
Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Άρτεμις Δεληγιάννη
Μία εργασία των μαθητών της τάξης Α2 της 

Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά.



Θεματική ενότητα: Τα φύλα 
στην λογοτεχνίαΚέιμενα:

•Του νεκρού αδελφού - Παραδοσιακό, Παραλογή

•Της νύφης που κακοπάθησε - Παραδοσιακό, Παραλογή

•Η λυγερή στον Άδη - Παραδοσιακό, Του Χάροντα

•Η αρπαγή της γυναίκας του Διγενή - Παραδοσιακό, Ακριτικό

•Ο θάνατος τον πολεμά – Το έπος του Διγενή, παραλλαγή της Άνδρου

•Των Κολοκοτρωναίων – Παραδοσιακό, Κλέφτικο

•Της Πάργας – Παραδοσιακό, Ιστορικό

•Της Δέσπως – Παραδοσιακό, Ιστορικό

•Ερωφίλη - Γεώργιος Χορτάτσης

•Ερωτόκριτος - Βιτσέντζος Κορνάρος

•Στέλλα Βιολάντη - Γρ. Ξενόπουλος

•Γιούγκερμαν - Καραγάτσης

•Ματωμένα Χώματα - Διδώ Σωτηρίου



Στοιχεία Παραλογής



Οι παραλογές είναι 
πολύστιχα ποιήματα 
με επικολυρικό και 

δραματικό χαρακτήρα.

Το ποίημα «Του νεκρού 
αδερφού» έχει 82 

στίχους και αφηγείται 
την τραγική ιστορία 

μιας οικογένειας!



Η παραλογή συνήθως 
αντλεί τα περιεχόμενά 
του από δραματικά και 
τραγικά περιστατικά.

Μου τη δίνουν τα τραγικά 
περιστατικά! Μια μάνα 
χάνει όλα τα παιδία της 
είτε από θανατικό, είτε 

από προξενιό!



Οι παραλογές 
παρουσιάζουν 

στοιχεία έντονης 
δραματικότητας

Καημένη μάνα! 
Δίνουν την κόρη 

σου στα ξένα και 
λίγο αργότερα 

πεθαίνουν και οι 
εννιά σου γιοί!



Μπαρμπαστρούμφ, το 
ποίημα έχει πολλές 

προσωποποιήσεις και 
άστοχα ερωτήματα!

Ακριβώς Στρουμφίτα! 
Τέτοια παραδείγματα 

είναι οι στίχοι 42-45, 49-
50, 58-59 (Τα πουλιά 

μιλούν) και στίχοι 37 (Η 
Αρετή αναρωτιέται γιατί ο 
αδερφός της ήρθε τέτοια 
ώρα στο σπίτι της) 46, 
51-52 και 61 (Η Αρετή 
ρωτά τον Κωσταντή αν 
είναι αλήθεια αυτό που 

λένε τα πουλιά)



Ακόμα, έχει εξωπραγματικά 
στοιχεία και νόμους των 

τριών!

Στους στίχους 30-32 
ο Κωσταντής βγαίνει 

από τον τάφο! 
Φαντάσου να ήμουν 

εκεί! Χάλια θα 
γινόμουν!

Μην ξεχνάς και το ότι τα 
πουλάκια προειδοποίησαν 
την Αρετή τρεις φορές και 

ο όρκος του Κωσταντη 
ειπώθηκε και αυτός τρεις 

φορές!
Ακόμα οι γιοί ήταν εννιά, 
αριθμός πολλαπλάσιος 

του τρία!



Επίσης έχει ολοκλήρωση 
του νοήματος του πρώτου 

ημίστιχου στο δεύτερο.
Διακρίνεται από γοργό 

ρυθμό και λόγο λιτό, χωρίς 
περιττά στοιχεία.

Στα σκοτεινά την έλουζε, 
στ' άφεγγα τη χτενίζει,

στ' άστρι και τον αυγερινό 
έπλεκε τα μαλλιά της.



Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι 
αυτό το ποίημα εμφανίζει 

όλα τα στοιχεία των 
παραλογών!

Νιάου!

Τώρα που 
τελειώσαμε με 
την παραλογή, 

πάμε να 
πιάσουμε 

κανένα 
Στρουμφάκι!



Στάση Γυναικών 

και Ανδρών –

Κοινωνικές 

Παράμετροι
Δανάη Κούνουπα

Ελένη Κουγιουμτζή

Παναγιώτα Μπαλοδήμα

Γιώργος Μαρίνης

Γιάννης Μήλας



 Την εποχή εκείνη, η συμπεριφορά και η 

στάση ανδρών και γυναικών διέφεραν 

αρκετά.



Γυναίκα

 Κύριος ρόλος: φροντίδα του σπιτιού αλλά 

και του εαυτού της.

 Ήταν αγνή, προστατευμένη και 

καλοαναθρεμμένη.

 Ήταν επίσης περιορισμένη καθώς δεν είχε 

ελευθερίες, αυτοβουλία και δικαιώματα.



Άνδρας

 Ήταν ο αρχηγός του σπιτιού.

 Έλεγχε τα πάντα.

 Αποφάσιζε μόνος του για τους άλλους.

 Ασχολούταν με τις σκληρές δουλείες.

 Έφερνε τα χρήματα στο σπίτι, έτσι αυτός 

αποφάσιζε με ποιον τρόπο θα ξοδευτούν.

 Ήταν αυτόνομος, με πολλά δικαιώματα και 

ελευθερίες.



Αποτελέσματα

 Επιβίωση οικογένειας.

 Επιβολή πατριαρχίας.



Κοινωνικές παράμετροι

Η παρουσία μιας πολυπρόσωπης 

οικογένειας στα πλαίσια της 

πατριαρχικής κοινωνίας, όπου τα 

περισσότερα μέλη είναι άρρενες  

απαντάται και σε άλλα δημοτικά 

τραγούδια και δηλώνει τα ιδεώδη και 

τις ανάγκες της εποχής.



Η οργάνωση της οικονομίας είναι 

αγροτική, στηρίζεται στην ιδιοκτησία 

της γης και μαρτυρεί την 

προσήλωση στο οικείο περιβάλλον 

(οι οχτώ αδερφοί δε θέλουνε) αλλά 

και τα πρώτα βήματα της 

εμπορευματοποίησης (ταξιδιώτης-

πραματευτής ο Κωνσταντής).



 Στο τραγούδι προβάλλεται επίσης το 

μοτίβο της ξενιτιάς, ο πόνος του ζωντανού 

χωρισμού. 



 Ειδικά στην Ελλάδα λόγω της  

ιδιαίτερων ιστορικών και κοινωνικών  

συνθηκών η μετανάστευση πήρε κατά 

περιόδους μεγάλες διαστάσεις. Γι’αυτό

έχουμε πολλά δημοτικά τραγούδια της 

ξενιτιάς αλλά και πεζογραφήματα με το 

ίδιο θέμα ( Παπαδιαμάντης, 

Εφταλιώτης, Χρηστοβασίλης κ.α.).



ΚΟΥΡΗΣ Γ.

ΚΟΝΤΟΥΛΗΣ Κ.

ΚΩΝΣΤΑΣ Ι .

ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Χ .

ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ Β.

ΛΑΠΠΑΣ Γ.

ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ Α’2 

ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ



ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ

Αντλώντας στοιχεία από το δημοτικό τραγούδι «Του νεκρού αδελφού» 

κατηγοριοποιούμε τα στοιχεία της ιδανικής γυναίκας σε:

Κοινωνικά Ψυχικά –

πνευματικά



ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τα κοινωνικά χαρακτηριστικά αφορούν την θέση της στην κοινωνία και την οικογένεια 

καθώς και τα δικαιώματα,τις υποχρεώσεις και την αντιμετώπισή της.

Ως γνωστόν τον 10ο μ.Χ. αιώνα επικρατεί μια ανδροκρατούμενη-φαλλοκρατική 

κοινωνία, στην οποία η θέση της γυναίκας είναι ιδιαίτερα χαμηλή σε σχέση με του 

άνδρα.

Πιο συγκεκριμένα:

 Δεν είχε καμία προσωπική ελευθερία και δικαιώματα,καθώς και 

παρέμενε αποκλεισμένη από δημόσια αξιώματα και πολιτικές δραστηριότητες.

 Κύρια ασχολεία της ήταν τα οικειακά.Μέσα στην οικογένεια ωστόσο,δεν είχε τοσο 

σημαντική θέση . Ως πατριαρχική οικογένεια,ηγετική φυσιογνωμία εντός της 

οικογένειας αποτελούσε ο πατέρας και τα αρσενικά παιδία.

 Υπάκουε στις αποφάσεις των ισχυρότερων μελών της οικογένειας

 Τέλος,δεν είχε δικαίωμα στην μόρφωση.



ΨΥΧΙΚΑ-ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Στα ψυχικά χαρακτηριστικά περιλαμβάνονται τα χαρακτηριστικά της συμπεριφοράς 

της, η στάση της απέναντι στην οικογένεια και στην υπόλοιπη κοινωνία,αλλά και η εικό-

να της.

Η ιδανική γυναίκα έπρεπε να ήταν:

 Ταπεινή και σεμνή ,όσον αφορά στην στάση της απέναντι στα άλλα  άτομα της οικο-

γένειας και ιδιαίτερα προς τους άνδρες.

 Αμόλυντη,άσπιλη και αγνή ,σε ό,τι αφορά τις συναναστροφές τις με άτομα του 

άλλου φύλλου.

 Έντιμη και ενάρετη , σχετικά με την ηθική της πλευρά και τις σκέψεις/επιθυμίες της.

 Αφοσιωμένη στην οικογένεια και στα παιδιά της.

 Ξακουστή και φημισμένη λόγω των παραπάνω χαρακτηριστικών της,αλλά και της 

εξωτερικής της εμφάνισης,για την οποία φρόντιζε ιδιαίτερα.



ΣΥΝΟΨΗ ΙΔΑΝΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ 10ΟΥ

ΑΙΩΝΑ

Εν συντομεία η γυναίκα του 10ου μ.Χ. αιώνα είναι:

 Περιορισμένη.

 Υποταγμένη στον άνδρα.

 Αγνή και σεμνή.

 Απέχει από κοινωνικές δραστηριότητες.

 Κύριο μέλημά της είναι το σπίτι.



ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΠΟΧΗ

Σε αντίθεση με την θέση της γυναίκας τον 10ο αιώνα,στη σημερινή κοινωνία κατέχει

σαφώς ευνοϊκότερη για εκείνη θέση.

Πιο συγκεκριμένα:

 Έχει δικαιώματα στην                                       Πολιτική

Εργασία

Μόρφωση

 Είναι ανεξάρτητη

 Πλέον έχει εξισωθεί με τον άνδρα

 Υπάρχει η δυνατότητα επαγγελματικής κατάρτησης              εξειδίκευση

 Μέσω της εξειδίκευσης και της επαγγελματικής της αποκατάστασης επέρχεται 

αναγνώριση της προσφοράς της 

 Έχει την δυνατότητα ανέλιξης και κοινωνικής καταξίωσης.



ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΔΥΟ 

ΑΥΤΕΣ ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ

Λαμβάνοντας υπ’ όψην τα χαρακτηριστικά της γυναίκας τον 10ο μ.Χ. αιώνα και

της σημερινής,προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα:

Πλέον η γυναίκα έχει 

εξισωθεί με τον άνδρα.

Σε αντίθεση με τους πολλαπλούς 

περιορισμούς που υφίστη εκείνη 

την εποχή,στις μέρες μας είναι 

απολύτως ελεύθερη να 

εκφραστεί,να εργαστεί και να 

απολαύσει όλες τις εκφάνσεις 

της καθημερινής ζωής.
ΤΕΛΟΣ



Ομάδα Γ

Κολοβός Στέργιος

Λαλουδάκη Γεωργία

Λαμπρόπουλος Βασίλης

Λάμπρου Μαρία-Ειρήνη

Μελά Αγγελική 

Μιχίλη Χριστίνα



Σύνοψη του θέματος

Διαφωνία Μάνας – Κωνσταντή

 Διατυπώνονται επιχειρήματα και από τις δύο 

πλευρές

 Οι στάσεις τους καθορίζονται από αξίες

 Έχουν και οι δύο προσδοκίες για το γάμο 

Αιτία: Γάμος της Αρετής





Επιχειρήματα Μάνας

Στηρίζεται στην Αρετή, ως μοναδική 

κόρη της που είναι, για τις τυχόν 

δύσκολες στιγμές (π.χ. θάνατος, 

αρρώστια, πίκρα ή χαρά)

Αναρωτιέται ποιος θα τη φέρει από την 

ξενιτιά εάν παρουσιαστεί κάποιο 

πρόβλημα



Επιχειρήματα Κωνσταντή

Είναι ταξιδευτής       θέλει να έχει ένα δικό 

του πρόσωπο στην ξενιτιά

Ύστερα από το επιχείρημα της μάνας: 

Ορκίζεται ότι αν έρθει μια δύσκολη 

στιγμή, όπως ισχυρίζεται η μάνα, ο ίδιος 

θα πάει και θα φέρει την Αρετή 



(Που καθορίζουν τη στάση των προσώπων)



Μάνα

Σημασία του θεσμού της οικογένειας
(Τα μέλη της οικογένειας πρέπει να είναι το ένα στο άλλο,                                          

αλληλοϋποστήριξη σε μεγάλη ανάγκη, χαρές κ.λ.π)

Στενός συναισθηματικός δεσμός 

μάνας – κόρης

Εκδηλωτική
(Δεν υπολογίζει αν η Αρετή θέλει να ζήσει μόνιμα αποκομμένη 

από τον τόπο και την οικογένειά της)

Εγωιστική/ Εγωκεντρική σκέψη 
(Δεν αναλογίζεται την ευτυχία της κόρης της)

Τραγικό πρόσωπο



Κωνσταντής

Είναι άντρας και ζει σε πατριαρχική οικογένεια                             

ο λόγος του μετράει περισσότερο από                         

της Μάνας 

Αποφασιστικός, με αυτοπεποίθηση, πιστός 

στις αξίες, κύριος στο λόγο του, 

ισχυρογνώμων

Εμπειρία λόγω παραμονής στην ξενιτιά στο 

παρελθόν 

Βεβαιότητα για την υπερίσχυση της γνώμης 

του

Σωστή επιχειρηματολογία 
(αποδίδεται στη συνδυαστική του σκέψη)



(Για το γάμο της Αρετής)



Προσδοκίες Μάνας

 Γνωρίζει ότι στο μέλλον με το γάμο δε θα έχει 

κοντά της την κόρη της (που θα είναι ως γυναίκα 

το πιο κατάλληλο πρόσωπο) για συμμετοχή σε 

χαρές της οικογένειας και κυρίως για 

συμπαράσταση σε δυσάρεστα, για τη μάνα, 

προσωπικά και οικογενειακά περιστατικά

Έτσι, με τη στάση της:

 Επιβάλλει στον Κωνσταντή να ορκιστεί ότι θα σπεύσει σε 

περίπτωση ανάγκης να της φέρει την Αρετή από τα ξένα



Προσδοκίες Κωνσταντή

 Να υπάρχει κάποιος στην ξενιτιά, έτσι 

ώστε αν ξαναχρειαστεί να φύγει, να έχει 

κάποιον στα ξένα

 Δεν περίμενε πως θα πέθαιναν όλοι και 

η Μάνα θα έμενε μόνη της



ΟΜΑΔΑ Ε΄ :
•Κουγιουμτζή Ελένη
•Κούνουπα Δανάη
•Μαρίνης Γιώργος
•Μήλας Ιωάννης
•Μπαλοδήμα Παναγιώτα



Παραλογή 

ΜΕΤΡΟ:      Ιαμβικό Δεκαπεντασύλλαβο με στίχο ανομοιοκατάληκτο και 
παροξύτονο .Το χώρισμα του στίχου είναι μετά την 8η συλλαβή. Έτσι ο κάθε 
στίχος χωρίζεται σε δύο ημιστίχια: ένα οκτασύλλαβο και ένα επτασύλλαβο



ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Τα βασικά θέματα της 
παραλογής αυτής είναι 
οι δεσμοί της 
οικογένειας, ο θεσμός 
του γάμου, η μοίρα, ο 
ξενιτεμός, η δύναμη της 
κατάρας, ο θάνατος και 
η μεταβολή της τύχης.

ΓΛΩΣΣΑ

Απλή, παραστατική, 
μεστή χωρίς περιττά 
στοιχεία και 
λεπτομέρειες.



 Έχει δραματικό περιεχόμενο και υπάρχει το Στοιχείο των Τριών 
σε πολλά σημεία: 

1. Μάνα με τους εννιά σου γιους
2. την είχες δώδεκα χρονώ
3. Στα σκοτεινά την έλουζε, στ' άφεγγα τη χτενίζει, στ' άστρι και τον 

αυγερινό έπλεκε τα μαλλιά της
4. 3ˣ στα ξένα
5. α μόρτει, θάνατος, κι α μόρτει, αρρώστια, κι αν τύχει πίκρα γή χαρά, να 

μου τη φέρεις
6. Κάνει το σύγνεφο άλογο και τ' άστρο χαλινάρι, και το φεγγάρι 

συντροφιά
7. 3ˣ τα πουλάκια
8. 3ˣ κιλαηδούσαν
9. Άκουσες, Κωσταντάκη μου, τι λένε τα πουλάκια;
10. Βρίσκει την πόρτα σφαλιστή και τα κλειδιά παρμένα,και τα 

σπιτοπαράθυρα σφιχτά μανταλωμένα.
11. Αν είσαι φίλος διάβαινε, κι αν είσαι εχτρός μου φύγε, κι αν είσαι ο 

Πικροχάροντας, άλλα παιδιά δεν έχω
12. 3ˣ μανα



 Άστοχα Ερωτήματα υπάρχουν:
1. - Καλώς την την ξανθούλα μας, τι θέλεις, τι γυρεύεις;

2. κι εσένα τι σε θέλομε, σαν τι δουλειά να κάνεις;

3. - Μωρές, δεν την ρωτούσατε, μην είναι η Ελένη;

 Αφηγηματικά Κενά υπάρχουν:
1. Στίχοι 6-7
2. Στίχοι 10-11
3. Στίχοι 19-20
4. Στίχοι 26-27
5. Στίχοι 34-35
6. Στίχοι 52-53
 Θεϊκή Παρέμβαση υπάρχει στον στίχο 20



Παραλογή 

ΜΕΤΡΟ:      Ιαμβικό Δεκαπεντασύλλαβο με στίχο ανομοιοκατάληκτο και 
παροξύτονο. Το χώρισμα του στίχου είναι μετά την 8η συλλαβή 



ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Το θέμα αντλείται από 
την οικογενειακή ζωή 
και σχετίζεται άμεσα με 
την απότομη μεταβολή 
της τύχης

ΓΛΩΣΣΑ

Απλή, λιτή, 
παραστατική  



 Έχει δραματικό περιεχόμενο και υπάρχει το Στοιχείο των Τριών σε πολλά 
σημεία: 

1. 3ˣ τση
2. 3ˣ βλαντί
 Επανάληψη υπάρχει στην αρχή και το τέλος στη στροφή:

Τση τάζει κι ο πατέρας της κάτεργ’ αρματωμένα,
τση τάζουν και τ' αδέρφια της καράβια φορτωμένα,
τση τάζει κι η μανούλα της κρυφά δέκα χιλιάδες,
χρυσό θρονί να κάθεται, χρυσό μήλο να παίζει.
Μα ‘ρτανε οι χρόνοι δίσεφτοι κι οι μήνες οργισμένοι
κι έφαε ο νιος τα πλούτη του κι η κόρη το προικιό της.
Η πεθερά ξενόπλενε κι η νύφη ξεναλέθει,
ο πεθερός ξενόσκαφτε κι ο νιος ξενοκλαδεύει.



 Άστοχα Ερωτήματα υπάρχουν:
1. - Καλώς την την ξανθούλα μας, τι θέλεις, τι γυρεύεις;

2. κι εσένα τι σε θέλομε, σαν τι δουλειά να κάνεις;

3. - Μωρές, δεν την ρωτούσατε, μην είναι η Ελένη;

 Αφηγηματικά Κενά υπάρχουν:
1. Στίχοι 6-7
2. Στίχοι 10-11
3. Στίχοι 19-20
4. Στίχοι 26-27
5. Στίχοι 34-35
6. Στίχοι 52-53
 Θεϊκή Παρέμβαση υπάρχει στον στίχο 20



Του Χάροντα

ΜΕΤΡΟ:      Ιαμβικό Δεκαπεντασύλλαβο με στίχο ανομοιοκατάληκτο. Υπάρχει 
σταθερή τομή στον 4ο και τον 5ο πόδα



ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Η άσβεστη επιθυμία για 
ζωή.

ΓΛΩΣΣΑ

Προσιτή στον αναγνώστη 
με λυρικότητα. Υπάρχουν 
ελάχιστες ιδιωματικές 
εκφράσεις



Επαναλήψεις
1. Στίχος  2
2. Στίχος  3
3. Στίχοι 5-6
4. Στίχος  9
5. Στίχοι 10-13
6. Στίχοι 15-22
7. Στίχος  24

Στοιχείο των Τριών 
1. Στίχοι 5-6  
2. Στίχος  24-25

Υπερβολή:
Στιχ.23-26



Ακριτικό τραγούδι

ΜΕΤΡΟ:      Ιαμβικό Δεκαπεντασύλλαβο με στίχο ανομοιοκατάληκτο και 
παροξύτονο .

http://3.bp.blogspot.com/_wSVsoInLXEE/SOc73vEvb6I/AAAAAAAAACk/671JVdSmbt0/s1600-h/digenis1.jpg
http://3.bp.blogspot.com/_wSVsoInLXEE/SOc73vEvb6I/AAAAAAAAACk/671JVdSmbt0/s1600-h/digenis1.jpg


ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Η αρπαγή της 
γυναίκας του Διγενή, 
και η ματαίωση 
του γάμου της με τον 
απαγωγέα.

ΓΛΩΣΣΑ

Λαϊκή, εκφραστική, 
με πολλές 
ιδιωματικές 
εκφράσεις



ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΣΗ
Στιχ.5: «Εσύ σπέρνεις, βρε Διγενή, μα την καλή σου κλέψαν».

Στιχ.14-15: Ένας μαύρος, παλιόμαυρος, χίλιω χρονώ κοντιάρης
εστάθην και 'ποκρίθην του σαν κάλλιο παλικάρι.

ΥΠΕΡΒΟΛΗ
Στιχ.26-28:     Κι όσο να πουν, για δείτε το! παίρνει σαράντα μίλια

κι όσο να πούνε, πιάτε το! μήτ' ήτο μήτ' εφάνη.



Κλέφτικο τραγούδι

ΜΕΤΡΟ:      Ιαμβικό Δεκαπεντασύλλαβο με στίχο ανομοιοκατάληκτο. 
Υπάρχει σταθερή τομή  στην 8η συλλαβή.



ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Ο θάνατος και η 
αυτοθυσία είναι 
προτιμότερα από μια 
ζωή καταδικασμένη 
στη σκλαβιά. 

ΓΛΩΣΣΑ

Απλή, κατανοητή 
με αμεσότητα και 
ζωντάνια



Επαναλήψεις

1. Στίχ. 2-3:  Μήνα σε γάμο ρίχνονται, μήνα σε χαροκόπι;
Ουδέ σε γάμο ρίχνονται, ουδέ σε χαροκόπι

2.       Στίχ. 7: Εδώ είσαι σκλάβα του πασά, σκλάβα των Αρβανίτων.

Άστοχο Ερώτημα

1. Στίχ. 2:  Μήνα σε γάμο ρίχνονται, μήνα σε χαροκόπι;



Ιστορικό δημοτικό τραγούδι

ΜΕΤΡΟ:      Ιαμβικό Δεκαπεντασύλλαβο με στίχο ανομοιοκατάληκτο. 
Υπάρχει σταθερή τομή  στην 8η συλλαβή.



ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Η συντριβή και ο 
πόνος των κατοίκων 
που εγκαταλείπουν 
την πόλη τους . Η 
αγάπη και ο 
σεβασμός  για την 
πατρίδα και τους 
προγόνους. 

ΓΛΩΣΣΑ

Απλή, κατανοητή, με 
χαρακτηριστικά 
εκφραστικά μέσα 
,όπως το μοτίβο των 
τριών πουλιών που 
είναι διαδεδομένο στα 
δημοτικά τραγούδια



Επαναλήψεις
Στίχ. 4:«Πάργα, Τουρκιά σε πλάκωσε, Τουρκιά σε τριγυρίζει
Στίχ.16:Τούρκους δεν επροσκύνησαν, Τούρκοι μην τα πατήσουν.

Στοιχείο των Τριών 

Στίχ. 1-3: Τρία πουλιά απ' την Πρέβεζα διαβήκανε στην Πάργα,
το 'να κοιτάει την ξενιτιά, τ' άλλο τον Αϊ-Γιαννάκη,
το τρίτο το κατάμαυρο μοιριολογάει και λέει:

Υπερβολή
Στίχ. 10 &15: πότρωγαν βόλια για ψωμί, μπαρούτι για προσφάγι.

……..
και τ' αντρειωμένα κόκαλα ξεθάψτε του γονιού σας.



Κλέφτικο τραγούδι

ΜΕΤΡΟ:      Ιαμβικό Δεκαπεντασύλλαβο με στίχο ανομοιοκατάληκτο. 



ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Ο σεβασμός του κόσμου 
για την οικογένεια των 
Κολοκοτρωναίων αλλά 
και οι κίνδυνοι που αυτοί 
διέτρεχαν.

ΓΛΩΣΣΑ

Απλή, λιτή,  άμεση με υμνητικό 
ύφος και ζωντάνια



Επαναλήψεις

Στίχ. 1-2:Λάμπουν τα χιόνια στα βουνά κι ο ήλιος στα λαγκάδια,
λάμπουν και τ' αλαφρά σπαθιά των Κολοκοτρωναίων

Στίχ.6-8: Καβάλα τρώνε το ψωμί, καβάλα πολεμάνε,
καβάλα πάν' στην εκκλησιά, καβάλα προσκυνάνε,

καβάλα παίρν' αντίδερο απ' του παπά το χέρι.
Στίχ.9: Φλωριά ρίχνουν στην Παναγιά, φλωριά ρίχνουν στους άγιους

Στίχ. 11: «Χριστέ μας, βλόγα τα σπαθιά, βλόγα μας και τα χέρια».



Συμμετοχή της φύσης υπάρχει στους στίχους 
1,15 και 20.
 Νόμος των Τριών στον στίχο 4 (τις έξι τα 
τσαπράζια).
Υπερβολή στον στίχο 5 .
Επαναλήψεις στους στίχους :
1. 1-2
2. 6-8
3. 11



Ακριτικό τραγούδι

ΜΕΤΡΟ:      Ιαμβικό Δεκαπεντασύλλαβο με στίχο ανομοιοκατάληκτο



ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Κανένας δεν μπορεί να 
αποφύγει τη μοιραία 
κατάληξη του θανάτου 
ούτε και οι πιο 
ατρόμητοι ήρωες.

ΓΛΩΣΣΑ

Λαϊκή, εκφραστική, με 
ελάχιστα λόγια στοιχεία



 Εξωλογικό Στοιχείο υπάρχει στους στίχους:
1. 8
2. 16
 Υπερβολές υπάρχουν στους στίχους:
1. 5-7
2. 15
 Προσωποποιήσεις (στίχοι) :
1. 8
2. 16
3. 59
 Επαναλήψεις (στίχοι) :
1. 3-6-18
 Αφηγηματικό Κενό στους στίχους 15-16
 Άστοχο Ερώτημα στους στίχους 20-21



Μύθος Περσεφόνης – Του Νεκρού Αδελφού

Εργασία από τους:

Κουτσόπετρα Κωνσταντίνο

Κυρίμη Σπυρίδωνα

Ματσούκα Ιωάννη

Μπέλεση Χρήστο

Μπούγα Παναγιώτη



Ομοιότητες

 Νέοι άνθρωποι οδηγούνται στον Κάτω Κόσμο και δυσάρεστες συνέπειες 
προκαλούνται.

 Κάποιος παράγοντας προκαλεί την επάνοδο των προσώπων από το Κάτω 
Κόσμο στη γη.

 Η κόρη απομακρύνεται και επιστρέφει στη μητέρα.

 Ιδιαίτερος ψυχικός δεσμός μάνας - κόρης.

 Οι μητέρες καταριούνται λόγω θλίψης και οδύνης.

 Κυριαρχούν παραμυθικά - υπερφυσικά στοιχεία και εικόνες.

 Και στις δύο περιπτώσεις έχουμε κάποιον με ανώτερες δυνάμεις που 
αποφασίζει.

 Και οι δύο οικογένειες έχουν αρχοντική καταγωγή.

 Και οι δύο κόρες είναι όμορφες, περιποιημένες και περιζήτητες.

 Και οι δύο ιστορίες είναι δραματικές.



Διαφορές
Μύθος Περσεφόνης κριτήριο Του Νεκρού 

Αδελφού

Πεζό ΕΙΔΟΣ Πολύστιχο αφηγηματικό

Μη αναφορά ΑΔΕΡΦΙΑ 9

Μισός χρόνος Κάτω Κόσμος 

Μισός χρόνος Πάνω Κόσμος

ΤΥΧΗ

ΚΟΡΗΣ

Θάνατος

Αφήγηση ΤΕΧΝΙΚΕΣ

ΑΦΗΦΗΣΗΣ

Αφήγηση, Περιγραφή, Διάλογος

Μεταξύ θεών ΣΧΕΣΕΙΣ Μεταξύ ανθρώπων

Θεϊκό στοιχείο ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ Φύση, ζωικό βασίλειο

Αρπαγή ΤΡΟΠΟΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΚΟΡΗΣ ΣΕ 

ΚΑΤΩ ΚΟΣΜΟ

Θάνατος

Αρπαγή Περσεφόνης ΑΙΤΙΟ

ΚΑΤΑΡΑΣ

Μη τήρηση υπόσχεσης Κωνσταντή

Καρποφορία γης ΣΤΟΧΟΣ

ΚΑΤΑΡΑΣ

Κωνσταντής

Μη αναφορά ΘΑΝΑΤΟΙ Θάνατος πάντων



Κοινά Μοτίβα

Κάτω Κόσμος

Κατάρα

Οικογενειακές σχέσεις

 Σχέσεις έρωτα

 Σχέσεις πόνου

 Σχέσεις εξουσίας

 Συμφέροντα

 Ανιδιοτέλεια

 Συμβούλια

 Ανώτερα πρόσωπα



Άρα υπάρχει αλληλεπίδραση των κειμένων. Στοιχεία 

από την αρχαία ελληνική μυθολογία έχουν εμπνεύσει 

όσους ασχολήθηκαν με το δημοτικό τραγούδι και 

παρουσιάζονται θέματα με διαφοροποιήσεις και 

παραλλαγές. Παρατηρείται σταδιακή εξέλιξη.



Ας μεταφερθούμε...

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage

&v=lImBKj9KV0k

http://www.youtube.com/watch?v=Mz_b9_awZzk&feat

ure=player_detailpage

Ο ΕΦΙΑΛΤΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗΣ – ΜΑΝΟΣ ΧΑΝΤΖΙΔΑΚΙΣ

ΤΟΥ ΝΕΚΡΟΥ ΑΔΕΡΦΟΥ – ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=lImBKj9KV0k
http://www.youtube.com/watch?v=Mz_b9_awZzk&feature=player_detailpage


Η ζωή και το έργο των 
ακριτών



Οι ακρίτες ζούσαν στα 
σύνορα της Βυζαντινής 

Αυτοκρατορίας. 
Τους παραχωρούνταν γη, 
απαλλάσσονταν από την 

φορολογία και ήταν 
υπεύθυνοι για την φύλαξη 

των συνόρων. Ήταν δηλαδή 
μισθοφόροι.



Διασκέδαζαν με 
φίλους. («Του μικρού 

βλαχόπουλου: αντάμα 
τρων και πίνουνε και 

γλυκοκουβεντιάζουν»)
.

Κατά τα άλλα 
ζούσαν μια 
κανονική 

ζωή. 

Έκαναν γεωργικές 
εργασίες. («Η 

αρπαγή της γυναίκας 
του Διγενή: εκεί 

σπέρνει ο Διγενής με 
τ'ωρίον του ζευγάρι»)



Ακόμα, συμμετείχαν σε 
δημόσια δρώμενα. («Το 
πάλεμα του Τσαμάδου 

και του γιου του: Ο 
Τσαμαδος να μην έρθει, 
χαλάει το πανηγύρι.»)

Πήγαιναν για κυνήγι. («Της 
Λιογέννητης "Ο Κωσταντής 

ο ομορφονιός, ο 
μικροκωσταντϊνος

μια μέρα. θέλησε να βγη 
να λαγοκυνηγήση» 



Καλέ από πού 
ήρθε αυτός;

Αν και παρουσιάζονταν ανίκητοι 
και με υπερφυσικές δυνάμεις 
κάποια στιγμή πέθαιναν. («Ο 
θάνατος του Διγενή: ο χάρος 
νίκησε το Διγενή και εκείνος 

πέθανε»). 



Βέβαια και οι μητέρες τους ήταν 
δυνατές («Η Αντρειωμένη Λυγερή, Η 
Μάννα Του Διγενή: Κάπου πόλεμος 

γίνεται'ς Ανατολή και Δύση,
και τό μαθε μια λυγερή και πάει να 

πολεμήση.Αντρίκια ντύθη κι' άλλαξε 
και πέρνει τάρματά της. 

Επίσης, σώζουν συγγενικά 
πρόσωπα («Η αρπαγή της 

γυναίκας του Διγενή: Το ποίημα 
αναφέρεται στην επιστροφή της 
κλεμμένης γυναίκας του Διγενή 

από τον ίδιο»)



Ακόμα πολεμούσαν («Του μικρού 
βλαχόπουλου: Στα έμπα του μπήκε 
σαν αϊτός, στα ξέβγα σαν πετρίτης,

στα έμπα του χίλιους έκοψε, στα 
ξέβγα δυο χιλιάδες, και στο καλό το 

γύρισμα κανένα δεν αφήνει. 

Μου τη δίνει που 
κατέφερναν ό,τι ήθελαν! 

(«Η λιογέννητη: που 
περιγράφει ό,τι ο Διγενής 
ακόμα κι αν δεν τον ήθελε 

η κοπέλα που ήθελε να 
παντρευτεί της έκανε 

μάγια και πέτυχε).



Φυλλάδιο 3  Ερώτηση 2

Εργασία στα Κείμενα 

Νεοελληνικής Λογοτεχνίας



Στο ποίημα <Η 

αρπαγή της γυναίκας 

του Διγενή> είναι 

κυρίαρχος ο ηρωικός 

τόνος.

Στα περισσότερα 

Ακριτικά τραγούδια, 

οι ήρωες 

παρουσιάζονται 

έχοντας υπερφυσικές 

δυνάμεις και 

ικανότητες.

Οι ιστορικές 

συνθήκες 

σχετίζονται άμεσα 

με την εισχώρηση 

αυτού του στοιχείου 

στα Ακριτικά 

τραγούδια. 

Συγκεκριμένα, οι 

άνθρωποι εκείνης της 

εποχής είχαν την ανάγκη 

να νιώθουν ασφάλεια και 

έτσι ένας άνθρωπος με 

υπερφυσικές ικανότητες 

μπορούσε να τους 

καθησυχάσει και να τους 

κάνει να νιώσουν 

ασφαλείς. 

Έτσι, ο ηρωικός 

τόνος οφείλει την 

ύπαρξή του, κατά 

κύριο λόγο στις 

ιστορικές συνθήκες 

της εποχής που 

γράφτηκαν τα 

Ακριτικά τραγούδια.

Ο Διγενής είναι ο 

αφέντης που 

εμπνέει φόβο στα 

άλογα.

Επίσης, δίνεται η 

αίσθηση ότι ο 

Διγενής είναι 

βέβαιος ότι μπορεί 

να προφτάσει τον 

απαγωγέα, έστω κι 

αν του αφήσει 

χρονικό περιθώριο 

μιας ημέρας.

Γενικά, οι ήρωες 

των ακριτικών 

τραγουδιών 

παρουσιάζονται να 

διαθέτουν 

υπερφυσικές 

ικανότητες.

Τα ακριτικά τραγούδια 

χαρακτηρίζονται ως μικρά 

έπη, καθώς αφηγούνται 

κατορθώματα ηρώων και 

είναι συχνό το στοιχείο 

της υπερβολής.

Μπορεί κανείς να 

δικαιολογήσει το 

έντονο ηρωικό 

στοιχείο, που 

χαρακτηρίζει αυτή 

τη ποίηση, αν 

αναλογιστεί τις 

συνθήκες μέσα στις 

οποίες 

δημιουργήθηκε.

Πιο συγκεκριμένα, 

οι ακρίτες ήταν 

γαιοκτήμονες, 

φρουροί των 

συνόρων, κυρίως 

πολεμιστές.

Το κράτος τους 

παραχωρούσε μεγάλες 

εκτάσεις γης, για να τις 

καλλιεργούν και ήταν 

απαλλαγμένοι από τους 

φόρους.

Είχαν όμως την 

υποχρέωση να 

φυλάσσουν τα 

σύνορα. 

Αντιμετώπιζαν 

πολλούς κινδύνους 

από διάφορους 

εχθρούς.

Επιδρομές έκαναν οι 

Άραβες, ενώ συχνά 

οι ακρίτες 

αγωνίζονταν 

εναντίον των 

Σαρακηνών και των 

απελατών. Όπως 

γίνεται κατανοητό, 

η ζωή τους ήταν 

επικίνδυνη 

ιδιαίτερα στις 

περιοχές του Πόντου 

και της 

Καππαδοκίας.

Έτσι αναπτύχθηκε 

σταδιακά το ηρωικό 

πνεύμα ,το οποίο 

επηρέασα την ακριτική 

ποίηση.

Οι ιστορικές συνθήκες 

σχετίζονται άμεσα με 

την δημιουργία της 

ποίησης με έντονο 

ηρωικό στοιχείο.

Άρα μπορούμε να συμπεράνουμε 

ότι όλα αυτά, όλες αυτές οι 

συνθήκες συνέβαλαν στο να 

δημιουργηθεί, να γεννηθεί η 

ποίηση με το έντονο ηρωικό 

στοιχείο.



ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:
ΚΟΝΤΟΥΛΗΣ Κ.

ΚΟΥΡΗΣ Γ.
ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ Β.

ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Χ.
ΛΑΠΠΑΣ Γ.

ΚΩΝΣΤΑΣ Ι.



Ακρίτες αποκαλούνταν από τους Βυζαντινούς, οι φύλακες των 
συνόρων, που την εποχή εκείνη τα ονόμαζαν «άκρες».  Στους ακρίτες 
δωρίζονταν κτήματα για να τα καλλιεργούν και απαλλάσσονταν από 
τους φόρους, με μόνη υποχρέωση να φυλάσσουν τα σύνορα από τις 
επιδρομές εχθρών του Βυζαντίου.Ήταν δηλαδή ένα είδος μόνιμων 
μισθοφόρων φρουρών και στρατιωτών.

Την εποχή της δόξας τους (7ος – 10ος αιώνας) οι ακρίτες αγωνίζονταν 
ακατάπαυστα εναντίον των Σαρακηνών και των 
απελατών(μεσαιωνικοί κλέφτες). Η ζωή τους ήταν κατ’ εξοχήν πολεμική 
και επικίνδυνη, ιδιαίτερα στις παραμεθόριες μικρασιατικές περιοχές 
του Πόντου και της Καππαδοκίας. Αυτό συνετέλεσε στην ανάπτυξη 
πνεύματος ηρωικού στο οποίο και οφείλεται η γένεση και ανάπτυξη 
ποίησης, κυρίως ηρωικής, της λεγόμενης «ακριτικής». Δείγματα αυτού 
του είδους ποίησης έχουμε μέχρι και σήμερα στα παραδοσιακά 
δημοτικά τραγούδια μας και ιδιαίτερα στο «έπος του Βασίλειου Διγενή 
Ακρίτα».



Ο Διγενής Ακρίτας παρουσιάζεται μέσα στο 
δημοτικό τραγούδι “Η αρπαγή της γυναίκας του 
Διγενή” ως:
 Σωματώδης,μυώδης
 Επιβλητικός
 Αυστηρός
 Δυναμικός
 Γενναίος,ατρόμητος
Σε συνδυασμό με τα παραπάνω εμφανίζεται ως 
άνθρωπος με έντονη αυτοεικόνα, ψυχικό 
σθένος,αυτοπεποίθηση και με 
στρατιωτικό/πολεμικό χαρακτήρα.
Όσον αφορά στην κοινωνική του 
κατάσταση,παρουσιάζεται εύπορος,καταξιωμένος 
και, όπως μαρτυρούν τα μαύρα άλογα, τα 
αργυρόκλειδα και το ακριβό κριθάρι.



Ο άνδρας εκείνη την εποχή διεπόταν από συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και 
στερεότυπα.Αυτά αφορούν στην θέση του :

Στην κοινωνία Στην οικογένεια

Ηγετική 
φυσιογνωμία. 
Οι άνδρες 
καταλάμβαναν 
θέσεις με 
εξουσία και 
επιρροή
στο πλήθος.

Ο κυρίαρχη 
μορφή με 
την μεγαλύτερη 
εξουσία
στην 
οικογένεια.

Ήταν 
ελεύθεροι και 
είχαν 
περισσότερα 
δικαιώματα
από τις 
γυναίκες.

Κυρίαρχος 
ρόλος στην 
πολιτική.



Σωματικά

Αθλητικός, ισχυρός, 
γενναίος, γόνιμος

Άνετος με την εμφάνιση
και τα γηρατειά

Ψυχικά

Λειτουργικότητα--> 
προμηθευτής για την 
οικογένεια, υπερασπιστής της 
οικογένειας από τη φυσική 
απειλή

Σεξουαλικότητα -->σεξουαλικά 
επιθετικός, πεπειραμένος

Ευαισθησία --> απαθής, 
στωικός
Εξυπνάδα  --> λογικός, 
διανοητικός, αντικειμενικός, 
πρακτικός





ΒΙΤΣΕΝΤΖΟΣ ΚΟΡΝΑΝΟΣ

• O Βιτσέντζος Κορνάρος (26 Μαρτίου 1553 – 1613 ή 1614) ήταν Κρητικός 
ποιητής, κύριος εκφραστής της Κρητικής Αναγέννησης. Θεωρείται ένας από τους 
κυριότερους εκπροσώπους της Κρητικής λογοτεχνίας, συγγραφέας του 
αφηγηματικού ποιήματος «Ερωτόκριτος» και πιθανώς του θρησκευτικού 
δράματος «Η θυσία του Αβραάμ».

• Οι πιο ασφαλείς πληροφορίες για την καταγωγή του Κορνάρου είναι αυτές που 
δίνει ο ίδιος ο ποιητής στο τέλος του έργου του: Αναφέρει το όνομα Βιτσέντζος, το 
οικογενειακό όνομα Κορνάρος, τόπο γέννησης τη Σητεία και το Κάστρο 
(Ηράκλειο), όπου παντρεύτηκε.

• Ήταν γόνος εξελληνισμένης και αρχοντικής βενετσιάνικης οικογένειας, 
πιθανότατα με μεγάλη περιουσία. Γεννήθηκε στις 26 Μαρτίου 1553, στο χωριό 
Τραπεζόντα Σητείας, πατρογονικό φέουδο της οικογένειάς του και βαφτίστηκε το 
καλοκαίρι του ίδιου χρόνου.

• Πέθανε στον Χάνδακα το 1613 ή το 1614 από άγνωστη αιτία και θάφτηκε στο 
μοναστήρι του Αγίου Φραγκίσκου.



ΕΡΓΑ

• Ερωτόκριτος, έμμετρη μυθιστορία
• Η Θυσία του Αβραάμ, θρησκευτικό αφηγηματικό δράμα (παραδίδεται ανώνυμο 

αλλά θεωρείται πιθανόν έργο του Κορνάρου)
• Το Γιλεκάκι Έπεσε, αντιπολεμική νουβέλα
• Σκέτο Κουτί Δεν Είδα, μυθιστόρημα σε πρωτοπρόσωπη αφήγηση
• Βόλτες Με Αμάξια, συλλογή βιωμάτων



ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ

• Ο «Ερωτόκριτος» αναγνωρίζεται ως κλασικό έργο της νέας ελληνικής 
λογοτεχνίας, ως το ωραιότερο λυρικό αφηγηματικό ποίημα που γράφτηκε σε 
γλώσσα νεοελληνική. Είναι θαυμαστός και μόνο για την αντοχή του στο χρόνο.

• Σχετικά με τη χρονολόγησή του, μπορούμε να πούμε ότι ο Βιτσέντζος Κορνάρος 
έδωσε την πρώτη μορφή στο ποίημα του, πριν από το 1590 όταν ακόμη ζούσε 
στη Σητεία και αργότερα στο Χάνδακα μετά το 1595 ή και μετά το 1600 το 
επεξεργάστηκε προσθέτοντας και τον επίλογο.

• Ο «Ερωτόκριτος» κυκλοφόρησε αρχικά σε χειρόγραφα, χαμένα τώρα πλην ενός 
(1710). Τυπώθηκε για πρώτη φορά στη Βενετία, το 1713 στο τυπογραφείο του 
Αντώνη Βόρτολι με καθυστέρηση ενός αιώνα από την πιθανολογούμενη εποχή 
της συγγραφής του. και αποτυπώθηκε αναρίθμητες φορές. Διαβάστηκε άπληστα 
και αγαπήθηκε όσο κανένα άλλο κείμενο σε ολόκληρο τον ελληνικό χώρο, όπως 
βεβαιώνει και ο Σεφέρης που θυμάται, παιδί στη Σμύρνη, την ευρεία διάδοσή 
του.



