάλι .

 Υπερβολή 

 Ατέλειωτη τραβά μια στράτα
Ο  δρόμος είναι πολύ μακρύς. 

 Μια στράτα χιλιοπατημένη
Δρόμος που τον έχουν περπατήσει πολλοί άνθρωποι. 
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ(1)

 Τι μας φανερώνει η πρώτη στροφή του ποιήματος;
Στην πρώτη στροφή ο ποιητής μας αποκαλύπτει την επιθυμία του να 
χτίσει ένα σπιτάκι στη μοναξιά και στη σιωπή.
Έτσι ξεκινά ένα ταξίδι αναζήτησης. Μπροστά του βλέπει μία πράσινη 
ραχούλα, όπου θα μπορούσε να χτίσει το σπιτάκι του. Ωστόσο δεν τον 
ικανοποιεί το μέρος , και αποφασίζει πως δε θα το χτίσει εκεί.

 Τι μας περιγράφει η δεύτερη στροφή του ποιήματος;

Στη δεύτερη στροφή μας ο Κ. Παλαμάς βρίσκεται σε μία μεγάλη πολιτεία 
με πλούσιους δρόμους, παλάτια και κήπους. Κι όμως ούτε αυτός ο τόπος 
καλύπτει τις ανάγκες του ποιητή. Έτσι αποφασίζει να συνεχίσει το ψάξιμο 
για να βρει τον ιδανικό τόπο.

 Τι μας αποκαλύπτει η τρίτη στροφή του ποιήματος;

Στην τρίτη στροφή ο ποιητής μας αποκαλύπτει πως γνωρίζει ένα ακρογιάλι που το βρέχει το κύμα και που η 
αμμουδιά του είναι γεμάτη από κρίνα. Κι όμως ούτε αυτός ο τόπος καλύπτει τις επιθυμίες του. 



α

 Τι μας λέει η τέταρτη στροφή του ποιήματος;

Στην τέταρτη στροφή ο ποιητής μας  περιγράφει μια ατέλειωτη στράτα, 
που περνάει μέσα από μια χέρσα απλοχωριά. Την στράτα αυτή την 
χτυπάει αλύπητα ο κακός καιρός αλλά και ο θερμός νοτιοδυτικός άνεμος.

 Τι μας αναφέρει η πέμπτη στροφή του ποιήματος;

Στην πέμπτη στροφή ο Παλαμάς αναφέρει πως η στράτα, που συνάντησε στο 
διάβα του, είναι χιλιοπατημένη και θάβει στη σκόνη του τον κάθε καβαλάρη και 
πεζοδρόμο.

Ανάλυση του ποιήματος
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ(1)

 Τι μας φανερώνει η έκτη στροφή του ποιήματος;

Στην έκτη στροφή, ο ποιητής μας φανερώνει, πως αυτή η στράτα είναι ο ιδανικός τόπος που θα χτίσει το σπιτάκι 
του. Μάλιστα μας λέει πως στην αυλή του σπιτιού του θα χτίσει και μία βρυσούλα και πως η πόρτα του σπιτιού 
του θα είναι πάντα ανοιχτή για όλους.
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ(2)
 Ποιο είναι το  θέμα του ποιήματος;

Το  ποίημα εκφράζει την επιθυμία του ποιητή να χτίσει ένα διαφορετικό σπίτι. Ένα 
σπίτι με αυλή και μία βρυσούλα . Ένα σπίτι που η πόρτα του θα είναι πάντα 
ανοιχτή για όλους.  Ψάχνει, λοιπόν, να βρει τον πιο κατάλληλο τόπο. 

 Σε πόσες ενότητες μπορεί να χωριστεί το ποίημα;

Το ποίημα μπορεί να χωριστεί σε δύο θεματικές ενότητες.

Η πρώτη ενότητα αναφέρεται στις προσπάθειες του Κ. Παλαμά να βρει έναν 
ιδανικό τόπο για να χτίσει το σπίτι που θέλει. 

Η πρώτη ενότητα αρχίζει από την πρώτη στροφή και τελειώνει στην τρίτη.

Η δεύτερη ενότητα του ποιήματος αναφέρεται για τον ιδανικό τόπο που βρίσκει τελικά ο ποιητής.

Η δεύτερη ενότητα αρχίζει από την τέταρτη στροφή και τελειώνει στην έκτη.
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ(2)
 Γιατί ο ποιητής θέλει να χτίσει ένα σπιτάκι;

Ο ποιητής θέλει να χτίσει ένα σπιτάκι, που θα είναι καταφύγιο για  τους  
ταλαιπωρημένους καβαλάρηδες και πεζοδρόμους.

 Γιατί ο ποιητής απορρίπτει τους πρώτους τόπους;

Ο ποιητής απορρίπτει τον πρώτο τόπο, επειδή ο τόπος αυτός με την ομορφιά 
του ξεκουράζει από μόνος του αυτόν που θα τύχει να περάσει από εκεί. 

Ο ποιητής απορρίπτει τον δεύτερο τόπο επειδή είναι ένας μεγάλος και πλατύς 
δρόμος που βρίσκεται μέσα σε μία μεγάλη χώρα, δίπλα σε παλάτια και σε 
κήπους.  Ο διαβάτης, λοιπόν, που θα τύχει να βρεθεί στο δρόμο αυτόν δεν θα 
έχει να αντιμετωπίσει δυσκολίες.

Ο τρίτος τόπος κατά σειρά είναι ένα πρόσχαρο ακρογιάλι, που το χαϊδεύει το κύμα και η αμμουδιά του είναι 
κρινόσπαρτη. Και αυτός ο τόπος, έτσι όπως περιγράφεται φαντάζει ένας ονειρικός και μαγικός τόπος. Όποιος 
βρεθεί στον τόπο αυτόν, είναι σίγουρο πως θα νιώσει μία απέραντη γαλήνη και ζεστασιά. Όμως δύσκολα θα 
βρεθεί εκεί καβαλάρης που θα μείνει νηστικός ή  πεζοδρόμος που δε θα βρει τρόπο να ξεδιψάσει.
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ(3)
 Γιατί ο ποιητής στις τρεις πρώτες στροφές επαναλαμβάνει τον στίχο 

«Δε θα το χτίσω εκεί»; 

Η τεχνική να επαναλαμβάνεται ένας ολόκληρος στίχος ή ένα μέρος από κάποιον 
στίχο τη συναντάμε στη Δημοτική ποίηση. Ο Kωστής Παλαμάς ήταν θιασώτης της 
Δημοτικής ποίησης και με τον τρόπο αυτόν θέλει να τονίσει πως οι τόποι που έχει 
ως τώρα αναφέρει δεν είναι αυτό που αναζητά.

 Μήπως μπορείς να δώσεις ένα δικό σου τίτλο στο ποίημα;

α.  Ένα σπίτι για όλους.
β.  Το καταφύγιο.
γ. Δε θα το χτίσω εκεί.