ΥΠΟΘΕΣΗ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ

Η υπόθεση χωρίζεται σε πέντε τμήματα και είναι συνοπτικά η εξής:
Α. Ο βασιλιάς της Αθήνας Ηράκλης και η σύζυγός του αποκτούν μια κόρη,την 
Αρετούσα.Τη βασιλοπούλα ερωτεύεται ο γιος του πιστού συμβούλουτου βασιλιά, 
Ερωτόκριτος. Επειδή δεν μπορεί να φανερώσει τον έρωτά του,πηγαίνει κάτω από 
το παράθυρό της τα βράδια και της τραγουδά. Η κοπέλα ερωτεύεται τον άγνωστο 
τραγουδιστή. Ο Ηράκλης, όταν μαθαίνει για τον τραγουδιστή, του στήνει ενέδρα για 
να τον συλλάβει, ο Ερωτόκριτος όμως μαζί με τον αγαπημένο του φίλο σκοτώνει 
τους στρατιώτες του βασιλιά. Ο Ερωτόκριτος, καταλαβαίνοντας ότι ο έρωτάς του 
δεν μπορεί να έχει αίσια έκβαση, ταξιδεύει στη Χαλκίδα για να ξεχάσει. Στο 
διάστημα αυτό ο πατέρας του αρρωσταίνει και όταν η Αρετούσα τον 
επισκέπτεται,βρίσκει στο δωμάτιο του Ερωτόκριτου μια ζωγραφιά που την 
απεικονίζει και τους στίχους που της τραγουδούσε. Όταν εκείνος επιστρέφει, 
μαθαίνει ότι μόνο η Αρετούσα τους είχε επισκεφτεί. Επειδή καταλαβαίνει ότι 
αποκαλύφθηκε η ταυτότητά του και ότι μπορεί να κινδυνεύει, μένει στο σπίτι 
προσποιούμενος ασθένεια και η Αρετούσα του στέλνει για περαστικά ένα καλάθι με 
μήλα ως ένδειξη ότι ανταποκρίνεται στα συναισθήματά του.



ΤΜΗΜΑ Β

Β. Ο βασιλιάς οργανώνει κονταροχτύπημα για να διασκεδάσει την κόρη του. 
Παίρνουν μέρος πολλά αρχοντόπουλα από όλον τον γνωστό κόσμο και ο 
Ερωτόκριτος είναι ο νικητής.



ΤΜΗΜΑ Γ

Γ. Το ζευγάρι αρχίζει να συναντιέται κρυφά στο παράθυρο της Αρετούσας. Η κοπέλα 
παρακινεί τον Ερωτόκριτο να τη ζητήσει από τον πατέρα της. Όπως είναι φυσικό, ο 
βασιλιάς εξοργίζεται με το «θράσος» του νέου και τον εξορίζει. Ταυτόχρονα φτάνουν 
προξενιά για την Αρετούσα από το βασιλιά του Βυζαντίου. Η κοπέλα αμέσως 
αρραβωνιάζεται κρυφά με τον Ερωτόκριτο,πριν αυτός φύγει από την πόλη.



ΤΜΗΜΑ Δ ΚΑΙ Ε

Δ. Η Αρετούσα αρνείται να δεχθεί το προξενιό και ο βασιλιάς τη φυλακίζει μαζί με 
την πιστή παραμάνα της. Έπειτα από τρία χρόνια, όταν οι Βλάχοι πολιορκούν την 
Αθήνα, εμφανίζεται ο Ερωτόκριτος μεταμφιεσμένος από μαγεία. Σε μια μάχη σώζει 
τη ζωή του βασιλιά και τραυματίζεται.

Ε. Ο βασιλιάς για να ευχαριστήσει τον τραυματισμένο ξένο του προσφέρει
σύζυγο την κόρη του. Η Αρετούσα αρνείται και αυτόν τον γάμο και στη
συζήτηση με τον μεταμφιεσμένο Ερωτόκριτο επιμένει στην άρνησή της.
Ο Ερωτόκριτος την υποβάλλει σε δοκιμασίες για να επιβεβαιώσει την πίστη
της και τελικά της αποκαλύπτεται αφού λύνει τα μαγικά που τον είχαν
μεταμορφώσει. Ο βασιλιάς αποδέχεται το γάμο και συμφιλιώνεται με τον
Ερωτόκριτο και τον πατέρ



Ερωτόκριτος
Ιστορική περίοδος,λογοτεχνική 
σχολη,ανάπτυξη λογοτεχνίας



Ιστορική περίοδος

• Ο Ερωτόκριτος συγγράφηκε κατά την περίοδο της
Ενετοκρατίας στο νησί της Κρήτης.Αυτή άρχισε το 1204
με την πρώτη άλωση της Κώνσταντινούπολης από τους
σταυροφόρους και ολοκληρώθηκε το 1669 έπειτα από
σκλήρη πολιορκία του Ηρακλείου από τους Τούρκους.



Λογοτεχνική σχολή

• Ο Ερωτόκριτος ανήκει στην Κρητική λογοτεχνική σχολή η 
οποιά αναπτύχθηκε η οποία γνώρισε μεγάλη ακμή κατά την 
περίοδο του 1610 εως το 1669.Τα τρια βασικά 
χαρακτηριστικά αυτής της σχολής είναι: 

• Όλα τα έργα είναι θεατρικά

• Οι λογοτέχνες χρησιμοποιούν την Κρητική διάλεκτο

• Οι λογοτέχνες βασίζονται σε Ιταλικά πρότυπα τα οποία 
διασκευάζουν και πολλές φορές τα ξεπερνούν σε 
λογοτεχνική αξία                                                                                    



Ανάπτυξη της λογοτεχνίας αυτη την 

περίοδο

• Η λογοτεχνική ανάπτυξη στην Κρητή την περιόδο της 
Ενετόκρατιας οφείλεται στους εξής παράγοντες:

• Οικονομική ανάπτυξη

• Πνευματική ανάπτυξη

• Παρακμή του φεουδαρχικού συστήματος

• Διαβίωση και επαφή των Κρητών με εναν ειρηνικό και 
πνευματικά ανεπτυγμένο λαό όπως οι Βενετοί



Του Βιτσέντζου Κορνάρου



ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ

Ο Ερωτόκριτος αποτελεί έμμετρο μυθιστόρημα της 
κρητικής λογοτεχνίας. Συντέθηκε από τον Βιτσέντζο 
Κορνάρο τον 17ο αιώνα. Συνεπώς εντάσσεται στην 
περίοδο ακμής της κρητικής λογοτεχνίας (τέλη 16ου

αι. – 1669).



ΕΙΔΗ ΕΡΓΩΝ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

 Κάθε έργο της κρητικής λογοτεχνίας ταξινομείται σε 
:

 Παρόλα  αυτά, λόγω της μεγάλης σπουδαιότητας
του  ο Ερωτόκριτος αποτελεί μόνος του μια 
ξεχωριστή κατηγορία.

ΚΩΜΩΔΙΕΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ
ΔΡΑΜΑ

ΠΟΙΜΕΝΙΚΟ
ΔΡΑΜΑΤΡΑΓΩΔΙΕΣ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

 Όπως κάθε έργο της κρητικής λογοτεχνίας, έτσι και 
ο Ερωτόκριτος διαθέτει ορισμένα χαρακτηριστικά 
της κρητικής λογοτεχνίας. 
Αυτά τα διαχωρίζουμε σε :

 Γλωσσικά χαρακτηριστικά

 Στιχουργικά χαρακτηριστικά 



ΓΛΩΣΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 Τα γλωσσικά χαρακτηριστικά της κρητικής λογοτεχνίας αποτελούν 
κυρίως τα κρητικά ιδιώματα από τα οποία ο Ερωτόκριτος
διαθέτει αρκετά. 

 Μερικά παραδείγματα κρητικών ιδιωμάτων στον Ερωτόκριτο είναι 
τα εξής:

 Μέρος 1, Στίχος 2: «Οπού αποθάνει»
 Μέρος 1, Στίχος 15: «Τριγυρισμένους τσ’έχουσι»
 Μέρος 1, Στίχος 42: «κι ηύρε του το μερί ανοικτό, δαμάκι το 

λαβώνει.»
 Μέρος 1, Στίχος 61: «σαν ήκαμε ο Σπιθόλιοντας στα αίματα οπού 

εθώρει.»
 Μέρος 1, Στίχος 70: «εδέτσι κι απ’το στόμα του»
 Μέρος 1, Στίχος 85: «και πλια άφοβα μαλώνει˙»
 Μέρος 2, Στίχος 6: «κι από τσ’αγκάλες τ’ουρανού»
 Μέρος 2, Στίχος 24: «όλα γρικούν κουρφές χαρές»
 Μέρος 2, Στίχος 30: «αγκαλιαστά, περιμπλεχτά τσι μούρες τως

εσμίγα.»



ΣΤΙΧΟΥΡΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 Τα στιχουργικά χαρακτηριστικά που εμφανίζονται στον 
Ερωτόκριτο είναι η ζευγαρωτή ομοιοκαταληξία και ο Ιαμβικός 
δεκαπεντασύλλαβος.

Ζευγαρωτή ομοιοκαταληξία :
Στον Ερωτόκριτο ο πρώτος στίχος ομοιοκαταληκτεί με το 
δεύτερο, ο τρίτος με τον τέταρτο, ο πέμπτος με τον έκτο κτλ. και 
συνεχίζεται αυτό το μοτίβο μέχρι το τέλος του έργου. Γι αυτό τον 
λόγο ο Ερωτόκριτος χαρακτηρίζεται από ζευγαρωτή 
ομοιοκαταληξία.



ΣΤΙΧΟΥΡΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ιαμβικός Δεκαπεντασύλλαβος: 
Όλοι οι στίχοι του Ερωτόκριτου διαθέτουν τα εξής χαρακτηριστικά:

• Αποτελείται ο καθένας από δεκαπέντε συνολικά συλλαβές. 
• Κάθε στίχος αποτελείται από τονισμένες και άτονες συλλαβές. Ο τόνος 

πέφτει σε κάθε δεύτερη συλλαβή τονίζοντας δηλαδή τις εξής συλλαβές: 
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Συνδυασμός μιας άτονης και μιας τονισμένης 
συλλαβής δημιουργεί το μετρικό πόδι που ονομάζεται ίαμβος, ενώ το 
μέτρο του στίχου καλείται ιαμβικό. 

• Η τελευταία λέξη του κάθε στίχου τονίζεται στην παραλήγουσα.
• Κάθε στίχος μοιράζεται σε δύο ημιστίχια. 
• Κάθε στίχος παρουσιάζει νοηματική αυτοτέλεια και συντακτική 

αυτονομία. 

Συνεπώς, με βάση όλα αυτά, συμπεραίνουμε πως οι στίχοι του 
Ερωτόκριτου μπορούν να χαρακτηριστούν ως ιαμβικοί 
δεκαπεντασύλλαβοι.





• Ο Ερωτόκριτος είναι ένα λογοτεχνικό, ερωτικό και 
περιπετειώδες μυθιστόρημα. Συντέθηκε από 
τον Βιτσέντζο Κορνάρο στην Κρήτη τον 17ο αιώνα. 
Αποτελείται από 10.012 στίχους. Κεντρικό θέμα του 
είναι ο έρωτας ανάμεσα σε δύο νέους, τον 
Ερωτόκριτο και την Αρετούσα, και γύρω από αυτό 
περιστρέφονται και άλλα θέματα όπως η τιμή, η 
φιλία, η γενναιότητα και το κουράγιο.



Αξία του Ερωτόκριτου

• Το έργο αυτό του Βιτσέντζου Κορνάρου είναι 
πολύ σπουδαίο και δημοφιλές, καθώς έχει 
μελοποιηθεί και απεικονιθεί από σπουδαίος 
καλλιτέχνες. 

Από έναν λαϊκό ζωγράφο το Θεόφιλο έως και 
το μοντέρνο και εξαιρετικά μορφωμένο 
Ν.Εγγονοπουλο και τον καλλιτέχνη του 
θεάτρου σκιών Ευγένιου Σπαθάρη, καθώς και 
ξένους καλλιτέχνες.



Θεόφιλος Εγγονόπουλος

Σπαθάρης



Αρετούσα

• Η Αρετούσα παρουσιάζεται σαν επαναστάτρια
εκείνης της εποχής, καθώς αψήφα
αδιαμφισβήτητα τα στερεότυπα εκείνης της 
εποχής.

• Αρνείται τα προξενιά του πατέρα της και θέλει να 
κάνει ένα γάμο από συναίσθημα και όχι από τη 
λογική. Είναι λοιπόν αρκετά δυναμική, 
θαρραλέα, πιστή και υπομονετική, καθώς είναι 
αφοσιωμένη στον αγαπημένο της και περιμένει 
τη στιγμή που θα τον ανταμώσει, τη στιγμή που 
ο πατέρας της την έχει κλείσει στη φυλακή.



Αρετούσα

• Είναι πολύ όμορφη και ρομαντική, σύμφωνα 
με το κείμενο, και εκφράζει ένα νέο τύπο 
γυναικάς. Τέλος, θα μπορούσαμε να 
χαρακτηρίσουμε την Αρετούσα 
αντικομφορμίστρια, καθώς δε 
συμμορφώνεται με τις αντιλήψεις εκείνης της 
κοινωνίας και δε συμφωνεί με το 
κατεστημένο, άλλα ψάχνει έναν πιο 
ουσιαστικό τρόπο ζωής και όχι την 
καλοπέραση, το βόλεμα και τις ανέσεις.



ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

ΚΟΥΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ



Γεώργιος Χορτάτσης -Ερωφίλη

Εργασία στα Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας



Υπόθεση Έργου

Ο Φιλόγονος, βασιλιάς της αιγυπτιακής Μέμφιδας, ανέβηκε στο θρόνο 

σκοτώνοντας τον αδελφό του. Στην αυλή του μεγαλώνει ένα ορφανό βασιλόπουλο, 

ο Πανάρετος, γιος του επίσης σκοτωμένου βασιλιά της Τζέρτζας. Η κόρη του 

βασιλιά Φιλόγονου Ερωφίλη ερωτεύεται τον Πανάρετο κι οι δυο νέοι 

παντρεύονται μυστικά. 'Οταν το μαθαίνει ο Φιλόγονος εξοργίζεται, σκοτώνει τον 

Πανάρετο και στέλνει την καρδιά του ως δώρο στην Ερωφίλη. Η Ερωφίλη

αυτοκτονεί και ο Χορός, που τον αποτελούν κορασίδες υπηρέτριες της Ερωφίλης, 

εξεγείρεται και σκοτώνει το Φιλόγονο. Παρουσιάζεται τότε η σκιά (το φάντασμα) 

του δολοφονημένου αδελφού και εκφράζει ικανοποίηση για την τιμωρία του 

δολοφόνου βασιλιά. 



Γ. Χορτάτσης

 γέννηση: Ρέθυμνο, μέσα 16ου αιώνα

 θάνατος: μετά το 1605

 πρόγονοι: Μικρά Ασία  Κρήτη

 αρχοντική γενιά του Βυζαντίου

 οικογένεια: ευγενείς, μεγαλοαστοί

 καλά οικονομικά οικογενείας  ευρεία μόρφωση

 1η οικογένεια που εγκαταστάθηκε στην Κρήτη την εποχή 
του Νικηφόρου Φωκά

 έζησε αρκετό καιρό στο Χάνδακα (σημερινό Ηράκλειο)



Γ. Χορτάτσης

 προικισμένος θεατρικός συγγραφέας

 πιο κοντά στη δυτική παιδεία από ότι στην αρχαία ελληνική

 πολύ καλή γνώση της ποιητικής τέχνης

 πιθανή παρακολούθηση θεατρικών παραστάσεων

 πιθανότητα σπουδών στην Ιταλία

 γνωριμίες με κλασικούς Λατίνους συγγραφείς

 επαφές με Βενετούς ευγενείς

 παραμονή σε πνευματικά κέντρα της εποχής 

 εμπλουτισμός γνώσεων + διεύρυνση οριζόντων

 καταξιωμένος αναγεννησιακός ποιητής

 κλασσικές γνώσεις 

 ρητορική ικανότητα



Τα έργα του (2 τελευταίες 10ετίες 16ου αι)

τραγωδία Ερωφίλη

κωμωδία Κατσούρμπος

 ποιμενικό δράμα Πανώρια 

(κωμωδία Στάθης)

(ιντερμέδια στα χειρόγραφα των έργων του)

δύο τελευταίες δεκαετίες του 16ου αι



Γλωσσικά στοιχεία στα ποίηματά του…

 γλώσσα δημοτική, ιδιωματική

 δεκαπεντασύλλαβος στίχος: ξεχωριστή δεξιοτεχνία

 χρήση συνίζησης και διασκελισμού: έκφραση 
στοχαστικών νοημάτων

 πολύ φροντισμένη στιχουργική 

 περίπλοκη γλωσσική μορφή

 μεγάλου μήκους προτάσεις

 υπερβατά σχήματα

 υφολογικά διαφοροποιείται από έργο σε έργο



Σημασία + Προσφορά Ερωφίλης

πολλές εκδόσεις και πολλές παραστάσεις στην Κρήτη 

μετά την τουρκική κατάκτηση: διάδοση σε: 
Επτάνησα, Άρτα, Αμφιλοχία, κ.α. 

προφορική παράδοση και αξιοποίηση αποσπασμάτων 
από δημοτικό τραγούδι

 ενίσχυση έργου άλλων Κρητικών ποιητών (Κορνάρος, 
Τρωίλος, Φόσκολος), και έργου Επτανησίων. 

Παλαμάς: πρόλογος Τρισεύγενης, 1903: μνημόνευση 
Χορτάτση ως πατέρα νεοελληνικής δραματουργίας



Κρητική 

λογοτεχνία

ΕΡΩΦΙΛΗ



Το κείμενο της Ερωφίλης γράφτηκε κοντά στο 
1600 και δημοσιεύτηκε πρώτη φορά το 1637 στη 
Βρετανία.

Ανήκει στη δεύτερη περίοδο της Κρητικής λογοτεχνίας.



Χαρακτηριστικά

• Έμμετρο μυθιστόρημα ( Ερωτόκριτος ), 
Ποιμενική ποίηση ( Βοσκοπούλα ), 
Θεατρικά έργα ( Ερωφίλη )

Λογοτεχνικό 
είδος

• Κρητική διάλεκτος της εποχής ( 
Γλώσσα διαμορφωμένη με βούληση 
καλλιτεχνική )

Γλώσσα

• Έργα  βασισμένα σε κάποιο ξένο 
πρότυπο ( κυρίως  Ιταλικό ). Ο ποιητής 
το διασκευάζει δίνοντάς του μεγαλύτερη 
λογοτεχνική αξία

Δημιουργική 
πνοή



Πολιτιστική ανάπτυξη και ανώτερη παιδεία + διείσδυση 

πολιτισμού της δυτικής αναγέννησης = Ανάπτυξη λογοτεχνίας 

αυτή την εποχή



Είδος

Γλώσσα

Στιχουργική

• Θεατρικό έργο

• Κρητική διάλεκτος 
της εποχής

• Ζευγαρωτοί 
15σύλλαβοι στίχοι



Χαρακτηρισμός 

Ερωφίλης



Ερωφίλη

Είναι δυναμική
Είναι υπομονετική
Είναι θαρραλέα
Καταπατά τα κοινωνικά δεδομένα
Είναι πιστή



Ερωφίλη

Είναι αφοσιωμένη στον Πανάρετο
Είναι γενναία
Έχει επαναστατικό πνεύμα
Ο λόγος της έχει επιχειρήματα
Λειτουργεί με το συναίσθημα και όχι με 
γνώμονα το χρήμα και τη δόξα



Ερωφίλη

Είναι αποφασιστική
Δεν την ενδιαφέρουν οι επιπτώσεις
Αψηφά τις κοινωνικές αντιλήψεις
Είναι ριζοσπαστική
Δεν συμβιβάζεται στις αρχές του 
πατέρα της



Ερωφίλη

Έχει ισχυρή προσωπικότητα
Έχει νεωτεριστικές ιδέες
Είναι πρωτοποριακή
Μιλάει με πάθος
Είναι ανεξάρτητη
Είναι ταπεινή
Με έντονες εσωτερικές συγκρούσεις και 
ψυχολογικές μεταπτώσεις
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Γιούγκερμαν
Μ. Καραγάτσης



Τοιχογραφία της αστικής τάξης.
•Ξεκίνησε να πλουτίζει και σταδιακά άρχισε να 
διεκδικεί μερίδιο στην εξουσία.
•Αποτελούταν από βιομήχανους, ναυτικούς 
εμπόρους και άλλους επαγγελματίες.
•Τα ήθη της ήταν αρκετά συντηρητικά σε σχέση 
με την Ευρώπη.
•Η ισότητα ανάμεσα στα δύο φύλα ήταν κάτι το 
άγνωστο.



Άνδρας

– Έχει κάθε δικαίωμα να κακοποιεί την γυναίκα.
– Μόνο εκείνος εργαζόταν και ασκούσε πολιτικά 

δικαιώματα.
– Η γυναίκα ήταν υποχείριο και ιδιοκτησία του.
– Ο πατέρας επέλεγε ποιον θα
παντρευτεί η κόρη του.



Γυναίκα
− Συχνά κακοποιούνταν από τον άνδρα.
− Δεν είχε δικαίωμα να επιλέξει ποιον θα 

παντρευτεί.
− Παντρευόταν για να εξυπηρετήσει οικονομικά και 

κοινωνικά συμφέροντα της οικογένειας της.
− Δεν της επιτρεπόταν να αντιμιλήσει 
σε άνδρες.



Στο «Γιούγκερμαν»

Παρατηρείται μια ριζοσπαστική προσέγγιση 
σε σχέση με την θέση και το πρότυπο της 
υπάκουης γυναίκας της εποχής. 
Εκπρόσωπος της προσέγγισης του 
Καραγάτση στο βιβλίο του είναι η Βούλα. 



Συγκεκριμένα η Βούλα
→Δεν φοβάται να έρθει σε σύγκρουση με το οικογενειακό 

της περιβάλλον.
→Αντεπιτέθηκε στον Χρίστο όταν την χτύπησε.
→Ενώ φαίνεται να αδιαφορεί για την λεκτική επίθεσή του 

προς εκείνη.
→Χαρακτηρίζεται ως ανεξάρτητη, καθώς συναντιόταν με 

τον Βάσια τρείς φορές την εβδομάδα



Η γνώμη της για τον γάμο
→Δεν θεωρεί ότι ο γάμος είναι κάτι αναγκαίο.
→Αντιτίθεται στις αντιλήψεις που αναγκάζουν την 

γυναίκα να παντρευτεί.
→Υπερασπίζεται το δικαίωμα της να επιλέξει 

ποιον και αν θα παντρευτεί.
→Υποστηρίζει ότι ο γάμος 
πρέπει να γίνεται με βάση το 
συναίσθημα και όχι 
την λογική και την 
εξυπηρέτηση συμφερόντων.



ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 

ΞΕΝΟΠΟΥΛ

ΟΣ

9 Δεκεμβρίου 1867 – 14 Ιανουαρίου 1951 



Α.Η ζωή του

1. Οικογενειακά Στοιχεία

2. Παιδική και εφηβική ηλικία

3. Σπουδές

4. Ενήλικη Ζωή



• Γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη 

• Ο πατέρας του (Διονύσιος) καταγόταν από τη 

Ζάκυνθο και η μητέρα του (Ευθαλία) από την 

Πόλη.

• Ο πατέρας του ήταν πρώην στρατιωτικός και 

έμπορος.

• Η μητέρα του ήταν καλλιεργημένη 

Φαναριώτισσα, αδερφή του μητροπολίτη 

Χαλκηδόνος Καλλίνικου.



Είχε άλλα 5 αδέρφια : τη Μαρία, την Αναστασία 

(που πέθανε μωρό), την Όλγα, το Στέφανο, την 

Αικατερίνη (πέθανε το 1934) και τη Χαρίκλεια 

(πέθανε το 1973)

Ο Γ.Ξενόπουλος ήταν το μεγαλύτερο παιδί της 

οικογενείας.



Μάλιστα, σε ηλικία 16 

ετών πρωτοεμφανίζεται στα 

γράμματα με το 

μυθιστόρημα σε συνέχειες 

«Τα θαύματα του 

Διαβόλου»



2. 

• Όταν ήταν 10 μηνών η οικογένειά του μετακόμισε 

στη Ζάκυνθο.

• 1879 : Γίνεται συνδρομητής στο περιοδικό «Η 

Διάπλασις των Παίδων» και συμμετέχει με το 

ψευδώνυμο «Εύοσμον Μυριάνθεμον» στους 

διαγωνισμούς του.

• 1880: Δημοσιεύει το πρώτο του κείμενο στη 

Διάπλαση, ένα έμμετρο αίνιγμα.



 Σε ηλικία 16 ετών 

τελειώνει το Γυμνάσιο της 

Ζακύνθου με Άριστα

Η μητέρα του, Ευθαλία 

Ξενοπούλου



• Το 1883 γράφτηκε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών για να 
σπουδάσει φυσικομαθηματικά (ύστερα άπό προτροπή του 
φίλου του Ν. Μουτσενίγου).

• Θα παρακολουθήσει επί 5 έτη φυσικομαθηματικά, 
φιλολογικά, φιλοσοφικά και μαθήματα βιολογίας.

• Όμως δεν πήρε ποτέ το πτυχίο του καθώς άρχισε από το 
πρώτο κιόλας έτος να ασχολείται με τη Λογοτεχνία.



• Σε ηλικία 18 ετών ο Ξενόπουλος, συγκινημένος από 
το κοινωνικό πρόβλημα, γίνεται συντάκτης της 
σοσιαλιστικής εφημερίδας «Άρδην», που 
κυκλοφόρησε εκείνο το χρόνο από τον γνωστό 
σοσιαλιστή διανοούμενο Πλάτωνα Δρακούλη.

• Παράλληλα, αρχίζει να δημοσιεύει διάφορα 
φιλολογικά και κριτικά κείμενα σε πολλά περιοδικά.



1892 : 
Μόνιμη 

εγκατάστασ

η στην 

Αθήνα

1894 : Νυμφεύθηκε την Ευφροσύνη 

Διογενίδη

Το ζευγάρι χώρισε μετά από ενάμιση 

χρόνο αλλά είχε ήδη αποκτήσει μία κόρη

1901 : Παντρέυεται τη Χριστίνα 

Κανελλοπούλου

Ο Γ.Ξενόπουλος αποκτά με τη 

Χ.Κανελλοπούλου δύο κόρες.



Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΟΥ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ.

ΟΙ ΔΥΟ ΚΟΡΕΣ ΤΟΥ 
ΓΡ. ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ,
ΚΑΚΙΑ ΚΑΙ ΛΟΥΛΟΥ



Συνεργάστηκε 

με πλήθος 

εφημερίδων 

και περιοδικών 

στις οποίες 

δημοσίευε 

μελέτες, 

άρθρα, 

διηγήματα και 

μυθιστορήματ

α

 Τέλη 1894 : Ο Ξενόπουλος 

ανέλαβε τη διεύθυνση της 

«Εικονογραφημένης Εστίας».

 1896 : Έγινε αρχισυντάκτης 

του περιοδικού «Η 

Διάπλασης των Παίδων»

 1901-1912 : δημοσίευε στο 

περιοδικό Παναθήναια λογοτε

χνικά έργα και μελέτες



Ο 
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 
ΞΕΝΟΠΟΥΛ
ΟΣ ΤΟ 
1915

Περιοδικό 

«Η 

Διάπλασις 

των Παίδων»



1912 : Συνεργασία με το 

περιοδικό «Έθνος» . Εξέδιδε 

μυθιστορήματα σε συνέχειες.

 1927 : Ίδρυση του
περιοδικού Νέα Εστία
 1931: Γίνεται μέλος της 

Ακαδημίας Αθηνών

 To 1939 έγινε μέλος της 
πρώτης επιτροπής

Κρατικών Λογοτεχνικών 
Βραβείων.

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AD%CE%B1_%CE%95%CF%83%CF%84%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%9B%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%92%CF%81%CE%B1%CE%B2%CE%B5%CE%AF%CE%B1_(%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AC)


Κατά τον Ελληνοϊταλικό Πόλεμο του 1940 ο 
Γρηγόριος Ξενόπουλος μαζί με άλλους 
Έλληνες λογίους προσυπέγραψε την 
Έκκληση των Ελλήνων Διανοουμένων, η 
οποία : 

1. Καυτηρίαζε την κακόβουλη ιταλική 
επίθεση

2. Διέγειρε την παγκόσμια κοινή γνώμη 
σε επανάσταση συνειδήσεων για κοινό νέο 
πνευματικό Μαραθώνα.

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%BF%CF%8A%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CF%80%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_1940


Στις 14 Ιανουαρίου ο 

Γρηγόριος Ξενόπουλος, σε ηλικία 84 
ετών, πεθαίνει στο σπίτι της οδού 
Επτανήσου 38, ύστερα από σύντομη 
επιδείνωση της υγείας του. Η κηδεία του 
γίνεται στις 15 Ιανουαρίου δημοσία 
δαπάνη.



Η ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ Η ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΟΠΩΣ 
ΦΑΙΝΟΝΤΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ

ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΓΡ. 
ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ.



 Ο Ξενόπουλος πίστευε σ΄ένα σοσιαλισμό που θα άλλαζε την 
κοινωνία χωρίς βίαιες ανατροπές, στον ανθρωπιστικό 
σοσιασλισμό.

Επίσης, πίστευε πως μόνο ο σοσιαλισμός θα μπορούσε να 
φέρει τέλος στο διαχωρισμό των 2 φύλων.

Πίστευε πως οι άνθρωποι θα καταλάβαιναν το πραγματικό 
τους συμφέρον μόνο μέσω της ανόδου του πνευματικού 
επιπέδου του λαού.

.



Β. Το έργο του

Έγραψε πάνω από 80 μυθιστορήματα και πλήθος 

διηγημάτων.



 Τα έργα του διαδραματίζονται στην Αθήνα και 

στη Ζάκυνθο.

 Θεωρείται εισηγητής του αστικού 

μυθιστορήματος.

 Κύριο θέμα του είναι ο έρωτας., συνήθως 

ανάμεσα σε άτομα διαφορετικών κοινωνικών 

τάξεων



 Έγραψε κυρίως κωμωδίες και δράματα.

 Τα έργα του είναι ηθογραφίες.

 Τα έργα του έχουν πλούτο, φυσικούς διαλόγους, 

οξύτητα παρατήρησης και άψογη τεχνική.



Πρωτοεμφανίστηκε στα γράμματα

το 1888 με το μυθιστόρημα 

« Ο άνθρωπος του κόσμου»

 «Νικόλαος Σιγαλός» (1890)

Αθηναϊκά 

μυθιστορήματα, 

θεωρούνται 

αποτυχημένα



Με έμπνευση από την πατρίδα του , έγραψε από 

τα καλύτερα έργα του, όπως : 

Μαργαρίτα Στέφα (1893), Κόκκινος βράχος (1905).

 Ο πόλεμος (1914) 

Οι μυστικοί αρραβώνες (1915) 

το «ζακυνθινό» Λάουρα (1915)

Τα 

σημαντικότερα 

από τα αθηναϊκά

που έγραψε 

εκείνη την 

περίοδο.



Τα δύο πρώτα 

έργα αυτής της 

τριλογίας 

συναγωνίζονται 

ως τα πιο ώριμα 

και τα καλύτερα 

έργα του.

Αποπειράθηκε να 

γράψει μια κοινωνική 

τριλογία : 

Πλούσιοι και 

φτωχοί (1919), Τίμιο

ι και 

άτιμοι (1921), Τυχερ

οί και άτυχοι (1924).



 Αναδυομένη (1925)

 Ισαβέλλα (1923)

 Τερέζα Βάρμα-Δακόστα (1925).



 Πολλοί τον κατηγόρησαν ότι έκανε πολλές 
παραχωρήσεις στα γούστα του κοινού, ιδίως όταν 
άρχισε να δημοσιεύει μυθιστορήματα σε 
συνέχειες. Επίσης, κατηγορήθηκε ότι 
χρησιμοποιούσε συχνά προκλητικές για την 
εποχή ερωτικές σκηνές για να κερδίζει χρήματα.



 Παρόλ’αυτά όλοι επισημαίνουν αρετές 
του έργου του, όπως η αφηγηματική ευχέρεια, η 
ικανότητα να κρατά αμείωτο το ενδιαφέρον του 
αναγνώστη και η παρατηρητικότητα.

 Τα έργα του παρουσιάζουν αστικό ρεαλισμό.

 Τα πρώτα του μυθιστορήματα εξελίσσονται στην 
Αθήνα 

με υλικό την φοιτητική ζωή, παραμένει πάντα ο 
ψυχογράφος.



• Χρησιμοποιεί 

περιστατικά από τη 

ζωή του 

παρουσιάζοντας τα ως 

φανταστικά.



• Έχει γράψει 46 θεατρικά έργα.

Τα σημαντικότερα είναι :

• Το μυστικό της Κοντέσσας Βαλέραινας(1904)

• η Στέλλα Βιολάντη (1909, με την Μαρίκα Κοτοπούλη),

• Φοιτηταί. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF_%CE%BC%CF%85%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9A%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%AD%CF%83%CF%83%CE%B1%CF%82_%CE%92%CE%B1%CE%BB%CE%AD%CF%81%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%BB%CE%B1_%CE%92%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B7&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%BA%CE%B1_%CE%9A%CE%BF%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B7


• Πολλά δράματα του είχαν γραφτεί πρώτα ως 

πεζογραφήματα και μετά μεταφέρθηκαν στη 

σκηνή.

• Μετέφρασε και διασκεύασε αρκετά ξένα έργα και 

η στάθμη της γραφής του ήταν σε όλες τις 

περιπτώσεις υψηλά.

• Συμμετείχε σε διάφορες επιτροπές 

δραματουργικών διαγωνισμών.



Τα περισσότερα έργα του ήταν τρίπρακτα: 

1η: Παρουσιάζεται το θέμα και 

χαρακτηρίζονται τα πρόσωπα.

2η: Εντείνεται η πλοκή και 

κορυφώνεται το δράμα

3η: Η λύση



Δημοσίευσε πλήθος μελετών στο περιοδικό 

«Παναθήναια» για πολλούς συγγραφείς, όπως 

τους Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη,Γιάννη 

Καμπύση, Δημήτριο Βικέλα. 

Εκείνος πρωτοπαρουσίασε στο αθηναϊκό 

αναγνωστικό κοινό τον Κ. Π. Καβάφη, το 1903.

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%AD%CE%BE%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BC%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%9A%CE%B1%CE%BC%CF%80%CF%8D%CF%83%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%AE%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%92%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CE%BB%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CE%B1%CE%B2%CE%AC%CF%86%CE%B7%CF%82


Γ.Η προσφορά του στη 

Λογοτεχνία



“

”

"Ανάμεσα σ' ανθρώπους που είναι πρόδρομοι, 

που δοκιμάζουν, αναζητούν, μας δίνουν έργα 

ευσυνείδητα, και σπάνια φθάνουν σε μια 

πληρότητα χωρίς πτώσεις, ο Ξενόπουλος είναι 

ο μάστορης που δουλεύει με σιγουριά 

ελαττώνοντας στον υπέρτατο βαθμό του 

κινδύνους μιας αποτυχίας"

(Κ.Θ. 

Δημαράς).



• Η προσφορά του Ξενόπουλου στη λογοτεχνία είναι 
καθοριστική ιδίως επειδή θεωρείται εισηγητής του 
αστικού μυθιστορήματος

• Χαρακτηρίζεται, μάλιστα, ως ένας από τους 
πρωτεργάτες της αστικής πεζογραφίας. 

• Σημαντικό-επίσης-θεωρείται πως στα έργα του 
απεικονίζει τις συνθήκες της αστικής ζωής στην 
Αθήνα αλλά και στη Ζάκυνθο.



“

”
Ιωάννα Παπαγεωργίου, 

Θεατρολόγος,Λέκτορας 

του Τμήματος 

Θεατρικών 

Σπουδών,Πανεπιστήμιο 

Πατρών

Η προσφορά του στο νεοελληνικό θέατρο ήταν ιδιαίτερα σημαντική

Μετέφερε με επιτυχία στα ελληνικά δεδομένα το γαλλικό 
μπουλβάρ, δηλαδή το ελαφρό έργο που κυριάρχησε στα ευρωπαϊκά 
αστικά θέατρα κατά τον 19 και το πρώτο μισό του 20ού αιώνα, και 
συνέβαλε περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο στη διαμόρφωση 
της ελληνικής αστικής κωμωδίας.



ΣΤΕΛΛΑ 

ΒΙΟΛΑΝ

ΤΗ

Γ. Ξενόπουλου 

Γράφτηκε το 1909



Η ιστορία του διηγήματος εκτυλίσσεται στη Ζάκυνθο, όπου η 
19χρονη Στέλλα Βιολάντη, κόρη του πλούσιου 
μεγαλέμπορα Παναγή Βιολάντη, γνωρίζει έναν γοητευτικό νέο, 
τον Χρηστάκη Ζαμάνο. Ο Ζαμάνος εργάζεται στο τηλεγραφείο κι 
έχει συνηθίσει χάρη στο καλό παρουσιαστικό του να κερδίζει εύκολα 
τη συμπάθεια και τον έρωτα των κοριτσιών του νησιού. Η Στέλλα, 
ωστόσο, δεν του δίνει σημασία. Η αδιαφορία αυτή της Στέλλας 
πληγώνει τον εγωισμό του χαϊδεμένου Χρηστάκη, ο οποίος 
αποφασίζει να την κατακτήσει. Αρχίζει, λοιπόν, να διεκδικεί 
επίμονα την προσοχή της Στέλλας, κάνοντας ό,τι μπορεί για να την 
πείσει πως αγαπά μόνο εκείνη και πως αδιαφορεί για όλες τις άλλες. 
Ένα βράδυ, μάλιστα, της δίνει ένα γράμμα με το οποίο της 
εξομολογείται τον έρωτά του.



Η Στέλλα διαβάζοντας το γράμμα ξεγελιέται και θεωρεί πως ο 
Χρηστάκης την αγαπά πραγματικά. Περνά το βράδυ της 
ξάγρυπνη να σκέφτεται όλες τις προηγούμενες απόπειρές του να της 
δείξει το ενδιαφέρον του και πείθεται εν τέλει πως ο έρωτάς του 
είναι αληθινός. Του στέλνει, έτσι, κι εκείνη ένα σύντομο ερωτικό 
γράμμα.
Ο Ζαμάνος ενθουσιάζεται με την απάντηση της Στέλλας, κι 
ακολουθώντας τη συμβουλή ενός Άγγλου φίλου του, πως δεν 
πρέπει να χάσει την ευκαιρία, αφού η κοπέλα είχε πολύ μεγάλη 
προίκα, αποφασίζει να στείλει επιστολή στον πατέρα της για να τη 
ζητήσει σε γάμο.
Ο πατέρας, όμως, της Στέλλας μόλις λαμβάνει τη σχετική 
επιστολή εξαγριώνεται με το θράσος του φτωχού υπαλλήλου.



Ο Παναγής Βιολάντης ήταν ένας εξαιρετικά σκληρός άνθρωπος 
που ενδιαφερόταν μόνο για το καλό του όνομα στην τοπική 
κοινωνία. Μόλις, επομένως, υποψιάστηκε από το γράμμα του 
Ζαμάνου πως η κόρη του ενθάρρυνε αυτό το τόλμημα του νεαρού, 
θέλησε αμέσως να μάθει σε ποιο σημείο είχε εκτεθεί η οικογένειά 
του. Εμφανίστηκε έτσι υποκριτικά πρόσχαρος στο σπίτι του, 
δίνοντας στη Στέλλα την εντύπωση πως θα της επέτρεπε να 
παντρευτεί τον Χρηστάκη. Της ζητούσε, ωστόσο, επίμονα να του 
εξηγήσει πως έγινε η γνωριμία με τον νεαρό, κι όταν εκείνη του είπε 
πως του είχε στείλει γράμμα, τη χτύπησε, την κλείδωσε στο δωμάτιό 
της, κι έφυγε για να πάρει πίσω το γράμμα της κόρης του και να 
απειλήσει το Ζαμάνο, ώστε να μη μάθει ποτέ κανείς γι’ αυτή την 
απρέπεια της Στέλλας.
Ο Χρηστάκης Ζαμάνος δέχτηκε έντρομος τις απειλές του 
Βιολάντη και πολύ γρήγορα του έδωσε το γράμμα της Στέλλας, 
αφού ούτως ή άλλως δεν είχε ποτέ αγαπήσει την κοπέλα. Ο 
Παναγής Βιολάντης διαβάζοντας το γράμμα της Στέλλας 
εξοργίστηκε ακόμη περισσότερο με την ανοησία της κόρης του.



Η οργή του Παναγή Βιολάντη ήταν πολύ έντονη, κυρίως γιατί 
σκεφτόταν την προσβολή που θα του γινόταν, αν μάθαιναν οι άνθρωποι 
του νησιού πως η κόρη του ξέπεσε σε τέτοιο σημείο, ώστε να στέλνει 
ερωτικά γράμματα σ’ έναν φτωχό υπάλληλο.
Ο Παναγής δεν λυπόταν καθόλου την κόρη του, που την έβλεπε ως 
«ξένο κρέας», όπως χαρακτηριστικά σχολιάζει ο αφηγητής, και δεν τον 
ενδιέφερε ακόμη κι αν πέθαινε.
Όσο η Στέλλα συνέχιζε να επιμένει στον έρωτά της για το Χρηστάκη 
Ζαμάνο τόσο περισσότερο εξοργιζόταν ο πατέρας της και τη χτυπούσε 
καθημερινά. Κι όταν η μητέρα της άφησε να εννοηθεί στον Παναγή πως 
η Στέλλα σκεφτόταν ακόμη και να φύγει από το σπίτι -κάτι που θα 
αποτελούσε ανήκουστη ατιμία για την οικογένειά τους- ο Παναγής 
Βιολάντης την έκλεισε σε μια σοφίτα. 



Έπαψε να τη χτυπά, αλλά πλέον της έδινε μόνο λίγο ψωμί και νερό, 
ίσα για να επιβιώσει, και κάθε φορά τη ρωτούσε αν είχε μετανιώσει. 
Η Στέλλα επέμενε στην απόφασή της, μα σιγά-σιγά από τον καημό 
της άρχισε να αρρωσταίνει. Σταμάτησε να τρώει το ψωμί και 
αναζητούσε μόνο το νερό για να δροσίσει το σώμα της που έκαιγε 
από τον πυρετό. Πολύ σύντομα εξασθένησε τόσο, που όταν ο 
πατέρας της ανέβηκε στη σοφίτα για να την ενημερώσει με άφθονη 
χαιρεκακία πως ο Ζαμάνος θα παντρευόταν μια άλλη, τη βρήκε 
νεκρή.
Η Στέλλα Βιολάντη πέθανε από τη στεναχώρια της, χωρίς ποτέ να 
μάθει την αλήθεια για το Χρηστάκη Ζαμάνο και για την κοπέλα που 
σκόπευε να παντρευτεί. Όπως γράφει ο αφηγητής «πέθανε με τη 
γλυκιά πλάνη πως κάποιος την είχε αγαπήσει».



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CF%81%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%
9E%CE%B5%CE%BD%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82

http://www.tff.gr/article.asp?catid=36303&subid=2&pubid=33334

http://egpaid.blogspot.com/2010/04/blog-post_23.html

http://anemourion.blogspot.gr/2013/11/blog-post_879.html
http://www.biblionet.gr/author/4018/%CE%93%CF%81%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%8
2_%CE%9E%CE%B5%CE%BD%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82

http://dim-agnant.kar.sch.gr/autosch/joomla15/images/mathites/Ellines_Logotexnes.pdf
http://www.academia.edu/4674352/3._%CE%9F_%CE%93%CF%81%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%81%CE%B9%CE
%BF%CF%82_%CE%9E%CE%B5%CE%BD%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82_1867-
1951_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CF%84%CE%BF_%CE%B4%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%
B9%CE%BA%CF%8C_%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%BF_%CF%84%CE%BF%CF%85._%CE%A4%CE%BF_%CE
%BC%CF%85%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%BA%CE%BF%CE%B
D%CF%84%CE%AD%CF%83%CF%83%CE%B1%CF%82_%CE%92%CE%B1%CE%BB%CE%AD%CF%81%CE%B1%
CE%B9%CE%BD%CE%B1%CF%82_1904_1918_%CF%83%CF%83._6-8_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_12

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CF%81%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%9E%CE%B5%CE%BD%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82
http://www.tff.gr/article.asp?catid=36303&subid=2&pubid=33334
http://egpaid.blogspot.com/2010/04/blog-post_23.html
http://anemourion.blogspot.gr/2013/11/blog-post_879.html
http://www.biblionet.gr/author/4018/%CE%93%CF%81%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%9E%CE%B5%CE%BD%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82
http://dim-agnant.kar.sch.gr/autosch/joomla15/images/mathites/Ellines_Logotexnes.pdf


Α’2 - Ομάδα Γ
Κολοβός Στέργιος

Λαλουδάκη Γεωργία
Λαμπρόπουλος Βασίλης

Λάμπρου Μαρία - Ειρήνη
Μελά Αγγελική
Μιχίλη Χριστίνα



Σύνοψη του θέματος

Ανάλυση του ρόλου της μάνας
& χαρακτηρισμός της

Στάση & αντιλήψεις που 
προβάλλονται

Σχέση με πατέρα της Στέλλας





Πιστεύει πως η επερχόμενη ονομαστική της γιορτή, ίσως
αποτελέσει αιτία συμφιλίωσης της εσωκλεισμένης κόρης της
με τον πατέρα της και εκείνη

Προτείνει στην κόρη της να υποχωρήσει και να ζητήσει
συγχώρεση από τον πατέρα της

Θέλει να την αναγκάσει, τελικώς, να απαρνηθεί τον έρωτα της
για τον Χρηστάκη

Επαναφορά γαλήνης στην οικογένεια

Υποταγή σε αυτόν 

Να παντρευτεί κάποιον άλλον παρά τη θέλησή της



 Επιμένει, έστω και τρομαγμένη από την πολλαπλή και 
απότομη άρνηση της Στέλλας, στην πρότασή της

Πιστεύει πως είναι εντελώς φυσιολογική η τυφλή 
εμπιστοσύνη και υποταγή στον σύζυγο – πατέρα

 Συγκλονίζεται και θλίβεται με το νέο, άγριο και επαναστατικό 
«πρόσωπο» της κόρης της 

νιώθει να απειλείται έμμεσα από αυτόν
νιώθει φόβο

Αρνείται να αναγνωρίσει την υπερβολική αγάπη 
της Στέλλας για τον Χρηστάκη

Νομίζει, τέλος, πως η κόρη της «έχει το 
διάολο μέσα της» ύστερα από τα λεγόμενά 
της  (εμφανώς αποσβολωμένη)





 Άβουλο ον, δειλή και χωρίς να λαμβάνει πρωτοβουλίες

 Υποταγμένη και υπάκουη στο σύζυγο – πατέρα

 Λυπημένη και με συμπόνια για την κόρη της

 Αδύναμη, νιώθει υποδεέστερη

 Αφοσιωμένη στην οικογένειά της

Νιώθει, όμως, οργή (η οποία μεταφέρεται σε εκείνη 
από τον άντρα της)

Δεν μπορεί να αντιδράσει (αν και κατά βάθος το 
θέλει)

Δεν έχει ουσιαστική προσωπικότητα

καθίσταται εύκολα εκμεταλλεύσιμη





 Ανώτερος ο σύζυγος – πατέρας , δεν μπορεί μια γυναίκα να του 

φέρει αντίρρηση, η άποψή και επιθυμία του είναι νόμος 

(Πατριαρχική – Ανδροκρατούμενη οικογένεια)

Η γυναίκα θεωρείται κατωτέρου επιπέδου, οφείλει να είναι 

πλήρως υποταγμένη στο σύζυγό της, να τον υπακούει και να 

φροντίζει για τις οικιακές εργασίες





Από τις αντιλήψεις τις εποχής εκείνης, καταλήγουμε στα εξής συμπεράσματα για τη 
σχέση του πατέρα της Στέλλας με τη μητέρα της:

Τυπική και συντηρητική σχέση της εποχής με τη γνωστή μορφή 
άντρας – σύζυγος ανώτερος  &  γυναίκα – σύζυγος κατώτερη

Παρ’ όλα αυτά, κατά βάθος, κυριαρχεί το συναίσθημα της 
αγάπης ανάμεσά τους

Είναι μία σχέση κατά την οποία το ένα άτομο έχει τη δύναμη να 
επηρεάσει το άλλο

Βέβαια, τροχοπέδη στο να αναδειχθούν οι δεσμοί της οικογένειας 
αποτελεί ο λάθος τρόπος με τον οποίο οι δύο σύζυγοι 
προσπαθούν να προστατεύσουν την κόρη τους          

Αυτό δείχνει το πόσο δεμένη είναι η οικογένεια πέρα 
από τις γνωστές αντιλήψεις της εποχής



ΣΤΕΛΛΑ ΒΙΟΛΑΝΤΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΙΧΙΛΗ

Α2



Χαρακτηρισμός Στέλλας

 Νέα ,όμορφη και αγνή κοπέλα

 Προέρχεται από αριστοκρατική οικογένεια

 Έχει ισχυρή προσωπικότητα                  δυναμική και ανυπότακτη

 Έχει έντονη ιδιοσυγκρασία και αξιοπρέπεια 

Ηθικός και αληθινός άνθρωπος με υπερηφάνεια 
αποφασιστικότητα και ψυχικό μεγαλείο



• Δεν συμβιβάζεται με τις αρχές τις τότε κοινωνίας 

• Περιφρονεί τις προτάσεις της μητέρας της

• Με την ανυπακοή της μειώνει τη δύναμη του πατέρα της

Ορίζει ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΑ τον εαυτό της



Η Στέλλα παρουσιάζεται ως ένας πολυδιάστατος χαρακτήρας με 
κλιμάκωση  συναισθημάτων

θυμωμένη εξοργισμένη μελαγχολική



Δεν φοβάται τον 
θάνατο και δεν 
μετανιώνει για 
τις πράξεις και 
τις ενέργειές τις. 
Αντιθέτως 
στηρίζει με 
πείσμα και 
θάρρος  τις ιδέες 
της.



Τρόπος  αντίδρασης

 Διεκδικεί το δικαίωμα στην επιλογή του συζύγου

 Ορθώνει το ανάστημα της και αποφασίζει η ίδια για το 
μέλλον της 

 Υπερασπίζεται τον εαυτό της χωρίς φόβο

 Δείχνει στην μητέρα της ότι αυτοορίζεται

 Περιφρονεί την υποτυπώδη ευτυχία των πλουσίων

 Εκφράζει τις ριζοσπαστικές και πρωτοποριακές ιδέες της.





Στερεότυπα της εποχής

πατριαρχική οικογένεια και κοινωνία

ΠΑΤΕΡΑΣΠΑΤΕΡΑΣ-ΑΦΕΝΤΗΣ

Υποταγή στο 
πρόσωπό του

Αποφασίζει 
για τα μέλη 

της 
οικογένειας

Η οργή του 
προκαλεί φόβο



 κανένα μέλος της 
οικογένειας δεν 
επιτρέπεται να 
αντιταθεί στις απόψεις 
και τις αποφάσεις του

Οι τιμωρίες του είναι 
σκληρές

Στηρίζει οικονομικά 
την οικογένεια 

Η ανυπακοή σημαίνει 
ΠΡΟΣΒΟΛΗ



Την εποχή αυτή:



ΓΥΝΑΙΚΑ

ΑΒΟΥΛΗ

ΧΩΡΙΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ

ΥΠΟΤΑΓΜΕΝΗ

ΑΜΟΛΥΝΤΗ ΤΑΠΕΙΝΗ



Του

Γρηγόριου Ξενόπουλου



Ο Χρηστάκης Ζαμανός, 

υπάλληλος ,ερωτεύεται 

την κόρη ενός πλούσιου 

μεγαλέμπορου, την 

Στέλλα και αυτή αυτόν. 

Όταν όμως το μαθαίνει ο 

πατέρας  εξαγριώνεται κι 

οργίζεται, διότι  θεωρεί 

απαράδεκτο η κόρη του 

να παντρευτεί κάποιον 

κατώτερης κοινωνικής 

και οικονομικής τάξης. 

Αποφασίζει να 

τιμωρήσει την Στέλλα. 

Στην συνέχεια, ενώ ο 

Χρηστάκης παντρεύεται 

κάποια άλλη γυναίκα, η 

Στέλλα  πεθαίνει χωρίς 

να μάθει για την ψεύτικη 

αγάπη του.



Στο συγκεκριμένο απόσπασμα του έργου αυτού ο
Γρηγόριος Ξενόπουλος κάνει λόγο για τον έρωτα
μεταξύ δύο νέων. Το γεγονός πως ο έρωτάς τους είναι
ανεκπλήρωτος οφείλεται:

 Στην αντίδραση του πατέρα της Στέλλας απέναντι σε 
αυτόν τον έρωτα γιατί ο Χρηστάκης είναι πολύ 
χαμηλότερης κοινωνικής τάξης.



 Είναι αυταρχικός.

 Είναι σκληρός.

 Αποτελεί κλασσικό 

παράδειγμα του πατέρα 

εκείνης της εποχής.



 Αγαπά την οικογένεια 
του , αλλά την 
προστατεύει με λάθος 
τρόπο.

 Ανησυχεί για τη γνώμη 
των άλλων.

 Είναι προσκολλημένος 
στα κοινωνικά πρότυπα 
εκείνης της εποχής



 Είναι αδιάλλακτος 
καθώς δεν υποχωρεί για 
να πραγματοποιήσει τις 
επιθυμίες της κόρης.

 Υποτιμά τις γυναίκες και 
τους κοινωνικά 
κατώτερους.

 Είναι βίαιος



Τα κοινωνικά στερεότυπα που εμφανίζονται στο  
απόσπασμα είναι:

 Η αντρική πατριαρχική εξουσία , καθώς διαπιστώνουμε 

πως ο πατέρας λαμβάνει όλες τις αποφάσεις και ορίζει τις 

ζωές των συγγενών του.

Το κλασσικό αντρικό πρότυπο, που χαρακτηρίζεται από 

πνευματική καλλιέργεια και κύρος.



Ένα άλλο κοινωνικό στερεότυπο που εμφανίζεται 
είναι:

Το στερεότυπο των κοινωνικών τάξεων καθώς ο 
πατέρας θεωρούσε προσβλητική τη σχέση της κόρης 
του με τον Χρηστάκη.

≠





Ομάδα Ε’

Άσκηση 1

Δανάη Κούνουπα – Α’2



Η Διδώ Σωτηρίου (1909-2004) ήταν μυθιστοριογράφος 
και δημοσιογράφος.

 Γεννήθηκε στο Αϊδίνι της Μικράς Ασίας, κόρη του 
Ευάγγελου Παππά και της Μαριάνθης Παπαδοπούλου. 

Το 1919 εγκαταστάθηκε με την οικογένειά της στη 
Σμύρνη και μετά την καταστροφή του 1922 κατέφυγαν 
στην Ελλάδα. 

Φοίτησε στο Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών και το 1937 
παρακολούθησε για λίγους μήνες μαθήματα γαλλικής 
λογοτεχνίας στο πανεπιστήμιο της Σορβόννης. 

Από το 1936 στράφηκε επαγγελματικά προς τη 
δημοσιογραφία. 





 Έργα της μεταφράστηκαν σε πολλές ξένες γλώσσες. Ένα 
κομμάτι του έργου της έχει γνωρίσει επιτυχία στο 
εξωτερικό, και ιδιαίτερα στην Τουρκία. 

Η Διδώ Σωτηρίου ανήκει στους έλληνες πεζογράφους 
του μεσοπολέμου. 

Το έργο της κινείται στο πλαίσιο του ρεαλισμού με 
έντονη την παρουσία του αυτοβιογραφικού στοιχείου 
και της συναισθηματικής συμμετοχής του συγγραφέως 
στις περιπέτειες των ηρώων της, και αντλεί τη 
θεματολογία του από τη μικρασιατική καταστροφή, την 
περίοδο του εμφυλίου και την μετά τον εμφύλιο περίοδο 
της ελληνικής ιστορίας.



Με τα "Ματωμένα χώματα" η Σωτηρίου εγκαινίασε 
την πορεία της προς μια γραφή που συνδυάζει τη 
μυθιστορηματική τεχνική με μια προοπτική εξέτασης 
των θεμάτων της από ιστορική σκοπιά, πορεία που 
συνέχισε και στα δύο επόμενα μυθιστορήματά της 
την "Εντολή", με θέμα την υπόθεση Μπελογιάννη 
και το "Κατεδαφιζόμεθα". 



Το 2001 η Εταιρία Ελλήνων Συγγραφέων καθιέρωσε 
προς τιμήν της το βραβείο Διδώ Σωτηρίου, το οποίο 
απονέμεται «σε ξένο ή Έλληνα συγγραφέα που με τη 
γραφή του αναδεικνύει την επικοινωνία των λαών 
και των πολιτισμών μέσα από την πολιτισμική 
διαφορετικότητα». 

Τα περισσότερα έργα της μεταφράστηκαν σε πολλές 
γλώσσες, ενώ ή λογοτεχνία της διακρίνεται για τον 
ρεαλισμό, την απλότητα, τη δραματική αφήγηση και 
τον αδρό δημοτικό λόγο της.



Τιμήθηκε με το βραβείο ελληνοτουρκικής φιλίας 
Αμπντί Ιπεκτσί, το 1983, με το Ειδικό Κρατικό 
Βραβείο Λογοτεχνίας, το 1989, με το Βραβείο της 
Ακαδημίας Αθηνών, το 1990 και με τον Ταξιάρχη του 
Τάγματος του Φοίνικος, το 1995. 

Πέθανε στην Αθήνα στις 23 Σεπτεμβρίου του 2004. 





Τα Ματωμένα χώματα (1962), το δεύτερο 
μυθιστόρημα της Σωτηρίου, είναι ένα από τα 
αρτιότερα και γνωστότερα βιβλία για τη ζωή στις 
χαμένες πατρίδες πριν από τη μικρασιατική 
καταστροφή αλλά και για την τραγωδία του 1922. 

Πιθανότατα και το πιο πολυδιαβασμένο, αφού 
αριθμεί πλέον 98 εκδόσεις και 404.000 αντίτυπα. 



Για τη δημιουργία του συνδυάστηκαν με απόλυτη επιτυχία 
πολλοί παράγοντες:

Πρώτα από όλα τα προσωπικά βιώματα της Διδώς, που 
γεννήθηκε το 1919 στο Αϊδίνι και κατόρθωσε να διαφύγει 
από τη Σμύρνη λίγες μόλις ημέρες πριν από την 
πυρπόλησή της.

 Έπειτα το συγγραφικό της ταλέντο μαζί με την 
πολύχρονη πείρα της στο δημοσιογραφικό ρεπορτάζ, η 
καίρια χρήση του λόγου και η οξύτατη 
παρατηρητικότητα.

 Επιπλέον οι αριστερές ιδέες της, που διαμόρφωσαν την 
κριτική στάση της απέναντι στα γεγονότα.

Τέλος, οι αυτοβιογραφικές σημειώσεις ενός μικρασιάτη
πρόσφυγα.





Στο βιβλίο περιγράφεται η ζωή του Μανώλη Αξιώτη 
ο οποίος έζησε στ' Αμελέ Ταμπούρια του 14-18, 
αργότερα έγινε φαντάρος του ελληνικού στρατού και 
στη συνέχεια έζησε την καταστροφή της Μ. Ασίας, 
την αιχμαλωσία και την προσφυγιά. Αναφέρεται στη 
ζωή των Ελλήνων της Μικράς Ασίας και στη 
Μικρασιατική Καταστροφή. Σε αυτό περιγράφεται, 
επιπροσθέτως, η πολυμελής οικογένειά του , οι 
χαρακτήρες  των γονέων του και οι συνθήκες της 
καθημερινής του ζωής. Ιδιαίτερα περιγράφεται η 
παιδική ζωή του που ήταν χωρίς ιδιαίτερες 
απαιτήσεις και υποταγμένη στην εξουσία του 
πατέρα του.



 Τα "Ματωμένα Χώματα" τα είπαν "βιβλίο της σύγχρονης Εξόδου του 
μικρασιατικού Ελληνισμού". Τα είπαν "σεισμική δόνηση". 
Μυθιστόρημα που "Τσούζει. Ζεματάει. Καίει. Τιμωρεί. Έχει ψυχή 
ανθρώπινη. Οργή λαού. Πόνο εθνικό". "Κάστρο σωστό λόγου, ενάντια 
στον καιρό, τη λησμονιά και το ψέμα". 

 Τα "Ματωμένα Χώματα" εκδόθηκαν το 1962. Μεταφράστηκαν σε μια 
σειρά χώρες, Γαλλία, Σοβιετική Ένωση, Ουγγαρία, σε όλα τα Βαλκάνια 
κλπ. Στην Τουρκία είχαν συγκλονιστική απήχηση. "Μέσα στην επική 
ατμόσφαιρα του βιβλίου αυτού, που είναι ένα είδος "Πολέμου και 
Ειρήνης" της Ελλάδας - γράφει ο Οίκος Σαντέρ - αντί να 
αναζωπυρώνεται το μίσος, ζωντανεύει το ανθρώπινο δράμα όλων 
μικρών λαών που σφαγιάζονται στο βωμό των ιμπεριαλιστικών 
συμφερόντων." 

 "Το διάβασα σε μια νύχτα - γραφείο ο πρόεδρος του Βιομηχανικού 
Επιμελητηρίου της Πόλης, Ερτογρούλ Σοϋσάλ - κι έχυσα δάκρυα και 
για τους δυο λαούς μας. Ωραίο βιβλίο, απόλυτα έντιμο σαν όλα τα 
μεγάλα έργα. Οι διανοούμενοί μας το υποδέχτηκαν με αληθινό 
ενθουσιασμό".





Οικογένεια στα προϊστορικά 
χρόνια



Η μητριαρχία και η λατρεία της 
Μητέρας

• Πριν την εμφάνιση του αρότρου (παλαιολιθική εποχή), ηγετική 
θέση μέσα στην οικογένεια είχε η γυναίκα. Ήταν η εποχή που 

ήκμασε ο θεσμός της μητριαρχίας. Η γυναίκα λατρεύτηκε ως 
θεά-Μητέρα, ως θεά της γονιμότητας, μιας και αυτή ήταν 
που έφερνε στον κόσμο τα παιδιά



Εξουσίες και προνόμια Μητέρας
• Τη γυναίκα, την σέβονταν και την εκτιμούσαν γιατί είχε 

κυρίαρχη θέση στην οικογένεια αλλά και στην αγωγή και 
στην ανατροφή των παιδιών είχε την αποκλειστική μέριμνα. 

• Η θέση της ενισχυόταν και από το γεγονός ότι ήταν σίγουρη 
ως μάνα των παιδιών που γεννούσε, ενώ ο πατέρας ήταν 
αμφισβητούμενος.

• Στην μητριαρχική οικογένεια τα παιδιά έπαιρναν το όνομα 
της μητέρας και την περιουσία την έπαιρναν οι κόρες.



Ο ρόλος του πατέρα
• Την εποχή λοιπόν της μητριαρχίας τα παιδιά μεγάλωναν κοντά και 

στους δύο γονείς, τους συνόδευαν στο κυνήγι και στην αναζήτηση 
ριζών και τύχαιναν μεγάλου σεβασμού από την ομάδα. Ο πατέρας 
φρόντιζε τα παιδιά και τα μάθαινε οτιδήποτε χρήσιμο για την 
επιβίωσή τους καθώς και τεχνικές κυνηγιού.



Αλλαγές στην οικογένεια
• Με την εμφάνιση όμως του αρότρου τα πάντα ανατρέπονται. Η γυναίκα 

δεν έχει την σωματική δύναμη να οργώνει και έτσι η ισχύς και η εξουσία 
περνάνε στον άντρα (πατριαρχία). Η επικράτηση του πατέρα - συζύγου, 
επιδεινώνει τη θέση της μητέρας-θεάς και την κάνει σκλάβα και 
υποταγμένη στις απαιτήσεις του συζύγου-εξουσιαστή. Έτσι την ανατροφή 
των παιδιών την έχει τώρα αποκλειστικά η μητέρα 
χωρίς να υπάρχει η 
παλιότερη μυθοποίηση
για το όνομά της, κάτι 
που της επιβάλλεται από
τις συνθήκες εργασίας
που επικρατούν και από το
κοινωνικοπολιτικό
περιβάλλον που έχει
διαμορφωθεί.



Π.Π. Γ.Ε.Λ. ΙΩΝΙΔΕΙΟΥ- ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:
ΚΩΝΣΤΑΣ Ι.
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Χ.
ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ Β.



ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Η οικογένεια στην αρχαία Αθήνα ήταν πατριαρχική και αποτελούνταν από:
 Τον πατέρα.

 Την μητέρα.

 Τα παιδιά.

 Τους δούλους.



ΠΑΤΕΡΑΣ

Ο ρόλος του πατέρα στην οικογένεια :
 Εργαζόταν όλη μέρα (αυτό ίσχυε για την χαμηλή - μεσαία τάξη) 

ή  ασχολούνταν με τα ζητήματα του δήμου (υψηλότερες τάξεις).

 Καθώς η οικογένεια ήταν πατριαρχική, την μεγαλύερη εξουσία 
μέσα σε αυτήν είχε ο πατέρας.

 Εκείνος αποφάσιζε για την ανατροφή των παιδιών και την 
διαπαιδαγώγησή τους.

 Ο πατέρας ενεργεί ως δικαστής και τιμωρός των παραπτωμάτων 
των τεκνών του. Στην έσχατη περίπτωση μπορεί να τα διώξει από 
το σπίτι και διαμέσου κήρυκα να ανακοινώσει την αποκήρυξη 
τους.

 Την κόρη του μπορεί να την πουλήσει ως δούλη αν αντιληφθεί 
ότι παραστράτησε.



ΜΗΤΕΡΑ

Στην Αρχαία Αθήνα, η θέση της γυναίκας-μητέρας ήταν 
πολύ υποβιβασμένη.Πιο συγκεκριμένα:
 Όλη τη ημέρα ήταν κλεισμένη στο σπίτι κι ασχολούνταν 

με τις οικιακές δουλειές. 

 Δεν έβγαινε έξω από το σπίτι χωρίς συνοδεία δούλων.

 Είχε μηδενική κοινωνική ζωή.

 Κύριος ρόλος της ήταν η φροντίδα των παιδιών και η 
καθοδήγηση των δούλων.

 Σε όλη την ζωή της βρισκόταν υπό την εξουσία του 
πατέρα της ή του αδελφού της ή του συζύγου της.

 Η μητέρα έδινε τα ερεθίσματα στο παιδί για σκέψη και 
φρόντιζε να διαπλαθεί μια τίμια, ενάρετη 
προσωπικότητα. 



ΑΓΟΡΙΑ

Μέχρι τα 7 τους έτη τα αγόρια και τα κορίτσια μεγάλωναν μαζί στο σπίτι. Τα αγόρια είχαν 
περισσότερα πλεονεκτήματα όσον αφορά την διαπαιδαγώγησή τους:

 Από τα 7 τους πήγαιναν να μορφωθούν σε ιερατεία ή αν είχαν την οικονομική ευχέρεια, 
οι γονείς ανάθεταν την διαπαιδαγώγησή τους σε δασκάλους. Πολλοί πλούσιοι ανάθεταν 
την ανατροφή των βρεφών σε δούλες ή σε παιδαγωγούς δούλους.

 Η αγωγή των Αθηναίων έφηβων περιλάμβανε και την τέχνη του πόλεμου.

 Οι νέοι στην Αθήνα, έπειτα από την βασική τους εκπαίδευση, έπαιρναν ανώτερη 
μόρφωση. Διδάσκονταν γεωμετρία, μαθηματικά, φυσική, αστρονομία, ιατρική, 
ρητορική, φιλοσοφία και διάφορες τέχνες.

 Όταν έφτανε τα 18 του ο Αθηναίος έφηβος έδινε τον όρκο των έφηβων στο ιερό της 
Αλιαύρου που βρισκόταν βόρεια της Ακροπόλεως.



ΚΟΡΙΤΣΙΑ

Τα κορίτσια είχαν ελάχιστες ευκαιρίες στον τομέα της μόρφωσης. Η 
διαπαιδαγώγησή τους ήταν η εξής:

 Μάθαιναν να ράβουν και να γνέθουν. 

 Μάθαιναν να γράφουν και να διαβάζουν σε υποτυπώδη βαθμό.

 Το κορίτσι ακολουθεί το παράδειγμα της μητέρας όπου και από 
αυτήν μαθαίνει τις 2 μεγάλες αρετές που θα την αναδείξουν σε 
μια αξιόπιστη οικοδέσποινα. 1) να υποτάσσεται στον μέλλοντα 
σύζυγό της και 2) να μένει όσο το δυνατόν περισσότερο  στην 
διακριτική αφάνεια του νοικοκυριού της.

 Στην ανατροφή των παιδιών βοηθάει και μια γυναίκα, «η 
τροφός».



ΔΟΥΛΟΙ

Τα χαρακτηριστικά των δούλων ήταν τα εξής: 
 Μπορούσαν να αλλάξουν ιδιοκτήτη, όχι με την θέλησή τους όμως, μόνο αν 

πουληθούν ή αν αγοραστούν.

 Οι δούλοι προέρχονταν, το μεγαλύτερο ποσοστό τουλάχιστον, από πολέμους.

 Οι δούλοι επίσης μπορούσαν να αγοραστούν από δουλοπάζαρα.

Στην οικογένεια βοηθούσαν σε μεγάλο μέρος στις οικιακές εργασίες.Επιτελούσαν 
τα εξής :
 Κύριο καθήκον ενός  δούλου ήταν να εκπροσωπεί τον αφέντη του στον 

επαγγελματικό του χώρο και να τον συνοδεύει στα ταξίδια.

 Σε περίοδο πολέμου ήταν προσωπικός υπηρέτης του οπλίτη.

 Οι γυναίκες δούλοι αναλάμβαναν τις οικιακές δουλειές, όπως το ψήσιμο του 
ψωμιού και την υφαντουργία. Μοναχά οι φτωχότεροι των πολιτών δεν είχαν 
στην ιδιοκτησία τους δούλους.





 Στην αρχαία Σπάρτη η 
δημιουργία οικογένειας 
εξυπηρετούσε δύο βασικούς 
σκοπούς:
α)Προσέφερε στην πόλη 
απογόνους (πολεμιστές) 
β) ήταν μια εξασφάλιση των 
γονέων για τα γηρατειά.

 Η μη απόκτηση οικογένειας 
θεωρούταν ντροπή και 
σύμφωνα με τον Πλούταρχο 
υπήρχε έθιμο στο οποίο οι 
άγαμοι άντρες χλευάζονταν 
μπροστά στο πλήθος.



Κατά τη γαμήλια τελετή, προβλεπόταν η 
διαδικασία της αρπαγής της νύφης από το 
γαμπρό και η αντίσταση της νύφης. Οι 
γυναίκες έμεναν στο πατρικό τους σπίτι 
και τις επισκέπτονταν κρυφά τα βράδια οι 
άντρες μέχρι να αποκτήσουν παιδιά ,οπότε 
και μετακόμιζαν στο νέο σπίτι.
Η οικογένεια είχε την ευθύνη των παιδιών 
μέχρι την ηλικία των 7 ετών. Κατόπιν τα 
αναλάμβανε η πόλη . Ζούσαν όλα μαζί σε 
ομάδες, όπου μάθαιναν να υπομένουν τη 
σκληρή ζωή και τις κακουχίες. 
Διδάσκονταν ανάγνωση, γραφή, μουσική 
και χορό. Με ανάλογο τρόπο 
εκπαιδεύονταν και τα κορίτσια, τα οποία 
συμμετείχαν ελεύθερα σε πολλές 
εκδηλώσεις της πόλης. Έπρεπε και αυτά 
να αποκτήσουν δυνατό σώμα και να 
διαπλάσουν ηθικό χαρακτήρα. Έτσι θα 
μπορούσαν στο μέλλον να γίνουν άξιες 
μητέρες.

http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://lakonia-gr.blogspot.com/2013/02/blog-post_15.html&ei=uOBsVIsPjtlqk-mAsAg&psig=AFQjCNE30GMDtB-3a_CvOGJllzcXD0bqWA&ust=1416507595773804
http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://lakonia-gr.blogspot.com/2013/02/blog-post_15.html&ei=uOBsVIsPjtlqk-mAsAg&psig=AFQjCNE30GMDtB-3a_CvOGJllzcXD0bqWA&ust=1416507595773804


 Διαζύγια συνήθως δεν 
υπήρχαν και ο μόνος 
λόγος διαζυγίου ήταν η 
ατεκνία. 

 Τέλος τα  παιδιά τα οποία 
παρουσίαζαν αναπηρία ή 
ασθένειες τα άφηναν, 
στους <<Αποθέτες>> , ένα 
βάραθρο στον Ταΰγετο.

http://1.bp.blogspot.com/-VBKGj4gPgNo/T4H2g7fGehI/AAAAAAAAJdA/YywGsax0w68/s1600/%CE%9F%CE%B9+%CE%B3%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%AF%CE%BA%CE%B5%CF%82+%CF%83%CF%84%CE%B7+%CE%A3%CF%80%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B7+1.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-VBKGj4gPgNo/T4H2g7fGehI/AAAAAAAAJdA/YywGsax0w68/s1600/%CE%9F%CE%B9+%CE%B3%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%AF%CE%BA%CE%B5%CF%82+%CF%83%CF%84%CE%B7+%CE%A3%CF%80%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B7+1.jpg


Οικογένεια στην αρχαία 
Ρώμη



Οι βασικές δομικές μονάδες της ρωμαϊκής 
κοινωνίας ήταν το σπιτικό και η οικογένεια.



Το σπιτικό αποτελούσαν ο paterfamilias, που θεωρούταν 
η κεφαλή του σπιτιού, η σύζυγός του, τα παιδιά τους και 
πιθανόν άλλοι συγγενείς. Στις πλούσιες οικογένειες μέλη 
του σπιτικού θεωρούνταν επίσης οι σκλάβοι και οι 
υπηρέτες.



Ο επικεφαλής της οικογένειας (paterfamilias) ήταν ο 
γεροντότερος άνδρας. Αυτός θα μπορούσε να είναι ο 
πατέρας, ο παππούς, ή ίσως ακόμη κι ένας θείος. Κάθε 
οικογένεια είχε διαφορετικούς κανόνες, επειδή ο επικεφαλής 
της οικογένειας είχε τη δύναμη να αποφασίσει ποιοι κανόνες 
θα ίσχυαν για την οικογένειά του. 



Η κεφαλή της οικογενείας είχε απόλυτη εξουσία (patria potestas) 
πάνω στα έτερα μέλη. Μπορούσε να επιβάλλει γάμο ή διαζύγιο, 
να πουλήσει τα παιδιά του σκλάβους, να διεκδικήσει την 
περιουσία των προστατευόμενων μελών ως δική του, και είχε 
ακόμη και το δικαίωμα να τιμωρήσει ή να σκοτώσει μέλη της 
οικογένειας.

Ο γιος μου δεν 
συμμορφώνεται με 
τίποτα. Ξέρω τι να 

κάνω. Θα τον 
πουλήσω!



Ένας άντρας δεν μπορούσε να θεωρηθεί pater 
familias, ή να διατηρεί πραγματικά δική του 
περιουσία, μέχρι να φύγει ο πατέρας του από τη 
ζωή. 

Αν δεν πεθάνει ο 
προπάππος μου 

σύντομα, δεν πρόκειται 
να προλάβω να πάρω το 

κτήμα.



Σύνολα σπιτικών σχημάτιζαν μια οικογένεια 
(gens). Οι οικογένειες βασίζονταν σε 
δεσμούς αίματος ή υιοθεσίας, αλλά 
αποτελούσαν επίσης πολιτικές και 
οικονομικές συμμαχίες. 



Ο γάμος στην Αρχαία Ρώμη θεωρούταν περισσότερο ως 
οικονομική και πολιτική συμμαχία παρά ρομαντική 
συσχέτιση, ιδίως σε ό,τι αφορούσε τις ανώτερες τάξεις. 

Δηλαδή πρέπει να 
παντρευτούμε για να 

πάμε να 
πολεμήσουμε;;



Κατά τη διάρκεια της πρώιμης ρωμαϊκής ιστορίας, μια κόρη, 
όταν παντρευόταν, έπεφτε στην εξουσία (manus) του 
paterfamilias του σπιτικού του συζύγου της.



Οι πατέρες συχνά ξεκινούσαν να αναζητούν 
συζύγους για τα κορίτσια τους σε μια ηλικία 
ανάμεσα στα δώδεκα και τα δεκατέσσερα. Ο 
γαμπρός ήταν σχεδόν πάντα μεγαλύτερος σε 
ηλικία από τη νύφη. 

Πάω να βρώ τον 
πατέρα της 
πλούσιας 

κοπέλας για να 
παντρευτώ!



Πολλοί 
ρωμαίοι 

δεν 
μαζεύτηκαν 

εδώ;

Δίκιο έχεις. Πάμε να 
τους δώσουμε ένα 

χεράκι ξύλο και μετά 
να φάω το 

αγριογούρουνο που 
έπιασα χθες!



Η οικογένεια 

στον Μεσαίωνα
Δανάη Κούνουπα

Γιώργος Μαρίνης

Α’2



 Στην σκοτεινή περίοδο των μεσαιωνικών 

χρόνων, η αγωγή που παρείχαν οι γονείς και 

οι δάσκαλοι στα παιδιά, είχε ως βασικό 

στοιχείο την χριστιανική ιδέα, σε σημειο όμως 

που τρομοκρατούσε τα παιδιά και γινόταν 

έμμονη ιδέα στα μυαλά μεγάλων και μικρών, 

με όλες τις προκαταλήψεις που υπήρχαν και 

τις βαριές τιμωρίες που έπρεπε να υπομείνει 

κάποιος που είχε διαφορετικές αντιλήψεις ή 

έστω κάποια ερωτήματα για το Χριστιανισμό.



 Στην περίοδο αυτή που οι κοινωνικές τάξεις 

είχαν τεράστιο χάσμα, ο πατέρας των 

χαμηλών τάξεων προσπαθούσε να βρει 

δουλειά και αδιαφορούσε παντελώς για 

την αγωγή των παιδιών, ενώ η μητέρα 

προσπαθούσε μόνη της να αναθρέψει τα 

παιδιά. 



 Οι βιοτικές συνθήκες όμως όχι μόνο δεν 

επέτρεπαν την σωστή διαπαιδαγώγησή 

τους, αλλά ούτε καν την επιβίωσή τους. 

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την αμάθεια του 

μεγαλύτερου μέρους του πληθυσμού και 

τους μεγάλους 



 Κατά βάση πατριαρχική οικογένεια.

 Υπάρχει συμμετοχή της γυναίκας στα 

κοινά.

 Παρατηρείται σκοταδισμός.





Την εποχή αυτή

βελτιώνονται οι βιοτικές και κοινωνικοπολιτιστικές συνθήκες

ανοίγονται μεγαλύτερες ευκαιρίες μόρφωσης για τα παιδιά

κυριαρχεί το λογοτεχνικό ιδεώδες της αγωγής και οι 
παιδαγωγοί είναι επηρεασμένοι από το δυτικό τρόπο σκέψης και 
από τα φιλοσοφικά ρεύματα της εποχής.



Στις ευκατάστατες οικογένειες οι γονείς δεν έχουν ανάμειξη 

στην αγωγή του παιδιού. Τα παιδιά μεγάλωναν με παραμάνες, 

καθηγήτριες ξένων γλωσσών και πιάνου.



Στις χαμηλές τάξεις την ανατροφή των παιδιών την είχε η 

μητέρα, ενώ ο ρόλος του πατέρα είναι έμμεσος, αφού κύριο 

μέλημά του είναι η συνεχής προσπάθεια να έχει μόνιμη εργασία.



Μαθητές του τμήματος Α2’:

Κολοβός Στέργιος
Κολτούκης Ιάσων
Κοντούλης Κωνσταντίνος
Κουγιουμτζή Ελένη
Κούνουπα Δανάη
Κουρής Γιώργος
Κουρτίδου Άννα
Κουτσογιάννης Χρήστος
Κουτσόπετρας Κωνσταντίνος
Κυπριώτης Βασίλης
Κυρίμης Σπυρίδων
Κώνστας Ιωάννης
Κωτή Νικολέτα
Λαλουδάκη Γεωργία

Λάμπρου Μαρία – Ειρήνη
Λαμπρόπουλος Βασίλης
Λάππας Γιώργος
Μανούρη – Λεβέν Χριστίνα
Μαρίνης Γιώργος
Ματσούκας Ιωάννης
Μελά Αγγελική
Μήλας Ιωάννης
Μιχίλη Χριστίνα
Μπαλοδήμα Παναγιώτα
Μπέλεσης Χρήστος
Μπούγας Παναγιώτης
Μπούρχα Βικτώρια

Υπεύθυνη 
καθηγήτρια: Άρτεμις 
Δεληγιάννη



Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Άρτεμις Δεληγιάννη
Μία εργασία των μαθητών της τάξης Α2 της 

Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά.



Kείμενα: 
•Κατσούρμπος- Γ. Χορτάτσης
•Φωτεινός - Αρ. Βαλαωρίτης
•Εις Αγαρηνούς - Αν. Κάλβος
•Ο Πόρφυρας - Δ. Σολωμός
•Λήθη - Λ. Μαβίλης
•Ελεύθεροι πολιορκημένοι - Δ. Σολωμός
•Ερασιτέχνης - Ι.Πολυλάς
•Μοιραίοι - Κ. Βάρναλης
•Πατρίδες -Κ. Παλαμάς
•Οι πόνοι της Παναγιάς - Κ. Βάρναλης
•Εμένα τα τραγούδια μου ήταν μόνο για 
Κείνον - Μ. Πολυδούρη
•Φαντάσματα - Ν. Λαπαθιώτης
•Δωδεκάλογος του Γύφτου – Κ. Παλαμάς

•Σαν δέσμη από τριαντάφυλλα – Κ.Γ. 
Καρυωτάκης
•Πούσι - Ν. Καββαδίας
•Επι Ασπαλάθων - Γ. Σεφέρης
•Κεριά - Κ.Π. Καβάφης
•Δαρείος - Κ.Π. Καβάφης
•Η Σατράπεια - Κ.Π Καβάφης
•Περιμένοντας τους βαρβάρους - Κ.Π. 
Καβάφης
•Η Αποκριά - Μ. Σταχτούρης
•Η Μαρίνα των βράχων - Οδ. Ελύτης
•Φύλλα Ημερολογίου - Τ. Λειβαδίτης
•Ρωμιοσύνη - Γ. Ρίτσος
•Ο τελευταίος σταθμός – Γ. Σεφέρης
•Στο μυαλό είναι ο στόχος – Κ. Γώγου



ΚΑΤΣΟΥΡΜΠΟΣ



Λίγα λόγια για αυτό το έργο

O Ο Κατσούρμπος, ή Κατζούρμπος, ή 
Κατσάροπος, είναι κωμωδία του 
Γεωργίου Χορτάτση, γραμμένη σε 
δεκαπεντασύλλαβο ιαμβικό στίχο με 
ζευγαρωτή ομοιοκαταληξία. Είναι η 
πρώτη χρονολογικά κωμωδία της 
Κρητικής λογοτεχνίας. Ο ακριβής 
χρόνος γραφής της είναι άγνωστος 
αλλά από αναφορές σε γεγονότα της 
επικαιρότητας συμπεραίνεται πως 
γράφτηκε γύρω στα μέσα της 
δεκαετίας του 1580, πάντως πριν το 
1600. Η ονομασία Κατσούρμπος 
προήλθε από έναν ήρωα της 
κωμωδίας, τον δούλο Κατσούρμπο.



Υπόθεση

O Υπόθεση είναι ο έρωτας του Νικολού και της 
Κασσάντρας. Εμπόδιο στο γάμο είναι η θετή 
μητέρα της κοπέλας, που προσπαθεί να την κάνει 
ερωμένη του γέρο-Αρμένη. Ο Νικολός προσπαθεί 
να παρεμποδίσει τη σχέση, με τη βοήθεια της 
Αρκολιάς. Εξαιτίας όμως της Αννέζας, 
φανερώνονται τα σχέδια στη γυναίκα του Αρμένη 
και στον πατέρα του Νικολού. Στο τέλος 
αποκαλύπτεται ότι η Κασσάνδρα είναι κόρη του 
Αρμένη, που την είχαν αρπάξει οι Τούρκοι, και έτσι 
οι δύο νέοι είναι ελεύθεροι να πραγματοποιήσουν 
το γάμο τους.

O Γύρω από την κύρια υπόθεση εμπλέκονται τα 
διάφορα κωμικά επεισόδια στα οποία 
πρωταγωνιστούν ο μπράβος, ο Δάσκαλος και οι 
δούλοι. Αυτές οι κωμικές σκηνές είναι χαλαρά 
δεμένες με την εξέλιξη της υπόθεσης και 
αποτελούν τυπικό στοιχείο της ιταλικής αλλά και 
της κρητικής κωμωδίας.



Τα χαρακτηριστηκά κρητικής 
λογοτεχνίας στον Κατσούρμπο 

.O Κρητικά ιδιώματα
O Θεατρικότητα, δραματικότητα
O Ηρωισμός για πατρίδα
O Το μοτίβο της εύρεσης του χαμένου παιδιού 

είναι χαρακτηριστικό μοτίβο του ιταλικού 
θεάτρου

O Κοινωνικές διακρίσεις
O Αναγεννησιακή επίδραση
O Λαική παράδοση
O Σάτυρα σύγχρονων ηθών
O Αγάπη , ελευθερία



Επιμέλεια: Βικτώρια Μπούρχα



Επτανησιακή Σχολή ονομάζουμε τη λογοτεχνική 
σχολή που αναπτύχθηκε στα κατά το 

.

κατάλληλες 
προϋποθέσεις

μεγάλη 
πνευματική 

άνθιση



•Ευγενείς
•Αστούς
•Οικονομικά ευκατάστατους



Ήταν το της 

Συνθήκες:

Πνευματικές επαφές με Ιταλικές πόλεις

Ιδιωτικά + δημόσια εκπαιδευτήρια

Κρητική πνευματική παράδοση

Απόγονοι επτανησιακής σχ. Σπούδασαν στην Ιταλία

Ίδρυση Ιώνιας Ακαδημίας

Διατηρήθηκε ορθόδοξη πίστη + εθνική συνείδηση



Ηγέτης: 

•8 Απριλίου 1798 - 9 Φεβρουαρίου 1857

•θεωρήθηκε και θεωρείται ο εθνικός 

ποιητής των Ελλήνων 

 έγραψε τον Εθνικό Ύμνο 

αξιοποίησε την προγενέστερη ποιητική 

παράδοση (κρητική λογοτεχνία, Δημοτικό 

τραγούδι)

•ο πρώτος που καλλιέργησε συστηματικά 

τη δημοτική γλώσσα και άνοιξε τον δρόμο 

για τη χρησιμοποίησή της στη λογοτεχνία



Η Επτανησιακή Σχολή με κέντρο τον ηγέτη 
της Διονύσιο Σολωμό μπορεί να χωριστεί:

εξωσολωμικούς

σολωμικούς

προσολωμικούς



Προσολωμικοί

Εντοπίζονται: Ζάκυνθο
Τέλη 18ου –πρώτη 20ετία του 19ου

Έγραψαν σε μεικτή δημοτική 
γλώσσα
Κοινωνικό, πολιτικό χαρακτήρα
Αρκαδικά ποιήματα

Αντώνιος 
Μαρτελάος

Νικόλαος 
Κουτούζης

Στέφανος 
Ξανθόπουλος



Σολωμικοί

•Άμεσα επηρεασμένοι από τον Σολωμό
•Βαδίζουν στα ίχνη του

Αντώνιος 
Μάτεσης

-ασχολήθηκε 
με κοινωνικό 
δράμα

-λυρικός, 
σατιρικός 
τόνος

Γεώργιος 
Τερτσέτης

-δημοτική 
γλώσσα

-θέματα: 
~δημοτική 
επανάσταση

~ελληνική 
αρχαιότητα

Ιούλιος 
Τυπάλδος

-σύντομα 
ποιήματα

-λυρικός τόνος

Ιάκωβος 
Πολυλάς

-πολλές 
μεταφράσεις

-εκδότης 
Σολωμού

Γεράσιμος 
Μαρκοράς

-λυρικός τόνος



Εξωσολωμικοί

Αν και είναι Εφτανησιώτες και ανήκουν στην ίδια εποχή, εντούτοις δεν
επηρεάστηκαν στο έργο τους από το Σολωμό

Σημαντικότερος…

-Διαμεσολαβητής 
ανάμεσα στην 
επτανησιακή + την 
αθηναϊκή λογοτεχνία

-έντονος λυρισμός

-γλώσσα : κράμα 
δημοτικών +λόγιων 
εκφράσεων



•Θέματα: πατρίδα, φύση, θεός, έρωτας, 
γυναίκα
•Μορφή: δημοτική γλώσσα
•Ολιγογραφία
•Ιδιαίτερη φροντίδα  επεξεργασία 
στίχου



Επτανησιακή

Δημοτική γλώσσα +τοπικά  ιδιώματα

Ρομαντισμός: υπηρέτησε τους σκοπούς του 
νέου κράτους

Εξιδανίκευση: γυναίκας + έρωτα

Αθηναϊκη

καθαρεύουσα

Ρομαντισμός: αδέσμευτος και επηρεάστηκε
από γαλλικό +γερμανικό ρομ. +δημοτικό 

τραγούδι +κρητική παράδοση



Γιάννης 
Ματσούκας

Α’2



 Ήταν επικός ποιητής του αρματολισμού και ένας από τους πιο 

διακεκριμένους Επτανήσιους ποιητές του 19ου αιώνα

 Γεννήθηκε στη Λευκάδα το 1824

 Τα πρώτα γράμματα τα έμαθε στη Λευκάδα και στην Κέρκυρα

 Ύστερα πήγε στη Γαλλία και στην Ιταλία και σπούδασε νομικά.

 Το επάγγελμα του δικηγόρου δεν το εξάσκησε ποτέ

 Αφοσιώθηκε ολοκληρωτικά στην ποίηση. Ήταν πλούσιος κι έμενε στο γραφικό 
νησάκι Μαδουρή.

 Παράλληλα με την ποίηση επιδόθηκε και στην πολιτική. Ως βουλευτής της «Ιονίου 
Πολιτείας» επτά ολόκληρα χρόνια αγωνίστηκε για τα δίκαια των επτά νησιών. Μετά την 
ένωση των Επτανήσων, έδρασε ως βουλευτής στην Αθήνα.

 Πέθανε στη Λευκάδα το 1879 από καρδιακή πάθηση. Γιος του ήταν ο Ιωάννης Α. 
Βαλαωρίτης.



 Η Κυρά Φροσύνη (1859)

 Αθανάσιος Διάκος (1867)

 Θανάσης Βάγιας (1867)

 Αστραπόγιαννος (1867)

 Ο ανδριάς του αοιδίμου Γρηγορίου του Ε (1872)

 Ο Φωτεινός (ημιτελές)



 Καλλιτεχνικό ρεύμα που εμφανίστηκε στην Ευρώπη στα τέλη 18 αιώνα και αρχές 19 
αι. κυριαρχησε και στην ελληνική ποίηση για 50 χρονια

 Θεματα: φύση θρησκεία έρωτας θάνατος

 Κυριαρχία του συναισθήματος της φαντασίας και του απόλυτου του συγκινιακού, και 
του ιδανικού

 Εντονες εικόνες υποβλητικά σκηνικά

 Οδηγείται στο παράδοξο το μυστηριώδες το υπερφυσικό διάχυτη μελαγχολική διαθεση 
απαισιοδοξια νοσταλγια

 Καθαρεύουσα αλλα όχι πάντα διοτι γράφουν και στην δημοτική

 Στροφή στο ένδοξο παρελθόν

 Κυριότεροι εκπρόσωποι Διονύσιος Σολωμός Ανδρέας Κάλβος Αριστοτέλης Βαλαωρίτης

 Γεράσιμος Μαρκοράς Λορέντζος Μαβίλης



 Ο φωτεινός είναι το τελευταίο και πιο ώριμο έργο του Αριστοτέλη
Βαλαωρίτη το οποίο όμως δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει.Γράφτηκε στην
πόλη της Λευκάδας το 1879 και πρωτοδημοσιεύτηκε το 1891. Το ποιήμα
αποτελείται άπο τρία άσματα.Το απόσπασμα που θα αναλύσουμε ανήκει
στο πρώτο άσμα Το θέμα του Φωτεινού είναι παρμένο από την
παλαιότερη ιστορία της Λευκάδας και πιο συγκεκριμένα από μια εξέγερση
των Ελλήνων κατοίκων της εναντίον του Φράγκου δυνάστη κατά τον 14ο

αιώνα.Η γλώσσα του κειμένου είναι δημοτική με κάποιους ιδιωματισμούς
ενώ ο στίχος είναι ιαμβικός δεκαπεντασύλλαβος με ζευγαρωτή
ομοιοκαταληξία.



 Η υπόθεση του έργου βασίζεται σε ένα επεισόδιο που συνέβη στην
φραγκοκρατούμενη Λευκάδα το 1357.Ο φωτεινος είναι ενας
εβδομηντάρης αγρότης και παλιός οπλαρχηγός,που χτυπάει με πέτρες
τα σκυλιά του αφέντη γρατιανού Τζώρτζη επειδή του καταστρέφουν
τα σπάρτα.Για την πράξη του αυτή συλλαμβάνεται δέρνεται και
εξευτελίζεται.Τοτέ πληγώνεται το εθνικό φιλότιμο του Φωτεινού ο
οποίος αγανακτισμένος καταφεύγει στο βουνό για να ετοιμάσει την
επανάσταση.



 Η ψυχή του ελληνισμου που εδώ την αντιπροσωπεύει οφωτεινός μένει
πάντα αδούλωτη ασυμβίβαστη και ανυπόταχτη.Κανένας ξένος
κατακτητής δεν μπορεί να τη λυγίσει και να την υποταξει οσο ισχυρός
κι αν έιναι.Ο φωτεινός είναι αυμμίβαστος ελληνας που οργίζεται για τη
μοίρα του και επαναστατει ζητωντας την ελευθερία του και πισω από
την μορφη του κρυβεται ολοκληρος ο ελληνικος λαός.



 Ολόρθος με'νει ο γέροντας, θολός, στο πάτημά του,        
και καρτερεί το σίφουνα που μούγκριζ' εμπροστά του.
Κάτασπρο το κεφάλι του, πυκνό, μακρύ το γένι
στα λιοκαμένα στήθια του αφράτο κατεβαίνει
σαν ανθισμένη αγράμπελη που πέφτει από κοτρόνι·
του χρόνου τ' άσπλαχνο γενί και της σκλαβιάς οι πόνοι
το μέτωπό του αυλάκωσαν, του το 'χαν κατακόψει·
ο ήλιος του φθινόπωρου του ρόδιζε την όψη,
ετύλωνε τη φλέβα του, του πύρωνε τα χείλη,
σαν κάποιος να ξεφτίλιζε, ν' άναβε το καντήλι
της συντριμμένης του ζωής, κι έριχνε στην καρδιά του
της νιότης όλον το θυμό και τα παλιά όνειρά του.



 Ξένος ζυγός δεν έγειρε του Φωτεινού την πλάτη.
Γι' αυτόν, για τους συντρόφους του, τα Σταυρωτά κι η Ελάτη
ήσαν λημέρα απάτητα, κι εκείθε ροβολούσαν
και καθ' εχτρό που φύτρωνε, τη νύχτα επελεκούσαν.
Το ρέμα του Σαρακηνού, τ' άγριο Δημοσάρι,
χίλιες φορές τα χόρτασε με φράγκικο κουφάρι,
κι ήταν σωρός τα κόκαλα που στην Κουφή Λαγκάδα
και στη Νεράιδα ασπρίζανε γυμνά στην πρασινάδα.
Μόνος ακόμ' απόμενε. Το Γήταυρο, τον Πάλα,
το Διγενή, το Ρουπακιά, τους έφαγε η κρεμάλα·
κι άλλους εσύντριψε ο τροχός... Μια μέρα, στο χορτάρι,
μ' έναν παλιόν παλικαρά, το γέρο το Θειοχάρη,
έτρωγαν ένα λιάνωμα· και ρώτησε την πλάτη.
Κανείς ποτέ δεν έμαθε τι ξάνοιξε το μάτι
πάνου σ' αυτό το κόκαλο, κι ευθύς του λέει: «Πατέρα,
μου δίνεις την Αργύρω σου;» (Την είχε θυγατέρα
ο προεστός, μονάκριβη και πολυγυρεμένη).



 «Να 'ναι, παιδί μου, ώρα καλή και τρισευλογημένη!»
και το 'δωσε το χέρι του και την ευχή του ο γέρος.
Από τα τότε ημέρεψε. Είχεν αρχίσει ο θέρος,
και ζήλεψε χερόβολα κι αθεμωνιές κι αλώνι.
Είδε οι καιροί που 'σαν κακοί, φαρμακεμέν' οι χρόνοι,
ολόγυρα του συγνεφιά... Χίλιων λογιών θερία
εξέσχιζαν το γένος του, και παντοχή καμία.
Συντρίμματα και χαλασμοί... Γάβρα παντού και λύσσα!
Κανένα γλυκοχάραμα· νύχτα, σκοτάδι, πίσσα.
Αρνήθηκε την κλεφτουριά, τα φλογερά όνειρά της,
κι έγινε ζευγολάτης. 



 Στην πρώτη ενότητα περιγράφεται ο Φωτεινός,ο οποίος
περιμένει ολόρθος τους Φράγκους που πλησιαζουν προς το
μέρος του με σκοπό να τον τιμωρήσουν.Είχε προηγηθεί το
πετροβόλημα και ο τραυματισμός των σκυλιών του
αφέντη Γρατιανού Τζώρτζη από τον Φωτεινό και ο γιός
του Μήτρος τον πληροφορεί ότι οι Γράγκοι έρχονται να
τον συλλάβουν.



 Κι όμως ο γέροντας μένει στητός και άφοβος έτοιμος να
τους αντιμετωπίσει Τα μαλλιά του είναι κάτασπρα ενώ τα
γένια του πυκνά και μακριά φτάνουν μέχρι το ηλιοκαμένο
στήθος του Το μέτωπο του είναι γεμάτο ρυτίδες από τα
γεράματα και τις πίκρες της σκλαβιάς



 Ο ήλιος του φθινοπώρου του φώτιζε το πρόσωπο του 
φούσκωνε τις φλέβες και του κοκκίνιζε τα χείλη .Ηταν 
σαν κάποιος να άναβε το καντήλι της ζωής του και να 
ξανάφερνε στην καρδία του την παλικαριά τους 
πόθους και τα όνειρα της νιότης του



 Οι σύντροφοι του ομώς συνελήφθηκαν και σκοτώθηκαν κι
έτσι ο Φωτεινός απέμεινε μόνος του.Κάποια μέρα,εκεί που
έτρωγαν μ’έναν παλιό πολεμιστή το γέρο Θεοχάρη ένα αρνί
θέλησε να κοιτάξει την πλάτη του ζώου,Σύμωνα με τη
λαική δοξασία αυτός ήταν ένας τρόπος μαντείας για να
πληροφορήθει κανείς το μέλλον του



 Στη συνέχεια ο ποιητής αναφέρεται στα χρόνια της
νεότητας του φωτεινού.Ποτέ στη ζωή του ο Φωτεινός δεν
προσκύνησε και δεν υποτάχτηκε στον ξένο δυνάστη.Ζούσε
με τους συντρόφους του πάνω στα βουνά και πολεμούσε
με γενναιότητα τους κατακτητές της πατρίδας του, της
λευκάδας.Κατέβαιναν τη νύχτα από τα βουνά όπου είχαν
τα λημέρια τους και προκαλούσαν μεγάλες καταστροφες
στους Φράγκους σκοτώνοντας πολλούς από αυτούς.



 Ηταν φανερό ότι παρόλο που δεν ανάφερε τίποτα αυτό
που είδε ο φωτείνος πάνω στην πλάτη του αρνιού ήταν
κάτι κακό.Έτσι ζήτησε από το γέρο Θεοχάρη να του δώσει
την κόρη του για γυναίκα.Εκείνος δέχτηκε αμέσως και του
έδωσε την ευχή του.Από τότε η ζωή του φωτεινού άλλαξε
ριζικά.Άφησε την κλέφτικη στα βούνα και άρχισε μία
ήρεμη ζωή,κάνοντας διάφορες αγροτικές εργασιές



 Βλέποντας τριγύρω του τη βάναυση συμπεριφορά
των κατακτητών και την πατρίδα του να υποφέρει
από τον ξένο ζυγό,χωρίς να υπάρχει ελπίδα από
πουθενά,αρνήθηκε την κλεφτουριά και τα φλογερά
όνειρα του και έγινε γεωργός αρχίζοντας μια νέα ζωή.



 http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSG
L-A111/262/1916,6372/

 http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CE
%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%84%CE%AD%
CE%BB%CE%B7%CF%82_%CE%92%CE%B1%CE%B
B%CE%B1%CF%89%CF%81%CE%AF%CF%84%CE
%B7%CF%82

 http://users.uoa.gr/~nektar/arts/poetry/aristotelhs_
balawriths_poems.htm

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A111/262/1916,6372/
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%B7%CF%82_%CE%92%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CF%89%CF%81%CE%AF%CF%84%CE%B7%CF%82
http://users.uoa.gr/~nektar/arts/poetry/aristotelhs_balawriths_poems.htm


Επιμέλεια : Χρήστος Κουτσογιάννης
Εις Αγαρηνούς – Ανδρέας Κάλβος



Ανδρέας Κάλβος
• Γεννήθηκε το 1792 στη Ζάκυνθο.
• Το πραγματικό του όνομα: Ανδρέας Κάλβος 

Ιωαννίδης
• Δεν έλαβε συστηματική μόρφωση,λόγω συχνών 

μετακινήσεων στην Ιταλία
• Στα 20 του χρόνια έγινε γραμματέας του Ούγκο 

Φόσκολο
• Φυλακίζεται το 1821 στη Φλορεντία ως 

Καρμπονάρος
• Επηρεάστηκε από την Ελληνική επανάσταση και 

υμνεί τον αγώνα για την αποτίναξη του Τουρκικού 
ζυγού

• Εμφανίζει ιδιοτυπίες στην γλώσσα και τον τρόπο 
γραφής (Κάλβια Ωδή : σταθερό στροφικό σύστημα 
που αποτελείται από στροφή-αντιεστροφή-επωδό)

• Ακολουθεί τα ρεύματα του Κλασικισμού και του 
Ρομαντισμού



Εις Αγαρηνούς
• Το έργο δημοσιεύτηκε το 1824,μαζί με τα 

υπόλοιπα έργα της συλλογής «Λύρα».
• Ώς ιστορικό πλαίσιο θα μπορούσε να 

θεωρηθεί η ελληνική επανάσταση,βέβαια 
διακατέχεται από διαχρονικό 
χαρακτήρα,εφόσον πραγματεύεται την 
απονομή δικαιοσύνης και την τιμωρία των 
τυράννων.

• Το θέμα του ποιήματος είναι η Θεία 
δικαιοσύνη,η ελευθερία,ο θάνατος και η 
τιμωρία των άδικων ανθρώπων.



Ρομαντισμός
Ρομαντισμός: το κίνημα του Ρομαντισμού επηρέασε πολλές 
τέχνες και κυριάρχησε στην ευρωπαϊκή λογοτεχνία από τα τέλη 
του 18ου μέχρι τα μέσα του 19ου αιώνα.
Χαρακτηριστικά:
• Προβολή συναισθήματος,ελευθερίας,φαντασίας
• Ύπαρξη παραδόξου,μυστηριώδους,υπερφυσικού στοιχείου και 

ονείρου.
• Έκφραση προσωπικών συναισθημάτων του ποιητή
Θέματα: Θεός,περιπέτεια,έρωτας,ηρωισμός,αγώνες λαών για την 
ελευθερία,φύση,θρύλοι και παραδόσεις
Σκηνικα:νυχτερινάτοπία,ερείπια,τάφοι,άνεμος,ομίχλη,θάλασσα,
σκιερά δάση,μακάβριες εικόνες θανάτου
Μορφη: πλούσιο λεξιλόγιο,πολλές εικόνες και εκφραστικά μέσα



Εντοπισμός των στοιχείων του 
Ρομαντισμού στο ποίημα

Το ποιήμα εντάσσεται στον Ρομαντισμό διότι : 
• Παρατηρείται υποβλητικό σκηνικό και βαριά ατμόσφαιρα 

με δέος και φόβο
• Υπάρχουν πολλές αναφορές στην φύση (π.χ. στροφή ε)
• Κεντρικό ρόλο κατέχει η εικόνα και τα εκφραστικά μέσα 

όπως προσωποποιήσεις και μεταφορές 
• Η φαντασία και το εξωπραγματικό στοιχείο είναι 

ευδιάκριτα σε όλη την έκταση του έργου (π.χ. στροφές 
α,β,γ,κγ)



Νοηματική ανάλυση του έργου
Στροφές α-δ: 
α-β) Αναφέρει την ύπαρξη ενός και μοναδικού Θεού που 
παρατηρεί όσα συμβαίνουν και έχει απόλυτη εξουσία πάνω 
στους ανθρώπους
γ-δ) Παρατηρείται μια αντίθεση ανάμεσα στα πνέυματα των 
άδικων ανθρώπων και των οσίων: οι άδικοι πέφτουν στον 
Άδη ως σταγόνες αίματος ενώ οι όσιοι ανέρχονται στα 
ουράνια ως ασημένια ομίχλη.Καταδικάζει ουσιαστικά τις 
άνομες πράξεις δείχνοντας τις συνέπειες που έχουν και 
εξαίρει την καλοσύνη,προβάλλοντας την κατάληξη που θα 
έχουν οι ευσεβείς.



Ανάλυση του έργου
Στροφές ε-ζ:
ε-ς)Αναφέρεται ο Ήλιος ως κριτής και βασιλιάς 
του ουρανού,που κυβερνά τον κόσμο.Με τον 
Ήλιο δηλώνεται η αισιοδοξία,η ελπίδα και η 
δικαιοσύνη που εμπνέει στους ανθρώπους και 
ιδιαίτερα στους υποδουλωμένους από τους 
Αγαρηνούς-τυράννους(οι Αγαρηνοί στον τίτλο 
δεν περιορίζονται μόνο στους Τούρκους,αλλά η 
λέξη εκφράζει γενικότερα τους τυράννους)

ζ) Ο μόνος κυρίαρχος του ουρανού αφήνει τα 
σκήπτρα του οικειοθελώς για να μπορέσουν οι 
θνητοί να διακόψουν τους κόπους τους. Η διπλά 
αναφερθείσα ανάγκη των ανθρώπων κάνει τον 
ήλιο να παραιτείται από την κυριαρχία του. Είναι 
λοιπόν όχι μόνον μοναδικός κυβερνήτης και 
δίκαιος, αλλά και φιλάνθρωπος.



Ανάλυση του έργου
Στροφές η-ιβ:
η)Τονίζεται πως οι τύραννοι που απαιτούν δόξες και ύμνους 
δεν μπορούν να φτάσουν το Θείο και δεν διαφέρουν από 
τους υπόλοιπους ανθρώπους.Παραμένουν άνθρωποι και 
τίποτε παραπάνω.
θ) Με ειρωνικό τόνο δηλώνεται η αλαζονεία,η τύφλωση,η 
υπεροψία και η υπέρβαση των ορίων των τυράννων,πως 
είναι ανώτεροι και πιο δίκαιοι από τους υπόλοιπους 
ανθρώπους.
ι-ιβ)Ο συγγραφέας παραθέτει την άδικη συμπεριφορά των 
τυράννων,δηλαδή την καταπάτηση του δικαίου,την 
ανομία,την ανηθικότητα,την αλλαζονεία και την απληστία 
τους.



Ανάλυση του έργου
Στροφές ιγ-ις:
ιγ)Ο συγγραφέας αναφέρει τους «άθλους» που 
αναγκάζουν οι τύραννοι τους ανθρώπους να 
κάνουν για να ικανοποιηθούν,χρησιμοποιώντας 
ακραία παραδείγματα,όπως «τρέξε στα κύματα της 
θάλασσας»

ιδ-ις)Δηλώνει την ματαιότητα της υποδουλωμένης 
ζωής,την αδικία και την απανθρωπιά της στέρησης 
κάθε χαράς από την ζωή του ανθρώπου.Γράφει 
χαρακτηριστικά : «Δια την τροφήν που εσύναξας 
[...]  ιδού χάσκει το λαίμαργον στόμα των 
τυράννων.» , «Τι φιλείτε το ιερόν μέτωπον των 
γονέων σας;» . Τέλος δείχνει πως οι τύραννοι 
οδηγούν τους υποδουλωμένους σε άδικους 
πολέμου χωρίς νόημα,σε μια αμαρτωλή ζωή και σε 
μάταιες αιματοχυσίες.



Ανάλυση του έργου
Στροφές ιζ-κ:
ιζ-ιη) Ο συγγραφέας τονίζει την ατελείωτη απληστία των 
τυράννων,το γεγονός ότι δεν διστάζουν να αρπάξουν μέχρι 
και την πνοή του ανθρώπου προκειμένου να 
ικανοποιηθούν.Δηλώνει βέβαια και την ματαιότητα 
εξυπηρέτησης των επιθυμιών τους ( «και αφού ποτάμια 
εχύσατε,μήπως τους φθάνει» ).

ιθ-κ)Παρατηρείται μια στενή σύνδεση ανάμεσα στις δύο 
στροφές.Στην ιθ εκφράζει την επιθυμία και την ελπίδα του να 
φωτιστούν οι άνθρωποι και να κατακτήσουν την ελευθερία 
τους,και έπειτα στην κ παραθέτει τους λόγους για τους 
οποίους αξίζει να αγωνιστούν,οι οποίοι είναι η απελευθέρωση 
από την καταπίεση,την αδικία και τα δεινά που προκαλούν οι 
τύραννοι.



Ανάλυση του έργου
Στροφές κα-κγ:
κα-κβ) Αρχικά εκφράζει την έντονη αγανάκτησή του και την 
αντίδρασή του απέναντι στις πράξεις των τυράννων και αναμένει 
την τιμωρία τους από τον Θεό.Έπειτα,κάνει αισθητή την 
αγωνιστικότητά και την άρνησή του στην υποταγή λέγοντας πως 
αρνιέται την υποταγή στον τύραννο γιατί αυτή αντιβαίνει στη 
ισορροπία του κόσμου όπως την καθορίζει η θεία δίκη. Ο ποιητής 
λοιπόν βρίσκεται πιο ψηλά, ατάραχος “κατεβάζει” το βλέμμα προς 
τους τυράννους, περιφρονητικά προφανώς. 

κγ) Επιστρατεύεται μια τελευταία ειρωνική παρατήρηση και μετά 
δημιουργείται με το τέλος του μια έντονη, ζοφερή εικόνα, που μένει 
ως είδος επιλόγου: Η “λαμπρότητα” των τυράννων έχει μια έννοια. 
Φωτίζουν, αλλά όπως οι φλόγες της πυρκαγιάς. Αντί να λάμπουν, 
απλώς αποκαλύπτουν (αν δε δημιουργούν) τη δυστυχία των 
ανθρώπων.



Ο Πόρφυρας
του Δ.Σολωμού

Ιάσων Κ.



Τα στοιχεία που διαμόρφωσαν την προσωπικότητα ήταν:

 Το ρεύμα ρομαντισμού που άνθιζε την εποχή εκείνη.

 Το γεγονός ότι όπως και τα περισσότερα έργα του Σολωμού ήταν 
βασισμένο σε ένα τραγικό γεγονός. ( Τον θάνατο ενός άγγλου 
ναύτη από έναν καρχαρία ( πόρφυρας = καρχαρίας ) )



Βασικά Χαρακτηριστικά

1. Αποσπασματικός χαρακτήρας

2. Προσφορά του σολωμικού έργου

3 Ο αγώνας του καλού με το κακό

4 Η υπέρβαση του βιώματος του θανάτου
.



Βασικά Στοιχεία

ΦΥΣΗ  

α) ως άλογη βία, δυσαρμονία, καταστροφή, ΚΟΛΑΣΗ.

β) ως χώρος κάλλους, αγαθού, αρμονίας στην πιο μαγευτική
της ώρα, ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ .

ΑΝΘΡΩΠΟΣ

α) ταυτίζεται με τη ΦΥΣΗ - ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ που 
όμως λειτουργεί και ως παγίδα

β) που παραμένει ανεξάρτητος και ακέραιος έχοντας
ΑΥΤΟΣΥΝΕΙΔΗΣΗ.



Ενδιαφέρουσες Πληροφορίες:

1. Το ποίημα δεν τελείωσε.

2. Ασχολήθηκε με το ποίημα 2 χρόνια.

3. Το όνομα το ναύτη ήταν William Mills.





Καλότυχοι οι νεκροί, που λησμονάνε
την πίκρια της ζωής. Όντας βυθίσει
ο ήλιος και το σούρουπο ακλουθήσει,
μην τους κλαις, ο καημός σου όσος και να 
'ναι!
Τέτοιαν ώρα οι ψυχές διψούν και πάνε
στης Λησμονιάς την κρουσταλλένια βρύση·
μα βούρκος το νεράκι θα μαυρίσει,
α στάξει γι' αυτές δάκρυ, όθε αγαπάνε.
Κι αν πιουν θολό νερό, ξαναθυμούνται,
διαβαίνοντας λιβάδι' απ' ασφοδίλι,
πόνους παλιούς, που μέσα τους κοιμούνται.
Α δεν μπορείς παρά να κλαις το δείλι,
τους ζωντανούς τα μάτια σου ας θρηνήσουν·
θέλουν – μα δε βολεί να λησμονήσουν.

Λήθη



Λορέντζος Μαβίλης
Βιογραφικά στοιχεία:

 γεννήθηκε το 1860 στην Ιθάκη έχοντας όμως Ισπανική 
καταγωγή

 Το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του το πέρασε στην Κέρκυρα, 
όπου και είχε εγκατασταθεί με την οικογένεια του.

 Εξωτερικά ο Λορέντζος Μαβίλης ήταν μεγαλόσωμος με γαλανά 
μάτια και ξανθά μαλλιά.

 Το 1880 αποφάσισε να πάει στην Γερμανία για να 
σπουδάσει φιλολογία και φιλοσοφία.

 Οι σπουδές του συνεχίστηκαν επί δεκατέσσερα χρόνια και 
μάλιστα επηρεάστηκε από τις θεωρίες του Νίτσε, την "Κριτική 
του Καθαρού Λόγου" του ορθολογικού Ιμμάνουελ Καντ και από 
την "Βουλησιαρχία" του απαισιόδοξου Αρθούρου Σοπενχάουερ.



Ακόμα ασχολήθηκε με τα σανσκριτικά φιλοσοφικά 
κείμενα και μετέφρασε αποσπάσματα από το ινδικό έπος 
Μαχαμπχαράτα. 

Κατά την παραμονή του στη Γερμανία ασχολήθηκε με 
την σύνθεση λυρικών ποιημάτων (κυρίως σονέτων), και 
σκακιστικών προβλημάτων που δημοσιεύτηκαν σε 
γερμανικά έντυπα.

Το 1896 ο Μαβίλης συμμετείχε στην επανάσταση 
της Κρήτης, πολεμώντας μαζί με τους αντάρτες στα 
κρητικά βουνά. 

Και το 1897 κατά τον ελληνοτουρκικό πόλεμο 
συγκέντρωσε εβδομήντα Κερκυραίους εθελοντές και 
πήγαν να πολεμήσουν στην Ήπειρο, όπου και 
τραυματίστηκε στο χέρι. Τα έξοδα της εκστρατείας των         

εθελοντών τα κάλυπτε ο ίδιος.



Το 1909 γίνεται ο ενθουσιώδης κήρυκας του 
ξεσηκωμού και το 1910 εκλέγεται ως βουλευτής της 
Κέρκυρας. 

Το 1911 υπερασπίζοντας τη δημοτική γλώσσα ως 
αντιπρόσωπος και μέλος της Αναθεωρητικής 
Συνέλευσης της Κέρκυρας μέσα στην Ελληνική 
Βουλή είπε απευθυνόμενος στους καθαρευουσιάνους: 

"Χυδαία γλώσσα δεν υπάρχει. Υπάρχουσι 
χυδαίοι άνθρωποι, και υπάρχουσι πολλοί 
χυδαίοι άνθρωποι ομιλούντες την 
καθαρεύουσαν".



Στις 28Νοεμβρίου του 1912 γίνεται επικεφαλής του 
λόχου των εθελοντών Γαριβαλδινών και σκοτώνεται 
στη Μάχη του Όρους Δρίσκου κοντά 
στα Ιωάννινα κατά τον Α‘ Βαλκανικό πόλεμο.

Λέγεται ότι διατηρούσε ερωτικό δεσμό με την 
ποιήτρια Μυρτιώτισσα - κατά κόσμον Θεώνη 
Δρακοπούλου - (1885-1968), η οποία υπηρέτησε την 
ερωτική ποίηση και το ποίημά της "Τι άλλο καλέ 
μου" (1925) είναι αφιερωμένο στη μνήμη του. Ως 
φόρο τιμής στο συνολικό έργο του Μαβίλη ή κεντρική 
πλατεία της γενέτειράς του, Ιθάκης, έχει πάρει το 
όνομα του.



Ποιητικό έργο:

Τα σονέτα του Μαβίλη είχαν άρτια μορφή
και εξαίρετο περιεχόμενο, το οποίο πάντως 
χαρακτηρίζεται από ολοφάνερη 
απαισιοδοξία. 

Τα σονέτα του, με ενδεκασύλλαβους 
στίχους, είναι πολύ πιο επεξεργασμένα και 
περίτεχνα από των συγχρόνων του, (Κωστής 
Παλαμάς, "Πατρίδες", 1895), και εισάγει νέα 
στοιχεία, όπως το να αρχίζει η πρόταση 
στην μέση του στίχου, να υπάρχει διάλογος



ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΤΟΥ ΣΟΝΕΤΟΥ:

Είναι ολιγόστιχο και αποτελείται από 14 στίχους, 
οργανωμένους σε 4 στροφές.

Οι 2 πρώτες στροφές είναι τετράστιχες και οι 
δύο τελευταίες τρίστιχες.

Το σονέτο έχει περίπλοκες ομοιοκαταληξίες. Στη 
«Λήθη» οι 2 πρώτες στροφές έχουν σταυρωτή 
ομοιοκαταληξία, ενώ οι 2 τελευταίες στροφές, αν 
τις πάρουμε μαζί, σχηματίζουν πλεκτή και 
ζευγαρωτή ομοιοκαταληξία.



Το μέτρο του σονέτου είναι ο 
ιαμβικός ενδεκασύλλαβος στίχος.

Στο σονέτο ο ποιητής επιδιώκει τη 
μουσικότητα και την 
υποβλητικότητα, η οποία 
επιτυγχάνεται με την προσεκτική 
επιλογή των λέξεων.

Το βάρος του νοήματος του 
σονέτου πέφτει συνήθως στην 
τελευταία στροφή.



Ο ΤΙΤΛΟΣ: 

Μολονότι ο τίτλος είναι «Λήθη», εντούτοις η 
λέξη δε χρησιμοποιείται στο κείμενο, αλλά 
στη θέση της βρίσκουμε την λέξη «λησμονιά». 
Παρ’ όλα αυτά η χρήση της λέξης «λήθη» ως 
τίτλου ανταποκρίνεται πλήρως στο 
περιεχόμενο του έργου, αφού σχετίζεται και 
με τη λήθη των νεκρών, αλλά σχετίζεται και 
με την έλλειψή της στους ζωντανούς, δηλαδή 
με το γεγονός ότι δεν μπορούν να ξεχάσουν 
τις πίκρες τους.



ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:

Το κείμενο χαρακτηρίζεται από μια 
ατμόσφαιρα απαισιοδοξίας και 
μελαγχολίας. Ο Μαβίλης είναι 
επηρεασμένος εδώ από την απαισιόδοξη 
φιλοσοφία του Γερμανού φιλοσόφου 
Σοπενχάουερ καθώς και από το πνεύμα της 
ινδουιστικής και βουδιστικής θρησκείας, η 
οποία θεωρεί τη ζωή ως ένα είδος 
τιμωρίας των ανθρώπων.



ΜΥΘΟΛΟΓΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟ ΠΟΙΗΜΑ:

Ο ποιητής μάς δίνει ένα μέρος της γεωγραφίας του 
Κάτω Κόσμου, όπως τον φαντάζονταν οι αρχαίοι 
και όπως επιβίωσε στη δημοτική παράδοση. 
Αναφέρει την πηγή της «Λήθης», από την όποια αν 
πιουν οι ψυχές ξεχνούν όσα έζησαν, και το λιβάδι με 
τους ασφοδέλους, όπου οι ψυχές περιπλανιούνται 
άσκοπα. Ο Μαβίλης διαφοροποιείται από την 
αρχαία παράδοση στο εξής: ενώ για τον Πλάτωνα η 
ψυχή δεν είναι καλό να πιει από το νερό της 
«Λήθης», για να μην ξεχάσει τις προηγούμενες ζωές 
της, ο ποιητής μας αυτό το ενδεχόμενο το θεώρει 
ως κάτι το θετικό, γιατί έτσι η ψυχή ξεχνά τα 
βάσανα της ζωής.



ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΨΥΧΩΝ ΣΤΟΝ 
ΚΑΤΩ ΚΟΣΜΟ:
Οι ψυχές στον Κάτω Κόσμο 
παρουσιάζονται να διατηρούν τις 
ανθρώπινες ιδιότητές τους:

Έχουν ανάγκες (διψούν).

Ενεργούν όπως οι άνθρωποι (πίνουν 
και περπατούν).

Έχουν ανθρώπινα συναισθήματα 
(θυμούνται, ξεχνούν, υποφέρουν)



Ο ΧΡΟΝΟΣ ΤΟΥ ΠΟΙΗΜΑΤΟΣ:

Είναι το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο 
ήλιος βασιλεύει και αρχίζει νύχτα. Είναι 
ώρα ανάπαυσης και ξεκούρασης, αλλά η 
ταυτόχρονα είναι και ώρα περισυλλογής 
(αυτοσυγκέντρωσης) και στοχασμού. Επίσης 
είναι η ώρα των αναμνήσεων, κατά την 
οποία μπορεί κάνεις να θυμηθεί ό,τι τον 
βασάνισε στο παρελθόν ή τώρα, δηλαδή 
είναι και ώρα θλίψης. Τέλος, παραδοσιακά 
είναι η ώρα των νεκρών



Η ανάλυση του ποιήματος…

1. Οι ενότητες του ποιήματος
 πρώτη ενότητα (στροφή 1):
Οι καλότυχοι νεκροί 

δεύτερη ενότητα (στροφή 2,3): 
Η ανάμνηση των πόνων της ζωής 
αποτέλεσμα του θρήνου των ζωντανών. 

τρίτη ενότητα ( στροφή 4): 
Η δυστυχία των ζωντανών



2. Σχολιασμός των πρώτων λέξεων του ποιήματος

Η αρχή του ποιήματος αιφνιδιάζει τον αναγνώστη, γιατί οι 
έννοιες καλότυχοι και νεκροί είναι αντιφατικές και η μια 
αποκλείει την άλλη, αφού ο θάνατος αποτελεί για τον 
άνθρωπο το πιο μεγάλο κακό και δεν είναι δυνατό με τη 
λογική να τον θεωρήσουμε μορφή καλής τύχης. Ωστόσο, ο 
ποιητής δικαιολογεί τη σύζευξη των δύο αντιφατικών 
εννοιών (οξύμωρο σχήμα) αμέσως παρακάτω με μια 
αναφορική-αιτιολογική πρόταση: που λησμονάνε την πίκρια 
της ζωής. Θεωρείται λοιπόν «καλή τύχη» ο θάνατος και 
μακαρίζονται οι νεκροί, επειδή δε βασανίζονται φέρνοντας 
στο νου τους τις πίκρες, τα βάσανα, τους πόνους που είχαν 
δοκιμάσει στον επάνω κόσμο. Μάλιστα, κάθε μέρα, το 
σούρουπο, ανανεώνουν αυτή τη δυνατότητα της λήθης 
πίνοντας το νερό της λησμονιάς.



3.Προτροπή για θρήνο προς τους ζωντανούς 

Στο στ. 13 ο ποιητής μας προτρέπει να θρηνούμε για 
τους ζωντανούς και αυτό το αιτιολογεί στον 
επόμενο στίχο: οι ζωντανοί είναι αξιολύπητοι 
επειδή υποφέρουν πάντα από την ανάμνηση του 
πόνου που συνοδεύει τη ζωή και δεν μπορούν να τον 
διώξουν από τη σκέψη τους. Η πίκρια και οι πόνοι 
της ζωής, που ξεχνούν οι νεκροί και που δεν 
μπορούν να ξεχάσουν οι ζωντανοί, είναι όσα 
δυσάρεστα μπορεί να συμβούν σε κάποιον στη 
διάρκεια της ζωής του και όσα βάσανα μπορούν να 
τον βρουν, όπως ο θάνατος αγαπημένων 
προσώπων, οι επώδυνες αρρώστιες, η κακή 
συμπεριφορά των άλλων, η αδικία, η εκμετάλλευση, 
η φτώχεια.



Η γλώσσα του ποιήματος:

Η γλώσσα του ποιήματος είναι πλούσια, 
ωστόσο χωρίς μεγαλόστομες και ηχηρές 
λέξεις.

Δεν έχει τίποτα ιδιαίτερο εκτός από την 
παρουσία μερικών ιδιωματικών 
στοιχείων: πίκρια, όντας, ακλουθήσει, α, 
όθε, βολεί. 

Το ύφος είναι λιτό και υποβλητικό, με 
λυρισμό στα σημεία στα οποία δίνονται 
οι εικόνες.



Σχήματα λόγου του ποιήματος :

Οξύμωρο: καλότυχοι νεκροί 

Συνεκδοχή: την πίκρια ( αντί: τις πίκριες), 
λιβάδι’ απ’ ασφεδίλι (αντί: από ασφοδίλια)

Μεταφορά: κρουσταλλένια βρύση 

Υπερβατό: ξαναθυμούνται διαβαίνοντας 
λιβάδι’ απ’ ασφοδίλι πόνους παλιούς



 Μετωνυμία : τα μάτια σου ας θρηνήσουν (= εσύ ας 
θρηνήσεις με δάκρυα από τα μάτια σου) 
κρουσταλλένια βρύση (= βρύση με το κρουσταλλένια 
νερό)

Αντίθεση: κρουσταλλένια βρύση – βούρκος το 
νεράκι θα μαυρίσει 

Κύκλος: με το ρήμα λησμονώ αρχίζει και κλείνει το 
ποίημα σχηματίζοντας κυκλική σύνθεση ( 
αναφέρεται αρχικά στους νεκρούς και στο τέλος 
στους ζωντανούς)

Αποτροπή: Μην τους κλαις. 

Προτροπή: Να κλαις.



ΟΞΥΜΩΡΟ ΣΧΗΜΑ:
«Οξύμωρο» λέγεται το σχήμα του λόγου, στο οποίο 
συνδυάζονται μεταξύ τους δυο εντελώς αντίθετες 
έννοιες, τις οποίες δε θα περιμέναμε ποτέ να τις 
βρούμε τη μια δίπλα στην άλλη. Στο κείμενό μας 
συναντάμε δυο οξύμωρα: 1) στον πρώτο στίχο τη 
φράση «καλότυχοι νεκροί» και 2) στον 
προτελευταίο στίχο τη φράση «τους ζωντανούς τα 
μάτια σου ας θρηνήσουν».

ΤΟ ΣΧΗΜΑ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ:
Ο πρώτος και ο τελευταίος στίχος της Λήθης 
περιέχουν την κοινή λέξη «λησμονώ». Όταν ένα 
κείμενο αρχίζει και τελειώνει με την ίδια 
φρασεολογία, τότε λέμε ότι έχουμε το σχήμα του 
κύκλου.



Τέλος ο ποιητής χρησιμοποιεί δυο 
αφηγηματικά πρόσωπα, το τρίτο 
για τους πεθαμένους και το δεύτερο 
για τους ζωντανούς 
(=αναγνώστες). Μολονότι 
επιφανειακά φαίνεται να κυριαρχεί 
το τρίτο πρόσωπο, εντούτοις η 
εμφάνιση στην πραγματικότητα 
πέφτει στους ζωντανούς, επειδή οι 
τελευταίοι νιώθουν τον πόνο της 
ύπαρξης πολύ περισσότερο από 
τους νεκρούς.



Λογοτεχνικό ρεύμα:
«Η περίπτωση του Λορέντζου Μαβίλη 
είναι εντελώς ιδιάζουσα. Τα νέα 
ρεύματα της εποχής του, 
συμπεριλαμβανόμενου και του 
συμβολισμού, τα οποία γνώρισε κατά 
τη διάρκεια των σπουδών του στη 
Γερμανία, εφαρμόζονται από τον 
Μαβίλη στην επτανησιακή ποιητική 
παράδοση, την οποία κατά βάση 
ακολουθεί.



ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ  ΠΟΛΙΟΡΚΗΜΕΝΟΙ



ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ  Δ. ΣΟΛΩΜΟΥ

Ο Διονύσιος Σολωμός (8 Απριλίου 1798 - 9 Φεβρουαρίου 1857) 
ήταν Έλληνας ποιητής, περισσότερο γνωστός για τη συγγραφή του 
ποιήματος Ύμνος εις την Ελευθερίαν, οι πρώτες δύο στροφές του 
οποίου έγιναν ο εθνικός ύμνος των Ελλήνων (Ελλάδας και Κύπρου). 
Μεγάλωσε στη Ζάκυνθο και το 1809 πήγε στην Ιταλία όπου και 
σπούδασε μέχρι το 1818 αφού επέστρεψε στην Ζάκυνθο. Εκεί 
συνέχισε να δημιουργεί ποιήματα στην Ιταλική γλώσσα αλλά άρχισε 
να πειραματίζεται με την Ελληνική και πρώτο του δημιούργημα 
αποτέλεσε ο Ύμνος εις την Ελευθερίαν. Συνέχισε να γράφει ποιήματα 
στα Ελληινικά και εξέλιχθήκε σε σπουδαίο ποιητή  και αποτέλεσε το 
κέντρο της Επτανησιακής σχολής καταφέρνοντας να επηρεάσει 
πολλούς σύγχρονους του και έγινε ο εθνικός ποιητής των Ελλήνων 
όντας ο πρώτος που καλλιέργησε την Δημοτική γλώσσα και επέτρεψε 
την χρήση της στην ποίηση.

2



ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ
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ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΧΤΗΚΕ Ο ΣΟΛΩΜΟΣ:

Ιταλικός κλασικισμός
Ευρωπαϊκός ρομαντισμός και γερμανικός ιδεαλισμός
Δημοτικά τραγούδια
Κρητική Λογοτεχνία («Ερωτόκριτος» του Βιντσέντζου 
Κορνάρου)
Χριστιανική φιλολογία (Ευαγγελικά και πατερικά κείμενα)
Αρχαία ελληνική λογοτεχνία και γραμματεία («Οδύσσεια» του 
Ομήρου και θεωρία των ιδεών του Πλάτωνα)
Διαφωτισμός (φιλελεύθερες ιδέες του ποιητή)
Επτανησιακή σχολή (Θέματα: φύση, πατρίδα, γυναίκα, 
θρησκεία και Γλώσσα: δημοτική γλώσσα)
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ΤΟ ΠΟΙΗΜΑ:    ΣΧΕΔΙΑΣΜΑ Α’ ΣΕΛ.227

1
Τότες εταραχτήκανε τα σωθικά μου και έλεγα πως ήρθε ώρα να 
ξεψυχήσω· κι ευρέθηκα σε σκοτεινό τόπο και βροντερό, που εσκιρτούσε 
σαν κλωνί στάρι στο μύλο που αλέθει ογλήγορα, ωσάν το χόχλο στο νερό 
που αναβράζει· ετότες εκατάλαβα πως εκείνο ήτανε το Μεσολόγγι· αλλά 
δεν έβλεπα μήτε το κάστρο, μήτε το στρατόπεδο, μήτε τη λίμνη, μήτε τη 
θάλασσα, μήτε τη γη που επάτουνα, μήτε τον ουρανό· εκατασκέπαζε όλα 
τα πάντα μαυρίλα και πίσσα, γιομάτη λάμψη, βροντή και αστροπελέκι· και 
ύψωσα τα χέρια μου και τα μάτια μου να κάμω δέηση, και ιδού μες στην 
καπνίλα μία μεγάλη γυναίκα με φόρεμα μαύρο σαν του λαγού το αίμα, 
όπου η σπίθα έγγιζε κι εσβενότουνε· και με φωνή που μου εφαίνονταν 
πως νικάει την ταραχή του πολέμου άρχισε:

«Το χάραμα επήρα
Του Ήλιου το δρόμο,
Κρεμώντας τη λύρα
Τη δίκαιη στον ώμο
Κι απ’ όπου χαράζει
Ως όπου βυθά,

Τα μάτια μου δεν είδαν τόπον ενδοξότερον από τούτο το αλωνάκι.»

5
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2    
Παράμερα στέκει
Ο άντρας και κλαίει·
Αργά το τουφέκι
Σηκώνει και λέει:
«Σε τούτο το χέρι
Τι κάνεις εσύ;
Ο εχθρός μου το 
ξέρει
Πως μου είσαι 
βαρύ.»

Της μάνας ω λαύρα!
Τα τέκνα τριγύρου
Φθαρμένα και μαύρα
Σαν ίσκιους ονείρου·
Λαλεί το πουλάκι
Στου πόνου τη γη
Και βρίσκει σπυράκι
Και μάνα φθονεί

6

3
Γρικούν να ταράζει
Του εχθρού τον αέρα
Μιαν άλλη, που 
μοιάζει
Τ’ αντίλαλου πέρα·
Και ξάφνου πετιέται
Με τρόμου λαλιά·
Πολληώρα γρικιέται, 
Κι ο κόσμος βροντά.

4
Αμέριμνον όντας
Τ’ Αράπη το στόμα
Σφυρίζει, 
περνώντας
Στου Μάρκου το 
χώμα·
Διαβαίνει, κι αγάλι
Ξαπλώνετ’ εκεί
Που εβγήκ’ η 
μεγάλη
Του Μπάιρον ψυχή.5

Προβαίνει και 
κράζει
Τα έθνη σκιασμένα.

6
Και ω πείνα και 
φρίκη!
Δε σκούζει σκυλί!

7
Και η μέρα 
προβαίνει,
Τα νέφια συντρίβει·
Να, η νύχτα που 
βγαίνει
Κι αστέρι δεν κρύβει.



ΣΧΕΔΙΑΣΜΑ Α’: ΑΝΑΛΥΣΗ

Αποσπασμα 1ο 
Ο Ποιητής μιλάει για την καταστροφή που προκαλεί ο πόλεμος μέσω 

των πολλών επιθέτων.Επικαλείται τη μούσα(Μεγάλη γυναίκα με φόρεμα 
μαύρο) και προβάλλει την δόξα του Μεσολογγίου(Αλωνάκι) που πηγάζει 
από την γενναιότητα των υπερασπιστών του.

Απόσπασμα 2ο
Τονίζει την Αδυναμία των πολιορκημένων η οποία οφείλεται στην 

έλλειψη τροφίμων.Παράλληλα μέσω του άντρα ο ποιητής προβάλλει την 
αυτοθυσία των ηρωικών αγωνιστών του Μεσολογγίου αφού κύριο 
μέλημα του άντρα είναι ότι ο εχθρός του γνωρίζει την αδυναμία του και 
όχι ότι λιμοκτονεί.Επίσης μέσω της μάνας και των παιδιών ο ποιητής 
προσπαθεί να περάσει ένα αντιπολεμικό μήνυμα δείχνοντας ότι ο 
πόλεμος επηρεάζει και τους μη συμμετέχοντες σε αυτόν.
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Αποσπάσματα 3-5
Δείχνει την αγριότητα του πολέμου αφού οι πολιορκητές 
αμέριμνοι περιμένουν την παράδοση των Μεσολογγιτών 
χωρίς να ενδιαφέρονται για τους νεκρούς.

Αποσπάσματα  6-7 
Ο Ποιητής τονίζει ότι η κατάσταση των πολιορκημένων είναι 
στο απροχώρητο.
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1
Μητέρα, μεγαλόψυχη στον πόνο και στη δόξα,
Κι αν στο κρυφό μυστήριο ζουν πάντα τα παιδιά σου
Με λογισμό και μ’ όνειρο, τι χάρ’ έχουν τα μάτια,
Τα μάτια τούτα, να σ’ ιδούν μες στο πανέρμο δάσος,
Που ξάφνου σου τριγύρισε τ’ αθάνατα ποδάρια
(Κοίτα) με φύλλα της Λαμπρής, με φύλλα του Βαϊώνε!
Το θεϊκό σου πάτημα δεν άκουσα, δεν είδα,
Ατάραχη σαν ουρανός μ’ όλα τα κάλλη πόχει,
Που μέρη τόσα φαίνονται και μέρη ‘ναι κρυμμένα·
Αλλά, Θεά, δεν ημπορώ ν’ ακούσω τη φωνή σου, 
Κι ευθύς εγώ τ’ Ελληνικού κόσμου να τη χαρίσω;
Δόξα ‘χ’ η μαύρη πέτρα του και το ξερό χορτάρι.

(Η Θεά απαντάει εις τον ποιητή και τον προστάζει να ψάλει την πολιορκία του 
Μεσολογγίου).      

83



ΤΟ ΠΟΙΗΜΑ:    ΣΧΕΔΙΑΣΜΑ Γ’

2

Έργα και λόγια,1 στοχασμοί, -στέκομαι και κοιτάζω-
Λουλούδια μύρια, πούλουδα, που κρύβουν το χορτάρι,
Κι άσπρα, γαλάζια, κόκκινα καλούν χρυσό μελίσσι.
Εκείθε με τους αδελφούς, εδώθε με το χάρο. –
Μες στα χαράματα συχνά, και μες στα μεσημέρια,
Και σα θολώσουν τα νερά, και τ’ άστρα σα πληθύνουν,
Ξάφνου σκιρτούν οι ακρογιαλιές, τα πέλαγα κι οι βράχοι.
«Αραπιάς άτι, Γάλλου νους, βόλι Τουρκιάς, τόπ’ Άγγλου!

Πέλαγο μέγα πολεμά, βαρεί το καλυβάκι·
Κι αλιά! σε λίγο ξέσκεπα τα λίγα στήθια μένουν·
Αθάνατη ‘σαι, που ποτέ, βροντή, δεν ησυχάζεις;»
Στην πλώρη, που σκιρτά, γυρτός, τούτα ‘π’ ο ξένος 

ναύτης.
Δειλιάζουν γύρου τα νησιά, παρακαλούν και κλαίνε,
Και με λιβάνια δέχεται και φώτα τον καημό τους
Ο σταυροθόλωτος ναός και το φτωχό ξωκλήσι.
Το μίσος όμως έβγαλε και κείνο τη φωνή του:
«Ψαρού, τ’ αγκίστρι π’ άφησες, αλλού να ρίξεις άμε.»
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Μες στα χαράματα συχνά, και μες στα μεσημέρια,
Κι όταν θολώσουν τα νερά, κι όταν πληθύνουν τ’ άστρα,
Ξάφνου σκιρτούν οι ακρογιαλιές, τα πέλαγα κι οι βράχοι.
Γέρος μακριά, π’ απίθωσε στ’ αγκίστρι τη ζωή του,
Το πέταξε, τ’ αστόχησε, και περιτριγυρνώντας:
«Αραπιάς άτι, Γάλλου νους, βόλι Τουρκιάς, τόπ’ Άγγλου!
Πέλαγο μέγ’, αλίμονον! βαρεί το καλυβάκι·
Σε λίγην ώρα ξέσκεπα τα λίγα στήθη μένουν
Αθάνατή ‘σαι, που, βροντή, ποτέ δεν ησυχάζεις;
Πανερημιά της γνώρας μου, θέλω μ’ εμέ να κλάψεις.»

3

Δεν τους βαραίν’ ο πόλεμος, αλλ’ έγινε πνοή τους     
..............κι εμπόδισμα δεν είναι
Στες κορασιές να τραγουδούν και στα παιδιά να παίζουν.           



4

Από το μαύρο σύγνεφο κι από τη μαύρη πίσσα,
............................................................................
Αλλ’ ήλιος, αλλ’ αόρατος αιθέρας κοσμοφόρος
Ο στύλος φανερώνεται, με κάτου μαζωμένα
Τα παλικάρια τα καλά, μ’ απάνου τη σημαία,
Που μουρμουρίζει και μιλεί και το Σταυρόν απλώνει
Παντόγυρα στον όμορφον αέρα της αντρείας,
Κι ο ουρανός καμάρωνε, κι η γη χεροκροτούσε·
Κάθε φωνή κινούμενη κατά το φως μιλούσε,
Κι εσκόρπα τα τρισεύγενα λουλούδια της αγάπης:
«Όμορφη, πλούσια, κι άπαρτη, και σεβαστή, κι αγία!»
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6.      Ο Πειρασμός !!!  ΣΕΛ. 242

Έστησ’ ο Έρωτας χορό με τον ξανθόν Απρίλη,
Κι η φύσις ηύρε την καλή και τη γλυκιά της ώρα,
Και μες στη σκιά που φούντωσε και κλει δροσιές και 

μόσχους
Ανάκουστος κιλαϊδισμός και λιποθυμισμένος.
Νερά καθάρια και γλυκά, νερά χαριτωμένα,
Χύνονται μες στην άβυσσο τη μόσχοβολισμένη,
Και παίρνουνε το μόσχο της, κι αφήνουν τη δροσιά 

τους,
Κι ούλα στον ήλιο δείχνοντας τα πλούτια της πηγής 

τους,
Τρέχουν εδώ, τρέχουν εκεί, και κάνουν σαν αηδόνια.
Έξ’ αναβρύζει κι η ζωή σ’ γη, σ’ ουρανό, σε κύμα.
Αλλά στης λίμνης το νερό, π’ ακίνητο ‘ναι κι άσπρο,
Aκίνητ’ όπου κι αν ιδείς, και κάτασπρ’ ως τον πάτο,
Mε μικρόν ίσκιον άγνωρον έπαιξ’ η πεταλούδα,
Που ‘χ’ ευωδίσει τς ύπνους της μέσα στον άγριο κρίνο.
Αλαφροΐσκιωτε καλέ, για πες απόψε τι ‘δες· 
Νύχτα γιομάτη θαύματα, νύχτα σπαρμένη μάγια!
Χωρίς ποσώς γης, ουρανός και θάλασσα να πνένε,
Ουδ’ όσο κάν’ η μέλισσα κοντά στο λουλουδάκι,
Γύρου σε κάτι ατάραχο π’ ασπρίζει μες στη λίμνη,
Μονάχο ανακατώθηκε το στρογγυλό φεγγάρι,
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7
Έρμα ‘ν’ τα μάτια, που καλείς, χρυσέ ζωής αέρα.

9
Τα σπλάχνα μου κι η θάλασσα ποτέ δεν 

ησυχάζουν,
Κι όσ’ άνθια θρέφει και καρπούς τόσ’ άρματα σε 

κλειούνε.

10
Φεύγω τ’ αλόγου την ορμή και του σπαθιού τον 

τρόμο.
Τ' ονείρου μάταια πιθυμιά, κι όνειρο αυτή ‘ν’ η 

ίδια!
Εγύρισε η παράξενη του κόσμου ταξιδεύτρα,
Μου ‘πε με θείο χαμόγελο βρεμένο μ’ ένα δάκρυ:
Κόψ’ το νερό στη μάνα του, μπάσ’ το στο 

περιβόλι,
Στο περιβόλι της ψυχής το μοσχαναθρεμμένο.
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11
Μία των γυναικών προσφεύγει εις το στοχασμό του 
θανάτου ως μόνη σωτηρία της με τη χαρά την 
οποίαν αισθάνεται το πουλάκι,

Οπού ‘δε σκιάς παράδεισο και τηνέ χαιρετάει
Με του φτερού το σάλαγο και με κανέναν ήχο,

εις τη στιγμήν οπού είναι κοπιασμένο από μακρινό 
ταξίδι, εις τη φλόγα καλοκαιρινού ήλιου.

12
Και βλέπω πέρα τα παιδιά και τες 
αντρογυναίκες
Γύρου στη φλόγα π’ άναψαν, και θλιβερά τη 
θρέψαν
Μ’ αγαπημένα πράματα και με σεμνά κρεβάτια,
Ακίνητες, αστέναχτες, δίχως να ρίξουν δάκρυ·
Και ‘γγίζ’ η σπίθα τα μαλλιά και τα λιωμένα 
ρούχα·
Γλήγορα, στάχτη, να φανείς, οι φούχτες να 
γιομίσουν.



ΤΟ ΠΟΙΗΜΑ:    ΣΧΕΔΙΑΣΜΑ Γ’

13
Είν’ έτοιμα στην άσπονδη πλημμύρα των 

αρμάτων
Δρόμο να σχίσουν τα σπαθιά, κι ελεύθεροι να 

μείνουν,
Εκείθε με τους αδελφούς, εδώθε με το χάρο.
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Απόσπασμα 1ο

 Στο Γ΄ Σχεδίασμα των Ελεύθερων Πολιορκημένων ο ποιητής έχει το μοναδικό 
προνόμιο της επικοινωνίας με την προσωποποιημένη Μητέρα Πατρίδα. Η 
πατρίδα προσφωνείται μητέρα, για να τονιστεί το ισχυρό συναισθηματικό δέσιμο 
που αισθάνονταν όλοι οι Έλληνες με την ελληνική γη είτε ζούσαν στα ελάχιστα 
απελευθερωμένα εδάφη της είτε στα ακόμη υποδουλωμένα.

 Ο ποιητής χαρακτηρίζει την πατρίδα μεγαλόψυχη, διαπνεόμενη δηλαδή από 
ανωτερότητα και γενναιοδωρία, τόσο στις στιγμές του πόνου όσο και της δόξας. 
Η Ελλάδα και το ελληνικό έθνος διατηρούν την αξιοπρέπεια και το μεγαλείο της 
ψυχής τους σε κάθε περίσταση, ακόμη και στις πιο δύσκολες. Τρανό 
παράδειγμα, άλλωστε, αποτελεί η στάση των πολιορκημένων Μεσολογγιτών, οι 
οποίοι παρόλο που βρίσκονται αντιμέτωποι μ’ έναν βέβαιο θάνατο στα χέρια του 
εχθρού, δεν καταδέχονται να σκεφτούν το ενδεχόμενο της παράδοσης.

 Στον ποιητή, λοιπόν, προσφέρεται η δυνατότητα να αντικρίσει τη μητέρα 
πατρίδα προκειμένου να λάβει από εκείνη το πρόσταγμα να υμνήσει την 
πολιορκία του Μεσολογγίου. Έτσι, ο ποιητής αποκτά μια ξεχωριστή τιμή, 
αναγνωρίζοντας ωστόσο πως οι υπόλοιποι Έλληνες ζουν διαρκώς στο κρυφό 
μυστήριο, στην ιδιαίτερη δηλαδή κατάσταση ψυχής όπου κάθε τους σκέψη και 
κάθε τους όνειρο προσβλέπει στην απελευθέρωση της πατρίδας τους.
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 Ενδιαφέρον έχει η επιλογή του ποιητή να παρουσιάσει το δάσος να τριγυρίζει τα 
πόδια της Θεάς με φύλλα των Βαΐων και της Λαμπρής, καθώς η ηρωική έξοδος 
των πολιορκημένων έγινε το βράδυ της Κυριακής των Βαΐων (10 Απριλίου 1826) 
και η είδηση της πτώσης του Μεσολογγίου άρχισε να γίνεται γνωστή στους 
υπόλοιπους Έλληνες κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας. Είναι σα να 
τοποθετεί έμμεσα ο ποιητής τη συνομιλία του με τη μητέρα πατρίδα τη μέρα της 
ηρωικής εξόδου, λαμβάνοντας έτσι το πρόσταγμα να ψάλει την πολιορκία του 
Μεσολογγίου όταν πια έχει ολοκληρωθεί η θυσία των Μεσολογγιτών.

Ο ποιητής εντυπωσιασμένος απ’ την εμφάνιση της θεϊκής πατρίδας αισθάνεται 
την ανάγκη ν’ ακούσει τη φωνή της, ώστε να τη μοιραστεί μ’ όλον τον υπόλοιπο 
ελληνικό κόσμο. Ο ίδιος αντιλαμβάνεται βέβαια πόσο σημαντικό είναι το 
προνόμιο που του προσφέρεται με τη θέαση της μητέρας πατρίδας, γι’ αυτό και 
θέλει να μοιραστεί με τους υπόλοιπους Έλληνες την εύνοια αυτή μεταφέροντάς 
τους τα λόγια της θεϊκής μορφής. Η αγάπη του, άλλωστε, για την πατρίδα γίνεται 
εμφανής μέσα από τον στίχο
Δόξα ‘χ’ η μαύρη πέτρα του και το ξερό χορτάρι.»
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Απόσπασμα 2ο

Στιχοι 1-3:
 Ο ποιητής λοιπόν παρατηρεί τις πράξεις και τα σχέδια, του συλλογισμούς, 

των πολιορκημένων, που του φαίνονται σα χιλιάδες πανέμορφα λουλούδια, 
όλων των χρωμάτων. Λουλούδια που προσκαλούν με το κάλλος τους τις 
μέλισσες να λάβουν απ’ αυτά τη γύρη τους, πράξεις δηλαδή που στέκονται 
ως πηγή ζωής και αναδημιουργίας, ως άριστα παραδείγματα για τον αγώνα 
των υπόλοιπων Ελλήνων.

Στιχοι 4-8:
 Οι πολιορκούμενοι γνωρίζουν πως αν παραμείνουν εγκλωβισμένοι στο 

Μεσολόγγι δεν έχουν καμία ελπίδα επιβίωσης, γι’ αυτό και θα τολμήσουν μια 
συλλογική έξοδο που ίσως διασφαλίσει τη σωτηρία σε όσους, ελάχιστους, 
κατορθώσουν να περάσουν στ’ απέναντι νησιά και στις γύρω περιοχές.

 Το Μεσολόγγι δέχεται σφοδρή επίθεση που δε σταματά ποτέ, από το 
ξημέρωμα έως το μεσημέρι κι από το απόγευμα ως αργά τη νύχτα, τ’ 
ακρογιάλια και τα βουνά σείονται από τους βομβαρδισμούς και τους 
πυροβολισμούς. Μια συντονισμένη επίθεση από Τούρκους, Γάλλους, 
Αιγύπτιους και Άγγλους συγκλονίζει το πολιορκημένο Μεσολόγγι. Όπως 
χαρακτηριστικά διακρίνει ο ποιητής τη συμμετοχή κάθε εθνότητας στην 
πολιορκία 91
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Στιχοι 9-12
 Μέσα από τα λόγια του ξένου ναύτη βλέπουμε πως το Μεσολόγγι έμοιαζε μ’ 

ένα «καλυβάκι» σε σχέση με το «πέλαγος», την πληθώρα των εχθρικών 
δυνάμεων που το πολιορκούσαν. Ένας αγώνας άνισος που πολύ γρήγορα 
φέρνει τους πολιορκημένους Έλληνες σε εξαιρετικά δύσκολη θέση. Οι 
ελάχιστοι πολεμιστές μένουν άοπλοι (ξέσκεποι) απέναντι στους πάνοπλους 
εχθρούς τους, τη στιγμή που η επίθεση συνεχιζόταν με ασίγαστη ένταση, 
κάνοντας τον ξένο ναύτη ν’ αναρωτηθεί αν η βροντή του πολέμου είναι 
αθάνατη γι’ αυτό και ποτέ δεν κοπάζει.

Στιχοι 12-17
 Από τη βιαιότητα της επίθεσης ταράζονται κι οι κάτοικοι των γύρων νησιών 

(των Επτανήσων), οι οποίοι θρηνούν για την τύχη των πολιορκημένων, 
παρακαλούν για χάρη τους και συνάμα δειλιάζουν μπροστά στο πλήθος των 
εχθρών και στο μένος με το οποίο προσπαθούν να κάμψουν την αντίσταση 
των Μεσολογγιτών. Οι κάτοικοι μάλιστα των Επτανήσων καταφεύγουν στους 
μεγάλους ναούς, αλλά και στα μικρά ξωκλήσια τους για να προσευχηθούν 
για την τύχη των Μεσολογγιτών.Στοιχειο που δειχνει τη συσπειρωση των 
Απανταχου Ελληνων στον αγωνα των Μεσολογγιτων

 Ενώ, δεν παύουν να υπάρχουν κι οι αντίθετες φωνές, το «μίσος» εκείνων 
που δε βλέπουν θετικά την προσπάθεια των Μεσολογγιτών.
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Απόσπασμα 3ο

Στο τρίτο απόσπασμα ο ποιητής τονίζει το βαθμό στον οποίοι οι 
πολιορκημένοι Μεσολογγίτες έχουν πια συνηθίσει την εμπόλεμη 
αυτή κατάσταση. Αντί να τους βαραίνει ο πόλεμος, αντί να τους 
εμποδίζει και να τους δυσανασχετεί έχει γίνει πια κομμάτι της 
ζωής τους, έχει γίνει ως ένα βαθμό ό,τι τους παρακινεί σε 
δράση.
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Απόσπασμα 4Ο
 Σ’ αυτό το απόσπσμα του Γ΄ Σχεδιάσματος ο Σολωμός παρουσιάζει τους νέους 

Μεσολογγίτες να στέκονται μαζί κάτω από τον στύλο στον οποίο κυματίζει η 
ελληνική σημαία.

 Μέσα στη σκοτεινιά, μέσα απ’ το μαύρο σύννεφο που καλύπτει τον ουρανό 
εμφανίζεται σαν ήλιος, σαν αιθέρας που φέρει όλο τον κόσμο, ο στύλος που έχει 
πάνω του την ελληνική σημαία.

 Ο τρόπος με τον οποίο ο ποιητής παρουσιάζει το στύλο με την ελληνική σημαία 
τονίζει τη μεγάλη αξία που αποδίδει στο σύμβολο του ελληνικού έθνους. Έτσι, ο 
στύλος με τη σημαία λειτουργεί όχι μόνο ως πηγή φωτός μέσα στο σκοτάδι των 
δυσκολιών που ταλανίζει τους πολιορκημένους Μεσολογγίτες, αλλά μοιάζει 
συνάμα μ’ έναν αόρατο άνεμο που κρατά επάνω του ολόκληρο τον κόσμο.

 Η ελληνική σημαία δεν είναι ένα απλό σύμβολο, είναι η πεμπτουσία όλων 
εκείνων που έχουν απόλυτη αξία για τους Έλληνες, είναι το σύμβολο της 
πατρίδας και της θρησκείας, το σύμβολο της ελευθερίας, το σύμβολο για τον ιερό 
εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα. Γι’ αυτό κι ο ποιητής παρουσιάζει τη σημαία να 
μιλά σ’ όσους είναι γύρω της και ν’ απλώνει το Σταυρό, μέσα στον αέρα της 
ανδρείας και της γενναιότητας που διαπνέει το Μεσολόγγι. Ακόμη κι ο ουρανός 
καμάρωνε αντικρίζοντας το ιερό αυτό σύμβολο, ακόμη κι η γη χειροκροτούσε, 
συμπληρώνοντας έτσι τη συγκίνηση και την υπερηφάνεια των νέων 
Μεσολογγιτών που δέχονταν το μήνυμα της ελληνικής σημαίας.
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Απόσπασμα 6Ο -- Ο ΠΕΙΡΑΣΜΟΣ  !!!
 Στην ενότητα αυτή ο ποιητής παρουσιάζει ό,τι εύλογα αποδίδει κι ο τίτλος 

του αποσπάσματος, τον πειρασμό δηλαδή που συνιστά η φύση μ’ όλες τις 
ομορφιές της για τους πολιορκημένους, οι οποίοι έχουν πάρει την απόφαση 
να θυσιάσουν τη ζωή τους.
Οι Μεσολογγίτες αποφάσισαν να τελέσουν την ηρωική τους έξοδο και 
ουσιαστικά την ύστατη αυτοθυσία στις 10 Απρίλη, κάτι που σήμαινε πως τη 
στιγμή που η άνοιξη χάριζε στη φύση όλες τις ομορφιές της, οι 
πολιορκημένοι Έλληνες θα έπρεπε να βρουν τη δύναμη να απαρνηθούν τη 
ζωή τους. Ο πειρασμός, επομένως, που προέκυπτε γι’ αυτούς απ’ την 
αναγεννημένη φύση, ήταν μια εξαιρετικά μεγάλη δοκιμασία που όφειλαν να 
υπερνικήσουν προκειμένου να φτάσουν στην επίτευξη του στόχου τους. 
Έτσι, πέρα από την πείνα, την εξαθλίωση και το φόβο του θανάτου, οι 
Μεσολογγίτες είχαν τώρα να παλέψουν και με το ανυπέρβλητο κάλλος της 
φύσης που ήταν το δίχως άλλο ένα ισχυρό κάλεσμα της ίδιας της ζωής.

 Η άνοιξη έχει κοσμήσει τη φυσικό περιβάλλον με κάθε δυνατή ομορφιά, 
δημιουργώντας μια εικόνα (άφατης) μαγείας, ένα κάλεσμα για την απόλαυση 
της ζωής και μια σαφή υπενθύμιση για την υπέρτατη αξία που έχει το δώρο 
της ζωής που οι Έλληνες του Μεσολογγίου είναι τώρα έτοιμοι να το 
θυσιάσουν.
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Απόσπασμα 7ο

 Το κάλεσμα του αέρα, το κάλεσμα του χρυσού αέρα της ζωής μένει χωρίς 
ανταπόκριση καθώς πολλοί από τους Μεσολογγίτες έχουν πια χάσει τη ζωή 
τους απ’ την πείνα και τη γενικότερη εξαθλίωση. Τα μάτια τους έτσι ένα έρμα, 
δεν έχουν πια ίχνος ζωής, για να νιώσουν την ομορφιά της ζωής, για να νιώσουν 
τη χαρά και την υπόσχεση ευδαιμονίας που μεταφέρει ο «χρυσός» αέρας.

Αποσπασμα 9ο

 Αν και δεν είναι σαφές ποιος διατυπώνει τα λόγια αυτά, είναι βέβαιο πως 
απευθύνονται σε κάποιον από τους πολιορκημένους Μεσολογγίτες.

 Το πρόσωπο που μιλά εκφράζει τη διαρκή συναισθηματική ένταση στην οποία 
βρίσκεται παρομοιάζοντας τα σπλάχνα του με την αεικίνητη θάλασσα. Ενώ 
συνάμα επισημαίνει στο συνομιλητή του το πλήθος των εχθρικών αρμάτων που 
έχουν περικυκλώσει το Μεσολόγγι, τα οποία είναι ισάριθμα με τ’ άνθη και τους 
καρπούς που έχει η γύρω τους περιοχή.

 Όπως είναι εύλογο όσοι βίωναν τη στενή αυτή πολιορκία και βρίσκονταν 
αντιμέτωποι μ’ ένα τέτοιο πλήθος εχθρών, ζούσαν σε μια διαρκή κατάσταση 
φόβου και εσωτερικής έντασης, μιας κι έπρεπε να συμβιβαστούν με την ιδέα του 
ίδιου τους του θανάτου.
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Απόσπασμα 10ο
 Το πρώτο πρόσωπο που χρησιμοποιείται στο απόσπασμα αυτό 

δημιουργεί την αίσθηση πως ακούμε τα λόγια του ποιητή, σα να είναι κι 
αυτός ένας από τους πολιορκημένους που ζει τις ίδιες ακριβώς 
καταστάσεις.

 Το πρόσωπο που μιλά (είτε είναι ο ποιητής είτε κάποιος από τους 
Μεσολογγίτες) μας περιγράφει τις δυσκολίες που βιώνει καθώς 
αναγκάζεται να αποφεύγει τον ορμητικό καλπασμό του εχθρικού αλόγου 
και τον τρόμο που προκαλεί το εχθρικό σπαθί, ενώ παράλληλα εξαιτίας 
των συνθηκών στις οποίες ζει μάταια επιθυμεί ακόμη και τον ύπνο, 
ακόμη και την παρηγοριά ενός ονείρου. Είναι μάλιστα τόσο δύσκολο ν’ 
αποκοιμηθεί, ώστε η επιθυμία του να ονειρευτεί μοιάζει κι η ίδια με 
όνειρο.

 Σ’ αυτές τις συνθήκες της ψυχικής και σωματικής κόπωσης βλέπει 
μπροστά του τη θεϊκή γυναικεία μορφή, πιθανότατα του 1ου 
αποσπάσματος, που με συγκίνηση του ζητά να αξιοποιήσει τις δύσκολες 
αυτές εμπειρίες του ως μέσο παραδειγματισμού και εκπαίδευσης για τις 
ψυχές των νέων ανθρώπων.
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ΣΧΕΔΙΑΣΜΑ Γ’: ΑΝΑΛΥΣΗ

 Με μια φράση παρμένη από την έκφραση του λαού, η θεϊκή 
μορφή του ζητά να «κόψει το νερό στη μάνα του», να φτάσει στην 
πηγή όλων όσων βιώνει κι αντί να τ’ αφήσει να χάνονται ανώφελα 
να τα διοχετεύσει στο περιβόλι της ψυχής, το μοσχαναθρεμμένο 
(καλομαθημένο). Η έκκληση αυτή ενισχύει την άποψη πως 
αποδέκτης των λόγων αυτών είναι ο ποιητής, καθώς μέσα από το 
έργο του έχει πράγματι τη δυνατότητα να μεταδώσει ένα 
σημαντικό μάθημα στους νεότερους και εν γένει σ’ όσους δεν 
έχουν βιώσει αντίστοιχες δυσκολίες στη ζωή τους.

 Έτσι το παράδειγμα της θυσίας των Μεσολογγιτών θα μπορέσει 
να λειτουργήσει ως ένα διαχρονικό μήνυμα ηρωισμού για όλους 
τους Έλληνες, οι οποίοι θα δεχτούν στην ψυχή τους τη δύναμη 
και το μεγαλείο εκείνων που θυσιάστηκαν με τον πιο βίαιο τρόπο 
στο όνομα της ελευθερίας.
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Απόσπασμα 11ο

 Οι δυσκολίες που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι πολιορκημένοι είναι 
το δίχως άλλο υπεράνθρωπες, υπό την έννοια πως ζουν σε μια πόλη 
χωρίς καθόλου τρόφιμα, εξαθλιωμένοι και χωρίς καμία ελπίδα να 
γλιτώσουν απ’ αυτό το μαρτύριο. Έτσι, για μια από τις 
Μεσολογγίτισσες η σκέψη του θανάτου μοιάζει πια περισσότερο ως 
σωτηρία, ως η μόνη διαφυγή από την απάνθρωπη κατάσταση στην 
οποία έχει περιέλθει.

 Τη σκέψη του θανάτου μας την παρουσιάζει με μια εξαίσια 
παρομοίωση ο ποιητής, παραλληλίζοντας τη χαρά που πηγάζει για τη 
Μεσολογγίτισσα απ’ την προσδοκία του θανάτου με τη χαρά που 
αισθάνεται ένα πουλάκι, το οποίο πετάει κατάκοπο για πολλή ώρα 
κάτω απ’ τον καλοκαιρινό ήλιο, τη στιγμή που βλέπει μια σκιά. Η σκιά 
φαντάζει για το κουρασμένο πουλί σαν παράδεισος κι αυτό εκφράζει 
τον ενθουσιασμό του χαιρετώντας τη με τη φτερούγα το
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Απόσπασμα 12ο

 Βασική επιθυμία του Σολωμού ήταν να τιμήσει της γυναίκες του 
Μεσολογγίου, οι οποίες επέδειξαν εξαιρετικό θάρρος και απίστευτη ψυχική 
δύναμη κατά τη διάρκεια της πολιορκίας. Άντεξαν την πείνα, υπέμειναν τις 
κακουχίες και τις απώλειες, όπως και οι άντρες, χωρίς ποτέ να λυγίσουν, 
όπως θα περίμενε κανείς πως θα αντιδρούσαν οι γυναίκες μπροστά σε 
τόσο δύσκολες καταστάσεις.

 Έτσι, μέσα από τα μάτια ενός Μεσολογγίτη βλέπουμε τα παιδιά και τις 
αντρογυναίκες -τις γυναίκες που επιδεικνύουν αρετές και χαρακτηριστικά 
που αρμόζουν κυρίως στους άντρες- να στέκουν γύρω από μια φωτιά 
στην οποία έκαψαν όλα τους τα αγαπημένα αντικείμενα, αλλά και τα 
σεμνά, τα τίμια κρεβάτια τους, προκειμένου να τα γλιτώσουν απ’ τη 
λεηλασία που θ’ ακολουθούσε την είσοδο των εχθρών στο Μεσολόγγι.

 Ο συμβολισμός αυτής της φωτιάς είναι εξαιρετικής σημασίας καθώς 
έχοντας κάψει πια τα αγαπημένα τους αντικείμενα επισφραγίζουν την 
απόφασή τους να προχωρήσουν στην ηρωική έξοδο, που το πιθανότερο 
είναι πως θα τους στοιχίσει τη ζωή. Το γεγονός, μάλιστα, ότι πλάι τους 
έχουν τα παιδιά τους, δείχνει πως οι γυναίκες αυτές, οι μανάδες του 
Μεσολογγίου, είχαν αποφασίσει όχι μόνο να θυσιάσουν τη δική τους ζωή, 
αλλά και τη ζωή των παιδιών τους.
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Απόσπασμα 13ο

 Το 13ο απόσπασμα μας φέρνει ελάχιστες στιγμές πριν την 
πραγματοποίηση της ηρωικής εξόδου των Ελλήνων απ’ το Μεσολόγγι, 
όπου οι πολιορκημένοι είναι έτοιμοι να ξεχυθούν στο αναρίθμητο πλήθος 
των εχθρικών όπλων δίνοντας την ύστατη μάχη.

 Είναι βέβαια σημαντικό να τονιστεί πως εκείνο που διεκδικούν δεν είναι 
το δικαίωμα να ζήσουν, αλλά το δικαίωμα να είναι ελεύθεροι, κι αυτό θα 
το κερδίσουν είτε κατορθώσουν να φτάσουν στ’ απέναντι νησιά με τους 
υπόλοιπους Έλληνες είτε πέσουν μαχόμενοι. Κι εδώ ακριβώς είναι το 
μεγαλείο της ανθρώπινης ψυχής, το μεγαλείο της ελληνικής ψυχής, που 
θέτει την ελευθερία υψηλότερα κι από την ίδια τη ζωή. Οι Μεσολογγίτες 
προτιμούν να πεθάνουν παρά να συνεχίσουν να βρίσκονται υπό τον 
έλεγχο των εχθρών τους. Οι Μεσολογγίτες επιθυμούν να είναι ελεύθεροι 
και τίποτε δεν μπορεί και δεν πρόκειται να τους σταματήσει απ’ το να 
κερδίσουν ξανά την ελευθερία τους. Ούτε το πλήθος των εχθρών τους 
τρομάζει, ούτε ο φόβος του θανάτους τους αποτρέπει, ούτε η ομορφιά 
της ζωής τους δελεάζει.
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

 Στο έργο παρατηρούμε ότι ο Σολωμός χρησιμοποιεί τη Δημοτική γλώσσα, 
προσθέτοντας κάποιους γλωσσικούς ιδιωματισμούς (ογλήγορα, βυθά, 
γρικούν, νέφια..). Το ύφος του πεζού θυμίζει εκκλησιαστική γλώσσα γιατί το 
ποιητικό μέρος έχει ύφος γλαφυρό, υποβλητικό και σοβαρό.

 Στο έργο έχουμε Ιαμβικό 15σύλλαβο με πλεκτή ομοιοκαταληξία στο 
Σχεδιάσμα Α’ και χωρίς ομοιοκαταληξία στο Σχεδίασμα Γ’.

 Και στα δύο σχεδιάσματα, ο Σολωμός όχι μόνο περιγράφει καταστάσεις, 
αλλά και εκφράζει ανάλογα συναισθήματα με το κομμάτι του έργου π.χ. 
Ταραχή, συγκίνηση, θαυμασμό για τη γενναιότητα των Μεσολογγιτών..κ.ά. 
Με λίγα λόγια, συμπάσχει με τους ήρωες του πολέμου και τους εκτιμά για 
τον ηρωισμό τους στην κατάσταση που βρίσκονταν.

 Υπάρχει έντονη δραματικότητα στην ποίηση καθώς ο ποιητής χρησιμοποιεί 
μεταφορές, παρομοιώσεις αλλά και δημιουργεί και εικόνες στον αναγνώστη 
που ταυτίζεται με το έργο.
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“ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗΣ” 
ΙΑΚΩΒΟΣ ΠΟΛΥΛΑΣ

Όταν στα βάθη της νυκτός με περιζώνει
άκρα θαλάσσης, ουρανού και γης ειρήνη,

το πνεύμα οπού στην ταραχή του κόσμου σβήνει
σιγά την μυστικήν ζωή του ανανεώνει.

Των πόθων όλων και παθών αγάλι’ οι πόνοι
παύουν, καθώς στο νουν απλώνετ’ ευφροσύνη,

ο αιθέρας, οπού αρχήθεν η ψυχή μου κλίνει,
ήσυχη ορμή προς κόσμον άλλον με φτερώνει.

Και όσα πνεύματα εδώ στα πλάσματά τους είδα,
ακαθρέφτιστα εκεί θωρεί τα η φαντασία,

κι όταν θαρρώ πως την χρυσήν πατώ βαθμίδα,

όπου αντηχεί ψηλάθε απέραντη αρμονία
θαμπή στιγμή την ιλαρήν μού παίρνει ελπίδα
με ουράνιο λάλημα να ειπώ τραγούδια θεία. 



ΙΑΚΩΒΟΣ ΠΟΛΥΛΑΣ 1825-1896

Γεννήθηκε και πέθανε στην 
Κέρκυρα. Την πνευματική του 
διαμόρφωση επηρέασε πολύ ο 
Σολωμός, με τον οποίο συνδέθηκε 
φιλικά σε νεαρή ηλικία. Αγωνίστηκε 
θερμά για την ένωση των 
Επτανήσων με την Ελλάδα 
δημοσιεύοντας σειρά άρθρων κατά 
της ξενοκρατίας και των ξένων 
μηχανορραφιών. Μετά την ένωση 
των Επτανήσων με την Ελλάδα 
ασχολήθηκε με την πολιτική και 
πολλές φορές εκλέχτηκε 
βουλευτής. Η ενασχόλησή του 
όμως με την πολιτική δεν τον 
απομάκρυνε από τις λογοτεχνικές 
του ασχολίες, που ήταν ποικίλες 
(ποίηση, πεζογραφία, μεταφράσεις, 
κριτικά μελετήματα, διάφορα άρθρα 
κτλ.).



ΒΑΣΙΚΗ ΙΔΕΑ ΠΟΙΗΜΑΤΟΣ
Το ποίημα αισθητοποιεί την πλατωνική 
θεωρία των Ιδεών· κατά τον Πλάτωνα ο 
αισθητός κόσμος δεν είναι η αληθινή 
πραγματικότητα. Η αληθινή 
πραγματικότητα βρίσκεται μόνο στις 
Ιδέες, που είναι όντα νοητά και 
υπάρχουν σ' έναν υπερουράνιο κόσμο. 
Οι Ιδέες είναι προσιτές μόνο με τη 
νόηση και αποτελούν τα πρότυπα των 
αισθητών όντων.



ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΡΕΥΜΑ
lΤο ποίημα εντάσεται στο ρεύμα της 
Επτανησιακής Σχολής. Έτσι, τα κύρια 
χαρακτηριστικά του είναι τα εξής:

lΟλιγογραφία
lΙδιαίτερη φροντίδα στην επεξεργασία του 
στίχου
lΧρήση δημοτικής γλώσσας
lΈλλειψη στόμφου και ρητορικών εξάρσεων

Δ. Σολωμός, βασικός εμπνευστής 
του Ι. Πολυλά



ΝΟΗΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΙΧΩΝ
lΟ τίτλος του ποιήματος “Ερασιτέχνης” δεν έχει τη συνηθισμένη έννοια στη συγκεκριμένη 
περίπτωση. Πρόκειται για αυτόν που αγαπάει την τέχνη, δηλαδή τον φιλότεχνο ή για αυτόν 
που ασκεί κάποια τέχνη, αλλά όχι σαν επάγγελμα. 
lΣτο δεύτερο στίχο της πρώτης στροφής, η φράση: “ άκρα θαλάσσης, ουρανού και γης 
ειρήνη” θυμίζει το στίχο του Σολωμού: “άκρα του τάφου σιωπή στον κάμπο βασιλεύει” από 
το ποιήμα του: “Ελεύθεροι Πολιορκημένοι”, κάτι το οποίο δείχνει την επιρροή του τελευταίου 
στον Ιάκωβο Πολυλά.
lΣτον τρίτο και τέταρτο στίχο της δεύτερης στροφής, με τη λέξη “αιθέρας” ο ποιητής θέλει να 
εννοήσει το εξής: ο αιθέρας, δηλαδή τα ανώτατα στρώματα του ουρανού, προς τα οποία 
ανέκαθεν ρέπει η ψυχή μου, μου δίνει τα φτερά, ώστε με ήσυχη ορμή να πάω προς κόσμο 
άλλον (τον υπερουράνιο, δηλαδή, κόσμο των Ιδεών).
lΣτον πρώτο και δεύτερο στίχο της τρίτης στροφής ο ποιητής θέλει να εννοήσει το εξής:  
όσα πνεύματα (ιδέες) είδα εδώ (στον αισθητό κόσμο) στα είδωλά τους (στα πλάσματά τους· 
εννοεί τα αισθητά όντα), η φαντασία μου τα βλέπει εκεί (στον άλλον κόσμο) όχι σαν μέσα 
από καθρέφτη, αλλά ακαθρέφτιστα, όπως είναι δηλαδή στην πραγματικότητα.
l



ΤΕΛΟΣ

Χρήστος Μπέλεσης Α'2 – Εργασία    
Λογοτεχνίας



ΜΟΙΡΑΙΟΙ

ΒΑΡΝΑΛΗΣ



ΠΟΥ ΘΑ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΩ …

 Σελ.479 στο βιβλίο Α΄λυκείου

 http://users.sch.gr/symfo/sholio/kimena/varnalis_mirei.htm

http://users.sch.gr/symfo/sholio/kimena/varnalis_mirei.htm


ΜΕΡΙΚΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ 

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ

 Γεννήθηκε στον Πύργο της Ανατολικής Ρωμυλίας, το σημερινό (Μπουργκάς) 

της Βουλγαρίας το 1884, όπου βίωσε το κλίμα του ελληνοτουρκικού πολέμου του 

1897. Το επίθετό του, αν όχι καλλιτεχνικό δηλώνει καταγωγή από τη Βάρνα όπου 

έμεναν πολλοί Έλληνες — το επίθετο του πατέρα του ήταν Μπουμπούς. Το 1898 

τέλειωσε το Ελληνικό Σχολείο και συνέχισε την εκπαίδευσή του στα Ζαρίφεια 

διδασκαλεία της Φιλιππούπολης και έπειτα με την υποστήριξη του Μητροπολίτη 

Αγχιάλου ήρθε στην Αθήνα για να σπουδάσει φιλολογία και εκεί πήρε μέρος στη 

διαμάχη για το γλωσσικό ζήτημα ως υποστηρικτής των δημοτικιστών.



ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

 Ανακήρυξή του ως έναν από τους τρεις κορυφαίους 

ποιητές και πεζογράφους του κόσμου όλων των εποχών .

 Τιμητική του διάκριση με το διεθνές βραβείο 

γραμμάτων και τεχνών «Λένιν» από την πρώην ΕΣΣΔ το 

1959



ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι μοιραίοι είναι το δημοφιλέστερο ποίημα του Βάρναλη, 
χαρακτηρίστηκε ως ένα από τα κατορθώματα του νεοελληνικού 
λυρισμού.

Το ποίημα πρωτοδημοσιεύτηκε στο περιοδικό Μαύρος Γάτος το 1922 .

Ο κοινωνικός στόχος του ποιήματος είναι σαφής: να απεικονίσει με τα 
πιο παραστατικά χρώματα τη δυστυχία των απόκληρων της ζωής.





ΜΕΡΙΚΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΛΟΚΗ ΤΟΥ ΠΟΙΗΜΑΤΟΣ

 Ο χώρος όπου εκτυλίσσεται η δράση του αφηγηματικού αυτού 

ποιήματος είναι μια υπόγεια ταβέρνα γεμάτη καπνούς απ’ τα τσιγάρα 

και βρισιές απ’ τους θαμώνες. Ενώ, ως στοιχείο εξωτερικού χώρου 

τίθεται παρενθετικά η σημείωση για τον ενοχλητικό ήχο της 

λατέρνας. Συντίθεται, έτσι, το σκηνικό μιας φτωχογειτονιάς, της 

οποίας οι άνθρωποι βρίσκουν ως μόνη διαφυγή απ’ τη δυστυχία 

τους το πιοτό (να πάνε κάτου τα φαρμάκια).



 Ο αφηγητής αποτελεί μέλος της παρέας (πίναμε, α΄ 

πληθυντικό), που χθες το βράδυ -όπως και κάθε βράδυ άλλωστε-

συναντήθηκε στην υπόγεια αυτή ταβέρνα, για να πνίξει τα 

φαρμάκια της δύσκολης ζωής στο ποτό. Το σχόλιο «σαν όλα τα 

βραδάκια» καθιστά σαφές πως η καταφυγή στο ποτό, αλλά και η 

συνάντηση των φίλων, συνιστά μια επαναλαμβανόμενη διαδικασία∙ 

έναν τρόπο ζωής, που φανερώνει παραστατικά την ένταση της 

δυστυχίας που βιώνουν, και τη συνεπαγόμενη ανάγκη να 

αποζητούν την παρηγοριά της συντροφικότητας.



ΠΑΡΝΑΣΣΙΣΜΟΣ

 Ο παρνασσισμός είναι ένα λογοτεχνικό κίνημα που εμφανίζεται στη 

Γαλλία γύρω στα μέσα του 19ου αιώνα, ως αντίδραση προς το 

ρομαντισμό. Ο παρνασσισμός δίνει μεγάλη σημασία στην ακρίβεια της 

έκφρασης, στη λεπτομέρεια, προσπαθεί να καλλιεργήσει μιαν απρόσωπη 

και αντικειμενική ποίηση, εκφράζοντας το επιστημονικό πνεύμα της 

εποχής. Σε ό,τι αφορά την επεξεργασία του στίχου σέβεται τους 

ρυθμικούς, μετρικούς και στιχουργικούς κανόνες, καθώς και την 

ομοιοκαταληξία και γενικά ενδιαφέρεται υπερβολικά για τη μορφή. Οι 

παρνασσικοί ποιητές αντλούν τα θέματά και τις εικόνες από τη μυθολογία 

και την ιστορία, αναζητούν την έμπνευση στους χαμένους πολιτισμούς της 

αρχαιότητας, ιδίως στον ελληνικό και τον ινδικό.



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΗΚΑ 

ΠΑΡΝΑΣΣΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΠΟΙΗΜΑ

 Ομοιοκαταληξία

 Ψυχρός ποιητικός τόνος

 Δημοτική γλώσσα

 Εικόνες

 Ιαμβικός δεκαπεντσύλλαβος

 Χρήση φυσικών στοιχείων



ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΗΜΑΤΟΣ

 Ο τίτλος δηλώνει ότι το ύφος που θα ακολουθήσει θα είναι 

δραματικό , βαρύ και θλιβερό .

 Στην πρώτη στροφή δίνονται στοιχεία για: το περιβάλλον 

(ταβέρνα) , Το επίπεδο έμψυχου περιβάλλοντος (βρισιές) , 

πρόσωπα (τα μέλη μιας παρέας) , απασχόληση των μελών της 

παρέας (πίνουν πιοτό), ο χρόνος(εψές αλλα αναφέρει ότι 

συγκεντρώνονταν κάθε  βράδυ) .



 Το ψυχικό κλίμα : Επικρατεί κλίμα δυσάρεστο και βαρύ που 

υποδηλώνεται τόσο με τον τίτλο όσο και με την φρασεολογία που 

επιλέγει ο συγγραφέας να χρησιμοποιήσει 

(καπνούς,βρισιές,υπόγεια ταβέρνα,στρίγκλιζε,φαρμάκια)

 Τα φυσικά στοιχεία τα παρουσιάζει ο ποιητής με τα ακόλουθα 

εκφραστικά μέσα : με πλήθος παραστατικές εικόνες , με ζωηρή 

αντίθεση των εικόνων  , με την πολλαπλή αποστροφή και 

επιφώνηση στα πέντε στοιχεία της φύσης , με μεταφορές με το 

ασύνδετο σχήμα .



ΣΤΙΧ ΟΥΡ Γ ΙΚΕΣ ΠΑΡ ΑΤΗΡ ΗΣΕΙΣ

 Το ποίημα χωρίζεται σε έξι εξάστιχες στροφές ΄ οι 

εννεασύλλαβοι στίχοι εναλλάσσονται με τους οχτασύλλαβους 

(9,8,9,8,9,9) και η ομοικαταληξία είναι ζευγαρο-πλεχτή . 

 Κάθε στίχος έχει ολοκληρωμένο νόημα .



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ



Πατρίδες! Αέρας, γη, νερό, φωτιά! Στοιχεία
αχάλαστα, και αρχή και τέλος των πλασμάτων,
σα θα περάσω στη γαλήνη των μνημάτων,
θα σας ξαναβρώ, πρώτη και στερνή ευτυχία!

Αέρας μέσα μου ο λαός των ονειράτων
στον αέρα θα πάει· θα πάει στην αιωνία
φωτιά, φωτιά κι ο λογισμός μου, τη μανία
των παθών μου θα πάρ' η λύσσα των κυμάτων.

Το χωματόπλαστο κορμί χώμα και κείνο
αέρας, γη, νερό, φωτιά θα ξαναγίνω,
κι απ' των ονείρων τον αέρα, κι απ' την πύρα

του λογισμού, κι από τη σάρκα τη λιωμένη,
κι απ' των παθών τη θάλασσα πάντα θα βγαίνει
ήχου πνοή, παράπονο, σαν από λύρα.

Κωστής Παλαμάς
Πατρίδες! αέρας,γη… 



Κ.Παλαμάς Βιογραφικό

• Ο Κωστής Παλαμάς (πάτρα, 13 Ιανουαρίου 1859 – Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 
1943) ήταν ποιητής, πεζογράφος, θεατρικός συγγραφέας, ιστορικός και 
κριτικός της λογοτεχνίας. Θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους 
Έλληνες ποιητές, με σημαντική συνεισφορά στην εξέλιξη και ανανέωση της 
νεοελληνικής ποίησης. Αποτέλεσε κεντρική μορφή της λογοτεχνικής γενιάς 
του 1880, πρωτοπόρος, μαζί με το Νικό Κάμπα και το Γεώργιο Δροσίνη, 
της αποκαλουμένης Νέας Αθηναϊκής (ή Παλαμικής) σχολής. Επίσης, είχε 
σπουδάσει και ως θεατρικός παραγωγός της ελληνικής 
λογοτεχνίας. Ο Παλαμάς ήταν ένας από τους πολυγραφότερους Έλληνες 
λογοτέχνες και πνευματικούς ανθρώπους. Δημοσίευσε 
συνολικά σαράντα ποιητικές συλλογές, καθώς και θεατρικά
έργα , κριτικά και ιστορικά δοκίμια, συγκριτικές μελέτες 
και βιβλιοκριτικές. Την επιμέλεια της επανέκδοσης των 
έργων του μετά το θάνατό του ανέλαβε ο γιος του
Λέανδρος Παλαμάς, επίσης ποιητής και κριτικός της 
λογοτεχνίας.



Κ.Παλαμάς Χαρακτηριστικά ποιητικής γραφής

• «ποιητής του καιρού του και του γένους του»

• ποίηση στο μεταίχμιο ανάμεσα στον 19ο και στον 20ο αιώνα από μια προσωπικότητα που οικοδομήθηκε με 
τις προϋποθέσεις του 19ου αιώνα, δημιουργώντας ένα έργο που κρίνεται με τα δεδομένα του 20ου αι.

• τεράστιο έργο σε θέματα όχι μόνο λογοτεχνίας αλλά και γενικότερα του νεοελληνικού πολιτισμού

• Ρομαντισμός

• λυρισμός

• το έργο του αναμετράται με ολόκληρη την ελληνική παράδοση και προσπαθεί να ανασυνθέσει την 
ποιητική ταυτότητα του Νέου Ελληνισμού, μια ενότητα που βασίζεται στην πίστη για τη συνέχεια της 
ελληνικής ψυχής, αλλά και στην αέναη μεταμόρφωσή της

• σύνθεση στοιχείων διαφορετικών παραδόσεων

• πεποίθηση στην υπεροχή της δημοτικής ποίησης

• ενσωμάτωση στην ποίησή του των συμβόλων του λαϊκού πολιτισμού

• δημιουργική επεξεργασία της δημοτικής γλώσσας

• στιχουργική δεξιοτεχνία και χρήση κατά συρροή εκφραστικών σχημάτων

• προσπάθεια δημιουργίας αισθητικής διάθεσης

• τρυφερότητα και ανθρωπιά, ευγένεια

• ερωτισμός

• σατιρική οξύνοια

• ιστορικό όραμα και προβολή της Μεγάλης Ιδέας

• στα μικρά του ποιήματα: ήσσων τόνος και μελαγχολική διάθεση, εξομολογητική διάθεση 

• χρήση Σονέτων 



Θεωρία του Εμπεδοκλή 

• αέρας, γη, νερό, φωτιά: κατά τη θεωρία του Εμπεδοκλή του Ακραγαντίνου
τα τέσσερα αυτά στοιχεία είναι αιώνιες κοσμογονικές αρχές. Η γένεση και η 
φθορά δεν είναι τίποτα άλλο παρά η ένωση και η διάλυση των στοιχείων 
αυτών

• Βασισμένο στο αρχαίο ελληνικό πνεύμα και στην φιλοσοφία του Εμπεδοκλή. 
Σύμφωνα με την οποία τα πάντα δημιουργούνται από την ένωση 4 
στοιχείων του νερού, της γης, και του αέρα και καταλήγουν πάλι σε αυτά τα 
στοιχεία. Βασισμένος λοιπόν σε αυτή τη θεωρία ο Παλαμάς μίλα για τη 
δημιουργία του από αυτά τα στοιχεία και την επανένωση μαζί τους μετά το 
θάνατό του. 

Ιστορικό πλαίσιο/ Βασική ιδέα 



Κ.Παλαμάς Λογοτεχνικό ρεύμα

Παρνασσισμός:
• Αναπτύχθηκε στη Γαλλία στα μέσα του 19ου αιώνα και εμφανίστηκε στην Ελλάδα 

το 1880
• Κύριοι εκφραστές: Κωστής Παλαμάς, Ιωάννης Γρυπάρης, Γεώργιος Δροσίνης, Ν. 

Καμπάς, Αριστομένης Προβελέγγιος, Λορέντζος Μαβίλης κ.α. 

Χαρακτηριστικά στοιχειά:
• πιστότητα
• ρεαλιστική αναπαράσταση
• απάθεια
• απουσία της υπερβολής συναισθημάτων
• στατικότητα
• ακριβής περιγραφές
• επιμονή στην αναζήτηση των κατάλληλων λέξεων
• απόλυτη τελειότητα 
• απόλυτη πειθαρχία 
• άντληση των θεμάτων από την αρχαιότητα.



Στοιχεία παρνασσισμού στο κείμενο
● Ομοιοκαταληξία 

‘’Το χωματόπλαστο κορμί χώμα και κείνο
αέρας, γη, νερό, φωτιά θα ξαναγίνω’’ 

● Δεν υπάρχει ανθρώπινη παρουσία, αφού γίνεται αναφορά μόνο στα 
στοιχειά της φύσης

● Σέβεται τους ρυθμικούς, μετρικούς και στιχουργικούς κανόνες 
καθώς υπάρχει ρυθμός και μετρό 

● Δημοτική γλωσσά

● Εικόνες κοσμογονικές από μυθολογία

● Ενδιαφέρεται για τη μορφή

● Αισθητική αρτιότητα – ισορροπία μορφής με στοχαστική και λυρική 
διάθεση 



Κ.Παλαμάς ανάλυση ποιήματος 

● Στ. 1-2 ‘’Πατρίδες! Αέρας, γη, νερό, φωτιά! Στοιχεία
αχάλαστα, και αρχή και τέλος των πλασμάτων’’

Η  θεωρία  του  Εμπεδοκλή  για  τα  τέσσερα  κοσμογονικά  στοιχεία  

●Στ.3 ‘’σα θα περάσω στη γαλήνη των μνημάτων’’

Κλείνει  ο  κύκλος  της  ζωής  
● Στ.4 ‘’θα σας ξαναβρώ, πρώτη και στερνή ευτυχία!’’

Επιστροφή  στα  πρώτα,  κοσμογονικά  στοιχεία
●Στ.5-8 ‘’Αέρας μέσα μου ο λαός των ονειράτων

στον αέρα θα πάει· θα πάει στην αιωνία
φωτιά, φωτιά κι ο λογισμός μου, τη μανία
των παθών μου θα πάρ' η λύσσα των κυμάτων.’’

Αέρας-όνειρα-φωτιά-λογισμός-νερό-πάθη..

Συνεχείς διασκελισμοί σα να διαλύεται ο στίχος με τη διάλυση των στοιχείων



●Στ.9 ‘’Το χωματόπλαστο κορμί χώμα και κείνο’’

Χώμα = κορμί, κυκλική μορφή

●Στ.10 ‘’αέρας, γη, νερό, φωτιά θα ξαναγίνω,’’

Επανάληψη θέματος, κυκλική μορφή

●Στ.11-13 ‘’κι απ' των ονείρων τον αέρα, κι απ' την πύρα
του λογισμού, κι από τη σάρκα τη λιωμένη,
κι απ' των παθών τη θάλασσα πάντα θα βγαίνει’’

Νέα ανάπτυξη του θέματος, κυκλική μορφή με βαθμιαία αύξηση της έντασης

●Στ.14 ‘’ήχου πνοή, παράπονο, σαν από λύρα.’’

Μετά  τη  διάλυση  μένει  η  ποίηση,  κατεξοχήν  πατρίδα  του  ποιητή,  
αθάνατη  πραγματικότητα  σαν  την  ψυχή…



Κ.ΒΑΡΝΑΛΗΣ

Γ. ΜΗΛΑΣ   Α2 
ΠΠΓΕΛ  ΙΩΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ
Σχ.΄Ετος: 2014-15



Οι πόνοι της Παναγιάς (απόσπασμα)

Πού να σε κρύψω, γιόκα μου, να μη σε φτάνουν οι κακοί;
Σε ποιο νησί του Ωκεανού, σε ποια κορφήν ερημική;
Δε θα σε μάθω να μιλάς και τ' άδικο φωνάξεις
Ξέρω πως θάχεις την καρδιά τόσο καλή, τόσο γλυκή,
που με τα βρόχια της οργής ταχιά θενά σπαράξεις.

Συ θα ‘χεις μάτια γαλανά, θα 'χεις κορμάκι τρυφερό,
θα σε φυλάω από ματιά κακή και από κακό καιρό,
από το πρώτο ξάφνιασμα της ξυπνημένης νιότης.
Δεν είσαι συ για μάχητες, δεν είσαι συ για το σταυρό.
Εσύ νοικοκερόπουλο, όχι σκλάβος, όχι σκλάβος ή προδότης

Τη νύχτα θα σηκώνομαι κι αγάλια θα νυχοπατώ,
να σκύβω την ανάσα σου ν’ ακώ, πουλάκι μου ζεστό
να σου τοιμάζω στη φωτιά γάλα και χαμομήλι,
κ’ υστέρα απ' το παράθυρο με καρδιοχτύπι να κοιτώ
που θα πηγαίνεις στο σκολιό με πλάκα και κοντύλι...

Κι αν κάποτε τα φρένα σου το Δίκιο, φως της αστραπής,
κι η Αλήθεια σου χτυπήσουνε, παιδάκι μου, να μη την πεις.
Θεριά οι ανθρώποι, δεν μπορούν το φως να το σηκώσουν.
Δεν είναι αλήθεια πιο χρυσή σαν την αλήθεια της σιωπής.
Χίλιες φορές να γεννηθείς, τόσες θα σε σταυρώσουν.

Ώχου, μου μπήγεις στην καρδιά, χίλια μαχαίρια και σπαθιά.
στη γλώσσα μου ξεραίνεται το σάλιο, σαν πικρή αψιθιά!
- Ω! πώς βελαζεις ήσυχα, κοπάδι εσύ βουνίσιο...-
Βοηθάτε, ουράνιες δύναμες, κι ανοίχτε μου την πιο βαθιά
την άβυσσο, μακριά απ’ τους λύκους να κρυφογεννήσω!



Γεννήθηκε: 14 Φεβρουαρίου 1884, Μπουργκάς(Πύργος), Βουλγαρία
Απεβίωσε: 16 Δεκεμβρίου 1974, Αθήνα

Παντρεύτηκε τη Δώρα Μοάτσου το 1929. Σπούδασε στο Εθνικό και 
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών . Υπηρέτησε στη Μέση Εκπαίδευση 
και αργότερα (1919-22), με κρατική υποτροφία, σπούδασε στο Παρίσι 
Νεοελληνική Φιλολογία και Αισθητική. Εκεί έζησε στο κλίμα της γενικής 
απογοήτευσης που προκάλεσε ο Α' Παγκόσμιος Πόλεμος.
Στα ποιήματα της πρώτης περιόδου (προ του 1922) είναι έντονος ο 

αισθησιασμός και το βαθύ μουσικό αίσθημα. Επίσης φαίνονται εδώ και οι 
επιδράσεις που δέχτηκε από τον Παρνασσισμό. Η πολιτική του ιδεολογία 
επηρέασε την ποίηση, την πεζογραφία και τις κριτικές του μελέτες.
Στα ποιήματα της δεύτερης περιόδου η σάτιρα και ο σαρκασμός 

εναλλάσσονται με τους λυρικούς τόνους ενώ ο ανθρώπινος πόνος είναι ένα 
από τα κυρίαρχα θέματά του.
Τιμήθηκε με το διεθνές βραβείο γραμμάτων και τεχνών «Λένιν» από την 
πρώην ΕΣΣΔ το 1959

Κ.ΒΑΡΝΑΛΗΣ



ΕΡΓΑ ΤΟΥ  Κ.ΒΑΡΝΑΛΗ

Ποιητικές συνθέσεις
_ Ο Προσκυνητής (1919)
_ Το Φως που καίει 
_ Σκλάβοι Πολιορκημένοι (1927)

Πεζά και κριτικά έργα
_  Ο λαός των μουνούχων (1923)
_ Ο Σολωμός χωρίς μεταφυσική (1925)
_ Η Αληθινή απολογία του Σωκράτη 
(1931)
_ Αληθινοί άνθρωποι (1938)
_ Το ημερολόγιο της Πηνελόπης (1947)
_ Πεζός λόγος (1957)
_ Σολωμικά (1957)
_ Αισθητικά Κριτικά Α και Β (1958)
_ Άνθρωποι. Ζωντανοί - Αληθινοί (1958)
_ Οι δικτάτορες (1965)
_ Φιλολογικά Απομνημονεύματα (1980)

Θέατρο
_ Άτταλος ο Τρίτος (1972)

Μεταφράσεις
_ Αριστοφάνης - Βάτραχοι

_ Αριστοφάνης - Εκκλησιάζουσες
_ Αριστοφάνης - Ιππείς
_ Αριστοφάνης - Λυσιστράτη
_ Αριστοφάνης - Πλούτος
_ Ευριπίδης - Ιππόλυτος
_ Ευριπίδης - Τρωαδίτισσες
_ Κινέζικα τραγούδια
_ Μολιέρος - Μισάνθρωπος
_ Ευγένιος Ποτιέ - Η Διεθνής

Ποιητικές συλλογές
_ Κηρήθρες (1905)
_ Ποιητικά (1956)
_ Ελεύθερος κόσμος (1965)
_ Οργή λαού (1975)



Το ποίημα ανήκει στο ρεύμα του 
Παρνασσισμού εάν και έχει πολλά 
συμβολικά στοιχεία. Είναι 
Παρνασσιστικό  διότι έχει Ιαμβικό 
Δεκαεξασύλλαβο στίχο με 
ομοιοκαταληξία. Υπάρχει όμως και ο 
Συμβολισμός. Η Παναγιά εδώ 
συμβολίζει την κάθε μάνα που πονά και 
ανησυχεί για το παιδί  που θα φέρει 
στον κόσμο.

Το απόσπασμα ανήκει στο πρώτο μέρος της ποιητικής σύνθεσης «Σκλάβοι 
Πολιορκημένοι» που δημοσιεύτηκε στα 1927.
Σε αυτό ο ποιητής εξανθρωπίζει την Παναγία, έτσι ώστε να εκφράσει τον 

πόνο της μητέρας για το παιδί της. Γιατί, ενώ νιώθει αγάπη και στοργή γι' 

αυτό, δεν μπορεί να μην προαισθάνεται το κακό που θα το βρει.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΟΙΗΜΑΤΟΣ



Πού να σε κρύψω, γιόκα μου, να μη σε φτάνουν οι κακοί;
Σε ποιο νησί του Ωκεανού, σε ποια κορφήν ερημική;
Δε θα σε μάθω να μιλάς και τ' άδικο φωνάξεις
Ξέρω πως θάχεις την καρδιά τόσο καλή, τόσο γλυκή,
που με τα βρόχια της οργής ταχιά θενά σπαράξεις.

Ο ποιητής παρουσιάζει αντιηρωϊκά την 
Παναγία, καθώς εκείνη σκέφτεται πώς 
να γλιτώσει το παιδί της από το μίσος 
και την κακία του κόσμου.

Συ θα ‘χεις μάτια γαλανά, θα 'χεις κορμάκι τρυφερό,
θα σε φυλάω από ματιά κακή και από κακό καιρό,
από το πρώτο ξάφνιασμα της ξυπνημένης νιότης.
Δεν είσαι συ για μάχητες, δεν είσαι συ για το σταυρό.
Εσύ νοικοκερόπουλο, όχι σκλάβος, όχι σκλάβος ή προδότης

Η μητέρα σκέφτεται το μέλλον του 
παιδιού της και το πλάθει με τη 
φαντασία της ήσυχο και ειρηνικό, μακριά 
από κινδύνους και σταυρούς. Η 
παρουσίαση αυτή είναι  ανθρώπινη,  
ρεαλιστική.

Τη νύχτα θα σηκώνομαι κι αγάλια θα νυχοπατώ,
να σκύβω την ανάσα σου ν’ ακώ, πουλάκι μου ζεστό
να σου τοιμάζω στη φωτιά γάλα και χαμομήλι,
κ’ υστέρα απ' το παράθυρο με καρδιοχτύπι να κοιτώ
που θα πηγαίνεις στο σκολιό με πλάκα και κοντύλι...

Η μητέρα φροντίζει λοιπόν το παιδί της με 
κάθε τρόπο. Μπορούμε να πούμε πως η 
στροφή αυτή αποτελεί ύμνο στην μητέρα 
που εξαφανίζει το εγώ της, προκειμένου να 
μεγαλώσει το παιδί της .



Κι αν κάποτε τα φρένα σου το Δίκιο, φως της αστραπής,
κι η Αλήθεια σου χτυπήσουνε, παιδάκι μου, να μη την πεις.
Θεριά οι ανθρώποι, δεν μπορούν το φως να το σηκώσουν.
Δεν είναι αλήθεια πιο χρυσή σαν την αλήθεια της σιωπής.
Χίλιες φορές να γεννηθείς, τόσες θα σε σταυρώσουν.

Οι άνθρωποι δεν δέχονται την αλήθεια, 
αλλά αντιδρούν, προσπαθώντας να 
καταπνίξουν τις φωνές που υπερασπίζουν το 
δίκαιο. Η αγάπη της μάνας της υπαγορεύει 
μια αντιηρωική στάση απέναντι στη ζωή. 
Ο ποιητής παρομοιάζει τους ανθρώπους με 
θεριά, θέλοντας να τονίσει πως ακολουθούν 
το δίκαιο του ισχυρότερου, χωρίς να 
ενδιαφέρονται για τα δικαιώματα
των άλλων. Στοχεύουν μόνο στην 
ικανοποίηση των προσωπικών τους 
συμφερόντων Ώχου, μου μπήγεις στην καρδιά, χίλια μαχαίρια και σπαθιά.

στη γλώσσα μου ξεραίνεται το σάλιο, σαν πικρή αψιθιά!
- Ω! πώς βελαζεις ήσυχα, κοπάδι εσύ βουνίσιο...-
Βοηθάτε, ουράνιες δύναμες, κι ανοίχτε μου την πιο βαθιά
την άβυσσο, μακριά απ’ τους λύκους να κρυφογεννήσω!

Εδώ η αγωνία της Παναγίας-μάνας κορυφώνεται, καθώς διαβλέπει επικίνδυνο το 
μέλλον του παιδιού της και δεν ξέρει πώς να το προστατεύσει.



Ο ποιητής παρουσιάζει αντιηρωϊκά την Παναγία, καθώς εκείνη σκέφτεται πώς να 
γλιτώσει το παιδί της από το μίσος και την κακία του κόσμου. Πιστεύει και ο ίδιος ότι το 
καλό  και η αλήθεια πνίγονται από την κακία και την εκμετάλλευση του κόσμου.
Βέβαια, ο Βάρναλης γνωρίζει την αξία του κοινωνικού αγώνα και την

αδιαφορία για κοινωνική πάλη. Όμως, γνωρίζει πως μια μάνα δεν εύχεται ποτέ για το 
παιδί της να γίνει ήρωας ή να πεθάνει, θυσιάζοντας τη ζωή του για κανένα σκοπό.



Εμένα τα τραγούδια μου ήταν 
μόνο για ‘Κείνον

ΜΑΡΙΑ ΠΟΛΥΔΟΥΡΗ



Βιογραφικά Στοιχεία – Παιδική ηλικία

Η Μαρία Πολυδούρη γεννήθηκε την 
1η Απριλίου του 1902 στην 
Καλαμάτα.

Η πρώτη της επαφή με τα ελληνικά 
γράμματα ήταν το πεζοτράγουδο         
«Ο πόνος της μάνας»                            
σε ηλικία δεκατεσσάρων                       
ετών που δημοσιεύτηκε                               
στο περιοδικό «Οικογενειακός                       
αστήρ»



Βιογραφικά Στοιχεία – Καρυωτάκης 
Το 1921 μετατέθηκε στη Νομαρχία Αθηνών και 

παράλληλα εγγράφηκε στη Νομική Σχολή 
του Πανεπιστημίου Αθηνών. Στην υπηρεσία της 
εργαζόταν και ο ομότεχνός της Κώστας Καρυωτάκης. 
Γνωρίστηκαν και μεταξύ τους αναπτύχθηκε ένας 
σφοδρός έρωτας. 

Το καλοκαίρι του 1922 ο Καρυωτάκης ανακάλυψε ότι 
έπασχε από σύφιλη και ζήτησε από την Πολυδούρη να 
χωρίσουν. Εκείνη του πρότεινε να παντρευτούν χωρίς 
να κάνουν παιδιά, όμως εκείνος ήταν πολύ περήφανος 
για να δεχτεί τη θυσία της. 



Βιογραφικά Στοιχεία – Μετέπειτα χρόνια 

Το 1924 μπήκε στη ζωή της ο δικηγόρος 
Αριστοτέλης Γεωργίου, που μόλις είχε 
επιστρέψει από το Παρίσι. Ήταν νέος, 
ωραίος και πλούσιος και η Πολυδούρη    
τον αρραβωνιάστηκε στις αρχές του    
1925, κυρίως από αντίδραση στην   
άρνηση του Καρυωτάκη.

Το 1926 διέλυσε τον αρραβώνα της με        
την δικαιολογία ότι «δεν τον αγαπούσε»      
και έφυγε για το Παρίσι, όπου και 
προσβλήθηκε από φυματίωση.



Βιογραφικά Στοιχεία - Θάνατος

Επέστρεψε στην Αθήνα το 1928 και 
συνέχισε τη νοσηλεία της στο 
Νοσοκομείο Σωτηρία, όπου έμαθε για 
την αυτοκτονία του Κώστα 
Καρυωτάκη. Τον ίδιο χρόνο 
κυκλοφόρησε την πρώτη της ποιητική 
συλλογή Οι τρίλλιες που σβήνουν και 
το 1929 τη δεύτερη, Ηχώ στο χάος. 

Η φυματίωση όμως τελικά την κατέβαλε 
και τα ξημερώματα της 29ης 
Απριλίου 1930 άφησε την τελευταία 
της πνοή με ενέσεις μορφίνης που 
της πέρασε ένας φίλος της στην 
Κλινική Χριστομάνου, σε ηλικία 28 
ετών



Χαρακτηριστικά Γραφής
Η ποιήτρια χαρακτηρίζεται για τους μελαγχολικούς της 

στίχους, ατημέλητους και με τάσεις φυγής.
Τα ποιήματά της καλλιεργούν την αίσθηση του 

ανικανοποίητου, της παρακμής.
Σήμα κατατεθέν της είναι ο πηγαίος λυρισμός, ενώ οι 

θεματικοί άξονες που επιλέγει είναι ο θάνατος και ο 
έρωτας.



Επιρροές

Ο τρόπος γραφής της ήταν επηρεασμένος 
από:

τον ξαφνικό και πρόωρο θάνατο των γονέων 
της, 
τις φεμινιστικές αντιλήψεις της,
τον έρωτα της με τον ποιητή                     

Κώστα Καρυωτάκη,
τα μανιάτικα μοιρολόγια.



Εμένα τα τραγούδια μου ήταν μόνο 
για Κείνον.
Τι θέλω πια να δέχομαι την προστασία της Μούσας;
Να σφίγγω την καρδιά μου να δεχτεί

τις νέες αγάπες, πίστες και χαρές της,
τάχα πως είναι μοίρα μου κ' είναι και διαλεχτή!

Πάει ο καιρός που αχτιδωτό το αστέρι της ματιάς μου
έφεγγε και των θείων και των γηίνων.
Ω των παθών δεν κράτησα εγώ την ανόσια Λύρα,
εμένα τα τραγούδια μου ήταν μόνο για Κείνον.

Και τραγουδούσα τον καημό της άσπιλης ψυχής μου
μεσ’ στων δακρύων την ευχαριστία

κι όλη η χαρά του τραγουδιού μου ήταν, πως τη φωνή μου
θα τη δεχόταν μια βραδιά μπρος στη φτωχή του εστία.



Εμένα τα τραγούδια μου ήταν μόνο 
για Κείνον.

Κι ως διάβαζα στα μάτια του κάποτε τη χαρά του,
ποια δόξα ακριβή να πω;

Στο χωρισμό μας τού ‘φερναν σα χελιδόνια οι στίχοι
μήνυμα, πως από μακριά διπλά τον αγαπώ.

Τώρα καμιά, καμιάν ηχώ δεν άφησε η φωνή μου
σπαραχτική όταν γέμισε μιας νύχτας το σκοτάδι.

Όμως όλοι φοβήθηκαν κι εγώ πιστεύω ακόμα
αληθινά πως τη βαριά χτύπησα πόρτα του Άδη.

Λοιπόν γιατί να δέχομαι το κάλεσμα της Μούσας;
Σαρκάζει η πίστη μέσα μου των θείων και των γηίνων.

Μια ανόσια Λύρα των παθών σε μένα δεν ταιριάζει.
Εμένα τα τραγούδια μου ήταν μόνο για Κείνον.



Ιστορικό-Κοινωνικό πλαίσιο

Το ποίημα αυτό γράφτηκε το 1929, ένα 
χρόνο αργότερα από την αυτοκτονία του 
Καρυωτάκη.

Η ποιήτρια εκείνη την περίοδο 
νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Σωτηρία 
λόγω φυματίωσης. 



Θεματικοί Άξονες

Το ποίημα πραγματεύεται την απελπισία
της ποιήτριας και την αίσθηση της 
ματαιότητας, αφού ό,τι αγαπούσε δεν 
υπάρχει πια.

Ακόμα, κύριος θεματικός άξονας του 
ποιήματος είναι και ο έρωτας, καθώς, 
όπως μαρτυρά και ο τίτλος, τα 
τραγούδια, δηλαδή τα ποιήματά της, 
ήταν μόνο για εκείνον που αγαπούσε.



Λογοτεχνικό ρεύμα

Η Μαρία Πολυδούρη ανήκει στο ρεύμα του 
νεοσυμβολισμού μαζί με άλλους ποιητές 

της γενιάς του 1920-1930.

Κώστας Ουράνης
Ναπολέων Λαπαθιώτης Κώστας 

Καρυωτάκης



Χαρακτηριστικά Νεοσυμβολισμού

Το ρεύμα του νεοσυμβολισμού 
χαρακτηρίζεται από:

Μελαγχολία, απαισιοδοξία ματαιότητα.
«Όμως όλοι φοβήθηκαν κι εγώ πιστεύω ακόμα 
αληθινά πως τη βαριά χτύπησα πόρτα του Άδη.»

Πλούσιο λυρικό στοιχείο
«Και τραγουδούσα τον καημό της άσπιλης ψυχής μου
μεσ’ στων δακρύων την ευχαριστία
Και όλη η χαρά του τραγουδιού μου ήταν, πως τη φωνή 

μου
θα την δεχόταν μια βραδιά μπρος στην φτωχή του                   

εστία»



Χαρακτηριστικά Νεοσυμβολισμού
Έκφραση τραυματικών συναισθημάτων

«Τώρα καμιά, καμιάν ηχώ δεν άφησε η φωνή μου
σπαραχτική όταν γέμισε μιας νύχτας το σκοτάδι.»

Φυγή στο παρελθόν, νοσταλγία για ό,τι έχει χαθεί 
οριστικά

«Πάει ο καιρός που αχτιδωτό το αστέρι της ματιάς μου 
έφεγγε και των θείων και των γηίνων.»

Έκφραση εσωτερικών ψυχικών κυματισμών
«Να σφίγγω την καρδιά μου να δεχτεί

τις νέες αγάπες, πίστες και χαρές της,
τάχα πως είναι μοίρα μου κ' είναι και διαλεχτή!»

Αποκάλυψη ατόμου τραυματισμένου από την 
πραγματικότητα

«Στο χωρισμό μας τού ‘φερναν σα χελιδόνια οι στίχοι
μήνυμα, πως από μακριά διπλά τον αγαπώ.»



Ανάλυση

Ήταν 1929. Η Πολυδούρη
νοσηλεύεται στο σανατόριο Σωτηρία
με φυματίωση. Εκεί, γράφει δύο
ποιητικές συλλογές, «Οι τρίλλιες
που σβήνουν» και «Ηχώ στο χάος»
που περιέχουν πολυάριθμα
ποιήματα. Ένα από αυτά είναι και
το ποίημα «Εμένα τα τραγούδια μου
ήταν μόνο για Κείνον.»



Το ποίημα αυτό είναι σχεδόν σκεπασμένο από άλλα 
γνωστότερα όπως το «Γιατί με αγάπησες» ή το «Κοντά 
σου». Έχουν, όμως, και τα τρία ένα κοινό στοιχείο. 
Μιλούν για το ίδιο πρόσωπο.

Ο Κώστας Καρυωτάκης, ομότεχνος της Πολυδούρη, ήταν 
το πρόσωπο που ενέπνευσε περισσότερο τις δύο 
ποιητικές συλλογές της.

Ανάλυση



Ανάλυση
Στο ποίημα αυτό διαγράφεται η μελαγχολία, η ματαιότητα 

και η θλίψη της ποιήτριας όταν πληροφορήθηκε τον 
θάνατο του πρώην συντρόφου της.

Τι θέλω πια να δέχομαι την προστασία της Μούσας;

Η Πολυδούρη απαρνείται την ιδιότητά της ως 
ποιήτρια, καθώς δεν έχει λόγο να γράψει 
άλλο, αφού τα τραγούδια της ήταν μόνο για 
κείνον.



Ανάλυση

Η ποιήτρια δηλώνει κατηγορηματικά πως οι στίχοι της 
είχαν αποδέκτη μόνο εκείνον. Δεν υπήρχε άλλος 
λόγος για να γράψει τα ποιήματά της και φυσικά δεν 
υπήρχε άλλος αποδέκτης. 

Και τραγουδούσα τον καημό της άσπιλης ψυχής μου

Από τη στιγμή, επομένως, που εκείνος δεν 
υπάρχει πια, η ποιήτρια δεν θεωρεί ότι έχει 
κανένα λόγο να δέχεται το κάλεσμα της 
Μούσας, δεν έχει κανένα λόγο να 
ανταποκρίνεται στις ποιητικές εμπνεύσεις.



Ανάλυση
Η Πολυδούρη δεν καταφεύγει στην ποίηση γιατί αποζητά 

από την ποιητική της ενασχόληση κάποιου είδος 
καταξίωση, ούτε έχει καμία πρόθεση να απευθύνει 
ερωτικό λόγο σε κάποιον που δεν είναι ο αγαπημένος 
της. 

Στο χωρισμό μας τού ‘φερναν σα χελιδόνια οι στίχοι
μήνυμα, πως από μακριά διπλά τον αγαπώ.

Τα τραγούδια της γράφτηκαν μόνο για εκείνον, γι’ αυτό 
και ο χαμός του έχει κλονίσει την πίστη μέσα της και 
την έχει οδηγήσει σε μια κυνική διάθεση απέναντι σε 
όσα συνεχίζουν να υπάρχουν από τη στιγμή που 
εκείνος έχει χαθεί.
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 Γεννήθηκε στην Αθήνα στις 31 Οκτωβρίου 1888.
 Ήταν γιός του Λεωνίδα Λαπαθιώτη ,μαθηματικού και ανώτατου στρατιωτικού, και της Βασιλικής 

Παπαδοπούλου ,ανιψιάς του Χαρίλαου Τρικούπη.
 Αν και έγραφε ποιήματα από παιδί εμφανίστηκε επίσημα στα γράμματα το 1905 στο περιοδικό 

Νουμάς.
 Λίγο αργότερα ,το 1907, ίδρυσε μαζί με άλλους 9 λογοτέχνες το περιοδικό Ηγησώ.
 Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών νομική χωρίς όμως να ασκήσει ποτέ του το επάγγελμα.
 Το φθινόπωρο του 1916, μαζί με τον πατέρα του, εγκαταστάθηκαν στη Θεσσαλονίκη και 

προσχώρησαν στο κίνημα της Εθνικής Άμυνας. Το πρώτο εξάμηνο του 1917, ο Λαπαθιώτης 
συνόδεψε τον πατέρα του στην Αίγυπτο για την στρατολόγηση εθελοντών για τον στρατό του 
κράτους της Θεσσαλονίκης. Στην Αίγυπτο γνώρισε τον Κ. Καβάφη.

 Ζούσε σε διώροφο νεοκλασικό αρχοντικό κάτω από το λόφο του Στρέφη. Στο σπίτι αυτό έζησε 
πάνω από 40 χρόνια και εκεί έγραψε το μεγαλύτερο μέρος του ποιητικού έργου του.

 Αυτοκτόνησε τη νύχτα της 7ης προς 8η Ιανουαρίου 1944, φτωχός και καταπονημένος από τα 
ναρκωτικά. Η κηδεία του έγινε με έρανο των φίλων του.

ΟΙΚΙΑ ΛΑΠΑΘΙΩΤΗ
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 Ο Λαπαθιώτης εκτός από ποιήματα, 
έγραψε επίσης πάνω από 100 
πεζογραφήματα, πολλές δεκάδες 
διηγήματα, καθώς και επιφυλλίδες 
και κριτικά και αισθητικά κείμενα. 
Το έργο του βρίσκεται σκορπισμένο 
σε περιοδικά και εφημερίδες. Η 
μοναδική του ποιητική συλλογή 
δημοσιεύτηκε το 1939, ενώ μετά τον 
θάνατό του, ο Άρης Δικταίος 
εξέδωσε, το 1964, τα ποιήματά του.

 Ποιήματα
 Τὰ καημένα τὰ πουλάκια
 Τὰ χλωμά τὰ κοριτσάκια
 Ἔχω ἕνα ἀηδόνι...
 Ποιητής
 Μυστικό...
 Ἐπεισόδιο
 Ἡ χαρά

 Συντριβή
 Ἀναμνήσεις
 Τὸ παλιό μας τραγούδι
 Μικρό Τραγούδι
 Παραμύθι
 Πόθος
 Στο νυχτερινό κέντρο
 Χειμωνιάτικο τοπίο
 Ἐκ βαθέων
 Στη φυλακή... 
 Κούραση 
 Κλείσε τὰ παράθυρα 
 Φαντάσματα
 Βαθύ κι ἐξαίσιο βράδυ 
 Μοναξιά 
 Ἑκάτης πάθη
 Νυχτερινό
 Οἱ μπερντέδες
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ΠΟΙΗΜΑΤΑ (ΣΥΝΈΧΕΙΑ…)
Ἐρωτικό
Οἱ κύκνοι τὸ φθινόπωρο Λυπήσου
Προσμένω πάλι 
Σπαρασμός 
Ἄτιτλο 
1939
Φάντασματα
Προσμονή
Εἶμαι μόνος...
Ἐρινύες 
Βαο, γαο, δαο 
Τ᾿ ἁπλὸ παιδί πού ἐγὼ ἀγαπῶ... 
Τραγούδι 
Ὅταν βραδιάζει
Ἕνας χαμένος κύκλος
 Ἀποχαιρετισμοί στη μουσική
 Ἀποχαιρετισμός 
Ἀποχαιρετιστήριο
Κραυγή

ΠΕΖΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ  ΚΑΙ  
ΑΛΛΑ  ΕΡΓΑ
«Οι Περιπέτειες του Κονστάν 
Λαβρέτ» ημιτελές μυθιστόρημα 
(πρωτόλειο)
«Νέρων ο Τύραννος», 1901 
θεατρικό παιδικό έργο, που το 
τύπωσε ο πατέρας του
«ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ», άρθρο στο 
Νουμά 1916
«Η Ζωή μου», ημιτελής 
αυτοβιογραφία (φτάνει έως το 
1917) που δημοσιεύτηκε σε 
συνέχειες στο περιοδικό Μπουκέτο 
το 1940.
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 Ο συμβολισμός είναι ένα ρεύμα που εμφανίστηκε στη Γαλλία στα τέλη του 19ου

αιώνα και επηρέασε κυρίως την ποίηση και λιγότερο τη μουσική και τη 
ζωγραφική .Γεννήθηκε ως αντίδραση στην ψυχρότητα του παρνασσισμού και 
αποτελεί μια επιστροφή στη ρομαντική ποίηση.

 ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΗΚΑ:
 Οι συμβολιστές δίνουν έμφαση στον εσωτερικό κόσμο των ανθρώπων.Τα 

αντικείμενα-πράγματα του εξωτερικού κόσμου και τα στοιχεία της φύσης 
χρησιμοποιούνται ως σύμβολα , για να αποδώσουν τα συναισθήματα, τις ψυχικές 
διαθέσεις τους.

 Υποβλητικότητα-Υπαινικτικότητα: στα ποιήματα υπάρχει ένα κλίμα ρευστό, 
θολό, ασαφές. Οι ιδέες και τα συναισθήματα δε λέγονται καθαρά, αλλά 
υποβάλλονται μέσα από εικόνες.

 Μελαγχολία, απαισιοδοξία, θλίψη, διάθεση ονειροπόλησης.
 Η μουσικότητα του στίχου (πλούσια ομοιοκαταληξία , λέξεις μελωδικές, 

επαναλήψεις λέξεων ή φράσεων) 
 Καινοτομίες στη μορφή και στην έκφραση: χαλαρή ομοιοκαταληξία , 

ανομοιοκατάληκτος ή ελεύθερος στίχος, πολλά και πρωτότυπα σχήματα, 
ιδιόρρυθμη σύνταξη, νέο λεξιλόγιο. 
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 Ποιητές της Νέας Αθηναϊκής 
σχολής(1900-1910):από το 
συμβολισμό επηρεάστηκαν οι 
Κωσταντίνος Χατζόπουλος, 
Γιάννης Καμπύσης, Σπήλιος 
Πασαγιάννης ,Απόστολος 
Μελαχρινός , Ιωάννης 
Γρυπάρης, Κωστής Παλαμάς, 
Κ.Π Καβάφης.

 Ποιητές της γενιάς του ‘20 
(νεοσυμβολιστές):Κώστας 
Καρυωτάκης, Κώστας Ουράνης
, Ναπολέων Λαπαθιώτης , 
Τέλλος Άγρας, Μήτσος 
Παπανικολάου, Μαρία 
Πολυδούρη.

 ΒΑΣΙΚΟΙ:
 Πώλ Βερλαίν 
 Αρθούρος Ρεμπώ
 Αλμπέρ Ζιρώ 
 Στεφάν Μαλλαρμέ
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 Βασικό θέμα του ποιήματος 
είναι η ματαιότητα της 
ανθρώπινης ύπαρξης , η 
ταλαιπωρία  και η δολιότητα 
της ανθρώπινης ψυχής. 
Γενικότερα όμως θίγει 
φιλοσοφικές ιδέες και 
ερωτήματα όπως τι είναι ο 
άνθρωπος ,ποια είναι η 
μοίρα του και τι αξίζει στη 
ζωή. Έτσι  ο συγγραφέας 
εκφράζει τους 
προβληματισμούς του και 
προσκαλεί τον αναγνώστη 
να προβληματιστεί κι αυτός 
πάνω σε σχετικά θέματα. 
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Τι  κάνω εδώ?
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ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ
Τ᾿ Ἄγνωστο γύρω καὶ παντοῦ κι ὁ 
Νόμος ὁ Τρανός του!
Κι ἐνῷ δὲν εἴμαστε παρὰ μορφὲς 
αὐτοῦ τ᾿ Ἀγνώστου,
φαντάσματα, ὅλοι καὶ καπνοί, στὴ 
δίνη τῆς ἀβύσσου,
-μὲ τ᾿ ὄνειρο, φτωχὴ ψυχή, γιὰ μόνη 
ἀπολαβή σου-,
μάταια φαντάσματα, τυφλά, ποὺ τὸ 
σκοτάδι σπέρνει,
ποὺ ἡ νύχτα φέρνει μία στιγμὴ κι ἡ 
νύχτα πάλι παίρνει,
χαμένοι, δίχως γυρισμό, μέσ᾿ στὸν 
αἰώνιο σάλο,
μισοῦμε κι ἐχθρευόμαστε καὶ κρίνει ὁ 
ἕνας τὸν ἄλλο...
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ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ
Τ᾿ Ἄγνωστο γύρω καὶ παντοῦ κι ὁ 
Νόμος ὁ Τρανός του!
Κι ἐνῷ δὲν εἴμαστε παρὰ μορφὲς 
αὐτοῦ τ᾿ Ἀγνώστου,
φαντάσματα, ὅλοι καὶ καπνοί, στὴ 
δίνη τῆς ἀβύσσου,
-μὲ τ᾿ ὄνειρο, φτωχὴ ψυχή, γιὰ 
μόνη ἀπολαβή σου-,
μάταια φαντάσματα, τυφλά, ποὺ τὸ 
σκοτάδι σπέρνει,
ποὺ ἡ νύχτα φέρνει μία στιγμὴ κι ἡ 
νύχτα πάλι παίρνει,
χαμένοι, δίχως γυρισμό, μέσ᾿ στὸν 
αἰώνιο σάλο,
μισοῦμε κι ἐχθρευόμαστε καὶ 
κρίνει ὁ ἕνας τὸν ἄλλο...



Ο ΔΩΔΕΚΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΓΥΦΤΟΥ
Κωστής Παλαμάς



ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 Ο Κωστής Παλαμάς ήταν ποιητής, πεζογράφος 
και θεατρικός συγγραφέας.

 Θεωρείται ένας από τους πιο σημαντικούς ποιητές 
με σημαντική συνεισφορά στην εξέλιξη και 
ανανέωση της νεοελληνικής ποίησης.

 Γεννήθηκε στις 13 Ιανουαρίου του 1859 και πέθανε 
στις 27 Φεβρουαρίου του 1943.



…
 Όταν ο ποιητής ήταν 6 χρονών έχασε και τους δύο 

γονείς του σε διάστημα σαράντα ημερών 
(Δεκέμβριος 1864-Φεβρουάριος 1865).

 Έζησε στο Μεσολόγγι από το 1867 ως το 1875 σε 
ατμόσφαιρα μάλλον δυσάρεστη και καταθλιπτική, 
που ήταν φυσικό να επηρεάσει τον ευαίσθητο 
ψυχισμό του, όπως φαίνεται και από ποιήματα που 
αναφέρονται στην παιδική του ηλικία.

http://el.wikipedia.org/wiki/1867
http://el.wikipedia.org/wiki/1875


ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ…

 Το ποιητικό του έργο είναι μεγάλο σε έκταση και σε 
σημασία και είχε τεράστια απήχηση στην εποχή 
του.

 Ο Μίκης Θεοδωράκης έχει πει ότι ο Παλαμάς είχε 
μεγαλύτερη επιρροή από 10 Πρωθυπουργούς.

 Το ενδιαφέρον για το έργο του μειώθηκε στη 
μεταπολεμική Ελλάδα, όταν επεκράτησαν 
διαφορετικά αισθητικά ρεύματα ενώ υποχώρησε και 
το ενδιαφέρον για την ποίηση γενικότερα.



Ο ΔΩΔΕΚΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΓΥΦΤΟΥ
 Μες τις παινεμένες χώρες, 

Χώρα
παινεμένη, θα 'ρθει κι η ώρα,
και θα πέσεις, κι από σέν ' 
απάνου η Φήμη
το στερνό το σάλπισμά της 
θα σαλπίσει
σε βοριά κι ανατολή, νοτιά και 
δύση.

Πάει το ψήλος σου, το 
χτίσμα σου συντρίμμι.
Θα 'ρθει κι η ώρα· εσένα ήταν 
ο δρόμος
σε βοριά κι ανατολή, νοτιά και 
δύση,
σαν το δρόμο του ήλιου· 
γέρνεις· όμως
το πρωί για σε δε θα γυρίσει.

 Και θα σβήσεις καθώς σβήνουνε 
λιβάδια
από μάισσες φυτρωμένα με γητειές·
πιο αλαφρά του περασμού σου τα 
σημάδια
κι από τις δροσοσταλαματιές·
θα σε κλαίν' τα κλαψοπούλια στ' αχνά 
βράδια

και στα μνήματα οι κλωνόγυρτες
ιτιές.
.................................
Και θα φύγεις κι απ' το σάπιο το 
κορμί,
ω Ψυχή παραδαρμένη από το κρίμα,
και δε θα 'βρει το κορμί μια σπιθαμή

μες στη γη για να την καμει μνημα
κι άθαφτο θα μείνει το ψοφίμι,

να το φάνε τα σκυλιά και τα ερπετά,
κι ο Καιρός μέσα στους γύρους του τη 
μνήμη
κάποιου σκέλεθρου πανάθλιου θα 
βαστά.

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A111/262/1919,6404/unit=1933
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A111/262/1919,6404/unit=1933
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A111/262/1919,6404/unit=1933
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A111/262/1919,6404/unit=1933


…
 Όσο σε λυπηθεί

της αγάπης ο Θεός,
και να ξημερώσει μιαν αυγή,
και να σε καλέσει ο λυτρωμός,
ω Ψυχή παραδαρμένη από το κρίμα!
Και θ' ακούσεις τη φωνή του λυτρωτή,
θα γδυθείς της αμαρτίας το ντύμα,
και ξανά κυβερνημένη κι αλαφρή,
θα σαλέψεις σαν τη χλόη, σαν το 
πουλί,
σαν τον κόρφο το γυναικείο, σαν το 
κύμα,
και μην έχοντας πιο κάτου άλλο σκαλί
να κατρακυλήσεις πιο βαθιά
στου Κακού τη σκάλα, -
για τ' ανέβασμα ξανά που σε καλεί
θα αιστανθείς να σου φυτρώσουν, ω 
χαρά!
τα φτερά, 
τα φτερά τα πρωτινά σου τα μεγάλα!



ΒΑΣΙΚΗ ΙΔΕΑ ΤΟΥ ΠΟΙΗΜΑΤΟΣ
 Ο ποιητής προφητεύει την παρακμή της ελληνικής πολιτείας από 

την εποχή της βυζαντινής αυτοκρατορίας και ύστερα.

 Προβλέπει πως θα έρθει η ώρα που η Χώρα θα πέσει. Η 
πολιτεία θα χαθεί, η χώρα θα καταστραφεί και δε θ” αφήσει 
τίποτα πίσω της.

 Αφού χαθεί η πολιτεία, οι μεταγενέστεροι θα τη θυμούνται σα μια 
άθλια χώρα.

 Η Ψυχή της πολιτείας, που είχε φτάσει στο τελευταίο σκαλοπάτι 
του ξεπεσμού, θα ανεβεί τη σκάλα που οδηγεί στο καλό. Η 
Ελλάδα ποτέ δε θα χαθεί.



ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ
 «Ο «Δωδεκάλογος του Γύφτου» είναι ένα από τα μεγαλύτερα σε έκταση συνθετικά 

ποιήματα του Παλαμά. Αφορμή για τη συγγραφή του υπήρξε η οδυνηρή ήττα από τους 
Τούρκους κατά το 1897, αιτία όμως ήταν το γενικότερο ιστορικό και κοινωνικό πλαίσιο 
στην Ελλάδα κατά την τελευταία δεκαετία του 19ου αιώνα που προσδιορίζεται από 
ανησυχητικά πολιτικά, κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα

.
 Ο πολιτικός φανατισμός, οι παρεμβάσεις του βασιλιά, η γενικότερη πολιτική αστάθεια, το 

χαμηλό βιοτικό επίπεδο, η οικονομική κρίση του 1893-1894 σε συνδυασμό με τη 
ντροπιαστική ήττα του 1897 απειλούσαν και αυτήν ακόμη την ύπαρξη του ελληνικού κρά-
τους.

 Η αποσύνθεση και η ηττοπάθεια είχαν κυριεύσει όλους τους Έλληνες και απέτρεπαν 
κάθε αισιόδοξη σκέψη

.
 Αυτό το κλίμα έρχεται να ανατρέψει ο Παλαμάς με το «Δωδεκάλογο».Το ποίημα 

εντάσσεται στο λογοτεχνικό ρεύμα του συμβολισμού, καθώς συνδυάζει μουσικότητα, 
υποβλητικότητα  καθώς χρησιμοποιεί εικόνες (στ. 15-16, 20-21, 22, 33-34, 38-41) και  
συμβόλα («Χώρα», «Ψυχή», «Κακό»).



Ο ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΥΦΤΟΥ
 Οι γύφτοι είναι ένας λαός πρωτόγονος. Άγρια και ατίθασα παιδιά 

της φύσης, ζουν πάντοτε στην ύπαιθρο και στους δρόμους, έξω 
από την κοινωνία με τη συμβατικότητα της, έξω από τα υλικά της 
αγαθά, με μια λέξη: έξω από τον πολιτισμό.

 Ο Γύφτος είναι κατά κανόνα οκνηρός και εργάζεται μόνο τα 
απαραίτητα-, με την νωχέλεια που δέχονται τη ζωή και με τη 
στωικότητα που αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες της ζωής.

 Καμία κληρονομικότητα και καμία πρόληψη δεν βαρύνει τους 
Γύφτους, τους αθάνατους απολίτιστους, όπως τους αποκαλεί ο 
ποιητής· αλλά και κανένα ηθικό ιδεώδες ή λογική σκοπιμότητα 
δεν τους παραλύει την ορμή και την ζωτικότητα. Αυτά είναι η 
αρετή, τους φέρνουν πλησιέστερα και προς την ευτυχία.

 Σ’ αυτό το ποιήμα ο Γύφτος παρουσιάζεται ως σύμβολο της 
ελεύθερης, αδούλωτης ψυχής και της δημιουργικής δράσης που 
δε σταματάει πουθενά, δεν υποτάσσεται σε τίποτε, αλλά 
προχωρεί συνεχώς γκρεμίζοντας τα παλιά και τα σάπια και 
χτίζοντας τα καινούρια και τα γερά.



ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΗΜΑΤΟΣ
 Μες τις παινεμένες χώρες, 

Χώρα
παινεμένη, θα 'ρθει κι η ώρα,
και θα πέσεις, κι από σέν ' 
απάνου η Φήμη
το στερνό το σάλπισμά της 
θα σαλπίσει
σε βοριά κι ανατολή, νοτιά και 
δύση.

Πάει το ψήλος σου, το 
χτίσμα σου συντρίμμι.
Θα 'ρθει κι η ώρα· εσένα ήταν 
ο δρόμος
σε βοριά κι ανατολή, νοτιά και 
δύση,
σαν το δρόμο του ήλιου· 
γέρνεις· όμως
το πρωί για σε δε θα γυρίσει

 Η προσφώνηση των 
στίχων στόχο έχει, σε 
συνδυασμό με το 
κεφαλαίο Χ, να υπογραμμίσει 
τη δύναμη και την ακτινοβολία 
του Βυζαντίου

ο ποιητής-προφήτης διατυπώνει την 
πρόβλεψη του για τη συντριβή του πανίσχυρου 
κράτους σε β' ενικό πρόσωπο ώστε να 
επιτείνει τον οραματικό χαρακτήρα του 
ποιήματος.

η αντίθεση ανάμεσα στους στίχους 7-9 και 
10 δείχνει το λαμπρό παρελθόν και το 
σκοτεινό μέλλον, που μεγιστοποιεί το μέγεθος 
της καταστροφης.

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A111/262/1919,6404/unit=1933


…
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πιο αλαφρά του περασμού σου τα 
σημάδια
κι από τις δροσοσταλαματιές·
θα σε κλαίν' τα κλαψοπούλια στ' αχνά 
βράδια

και στα μνήματα οι κλωνόγυρτες
ιτιές.
.................................
Και θα φύγεις κι απ' το σάπιο το 
κορμί,
ω Ψυχή παραδαρμένη από το κρίμα,
και δε θα 'βρει το κορμί μια σπιθαμή

μες στη γη για να την καμει μνημα
κι άθαφτο θα μείνει το ψοφίμι,

να το φάνε τα σκυλιά και τα ερπετά,
κι ο Καιρός μέσα στους γύρους του τη 
μνήμη
κάποιου σκέλεθρου πανάθλιου θα 
βαστά.

αισθητοποιούν την 
προφητική ρήση, 
φιλοτεχνούν μια 
ατμοσφαιρα απόκοσμη 
με χαρακτήρα θρηνητικό.

προσωποποιήσεις

Λέξεις που προσδίδουν τη 
Θλιβερή τύχη του άλλοτε ισχυρού 
κράτους

Μακάβριες εικόνες του 
πτώματος

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A111/262/1919,6404/unit=1933
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A111/262/1919,6404/unit=1933
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A111/262/1919,6404/unit=1933


…
 Όσο σε λυπηθεί

της αγάπης ο Θεός,
και να ξημερώσει μιαν αυγή,
και να σε καλέσει ο λυτρωμός,
ω Ψυχή παραδαρμένη από το κρίμα!
Και θ' ακούσεις τη φωνή του 
λυτρωτή,
θα γδυθείς της αμαρτίας το ντύμα,
και ξανά κυβερνημένη κι αλαφρή,
θα σαλέψεις σαν τη χλόη, σαν το 
πουλί,
σαν τον κόρφο το γυναικείο, σαν το 
κύμα,
και μην έχοντας πιο κάτου άλλο σκαλί
να κατρακυλήσεις πιο βαθιά
στου Κακού τη σκάλα, -
για τ' ανέβασμα ξανά που σε καλεί
θα αιστανθείς να σου φυτρώσουν, ω 
χαρά!
τα φτερά, 
τα φτερά τα πρωτινά σου τα μεγάλα!

Ο οραματιστής 
κάνει λόγο για τη 

φιλευσπλαχνία του 
Θεού και διατηρεί 
προφητικό χαρακτήρα.

Ο ποιητής- προφήτης υποβάλλει 
τα συναισθήματα της ελπίδας και 
της αισιοδοξίας.

Οι παρομοιώσεις δείχνουν 
την Ανάσταση της Ψυχής

Ο Παλαμάς, για να αισθητοποιήσει τη 
θριαμβική μελλοντική ανάσταση του 
Ελληνισμού, αλλά και να υπενθυμίσει 
τον ξεπεσμό της εποχής του, 
καταφεύγει στο σχήμα της αντίθεσης και 
σε πλήθος εκφραστικών μέσων.



ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ



Η ποίηση του συμβολισμού χαρακτηρίζεται από εσωτερικότητα, είναι 
ποίηση της ψυχικής διάθεσης και των συναισθημάτων. Τα αντικείμενα-
πράγματα του εξωτερικού κόσμου, ιδιαίτερα τα στοιχεία της φύσης, 
γίνονται σύμβολα και αντιστοιχούν στις εσωτερικές, στις ψυχικές 
καταστάσεις και διαθέσεις του ποιητικού υποκειμένου.

 -Χαρακτηρίζεται από υποβλητικότητα, θολή και ρευστή ατμόσφαιρα, 
από ασάφεια. Οι ιδέες και τα συναισθήματα δεν λέγονται καθαρά, αλλά 
υποβάλλονται μέσω εικόνων-συμβόλων, υπαινίσσονται. Είναι 
ποίηση υπαινικτική που γοητεύει τη φαντασία.

-Αγαπημένα θέματα και εκφραστικά μέσα των συμβολιστών:
 Η απαισιοδοξία, η μελαγχολία και η θλίψη, το ανεκπλήρωτο του έρωτα, η 

απώλεια και η νοσταλγία.

 Εικόνες, παρομοιώσεις και μεταφορές από τις εποχές της φύσης, 
ιδιαίτερα το φθινόπωρο, τα λουλούδια, η ομίχλη, 
οι φεγγαρόφωτες βραδιές, η τρικυμισμένη θάλασσα κ.α



…
 -Χαρακτηρίζεται από μουσικότητα. Η συμβολιστική ποίηση 

στηρίζεται στην ηχητική μαγεία των λέξεων. Οι πρώτοι 
συμβολιστές ποιητές προτιμούν τις ολιγοσύλλαβες λέξεις και τους 
ολιγοσύλλαβους στίχους. Χρησιμοποιούν επαναλήψεις λέξεων ή 
φράσεων ή στίχων. Επαναλαμβανόμενα μουσικά μοτίβα.

 -Βαθμιαία και σταδιακά οι συμβολιστές ποιητές απομακρύνονται 
από τη μορφή της παραδοσιακής ποίησης (μέτρο, στροφές με 
ίσο αριθμό στίχων, ισοσύλλαβο στίχο, ομοιοκαταληξία) και 
μεταβαίνουν προς τη νεωτερική ποίηση και το μοντερνισμό. Ο στίχος 
τους «απελευθερώνεται», γίνεται «απελευθερωμένος» και αργότερα 
«ελεύθερος



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 δωδεκάλογος του γύφτου - Αναζήτηση Google

Πρότυπο Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης: Χώρα Φαντασίας και Ονείρων: Ο 
Συμβολισμός στην ποίηση



.:BiblioNet : Ο δωδεκάλογος του γύφτου. Ίαμβοι και 
Ανάπαιστοι / Παλαμάς, Κωστής, 1859-1943



Κωστής Παλαμάς, Ο Δωδεκάλογος του Γύφτου 
<br>(Ανάλυση και Ερμηνεία).

https://www.google.gr/search?q=%CE%B4%CF%89%CE%B4%CE%B5%CE%BA%CE%AC%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%82+%CF%84%CE%BF%CF%85+%CE%B3%CF%8D%CF%86%CF%84%CE%BF%CF%85&newwindow=1&rlz=1C1GGGE_enGR442&espv=2&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=lkBFVZnkJsLhaLKsgcAD&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1366&bih=623
http://piramatikoneiroland.blogspot.gr/p/blog-page.html
http://www.biblionet.gr/book/127973/%CE%A0%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CE%AC%CF%82,_%CE%9A%CF%89%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%82,_1859-1943/%CE%9F_%CE%B4%CF%89%CE%B4%CE%B5%CE%BA%CE%AC%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%B3%CF%8D%CF%86%CF%84%CE%BF%CF%85._%CE%8A%CE%B1%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CE%B9_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%91%CE%BD%CE%AC%CF%80%CE%B1%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%B9


ΣΑΝ  ΔΕΣΜΗ  ΑΠΟ 

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑ

ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗΣ

1896-1928



ΤΟ ΠΟΙΗΜΑ

Σαν δέσμη από τριαντάφυλλα

είδα το βράδυ αυτό.

Κάποια χρυσή, λεπτότατη 

στους δρόμους ευωδία.

Και στην καρδία

αιφνίδια καλοσύνη.

Στα χέρια το παλτό,

στ ’ανεστραμμένο πρόσωπο η 
σελήνη.

Ηλεκτρισμένη από φιλήματα
θα ’λεγες την ατμόσφαιρα.

Η σκέψις, τα ποιήματα,
βάρος περιττό.

Έχω κάτι σπασμένα φτερά.

Δεν ξέρω καν γιατί μας ήρθε

το καλοκαίρι αυτό.

Για ποιαν ανέλπιστη χαρά,

Για ποιες αγάπες,

Για ποιο ταξίδι 
ονειρευτό.



Ο Κώστας Καρυωτάκης (30/9/1896-21/7/1928) ήταν 
Έλληνας ποιητής και πεζογράφος. Γεννήθηκε στην Τρίπολη 
και έζησε σε αρκετές πόλεις. Το 1917 αποφοίτησε από τη 
Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου της Αθήνας. Λόγω 
έλλειψης εργασίας δούλεψε ως δημόσιος υπάλληλος. Η 
πρώτη ποιητική συλλογή του «Ο Πόνος των Ανθρώπων και 
των Πραγμάτων», δημοσιεύτηκε το Φεβρουάριο του 1919 
και δεν έλαβε ιδιαίτερα θετικές κριτικές. Τον ίδιο χρόνο 
εξέδωσε το σατιρικό περιοδικό «Η Γάμπα», η κυκλοφορία 
του οποίου όμως απαγορεύτηκε έπειτα από έξι τεύχη 
κυκλοφορίας. Η δεύτερη συλλογή του, υπό τον τίτλο 
«Νηπενθή», εκδόθηκε το 1921. 

ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗΣ



Στη Νομαρχία Αττικής όπου δούλευε γνώρισε την 
ποιήτρια Μαρία Πολυδούρη την οποία και 
ερωτεύτηκε. Αυτή του ζήτησε να παντρευτούν αλλά 
λόγω της ασθένειας του αρνήθηκε.  Το 1928 
αποσπάστηκε στην  Πάτρα και λίγο αργότερα στην 
Πρέβεζα. Στις 20 Ιουλίου αποπειράθηκε να 
αυτοκτονήσει επί 10 ώρες προσπαθώντας να πνιγεί. 
Τελικά την επόμενη μέρα έδωσε τέλος στη ζωή του 
με ένα περίστροφο κάτω από έναν ευκάλυπτο.    



• Θέμα       Η ερωτική ατμόσφαιρα που δημιουργεί 
στον ποιητή ένα όμορφο καλοκαιρινό βράδυ και η 
δυσκολία να ανταποκριθεί σε αυτήν.

• Δομή        1η ενότητα: Σαν δέσμη… περιττό.

2η ενότητα: Έχω… ονειρευτό.

• Το ποίημα έχει επιρροές από τον συμβολισμό και 
τον νεορομαντισμό καθώς έχει σύμβολα, μουσική, 
υποβλητικότητα και εκφράζονται συναισθήματα. 

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΟΜΗ 

ΠΟΙΗΜΑΤΟΣ



• Ανήκει στην ποιητική συλλογή Ελεγεία και Σάτιρες. 
Έχει ελεγειακό τόνο με μελαγχολική διάθεση, 
τρυφερά συναισθήματα, θλίψη και σατιρικό τόνο με 
αυτοσαρκασμό και αυτοκριτική. 

• Χαρακτηριστικά της ποίησης του είναι η 
απαισιοδοξία, η μελαγχολία, η παραίτηση, η ψυχική 
κούραση και η έλλειψη ιδανικών.

• Έχει στοιχεία νεωτερικής ποίησης        ανισομερείς 
στροφές, ανισοσύλλαβοι στίχοι, όχι ομοιοκαταληξία, 
τόλμη στην έκφραση, ρευστό νόημα.

• Ύφος       απαισιόδοξο, ελεγειακός και σατιρικός 
τόνος.



• 1η ΣΤΡΟΦΗ: Το ποίημα αρχίζει με μια παρομοίωση (Σαν 
δέσμη από τριαντάφυλλα). Παράλληλα αυτή η ανθοδέσμη 
από ρόδα συμβολίζει την ερωτική επιθυμία. Ο ποιητής 
διακατέχεται από την ερωτική επιθυμία και διάχυτος είναι ο 
ερωτισμός στην ατμόσφαιρα. Στους δρόμους υπάρχει μια 
«χρυσή λεπτότατη ευωδιά» που του φέρνει ψυχική εφορία. 
Η ταυτόχρονη ενέργεια των δύο αισθήσεων (όσφρηση και 
ακοή) λέγεται συναισθησία.  Στην καρδιά του η καλοσύνη 
είναι «αιφνίδια» γιατί δεν την έχει ξανανιώσει. Και εδώ 
παρατηρούμε μια «λεπτότατη» ειρωνική διάθεση, κάτι σαν 
αυτοσαρκασμό  για το ξάφνιασμα των γλυκών 
συναισθημάτων. 

ΑΝΑΛΥΣΗ



Με το παλτό στα χέρια ρεμβάζει αμέριμνος βλέποντας τη 
σελήνη. Όλη η ατμόσφαιρα αποπνέει έναν ερωτισμό αφού 
είναι «ηλεκτρισμένη από φιλήματα» ερωτευμένων. Και πάλι 
όμως μια υποψία ειρωνίας έρχεται να μειώσει την ένταση 
της σκηνής. Και ο ειρωνικός τόνος κορυφώνεται με τους δυύο 
τελευταίους στίχους που δηλώνουν τη διάσταση ανάμεσα 
στην ποίηση και στην ζωή. Η ποίησή του δεν αρκεί και δεν 
μπορεί να εκφράσει την «αιφνίδια» καλοσύνη που ένιωσε 
αυτό το όμορφο βράδυ. Και κάπως έτσι προετοιμάζει το 
έδαφος για την ανατροπή.



• 2η ΣΤΡΟΦΗ: Αρχίζει με μια προσωπική εξομολόγηση. Με 
ειλικρίνεια σε πρώτο πρόσωπο παραδέχεται οτι δεν μπορεί 
να χαρεί την προηγούμενη ερωτική ατμόσφαιρα. Η 
μεταφορά είναι πολύ δυνατή "σπασμένα φτερά" και έρχεται 
να ανατρέψει το προηγούμενο ευχάριστο κλίμα. Σηματοδοτεί 
την αντίθεση ανάμεσα στο συναίσθημα και το ύφος της 1ης 
στροφής και της 2ης. Δεν μπορεί ο ποιητής να χαρεί τον 
έρωτα, αφού δεν μπορεί να ξεπεράσει τις αναστολές του, να 
ξεφύγει από τη μιζέρια. Όλες οι ωραίες στιγμές της πρώτης 
στροφής ακυρώνονται και το μόνο που μένει είναι ένα 
έντονο συναίσθημα ματαίωσης και μελαγχολίας. Όλα πια 
είναι καθαρά και μοιάζουν να μην έχουν νόημα. Ούτε το 
καλοκαίρι, που σηματοδοτεί ευχάριστα πράγματα, δεν τον 
γεμίζει. Στο τέλος η συσσώρευση των ερωτημάτων που 
μένουν αναπάντητα, δείχνει ότι όλα είναι μάταια, ανώφελα, 
άσκοπα. Ο ποιητής παραιτείται και συνειδητοποιεί την 
ματαιότητα του κόσμου.



Ν. Καββαδίας

Βικτώρια Μπούρχα



Νίκος Καββαδίας
 γεννήθηκε στις 11 Ιανουαρίου 1910

σε μια επαρχιακή πόλη της 

περιοχής 

του Χαρμπίν στη Μαντζουρία

 Γονείς: Κεφαλονίτες 

 Το 1914, με το ξέσπασμα του Α΄ 

Παγκοσμίου Πολέμου, η οικογένεια 

έρχεται στην Ελλάδα :                   
Αργοστόλι  Πειραιά

 Διαβάζει Ιούλιο Βερν και διάφορα 

βιβλία περιπέτειας

 18 ετών, αρχίζει να δημοσιεύει

ποιήματα στο περιοδικό της 
Μεγάλης Ελληνικής 

Εγκυκλοπαίδειας με το ψευδώνυμο

Πέτρος Βαλχάλας.



Νίκος Καββαδίας
 Τελειώνοντας το Γυμνάσιο, δίνει εξετάσεις 
 Ιατρική Σχολή

 ίδια περίοδο πεθαίνει ο πατέρας του και 

αναγκάζεται να εργαστεί σε ναυτικό 

γραφείο

 Συνεχίζει συνεργάζεται με διάφορα 

φιλολογικά περιοδικά

 Νοέμβριο του 1928 βγάζει ναυτικό 

φυλλάδιο και μπαρκάρει ως «ναυτόπαις»

 Στη διάρκεια της Κατοχής εντάσσεται, 

επιπλέον, στην Εταιρεία Ελλήνων 

Λογοτεχνών

 θεωρείτο ανενεργός κομμουνιστής

 1975 αφήνει την τελευταία του πνοή 

ύστερα από εγκεφαλικό επεισόδιο



Έργο
Ποίηση

 Μαραμπού (1933)

 Πούσι (1947)

 Τραβέρσο (1975)

 Το ημερολόγιο ενός τιμονιέρη: Αθησαύριστα 
πεζογραφήματα και ποιήματα, επιμέλεια Guy 
(Michel) Saunier. Αθήνα: Άγρα, 2005

Πεζογραφία

 Βάρδια (1954)

 Λι (1987)

 Του πολέμου/Στ' άλογό μου (1987)



Έπεσε το πούσι αποβραδίς

το καραβοφάναρο χαμένο

κι έφτασες χωρίς να σε προσμένω

μες στην τιμονιέρα να με δεις

Κάτασπρα φοράς κι έχεις βραχεί

πλέκω σαλαμάστρα τα μαλλιά σου

Κάτου στα νερά του Port Pegassu

βρέχει πάντα τέτοιαν εποχή

Μας παραμονεύει ο θερμαστής

με τα δυο του πόδια στις καδένες.

μην κοιτάς ποτέ σου τις αντένες

με την τρικυμία, θα ζαλιστείς.

Βλαστημά ο λοστρόμος τον καιρό

είν’ αλάργα τόσο η Τοκοπίλλα

Από να φοβάμαι και να καρτερώ

κάλλιο περισκόπιο και τορπίλλα.

Φύγε! Εσέ σου πρέπει στέρεα γη

Ήρθες να με δεις κι όμως δε μ’ είδες

έχω απ’ τα μεσάνυχτα πνιγεί

χίλια μίλια πέρ’ απ’ τις Εβρίδες



Ύφος : υποτονικό, 
κουβεντιαστό, περιγραφικό.

Λέξεις : καθημερινές, πεζές και 
αντιποιητικές

ΌΧΙ μέτρο
και ομοιοκαταληξία

ΌΧΙ συγκεκριμένος αριθμός 
στίχων

ΌΧΙ συγκεκριμένος αριθμός 
στροφών

Υπρρεαλιστικές εικόνες

Δεν βασίζονται στην λογική 

αλλα στην φαντασία

Σκοτεινή διατύπωση-
Ελλειπτικότητα

Αμφισημία

Πύκνωση του λόγου



Ανάλυση

Ιστορικό πλαίσιο: 1940 : είχε ήδη 
ξεκινήσει ο δεύτερος Παγκόσμιος 
Πόλεμος

πούσι  ομίχλη



Ειδικά…

Έπεσε το πούσι αποβραδίς

το καραβοφάναρο χαμένο

κι έφτασες χωρίς να σε προσμένω

μες στην τιμονιέρα να με δεις

εικόνα :ονειρική

Το πλοίο ταξιδεύει, 

«χαμένο» μέσα στο πούσι.

Η νύχτα και η απεραντοσύνη 

της θάλασσας και

του ουρανού δημιουργούν 

συνθήκες τέτοιες που οδηγούν 

αναπόδραστα έτσι ώστε ο 
εσωτερικός μονόλογος του 

ποιητή μεταλλάσσεται σε 

διάλογο με την αγαπημένη 

γυναικεία μορφή.

σημείο σύμπλεξης : πραγματικού

+ φανταστικό στοιχείο.



Κάτασπρα φοράς κι έχεις βραχεί

πλέκω σαλαμάστρα τα μαλλιά σου

Κάτου στα νερά του Port Pegassu

βρέχει πάντα τέτοιαν εποχή

λευκό χρώμα συνδέεται στη 

λογοτεχνία με οπτασίες και 

οράματα, ενώ ενδέχεται να 

συμβολίζει και την αγνότητα των 

αισθημάτων του ποιητή προς τη 

συγκεκριμένη παρουσία, την 

οποία περιβάλλει με ιδιαίτερη 

τρυφερότητα (έχεις βραχεί, πλέκω 

σαλαμάστρα τα μαλλιά σου).

εξακολουθεί και εδώ η 

σύμπλεξη του ονειρικού 
(κάτασπρα…τα μαλλιά σου) 

με το πραγματικό στοιχείο 

(κάτου…εποχή). 

Όμως, ο ποιητής, δεν 

μπορεί να μείνει πιστός 

στο όραμά του. Η ζωή

του είναι ιδιαίτερα 

δύσκολη και οι 

κίνδυνοι 
παραμονεύουν 

παντού. Γι’ αυτό και 

αναφέρεται στις 

δύσκολες καιρικές 

συνθήκες .

Το Port Pegassu, είναι ένα πέρασμα 

μεγάλων πλοίων στο νότιο μέρος 

του νησιού Stewart, που βρίσκεται 

κάτω από τη Ν. Ζηλανδία. Στους 

ξένους χάρτες γράφεται Port 

Pegasus.

Ο Καββαδίας βέβαια το αποδίδει με 

βάση την Ελληνική γραφή από το 

Πήγασσος.



Μας παραμονεύει ο θερμαστής

με τα δυο του πόδια στις καδένες.

μην κοιτάς ποτέ σου τις αντένες

με την τρικυμία, θα ζαλιστείς.

εργάτης που φροντίζει να 

διατηρεί αναμμένη τη φωτιά σε 

λέβητες μηχανών

αλυσίδα από την οποία κρέμεται η 

άγκυρα

μακρύ δοκάρι που στερεώνεται 

οριζόντια στον ιστό και χρησιμοποιείται 

για το κρέμασμα του πανιού

Στους δύο πρώτους στίχους, 

που αποτυπώνουν μέσω της 

τραχιάς ζωής των ναυτικών το 

πραγματικό στοιχείο (μας 

παραμονεύει…καδένες), 

αντιτίθενται οι δύο επόμενοι με 

την εκδήλωση ενδιαφέροντος 

του ποιητή προς το πλάσμα της 

φαντασίας του (μηνκοιτάς...θα 

ζαλιστείς).

Ο ποιητής επανέρχεται στην 

αγαπημένη του και δείχνει πάλι 

τη νοσταλγία που νιώθει

γι’ αυτήν, αλλά και την 

τρυφερότητά του, καθώς τη 

συμβουλεύει να μην κοιτάζει

τις αντένες μέσα στην τρικυμία, 

γιατί θα ζαλιστεί.



Βλαστημά ο λοστρόμος τον καιρό

είν’ αλάργα τόσο η Τοκοπίλλα

Από να φοβάμαι και να καρτερώ

κάλλιο περισκόπιο και τορπίλλα.

ο επικεφαλής του κατώτερου 

προσωπικού του καταστρώματος

μακριά

H Τοκοπίλλα της Χιλής είναι το πρώτο 
λιμάνι που πιάνουν τα πλοία που 
έρχονται από Αυστραλία-Νέα Ζηλανδία 
προς Αμερική, 6000 ναυτικά μίλια 
μακριά από το Port Pegassu.

Η σκληρή πραγματικότητα 

(βλαστημά…Τοκοπίλα) εντείνει τη 

συναισθηματική φόρτιση του 

ποιητή, που αποκαλύπτει τα 

συναισθήματά του: τον βασανίζουν 

τόσο ο φόβος όσο και η μάταιη, 

άσκοπη καρτερία για κάτι 

διαφορετικό που ίσως όμως ποτέ 

δεν θα έρθει· μοναδική λύτρωσή 

του από τα αδιέξοδα αυτά είναι ένας 

ενδεχόμενος θάνατος από 

γερμανική επίθεση κατά τη διάρκεια 

του πολέμου (περισκόπιο, τορπίλα)



Φύγε! Εσέ σου πρέπει στέρεα γη

Ήρθες να με δεις κι όμως δε μ’ είδες

έχω απ’ τα μεσάνυχτα πνιγεί

χίλια μίλια πέρ’ απ’ τις Εβρίδες

Οι Εβρίδες είναι ένα νησιωτικό σύμπλεγμα 

κοντά στις δυτικές ακτές της Σκωτίας

Από το όνειρό του ο ποιητής 

συνέρχεται με τις βλαστήμιες 

του ναύκληρου, επειδή η 

τρικυμία τους καθυστερεί. Έτσι 

ο ποιητής διώχνει μακριά την 

αγαπημένη παρουσία με πίκρα 

και απογοήτευση, επειδή δεν 

μπόρεσε να τον καταλάβει, να 

τον νιώσει, να τον συμπονέσει, 

να του προσφέρει, έστω για 

πολύ λίγο, μιαν ανάσα ζωής 

και χαράς· η παρουσία της 

τελικά αποδείχτηκε ανώφελη.

Δηλώνει όμως με αυτόν τον τρόπο 

ρητά αφενός την αποκοπή του από 

τη ζωή των στεριανών, αφετέρου το 

οριστικό και αμετάκλητο δέσιμό του 

με το υγρό στοιχείο, όπου κάποια 

στιγμή τού είναι γραφτό να χαθεί 

(έχω…πέρ’απ’τις Εβρίδες).



•Θεματογραφία: αντλεί τα θέματά του από τη ζωή 
των ναυτικών, από τη ζωή στα πλοία, στα εξωτικά 
λιμάνια, τις περιπέτειες και τους κινδύνους της 
θάλασσας.

•Γλώσσα: δημοτική με ναυτικούς όρους

•Ύφος : απλό, λιτό, ζωντανό

•Εικόνες:

ρεαλιστικές π χ. ο θερμαστής με τα πόδια στις 
καδένες. 

Λυρικές-Φανταστικές π χ. τα μαλλιά της γυναικείας 
μορφής, που πλέκονται ''σαλαμαστρα' 

Υπερρεαλιστικές: π χ. ο ποιητής που μιλάει 
πεθαμένος

•Συμβολισμός



Τα πραγματικά και τα εξωπραγματικά στοιχεία

Τα πραγματικά: εικόνες από το πλοίο, το ταξίδι, τον καιρό

Τα εξωπραγματικά: η οπτασία, ο ποιητής που μιλάει χωρίς να 

είναι ζωντανός

Χρονικά επίπεδα:

παρόν: (βρέχει, πλέκω) 

παρελθόν: (ήρθες, έφτασες)

Ομοιοκαταληξία:

τρεις πρώτες στροφές  σταυρωτή (αββα)

στις δύο τελευταίες  πλεχτή (αβαβ)

Απόλυτα εξισορροπημένα ανά δίστιχα το πραγματικό με το 

φανταστικό στοιχείο, που δρομολογούν τις έντονες 

αντιθέσεις παρουσίας≠απουσίας και θάλασσας≠στεριάς.



«Επί Ασπαλάθων...»
Γιώργος Σεφέρης

Επιμέλεια : Κώστας Κουτσόπετρας
Υπεύθυνη μαθήματος : Δεληγιάννη Άρτεμις



ΠΟΙΗΜΑ

Ήταν ωραίο το Σούνιο τη μέρα εκείνη του 
Ευαγγελισμού
πάλι με την άνοιξη.
Λιγοστά πράσινα φύλλα γύρω στις 
σκουριασμένες πέτρες
το κόκκινο χώμα κι ασπάλαθοι.

5     δείχνοντας έτοιμα τα μεγάλα τους βελόνια
και τους κίτρινους ανθούς.

Απόμακρα οι αρχαίες κολόνες, χορδές μιας 
άρπας αντηχούν

ακόμη...
Γαλήνη.
— Τι μπορεί να μου θύμισε τον Αρδιαίο 
εκείνον;

10      Μια λέξη στον Πλάτωνα θαρρώ, 
χαμένη στου μυαλού

τ' αυλάκια·
τ' όνομα του κίτρινου θάμνου

δεν άλλαξε από εκείνους τους καιρούς.
Το βράδυ βρήκα την περικοπή:
«τον έδεσαν χειροπόδαρα» μας λέει

15      «τον έριξαν χάμω και τον έγδαραν
τον έσυραν παράμερα τον 

καταξέσκισαν
απάνω στους αγκαθερούς ασπάλαθους
και πήγαν και τον πέταξαν στον Τάρταρο, 
κουρέλι».

Έτσι στον κάτω κόσμο πλέρωνε τα 
κρίματά του

20 ο Παμφύλιος Αρδιαίος ο πανάθλιος 
Τύραννος.

31 του Μάρτη 1971





ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Ο Γιώργος Σεφέρης (Σμύρνη 13 Μαρτίου 1900 – Αθήνα 20 
Σεπτεμβρίου 1971) ήταν Έλληνας διπλωμάτης και ποιητής και 
ο πρώτος Έλληνας που τιμήθηκε με βραβείο Νομπέλ. Είναι 
ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες ποιητές και εκ των 
δύο μοναδικών Ελλήνων βραβευμένων με Νόμπελ 
Λογοτεχνίας, μαζί με τον Οδυσσέα Ελύτη.
Το πραγματικό του όνομα είναι Γιώργος Σεφεριάδης. Σε 

ηλικία 14 ετών έφυγε με την οικογένειά του για την Αθήνα. 
`Όταν τέλειωσε το γυμνάσιο πήγε στο Παρίσι για να 
σπουδάσει νομικά (1918-24). Στο διάστημα αυτό, παράλληλα 
με τις νομικές σπουδές του, θα ασχοληθεί με τη μελέτη της 
ελληνικής και της παγκόσμιας ποίησης.



ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΙΗΜΑ

Το ποίημα ‘Επί Ασπαλάθων…’ αποτελεί το κύκνειο άσμα του 
Σεφέρη. Γράφτηκε στις 31 Μαρτίου 1971,όπως σημειώνει στο 
τέλος του ο ποιητής. Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα <Το 
Βήμα> στις 23 Σεπτεμβρίου 1971,μία μέρα μετά την κηδεία 
του ποιητή. Προηγουμένως είχε δημοσιευτεί, μεταφρασμένο 
από τον ίδιο στα γαλλικά , στη μεγάλη γαλλική εφημερίδα 
<Le Monde>, κάνοντας έτσι παγκόσμια γνωστή την 
αντιδικτατορική στάση του. Είναι εμπνευσμένο από την 
ανάβαση του ποιητή στο βράχο του Σουνίου και βασίζεται σε 
μια περικοπή από την <Πολιτεία> του Πλάτωνα.



ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΡΓΟΥ-ΒΑΣΙΚΗ 
ΙΔΕΑ

 Την εποχή κατά την 
οποία γράφτηκε το 
ποίημα(31 Μαρτίου 1971) 
επικρατούσε στην Ελλάδα η 
εφτάχρονη δικτατορία 
(1967-1974).Είναι εμφανής 
ο συσχετισμός του 
αντιτυραννικού 
περιεχομένου του ποιήματος 
με το καθεστώς εκείνο.

 Θέμα του ποιήματος 
είναι η τιμωρία του 
πανάθλιου Τυράννου 
Αρδιαίου.



ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΡΕΥΜΑ
Συμβολισμός

Βασικά χαρακτηριστικά:
• Το εννοιολογικό περιεχόμενο του ποιήματος πρέπει 

να περιοριστεί στο ελάχιστο.
• Κυριαρχούν η μουσικότητα και η υποβλητικότητα 

των λέξεων.
• Τα αντικείμενα εκφράζουν ψυχικές καταστάσεις , 

γίνονται σύμβολά τους.



Οι συμβολισμοί του ποιήματος

1. Το ανοιξιάτικο τοπίο μαρτυρεί την αναγέννηση της 
φύσης και κατ ’ επέκταση του Έθνους.

2. Οι ασπάλαθοι εκπέμπουν εχθρικότητα.
3. Η  ημέρα του Ευαγγελισμού , ημέρα θρησκευτικής 

γιορτής(θυμίζει την είδηση για τον Ερχομό του 
θεανθρώπου και τη λύτρωση του ανθρώπου).Όλα 
υποβάλλουν την ιδέα πως αυτή η μέρα θα μπορούσε 
να σημάνει την ώρα κατάλυσης του δικτατορικού 
καθεστώτος.



ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΗΜΑΤΟΣ
1-7

• Στοιχεία τόπου-χρόνου : Σούνιο , μέρα του Ευαγγελισμού πάλι με 
την άνοιξη.

• Στοιχεία ελληνικότητας:
I. Φυσικό και χαρακτηριστικά ελληνικό τοπίο του Σουνίου
II. Τα ερείπια του ναού του Ποσειδώνα που εκφράζουν αρχαιολογικό 

πολιτισμό.
III. Η φράση <τη μέρα εκείνη του Ευαγγελισμού> υπογραμμίζει το 

θρησκευτικό στοιχείο του νεότερου Ελληνισμού.
• Οι ασπάλαθοι:

Τη λυρική εικόνα του ελληνικού τοπίου αμαυρώνουν τα μεγάλα
βελόνια των ασπαλάθων με τους κίτρινους ανθούς(με το χρώμα
του μίσους).

Η λέξη ασπάλαθοι προετοιμάζει όσα θα ακολουθήσουν.
Έχει κεντρική θέση στο ποίημα



ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΗΜΑΤΟΣ
8-18

• Η λέξη <Γαλήνη> λειτουργεί ως ποιητική ποίηση για το πέρασμα σε άλλο 
επίπεδο.

• Η μετάβαση της ποιητικής σκέψης στον Αρδιαίο γίνεται συνειρμικά και με 
τη χρήση της ερώτηση <Τι μπορεί να μου θύμισε τον Αρδιαίο εκείνον?>

Ο συνειρμός λειτούργησε ως εξής : οπτική παράσταση ασπαλάθων → αρχαία 
ελληνική λέξη < ασπάλαθοι >της πλατωνικής περικοπής → Αρδιαίος , για 
τον οποίο γίνεται αναφορά στη σχετική περικοπή

• Ο ποιητής περιγράφει παραστατικά την τιμωρία του τυράννου Αρδιαίου 
χρησιμοποιώντας  ρήματα σε αόριστο-τετελεσμένο-(έδεσαν , έριξαν , 
έγδαραν , έσυραν , καταξέσκισαν , πέταξαν)που δηλώνουν άγρια 
βασανιστήρια.

• Παρατηρείται κλιμάκωση(ξεκινά από απλό δέσιμο του ενόχου, φτάνει ως 
το πλήρες κουρέλιασμά του).

• Ο μύθος παραπέμπει στο τώρα.
Οι ασπάλαθοι γίνονται το όργανο απονομής δικαιοσύνης . Ο Τάρταρος 

δηλώνει την άβυσσο που περιμένει τους κακούργους.



ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΗΜΑΤΟΣ
19-20

• Συνοψίζεται η περιγραφή της μαρτυρικής 
τιμωρίας του Αρδιαίου.

• Υποδηλώνεται πως κάθε πανάθλιο τύραννο 
περιμένει ανάλογο τραγικό τέλος μ ’ αυτό του 
Παμφύλιου Αρδιαίου.

• Λειτουργεί ο νόμος της τραγωδίας : ύβρις-
νέμεσις - τίσις



Μαθητές του τμήματος Α2’:

Κολοβός Στέργιος
Κολτούκης Ιάσων
Κοντούλης Κωνσταντίνος
Κουγιουμτζή Ελένη
Κούνουπα Δανάη
Κουρής Γιώργος
Κουρτίδου Άννα
Κουτσογιάννης Χρήστος
Κουτσόπετρας Κωνσταντίνος
Κυπριώτης Βασίλης
Κυρίμης Σπυρίδων
Κώνστας Ιωάννης
Κωτή Νικολέτα
Λαλουδάκη Γεωργία

Λάμπρου Μαρία – Ειρήνη
Λαμπρόπουλος Βασίλης
Λάππας Γιώργος
Μανούρη – Λεβέν Χριστίνα
Μαρίνης Γιώργος
Ματσούκας Ιωάννης
Μελά Αγγελική
Μήλας Ιωάννης
Μιχίλη Χριστίνα
Μπαλοδήμα Παναγιώτα
Μπέλεσης Χρήστος
Μπούγας Παναγιώτης
Μπούρχα Βικτώρια

Υπεύθυνη 
καθηγήτρια: Άρτεμις 
Δεληγιάννη



Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Άρτεμις Δεληγιάννη
Μία εργασία των μαθητών της τάξης Α2 της 

Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά.



Kείμενα: 
•Κατσούρμπος- Γ. Χορτάτσης
•Φωτεινός - Αρ. Βαλαωρίτης
•Εις Αγαρηνούς - Αν. Κάλβος
•Ο Πόρφυρας - Δ. Σολωμός
•Λήθη - Λ. Μαβίλης
•Ελεύθεροι πολιορκημένοι - Δ. Σολωμός
•Ερασιτέχνης - Ι.Πολυλάς
•Μοιραίοι - Κ. Βάρναλης
•Πατρίδες -Κ. Παλαμάς
•Οι πόνοι της Παναγιάς - Κ. Βάρναλης
•Εμένα τα τραγούδια μου ήταν μόνο για 
Κείνον - Μ. Πολυδούρη
•Φαντάσματα - Ν. Λαπαθιώτης
•Δωδεκάλογος του Γύφτου – Κ. Παλαμάς

•Σαν δέσμη από τριαντάφυλλα – Κ.Γ. 
Καρυωτάκης
•Πούσι - Ν. Καββαδίας
•Επι Ασπαλάθων - Γ. Σεφέρης
•Κεριά - Κ.Π. Καβάφης
•Δαρείος - Κ.Π. Καβάφης
•Η Σατράπεια - Κ.Π Καβάφης
•Περιμένοντας τους βαρβάρους - Κ.Π. 
Καβάφης
•Η Αποκριά - Μ. Σταχτούρης
•Η Μαρίνα των βράχων - Οδ. Ελύτης
•Φύλλα Ημερολογίου - Τ. Λειβαδίτης
•Ρωμιοσύνη - Γ. Ρίτσος
•Ο τελευταίος σταθμός – Γ. Σεφέρης
•Στο μυαλό είναι ο στόχος – Κ. Γώγου



«Τα κεριά» 

Κ.Π. Καβάφης

Μάθημα: Λογοτεχνία 

Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Δεληγιάννη Άρτεμις

Επιμέλεια : Λάμπρου Μαρία-Ειρήνη Α2’
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«Κεριά»

Του μέλλοντος η μέρες στέκοντ’ 
εμπροστά μας
σα μια σειρά κεράκια αναμένα —
χρυσά, ζεστά, και ζωηρά κεράκια.

Οι περασμένες μέρες πίσω μένουν,
μια θλιβερή γραμμή κεριών σβυσμένων·
τα πιο κοντά βγάζουν καπνόν ακόμη,
κρύα κεριά, λυωμένα, και κυρτά.

Δεν θέλω να τα βλέπω· με λυπεί η 
μορφή των,
και με λυπεί το πρώτο φως των να 
θυμούμαι.
Εμπρός κυττάζω τ’ αναμένα μου κεριά.

Δεν θέλω να γυρίσω να μη διω και 
φρίξω
τι γρήγορα που η σκοτεινή γραμμή 
μακραίνει,
τι γρήγορα που τα σβυστά κεριά 
πληθαίνουν. 

4



Η ζωή του ποιητή.
29 Απριλίου 1863 - 29 Απριλίου 1933
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“

”

Εἶμαι Κωνσταντινουπολίτης τὴν καταγωγήν, ἀλλὰ ἐγεννήθηκα στὴν

Ἀλεξάνδρεια — σ' ἕνα σπίτι τῆς ὁδοῦ Σερίφ· μικρὸς πολὺ ἔφυγα, καὶ
ἀρκετὸ μέρος τῆς παιδικῆς μου ἡλικίας τὸ πέρασα στὴν Ἀγγλία. 

Κατόπιν ἐπισκέφθην τὴν χώραν αὐτὴν μεγάλος, ἀλλὰ γιὰ μικρὸν

χρονικὸν διάστημα. Διέμεινα καὶ στὴ Γαλλία. Στὴν ἐφηβικήν μου 

ἡλικίαν κατοίκησα ὑπὲρ τὰ δύο ἔτη στὴν Κωνσταντινούπολη. Στὴν

Ἑλλάδα εἶναι πολλὰ χρόνια ποὺ δὲν ἐπῆγα. Ἡ τελευταία μου ἐργασία

ἦταν ὑπαλλήλου εἰς ἕνα κυβερνητικὸν γραφεῖον ἐξαρτώμενον ἀπὸ τὸ
ὑπουργεῖον τῶν Δημοσίων Ἔργων τῆς Αἰγύπτου. Ξέρω Ἀγγλικά, 

Γαλλικὰ καὶ ὁλίγα Ἰταλικά.

Μικρό αυτοβιογραφικό

σημείωμα του Κ.Π.Καβάφη
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Βασικά στοιχεία

• Γεννήθηκε στις 29 Απριλίου 1863 στην Αλεξάνδρεια

• Οι γονείς του εγκατέλειψαν την Κωνσταντινούπολη το 1840.

• Ο πατέρας του: μεγαλέμπορος βαμβακιού   Η εμπορική 
δραστηριότητα

• Η μητέρα του : Απόγονος παλιάς                   του πατέρα του και η
Φαναριώτικης οικογένειας       αρχοντιά της μητέρας 

του 

επηρέασαν τον 
χαρακτήρα        

του. 
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Μόρφωση

• 1870-1876 : Διαμονή στην Αγγλία

• Ήταν φιλομαθής, εργατικός και είχε εκπληκτική 

ευρυμάθεια

• Στην Αλεξάνδρεια έμαθε : Αγγλικά, Γαλλικά, Ελληνικά.

• Συμπλήρωσε τη μόρφωση του στο Ελληνικό 

Εκπαιδευτήριο Αλεξάνδρειας.

• 1882-1884 (Κρισιμότερα χρόνια για την ψυχοδιανοητική 

του διαμόρφωση): Διαμονή στην Πόλη.
8



• Από το 1886 άρχισε να δημοσιεύει έργα 

του επηρεασμένα από τους Αθηναίους 

ρομαντικούς ποιητές.

• 1897 : Επίσκεψη στο Παρίσι

• 1903 : Ταξίδι στην Ελλάδα.

• 1922 : Διορισμός στο Υπουργείο Δημόσιων 

Έργων (59 ετών)

9



Τελευταία χρόνια της ζωής του.

• 1932 :  Άρρωστος από καρκίνο του φάρυγγα                 

Θεραπεία στην Αθήνα

• Επιστρέφοντας στην Αλεξάνδρεια                   Εισαγωγή 

στο Νοσοκομείο     

Ελληνικής 

Κοινότητας  

• Πέθανε στις 29 Απριλίου του 1933.
10
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Στοιχεία που καθόρισαν το έργο 

του.

• Η αγάπη του για την Αλεξάνδρεια.

• Η αγάπη του για την ιστορία.

• Η βαθιά γνώση των γεγονότων της ελληνιστικής και 

βυζαντινής περιόδου.

• Η λατρεία της νεότητας και της ομορφιάς και η εξύμνηση 

τους ως ανυπέρβλητη πηγή δύναμης.

• Ο φόβος για τα γηρατειά και για τη φθορά που προκαλεί ο 

χρόνος.
11



Λίγα λόγια για το έργο του.

12



Χρονολογική διάκριση 

ποιημάτων.

Η ποίησή του διακρίνεται σε τρεις περιόδους: 

 1884-1896: προετοιμασία.

 1896-1911: διαμόρφωση προσωπικού ύφους.

 1911-1933: ωριμότητα.

13



Γενικά χαρακτηριστικά γραφής.

• Ελευθερωμένος στίχος

• Διδακτικός τόνος

• Λιτό, πυκνό ύφος

• Τραγική και λεκτική ειρωνεία

• Ρεαλιστική αφήγηση και περιγραφή.

14



Κατηγορίες ποιημάτων.

Ιστορικά :                Θέματα από ελληνιστική και 

ρωμαϊκή εποχή, από τα 

ελληνιστικά κράτη των διαδόχων 

του Μ. Αλεξάνδρου. 

Φιλοσοφικά :             Στοχασμοί για τυπικά και 

διαχρονικά προβλήματα του

ανθρώπου 

Ηδονικά :               Πρωτοποριακή τεχνική. Αναφορά 

στον ομοφυλοφιλικό 

έρωτα.
15



Ιστορικά

• Α) Ψευδοϊστορικά : επινόηση ψεύτικων ιστοριών, 

πλαστών περιστατικών που τα παρουσιάζει ως 

ιστορικά.

• Β) Ιστορικοφανή : Το ιστορικό πλαίσιο είναι 

αυθεντικό, αλλά τα πρόσωπα που εµπλέκονται, 

κινούνται και δρουν µέσα σ’αυτό είναι φανταστικά.

• Γ) Ιστοριογενή : Τα ποιήµατα που γεννήθηκαν 

από άµεσο ιστορικό υλικό.
16



Ιστορικό πλαίσιο και 

βασικές ιδέες.

17



Ιστορικό πλαίσιο.

• Ο Καβάφης χρησιµοποιεί το ιστορικό 

πλαίσιο και τα ιστορικά γεγονότα ως 

αντανάκλαση του παρόντος. Πίσω από τα 

ιστορικά γεγονότα και πρόσωπα 

(πραγµατικά ή πλασµατικά) κρύβει, 

καλύπτει το παρόν.

18



• Κατασκευάζει τους 

προσωπικούς του 

«µύθους». 

• Επιλέγει σχετικά 

άγνωστες και κρυφές 

πτυχές της ιστορίας, 

δευτερεύοντα 

περιστατικά και πρόσωπα 

για να σχολιάσει την 

εποχή του ή για να 

υποδυθούν το ατοµικό

19



Βασικές ιδέες.

• Ηδονικά  • Φιλοσοφικά                                                   

Ποιήματα για την 

ποίηση, ή που 

διαπραγματευονται

την έννοια του 

χρέους, της 

ανθρώπινης 

αξιοπρέπειας, της 

μοίρας κ.α.

20



Το ποίημα 

[1893,1899]

Το ποίημα κατατάσσεται στα ηδονικά έργα του 

Καβάφη.

Ο ίδιος ο Καβάφης το θεωρoύσε «οραματικό».

21



Βασικά χαρακτηριστικά 

ποιητικής γραφής του ποιητή 

που εμφανίζονται στο ποίημα.

22



Ως προς τη μορφή.

• Ιδιότυπη γλώσσα, μείγμα 
καθαρεύουσας και 
δημοτικής, με ιδιωματικά 
στοιχεία 
της Κωνσταντινούπολης

• Εξαιρετικά λιτός λόγος, 
με ελάχιστα επίθετα

• Απουσία σημείων στίξης 
(ύπαρξη ελάχιστων)

• Εξαιρετικά 

σύντομα ποιήματα

• Πεζολογική 

ποίηση, 

παραστατικότητα, 

γλωσσική 

ευστοχία.

• Καλαισθησία.

23
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Ως προς το περιεχόμενο.

• Χρήση λογοτεχνικών συμβόλων.

• Χρήση εικόνων.

• Προβολή συγκεκριμένης βιοθεωρίας.

• Λιτά εκφραστικά μέσα.

• Αποφθεγματικός και επιγραμματικός λόγος

24



Μερικά ακόμα στοιχειά…

• Ελεύθερος και απέριττος στίχος

• Μελαγχολικός τόνος

• Φόβος για τα γηρατειά.

25



Λογοτεχνικό ρεύμα.

26



Κάποιες βασικές πληροφορίες…

• O Καβάφης δεν ακολουθεί συστηματικά 
κάποιο συγκεκριμένο ρεύμα. 

• Γνωρίζει τον συμβολισμό και τον 
παρνασσισμό. 

• Βαθμιαία απομακρύνθηκε εντελώς και 
κινήθηκε στα πλαίσια του ρεαλισμού

27



Το συγκεκριμένο ποίημα.

• Το συγκεκριμένο ποίημα εμφανίζει κυρίως κάποια 

χαρακτηριστικά του συμβολισμού. Δηλαδή : 

• Μουσικότητα, υποβλητικότητα, μελαγχολική διάθεση.

• Κλίμα ασάφειας και ρευστότητας

• Χρήση συμβόλων

• Διάθεση ονειροπόλησης

• Χαλαρή ομοιοκαταληξία

28



Ανάλυση ποιήματος.

«Tο ποίημα έχει όψιν ολίγον αλληγορικήν. Aλλά δεν 

πρέπει να θεωρηθή αλληγορικόν. Eίναι ποίημα «vision-iste» 

(οραματικόν).» 

Κ.Π. Καβάφης 

29



• Σβησμένα κεριά- απελπισία του ποιητή για τις μέρες της 

ζωής του που περνούν γρήγορα

• Ζεστά και ζωηρά κεριά  μέρες του μέλλοντος (αισιόδοξη 

διάθεση)

• Παρελθόν  Θλιβερή γραμμή σβησμένων κεριών.

• Συνήθως ο ποιητής στρέφεται στο παρελθόν                           

του με νοσταλγία, αναπολώντας όμορφες στιγμές.

Εδώ κοιτά τις 

μέρες που 

πέρασαν ως 

στοιχείο ότι η 

ζωή μας περνά 

με γρήγορους 

ρυθμούς.
30



1η στροφή 

• Ύφος : Αισιόδοξο 

• Ο ποιητής παρομοιάζει το μέλλον με μια σειρά από 

αναμμένα κεριά.

• Αποδίδει στα κεριά τους χαρακτηρισμούς : ζωηρά, ζεστά, 

χρυσά 

Θα είναι γεμάτο 

καινούριες 

εμπειρίες 

(ζωηρά κεριά).

Ίσως εννοεί 

ότι το 

μέλλον 

Βρίσκεται πολύ 

κοντά μας (ζεστά 

κεριά)

Είναι 

πολύτιμο 

(χρυσά 

κεριά)
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2η στροφή 

• Ύφος : Μελαγχολικό 

• Περασμένες μέρες  Θλιβερή γραμμή σβησμένων 

κεριών.

• Στον 3ο στίχο ( «τα πιο κοντά βγάζουν καπνόν ακόμη» ) ίσως 

εννοεί πως τα συναισθήματα του πρόσφατου παρελθόντος 

υπάρχουν ακόμη, είτε είναι θετικά είτε αρνητικά. 

• Στ.4 «Κρύα κεριά, λιωμένα και κυρτά»  Οι μέρες του 

παρελθόντος έχουν χάσει τη σημασία τους(λιωμένα και 

κυρτά). 32



3η στροφή

«Δεν θέλω να τα βλέπω με λυπεί η μορφή των,/ 

και με λυπεί το πρώτο φως των να θυμούμαι» 

• Στ. 3 « Εμπρός κυττάζω τ’ αναμένα μου κεριά»

Προτρέπει τον εαυτό του να κοιτάξει το μέλλον.

Ο ποιητής δεν θέλει να 

θυμάται: 

Α. Τις μέρες του 

παρελθόντος

Β. Τα συναισθήματα που 

είχε και την αξία/χαρά των 

γεγονότων εκείνων των 

ημερών όταν συνέβαιναν
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4η στροφή 

• Σε αυτή τη στροφή ο ποιητής εξηγεί τον λόγο που δεν 

θέλει να κοιτάξει το παρελθόν.

• Ο λόγος αυτός είναι πως θεωρεί ότι θα 

απογοητευτεί/στεναχωρηθεί με το πόσο γρήγορα περνάνε 

τα χρόνια. 

34



Στόχος του ποιητή

• Ο ποιητής μέσω αυτού του ποιήματος θέλει 

να μας δείξει πόσο γρήγορα περνάει ο 

καιρός και ουσιαστικά να μας αφυπνίσει. 

• Ίσως μάλιστα να θέλει να μεταδώσει και τα 

συναισθήματα του.

35



Γενικά σχόλια.

• Στο ποίημα υπάρχουν έντονες μεταπτώσεις της 

συναισθηματικής κατάστασης του ποιητή. (π.χ. : 

Στην 1η στροφή έχει αισιόδοξη διάθεση ενώ στις άλλες στροφές 

κυριαρχεί η απαισιοδοξία.)

• Η απαισιοδοξία του ποιητή μπορεί να ερμηνευτεί 

από το φόβο του για τα γηρατειά, ο οποίος 

διαφαίνεται και σε άλλα ποιήματα του.
36





Ο ποιητής Φερνάζης το σπουδαίον μέρος
του επικού ποιήματός του κάμνει.
Το πώς την βασιλεία των Περσών
παρέλαβε ο Δαρείος Υστάσπου. (Aπό αυτόν
κατάγεται ο ένδοξός μας βασιλεύς,
ο Μιθριδάτης, Διόνυσος κ’ Ευπάτωρ). Aλλ’ εδώ
χρειάζεται φιλοσοφία· πρέπει ν’ αναλύσει
τα αισθήματα που θα είχεν ο Δαρείος:
ίσως υπεροψίαν και μέθην· όχι όμως — μάλλον
σαν κατανόησι της ματαιότητος των μεγαλείων.
Βαθέως σκέπτεται το πράγμα ο ποιητής.

Aλλά τον διακόπτει ο υπηρέτης του που μπαίνει
τρέχοντας, και την βαρυσήμαντην είδησι αγγέλλει.
Άρχισε ο πόλεμος με τους Pωμαίους.
Το πλείστον του στρατού μας πέρασε τα σύνορα.

Ο ποιητής μένει ενεός. Τι συμφορά!
Πού τώρα ο ένδοξός μας βασιλεύς,
ο Μιθριδάτης, Διόνυσος κ’ Ευπάτωρ,
μ’ ελληνικά ποιήματα ν’ ασχοληθεί.
Μέσα σε πόλεμο — φαντάσου, ελληνικά ποιήματα.

Aδημονεί ο Φερνάζης. Aτυχία!
Εκεί που το είχε θετικό με τον «Δαρείο»
ν’ αναδειχθεί, και τους επικριτάς του,
τους φθονερούς, τελειωτικά ν’ αποστομώσει.
Τι αναβολή, τι αναβολή στα σχέδιά του.

Και νάταν μόνο αναβολή, πάλι καλά.
Aλλά να δούμε αν έχουμε κι ασφάλεια
στην Aμισό. Δεν είναι πολιτεία εκτάκτως οχυρή.
Είναι φρικτότατοι εχθροί οι Pωμαίοι.
Μπορούμε να τα βγάλουμε μ’ αυτούς,
οι Καππαδόκες; Γένεται ποτέ;
Είναι να μετρηθούμε τώρα με τες λεγεώνες;
Θεοί μεγάλοι, της Aσίας προστάται, βοηθήστε μας.—

Όμως μες σ’ όλη του την ταραχή και το κακό,
επίμονα κ’ η ποιητική ιδέα πάει κι έρχεται —
το πιθανότερο είναι, βέβαια, υπεροψίαν και μέθην·
υπεροψίαν και μέθην θα είχεν ο Δαρείο



Ο Κωνσταντίνος Καβάφης γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια το 1863. Την πρώτη περίοδο 
της παιδικής του ζωής του έζησε μέσα στον   πλούτο και την πολυτέλεια. Όταν ήταν 
εφτά ετών έχασε τον πατέρα του. Το 1872 η μητέρα του με όλα τα παιδιά της 
εγκαταστάθηκε στην Αγγλία. Το 1879 εγκαταστάθηκε πια μόνιμα στην 
Αλεξάνδρεια. Στην Αγγλία ο Καβάφης έλαβε καλή μόρφωση, χωρίς να γνωρίζουμε 
πιο συγκεκριμένα το είδος της παιδείας του. Ο ποιητής ήταν φιλομαθής, εργατικός 
και είχε εκπληκτική ευρυμάθεια. Είχε ιδιαίτερη κλίση και αγάπη για την ιστορία. 
Κεντρικός στόχος πάντως της ζωής του ήταν η ποίηση. Αγωνίστηκε σκληρά και 
επίμονα, ώσπου να βρει τη δική του ποιητική φυσιογνωμία. Ακόμη κι όταν έφτασε 
να παράγει [ή να παραγάγει] υψηλή ποίηση, δεν μπόρεσε να αναγνωρισθεί δεόντως. 
Παρ’ όλα ταύτα, κέντρο της ζωής του και ύψιστος σκοπός του παρέμεινε η ποιητική 
του τελείωση. Τελικά κατόρθωσε να επιβληθεί στην Αλεξάνδρεια και να αποκτήσει 
φανατικούς θιασώτες της τέχνης του. Στην Αθήνα άργησε να γίνει γνωστός. Άρχισε 
να καθιερώνεται ουσιαστικά και να κατακτά κριτικούς και ποιητές μετά το 1920. 
Πέθανε από καρκίνο του λάρυγγα στο «Ελληνικό Νοσοκομείο» της Αλεξάνδρειας 
το 1933.



 συμβολική χρήση ιστορικών προσώπων, γενικότερα χρήση συμβόλων
 πεζολογικός τόνος
 ρεαλισμός, παραστατικότητα
 ακριβόλογη έκφραση
 ιδιότυπη γλώσσα
 λεπτή ειρωνεία
 λιτότητα εκφραστικών μέσων
 απουσία λυρισμού
 θεατρικότητα
 δραματικότητα
 φιλοσοφική διάθεση



 αίσθηση του τραγικού
 ελεύθερος στίχος και ιδιαίτερη προσοχή στη στίξη και στις παύσεις
 Τεχνοτροπικές επιρροές από τον παρνασσισμό( ακριβολογία, έμπνευση από την ιστορική 

παράδοση), τον συμβολισμό( χρήση συμβόλων, υποβλητικότητα, ονειροπόληση), 
ρεαλισμό ( επιμονή στη λεπτομέρεια )

 στο τέλος πολλών ποιημάτων του επιφυλάσσει ένα απροσδόκητο ξάφνιασμα, που κάνει 
τον αναγνώστη να αναζητήσει την αιτιολόγησή του, και ως εκ τούτου να έρθει σε μια 
διαλογική συζήτηση με τον ποιητή.

 Διάλογος ή μονόλογος με δραματικό χαρακτήρα. 
 Αμφίσημη παρουσίαση των ηρώων του.
 Δημοτική γλώσσα με στοιχεία της καθαρεύουσας 
 Ιαμβικός στίχος, ανισοσύλλαβος.
 Λιτότητα και πυκνότητα, ακρίβεια και εγκράτεια στη γλώσσα. 
 Υψηλή αντίληψη για την τέχνη. 
 Νοσταλγική μετατόπιση στο χώρο και το χρόνο
 Μελαγχολικός τόνος. 



Η σύνθεση του ποιήματος πραγματοποιήθηκε το 1917 και η δημοσίευση έγινε το    
1920. Μιλάμε για την περίοδο της ωριμότητας του ποιητή. Η εποχή, κατά την 
οποία δημοσιεύτηκε το ποίημα, ήταν ιδιαίτερα ταραγμένη και σε ελλαδικό και σε 
παγκόσμιο επίπεδο. Ήταν η περίοδος που εισήλθε η Ελλάδα στον Α΄ παγκόσμιο 
πόλεμο. Το ποίημα είναι ιστορικό με στοχαστικό ή φιλοσοφικό περιεχόμενο. 



Το ιστορικό του πλαίσιο  του ποιήματος είναι τα όπως συμβαίνει 
και με άλλα ποιήματα του Καβάφη: 

– στο ποίημα γίνεται αναφορά σε ιστορικά πρόσωπα και σε λαούς: Δαρείος, 
Μιθριδάτης, Πέρσες, Καππαδόκες, Ρωμαίοι. 

– επίσης αναφέρεται σε μια ελληνική πόλη που βρίσκεται στα παράλια του Εύξεινου 
Πόντου, στην Αμισό. 

– επί πλέον κάνει μνεία και της επίθεσης των Ρωμαίων εναντίον της Καππαδοκίας. 
– στο παρόν ποίημα, ο ποιητής εισάγει ένα φανταστικό πρόσωπο, τον ποιητή Φερνάζη, 

μέσα σε ένα πραγματικό ιστορικό πλαίσιο



Ο Δαρείος Α΄ ήταν γιος του Σατράπη της Παρθίας Υστάσπη . Ο Δαρείος Α΄ είναι πιο 
γνωστός σε μας από τις επιχειρούμενες εκστρατείες του εναντίον των Ελλήνων 
και την ήττα του εκστρατευτικού του σώματος στο Μαραθώνα το 490 π.Χ. Οι 
συνθήκες υπό τις οποίες ανέβηκε στο θρόνο θεωρούνται σκοτεινές και ύποπτες.
Η αναφορά στο Δαρείο,

Τα πιθανολογούμενα συναισθήματα του Δαρείου, όταν μετά από 
πολλές δολοφονίες και ποικίλες βιαιότητες, κατέλαβε την εξουσία η κι 
η από τη δύναμη που περιήλθε στα χέρια του, συνιστούν το ένα μέρος του 
προβληματισμού που τίθεται στο ποίημα. Ο επινοημένος ποιητής Φερνάζης 
συνθέτει ένα επικό ποίημα για τον Δαρείο Α .Το σημείο που τον απασχολεί 
ιδιαίτερα είναι το πώς «παρέλαβε» την εξουσία ο Δαρείος μετά το θάνατο του 
προκατόχου του. Το ρήμα παρέλαβε, που υποδηλώνει μια ήπια μετάβαση της 
εξουσίας, αποκρύπτει επί της ουσίας 

αλλά και τα σκοτεινά σημεία που καλύπτουν το πέρασμα του βασιλείου 
των Αχαιμενιδών στα χέρια του. Ο Καβάφης με την αναφορά σε πραγματικά 
ιστορικά πρόσωπα τοποθετεί τη δράση του ποιήματος σ’ ένα προγενέστερο 
ιστορικό πλαίσιο αποδεσμεύοντάς το αφενός από το παρόν του ίδιου του ποιητή 
και αφετέρου τη 



Ανυπέρβλητη 
βία

Δολοφονίες

Δαρείος Ά 
στη βασιλεία

Έτσι αφού ανήλθε στη βασιλεία ο Δαρείος 
καταβλήθηκε  από  υπεροψία και 

‘τυφλώθηκε’ από τη δύναμη και τη δόξα! 



Ο Καβάφης αποτελεί ξεχωριστή περίπτωση ποιητή. Δεν ακολούθησε πιστά κανένα  
ρεύμα .Στην αρχή , επηρεάστηκε  από:

ΡΟΜΑΝΤΙΣΜΟΣ:
Ο ρομαντισμός εκδηλώθηκε και κυριάρχησε στην ευρωπαϊκή λογοτεχνία, στην 

Αγγλία, τη Γερμανία και τη Γαλλία, από τα τέλη του 18ου αιώνα έως τα μέσα 
του 19ου αιώνα. Ο ρομαντισμός εμφανίζεται και αναπτύσσεται σαν αντίδραση 
στον ορθολογισμό και το νεοκλασικισμό εκφράζοντας μια νέα αντίληψη για τη 
ζωή. Η νέα αντίληψη συνίσταται στην απαλλαγή από την κυριαρχία του λογικού 
και στην αντικατάστασή του από τη φαντασία και το συναίσθημα. Πρόκειται 
ουσιαστικά για μια στάση ζωής που ανταποκρίνεται στις φιλελεύθερες ιδέες. 
Έτσι ο κανόνας, η αρμονία, ή συμμετρία, το μέτρο και η τάξη και παραμερίζουν 
και παραχωρούν τη θέση τους στην ελευθερία, τον ενθουσιασμό και το πάθος 
του υποκειμένου στην προσωπική δημιουργική έκφραση.





Στη συνέχεια  ο Καβάφης υιοθέτησε στοιχεία του . Με τον 
όρο παρνασσισμός αναφερόμαστε στην ποιητική σχολή που αναπτύχθηκε 
στη Γαλλία, στα μέσα του 19ου αιώνα. 

.



Τέλος ο Καβάφης στρέφεται .στον . Ο συµβολισµός είναι ένα ρεύµα 
που εμφανίστηκε στη Γαλλία στα τέλη του 19ου αιώνα και επηρέασε κυρίως την 
ποίηση. Γεννήθηκε ως αντίδραση στην ψυχρότητα του παρνασσισμού και 
συνιστά µια επιστροφή στη ρομαντική ποίηση. 

Στα ποιήµατα υπάρχει ένα κλίµα ασαφές. Οι ιδέες και τα 
συναίσθημα δε λέγονται καθαρά, αλλά υποβάλλονται µέσα από 
εικόνες
Μελαγχολία, απαισιοδοξία, θλίψη, διάθεση ονειροπόλησης.
Η µμουσικότητα του στίχου
Καινοτομίες στη µορφή και στην έκφραση: χαλαρή 
ομοιοκαταληξία, ελεύθερος στίχος, πολλά και  σχήματα λόγου, 
ιδιόρρυθμη σύνταξη, νέο λεξιλόγιο



Ο Δαρείος Α΄ της Περσίας ή Δαρείος ο 
Μέγας υπήρξε  βασιλιάς της Περσίας από 
το 521π.Χ μέχρι το 486π.Χ.Ονομάστηκε 

«Μέγας Βασιλιάς» 

Ο Μιθριδάτης ΣΤ΄ Ευπάτωρ, πρωτότοκος 
γιος του Μιθριδάτη Ε΄ Ευεργέτη, βασιλιά 
του Πόντου, και της Λαοδίκης, κόρης του 

Αντιόχου Δ΄ Επιφανούς βασιλιά των 
Σελευκιδών.

Αμισός: Πόλη του ελληνικού Πόντου, 
πρωτεύουσα του βασιλείου του 
Μιθριδάτη που περιλάμβανε και 
μεγάλο μέρος της Καππαδοκίας



:
 ο τίτλος του ποιήματος Ο Δαρείος αναφέρεται στον Πέρση 

βασιλιά Δαρείο 
 ο Φερνάζης χρησιμοποιείται από τον ποιητή ως δικό του 

σύμβολο ή προσωπείο 
 ο φανταστικός ποιητής Φερνάζης αποτελεί το κύριο 

πρόσωπο του ποιήματος, ενώ ο Δαρείος και ο Μιθιδράτης 
παίζουν δευτερεύοντα ρόλο.

:
 το θέμα του καβαφικού «Δαρείου» αναφέρεται στη σχέση 

ποίησης και ιστορίας.
 καυτηριάζει την υπεροψία της εξουσίας και να καταδεικνύει 

την ὕβρι της



 Ο ποιητής δεν ενδιαφέρεται τόσο να δώσει στείρες 
απαντήσεις στους προβληματισμούς του , όσο να ανοίξει το 
θέμα προς συνομιλία, θέτοντας τις αντίστοιχες προϋποθέσεις

:
Το ποίημα χωρίζεται σε 6 ενότητες:

1η ενότητα(στ. 1-11): ο 
Φερνάζης παρουσιάζεται να 
βρίσκεται σε δίλημμα και να 

προβληματίζεται

δεύτερη ενότητα (στ.12-15): 
το δραματικό απρόοπτο της 

είδησης του πολέμου 
ανατρέπει τα ποιητικά 
σχέδια του Φερνάζη. 

τρίτη ενότητα (στ. 16-20): 
ο ποιητής συλλογίζεται 
τρομοκρατημένος πως 

μάλλον έχουν ανατραπεί 
τα σχέδιά του.



τέταρτη ενότητα (στ. 21-25): 
ο Φερνάζης κυριεύεται από 

αδημονία. Δεν χάνει όμως την 
ψυχραιμία του, αλλά 

συμβιβάζεται με την υπόθεση 
ότι αναβάλλονται τα σχέδιά 

του.

πέμπτη ενότητα (στ. 26-33): 
αισθάνεται να μην κινδυνεύει 
τώρα η ποίησή του μόνο, αλλά 

και η ίδια του η ζωή.

έκτη ενότητα (στ. 34-37): ο 
Φερνάζης αναπροσαρμόζει 
τα σχέδιά του και βρίσκει 

λύση στο δίλημμά του. 

ο ευρύτερος χώρος που 
λαμβάνει χώρα η ποιητική 
αφήγηση είναι η Αμισός, 

ελληνική πόλη του Πόντου.  
Πιο ειδικά όμως η όλη 

ιστορία εξελίσσεται στην 
αυλή του Μιθιδράτη. 

Χρόνος: από την άποψη 
του δραματικού του 

χαρακτήρα είναι η περίοδος 
που οι Ρωμαίοι 

συγκρούονται με τον 
Μιθιδράτη.



Στο ποίημα ο « Δαρείος», ο Καβάφης  για να αποδώσει το βαθύτερο νόημα του 
ποιήματος χρησιμοποιεί:

« το σπουδαιον μερος του επικού ποιήματος του κάμνει»
« ο ένδοξός μας βασιλεύς, ο Μιθριδάτης, Διόνυσος κ’ Ευπάτωρ» ( υπερβολική 
διατύπωση που , ενώ φαίνεται να κολακεύει τον βασιλιά , συγχρόνως ειρωνεύεται 
και τον ανήθικο τρόπο με τον οποίο πήρε την εξουσία)
«Aλλ’ εδώ χρειάζεται φιλοσοφία, Βαθέως σκέπτεται το πράγμα ο ποιητής» 
(έκδηλος ειρωνικός τόνος για το ψευτοδίλημμα του Φερνάζη )
οι επιφωνηματικές εκφράσεις με το θαυμαστικό να επιτείνει τον ειρωνικό τόνο. " τι 
συμφορά!, Ατυχία!"

« ελληνικά ποιήματα» (αποδίδεται η απόγνωση του Φερνάζη για 
την έναρξη του πολέμου).
«τι αναβολή, τι αναβολή» (ο Καβάφης ειρωνεύεται την πρόθεση του ποιητή να 
αποκομίσει δόξα, φήμη και κοινωνική αναγνώριση από την ποίηση).
«ο ένδοξός μας βασιλεύς, ο Μιθριδάτης, Διόνυσος κ’ Ευπάτωρ» , όπου ο 
Καβάφης ειρωνεύεται τον Μιθριδάτη ·ενώ γνωρίζουμε τον δόλιο τρόπο με τον 
οποίο πήρε την εξουσία.



Δημοτική με στοιχεία 
καθαρεύουσας · αρχαιοπρεπές 
λεξιλόγιο, όταν αναφέρεται στην 
εποχή του Φερνάζη (υπεροψίαν και 
μέθην θα είχεν, κατανόησι της 
ματαιότητος των μεγαλείων το 
πλείστον του στρατού μας), ενώ 
αναφέρει λέξεις καθημερινές, όταν 
μιλάει ο ίδιος (κάμνει), αλλά και 
χρησιμοποιεί ορισμένες λέξεις 
με ιδιότυπη νοηματοδότηση 
(αγγέλλει =αναγγέλλει, εκτάκτως =
ιδιαιτέρως, θετικό = σίγουρο, 
τες =τις).Πεζολογικός τόνος και 
ρεαλιστική έκφραση.



• αφήγηση , 
• ελεύθερος πλάγιος λόγος ( στ,.9-10, 14-15, 16-19, εσωτερικός 

μονόλογος : στ 4-6, 16-19, 36-37 ), 
• σχόλιο στο στ.20

Κυρίαρχα μοτίβα: στην ποίηση του Καβάφη η ήττα, η διάψευση, ο 
εγκλωβισμός του ανθρώπου στα αδιέξοδά του και η κρίση της 
καλλιτεχνικής συνείδησης.

Ρητορικές ερωτήσεις: «Μπορούμε να τα βγάλουμε μ’αυτούς, οι 
Καππαδόκες; - Γένεται ποτέ; - Είναι να μετρηθούμε τώρα με τις 
λεγεώνες;

Επίκληση: «Θεοί μεγάλοι, της Ασίας προστάται, βοηθήστε μας.»
Αντίθεση: Ανάμεσα στη στοχαστική ατμόσφαιρα της πρώτης στροφής και τη 

δυναμική της δεύτερης, στην οποία η εξέλιξη σημαδεύεται από το 
δραματικό απρόοπτο. «σε πόλεμο φαντάσου ελληνικά ποιήματα»



Η Σατραπεία
Κωνσταντίνος Π. Καβάφης

(29/4/1863 - 29/4/1933)



Βιογραφικά στοιχεία:
Ο Κωνσταντίνος Καβάφης 

γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια. Ο πατέρας 
του ήταν μεγαλέμπορος βαμβακιού και η 
μητέρα του άνηκε σε παλιά Φαναριώτικη 
οικογένεια της Κωνσταντινούπολης. Και 

τα δύο αυτά στοιχεία, η εμπορική ιδιότητα 
του πατέρα και η αρχοντιά της μητέρας 

του, συντέλεσαν σημαντικά στη 
διαμόρφωση του χαρακτήρα του ποιητή.



Σχετικά με τη γραφή του τώρα είναι γνωστός για την ειρωνεία του, ένα 
μοναδικό συνδυασμό λεκτικής και δραματικής ειρωνείας. Η γλώσσα και η 
στιχουργική μορφή των ποιημάτων του Καβάφη ήταν ιδιόρρυθμες και 
πρωτοποριακές για την εποχή. Τα βασικά χαρακτηριστικά τους είναι:

• Ιδιότυπη γλώσσα, μείγμα καθαρεύουσας και δημοτικής, 
με ιδιωματικά στοιχεία της Κωνσταντινούπολης

• Εξαιρετικά λιτός λόγος, με ελάχιστα επίθετα
• Ουδέτερη γλώσσα
• Η γλώσσα δεν αποκαλύπτει τα συναισθήματα
• Εξαιρετικά σύντομα ποιήματα
• Ιαμβικός ρυθμός αλλά τόσο επεξεργασμένος που συχνά είναι 
δύσκολο να διακριθεί

• Ομοιοκαταληξία όχι σε όλα τα ποιήματα, ενίοτε χαλαρή και περιστασιακή.
• Ιδιαίτερη σημασία στα σημεία στίξης

Σχετικά με τη γραφή του:



Ιστορικό πλαίσιο:

Η Σατραπεία είναι ένα ψευδοϊστορικό ποίημα του Καβάφη, εμπνευσμένο από 
την τακτική κάποιων Ελλήνων να καταφεύγουν στους βασιλιάδες της Περσίας, 
όταν συνειδητοποιούσαν πως οι συμπολίτες τους δεν αναγνώριζαν την αξία και 
την προσφορά τους. Οι Πέρσες υποδέχονταν τους Έλληνες αποστάτες και τους 
προσέφεραν πλούσια δώρα.

Το ιστορικό πλαίσιο του έργου αποτελεί η κλασική εποχή, τότε 
που εδραιώνεται το ιδανικό της δημοκρατίας στην Αθήνα, όπου 
η ελευθερία του λόγου και της σκέψης βρίσκει την έκφρασή της 
στο θέατρο, στην αγορά, στους λόγους των σοφιστών, και όπου 
η καταξίωση έρχεται από το σύνολο των ελεύθερων πολιτών ως 
ένα απλό στεφάνι. 



Βασική ιδέα του έργου:

Η έλλειψη ευκαιριών και η ανάγκη διασφάλισης της 
καθημερινής διαβίωσης, οδηγούν πολλούς ανθρώπους να 
εγκαταλείψουν την πραγματική τους κλίση και τα πραγματικά 
τους ενδιαφέροντα, προκειμένου να ασχοληθούν με κάτι που 
μπορεί να μην τους αρέσει ή να τους ικανοποιεί, αλλά τους 
εξασφαλίζει τα αναγκαία, αποτελούν το βασικό άξονα στον 
οποίο στηρίζεται το έργο.



Ανάλυση:
Το ποίημα ανήκει στο λογοτεχνικό ρεύμα του Συμβολισμού (τέλη 19ου

αιώνα), κάτι το οποίο διακρίνεται από τα εξής στοιχεία:

• Ανομοιοκατάληκτος στίχος
• Χρήση ιδιωμάτων (στ. 10)
• Υποβλητικότητα (ασαφές - θολό το πρόσωπο 

του παραλήπτη)
• Έμφαση στον εσωτερικό κόσμο (στ. 15)
• Απαισιοδοξία – απελπισία (στ. 1, 7)
• Ελεύθερος στίχος



Ανάλυση:
• Τι είναι ο «καμωμένος για τα μεγάλα και ωραία» (στ. 1-2):

Είναι η αγαθή τύχη της φύσης που σε προικίζει να βλέπεις μακριά, για να 
χαρείς και να θαυμάσεις.

• Τι σημαίνει το «ενδίδεις» (στ. 7):
Είναι η επιλογή του εγωκεντρικότερου καλού. Το ενδίδω ολοκληρώνεται 

όταν ταυτόχρονα γνωρίζω ότι απομακρύνομαι από  το «καλύτερο» καλό 
,από  ηθικότερο. Το ενδίδω εμπεριέχει προδοσία ιδανικών και αδυναμία.  
Είναι η αποχώρηση από την αγορά. Είναι η προσχώρηση στον Αρταξέρξη.

• Τι είναι ο «Αρταξέρξης» και τα «Σούσα» (στ. 9&10):
Είναι η επιθυμία της έπαρσης και της αλαζονείας.

• Τι σημαίνει η «οδοιπορία» (στ. 9): 
Είναι η τελευταία και καθοριστικότερη ευκαιρία  

αναστοχασμού,  λίγο πριν φτάσεις στα Σούσα.



Ανάλυση:

 Το ποιόν του ακροατή 
Η αρνητική δράση του παράγοντα τύχη
Η προσωπική ευθύνη του ακροατή 
ακαθόριστο σκηνικό, χρόνος και χώρος 
της συζήτησης

Στίχοι 1-6:

Τι συμφορά, ενώ είσαι καμωμένος
για τα ωραία και μεγάλα έργα
η άδικη αυτή σου η τύχη πάντα
ενθάρρυνσι κ’ επιτυχία να σε αρνείται·
να σ’ εμποδίζουν ευτελείς συνήθειες,
και μικροπρέπειες, κι αδιαφορίες. 

Στίχοι 7-12:

Και τι φρικτή η μέρα που ενδίδεις,
(η μέρα που αφέθηκες κ’ ενδίδεις),
και φεύγεις οδοιπόρος για τα Σούσα,
και πηαίνεις στον μονάρχην Aρταξέρξη
που ευνοϊκά σε βάζει στην αυλή του,
και σε προσφέρει σατραπείες και τέτοια.

Η ενδοτικότητα  του ακροατή και η 
αποδοχή της από μέρους του Πέρση 
βασιλιά
Σκηνοθετικές διευκρινήσεις, 
καθορισμός του χρόνου (ιστορικού)
Χώρος  συζήτησης 



Ανάλυση:
Στίχοι 13-21:

Και συ τα δέχεσαι με απελπισία
αυτά τα πράγματα που δεν τα θέλεις.
Άλλα ζητεί η ψυχή σου, γι’ άλλα κλαίει·
τον έπαινο του Δήμου και των Σοφιστών,
τα δύσκολα και τ’ ανεκτίμητα Εύγε·
την Aγορά, το Θέατρο, και τους 
Στεφάνους.
Aυτά πού θα σ’ τα δώσει ο Aρταξέρξης,
αυτά πού θα τα βρεις στη σατραπεία·
και τι ζωή χωρίς αυτά θα κάμεις.

Οι συνέπειες των πράξεων 
του ακροατή για τον ίδιο
Περίπτωση αναφοράς σε 
προσωπικά βιώματα



Κωνσταντίνος Καβάφης «Περιμένοντας τους Βαρβάρους»

— Τι περιμένουμε στην αγορά συναθροισμένοι;

Είναι οι βάρβαροι να φθάσουν σήμερα.

— Γιατί μέσα στην Σύγκλητο μια τέτοια απραξία;
Τι κάθοντ’ οι Συγκλητικοί και δεν νομοθετούνε;

Γιατί οι βάρβαροι θα φθάσουν σήμερα.
Τι νόμους πια θα κάμουν οι Συγκλητικοί;

Οι βάρβαροι σαν έλθουν θα νομοθετήσουν.

—Γιατί ο αυτοκράτωρ μας τόσο πρωί σηκώθη,
και κάθεται στης πόλεως την πιο μεγάλη πύλη

στον θρόνο επάνω, επίσημος, φορώντας την κορώνα;

Γιατί οι βάρβαροι θα φθάσουν σήμερα.
Κι ο αυτοκράτωρ περιμένει να δεχθεί
τον αρχηγό τους. Μάλιστα ετοίμασε

για να τον δώσει μια περγαμηνή. Εκεί
τον έγραψε τίτλους πολλούς κι ονόματα.

— Γιατί οι δυο μας ύπατοι κ’ οι πραίτορες εβγήκαν
σήμερα με τες κόκκινες, τες κεντημένες τόγες·

γιατί βραχιόλια φόρεσαν με τόσους αμεθύστους,
και δαχτυλίδια με λαμπρά, γυαλιστερά σμαράγδια·

γιατί να πιάσουν σήμερα πολύτιμα μπαστούνια
μ’ ασήμια και μαλάματα έκτακτα σκαλιγμένα;

Γιατί οι βάρβαροι θα φθάσουν σήμερα·
και τέτοια πράγματα θαμπώνουν τους βαρβάρους.

—Γιατί κ’ οι άξιοι ρήτορες δεν έρχονται σαν πάντα
να βγάλουνε τους λόγους τους, να πούνε τα δικά τους;

Γιατί οι βάρβαροι θα φθάσουν σήμερα·
κι αυτοί βαρυούντ’ ευφράδειες και δημηγορίες.

— Γιατί ν’ αρχίσει μονομιάς αυτή η ανησυχία
κ’ η σύγχυσις. (Τα πρόσωπα τι σοβαρά που εγίναν).

Γιατί αδειάζουν γρήγορα οι δρόμοι κ’ η πλατέες,
κι όλοι γυρνούν στα σπίτια τους πολύ συλλογισμένοι;

Γιατί ενύχτωσε κ’ οι βάρβαροι δεν ήλθαν.
Και μερικοί έφθασαν απ’ τα σύνορα,

και είπανε πως βάρβαροι πια δεν υπάρχουν.

Και τώρα τι θα γένουμε χωρίς βαρβάρους.
Οι άνθρωποι αυτοί ήσαν μια κάποια λύσις.



Ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα…

• Ο Κωνσταντίνος Καβάφης γεννήθηκε στις 29 Απριλίου 1863 στην Αλεξάνδρεια, όπου οι γονείς του, εγκαταστάθηκαν 
εγκαταλείποντας την Κωνσταντινούπολη το 1840. Ήταν το ένατο παιδί του Πέτρου-Ιωάννη Καβάφη (1814-1870), 
μεγαλέμπορου βαμβακιού. Η μητέρα του, Xαρίκλεια Φωτιάδη, ανήκε σε παλιά Φαναριώτικη οικογένεια της 
Κωνσταντινούπολης. Και τα δυο αυτά στοιχεία, η εμπορική ιδιότητα του πατέρα και η αρχοντιά της μητέρας συντέλεσαν 
σημαντικά στη διαμόρφωση του χαρακτήρα του ποιητή.

• Μετά το θάνατο του πατέρα του και την σταδιακή διάλυση της οικογενειακής επιχείρησης, η οικογένεια εγκαταστάθηκε 
στην Αγγλία (Λίβερπουλ και Λονδίνο) όπου έμεινε μέχρι το 1876. Στην Αλεξάνδρεια ο Kαβάφης διδάχτηκε Αγγλικά, Γαλλικά 
και Ελληνικά με οικοδιδάσκαλο και συμπλήρωσε τη μόρφωσή του για ένα-δύο χρόνια στο Ελληνικό Εκπαιδευτήριο της 
Αλεξάνδρειας. Έζησε επίσης για τρία χρόνια, που ήταν τα κρισιμότερα στην ψυχοδιανοητική του διαμόρφωση, στην Πόλη 
(1882-84).

• Το 1897 ταξίδεψε στο Παρίσι και το 1903 στην Αθήνα, χωρίς από τότε να μετακινηθεί από την Αλεξάνδρεια για τριάντα 
ολόκληρα χρόνια. Ύστερα από περιστασιακές απασχολήσεις σε χρηματιστηριακές επιχειρήσεις, αποφάσισε να γίνει 
δημόσιος υπάλληλος και διορίστηκε σε ηλικία 59 χρονών στο Υπουργείο Δημοσίων Έργων το 1922.

• Από το 1886 άρχισε να δημοσιεύει ποιήματα επηρεασμένα από τους Αθηναίους ρομαντικούς ποιητές, χωρίς να τον έχει 
επηρεάσει καθόλου η στροφή της γενιάς του 80. Από το 1891, όταν εκδίδει σε αυτοτελές φυλλάδιο το ποίημα Κτίσται, και 
ιδίως το 1896, όταν γράφει τα Τείχη,το πρώτο αναγνωρισμένο, εμφανίζονται τα χαρακτηριστικά των ώριμων ποιημάτων 
του.

• Ο Καβάφης είναι γνωστός για την ειρωνεία του, ένα μοναδικό συνδυασμό λεκτικής και δραματικής ειρωνείας.[5]. Πολλοί 
όμως από τους αλλόγλωσσους ομότεχνους και αναγνώστες του (π.χ. Όντεν, Φόρστερ) αρχικά γνώρισαν και αγάπησαν τον 
ερωτικό Καβάφη.[6]

• Το 1932, ο Καβάφης, άρρωστος από καρκίνο του λάρυγγα, πήγε για θεραπεία στην Αθήνα, όπου παρέμεινε αρκετό 
διάστημα, εισπράττοντας μια θερμότατη συμπάθεια από το πλήθος των θαυμαστών του. Επιστρέφοντας όμως στην 
Αλεξάνδρεια, η κατάστασή του χειροτέρεψε. Εισήχθη στο Νοσοκομείο της Ελληνικής Κοινότητας, όπου και πέθανε στις 29 
Απριλίου του 1933, τη μέρα που συμπλήρωνε 70 χρόνια ζωής.



Το ιστορικό πλαίσιο του ποιήματος…

• Το «Περιμένοντας τους Βαρβάρους» του Καβάφη είναι ένα ψευδοϊστορικό ποίημα, από τα 
δημοφιλέστερα του ποιητή, με το οποίο δίνεται με συμβολικούς όρους η ανάγκη επιστροφής σε 
μια απλούστερη μορφή διαβίωσης, καθώς και η ανάγκη αναστροφής του κλίματος πλήξης και 
αδιαφορίας που συχνά πλήττει τις κοινωνίες, που έχοντας φτάσει στο ζενίθ της ανάπτυξής τους, 
οδηγούνται αναπόφευκτα στην παρακμή.

• Το ποίημα έχει έντονα στοιχεία θεατρικότητας, μιας και είναι βασισμένο σ’ ένα διάλογο που 
οδηγείται σταδιακά σε μια κλιμάκωση της αγωνίας και της αναμονής, για να καταλήξει απότομα 
στη διάψευση της προσδοκίας. Επιπλέον, ο ποιητής μας παρουσιάζει το χώρο αλλά και τα 
πρόσωπα που κινούνται σε αυτόν, δημιουργώντας έτσι την αίσθηση πως παρακολουθούμε μια 
παράσταση. Η θεατρικότητα, συμβάλλει ώστε το περιεχόμενο του ποιήματος να δοθεί 
παραστατικότερα και με περισσότερη ζωντάνια, καθιστώντας έτσι το ποίημα πιο ενδιαφέρον.

• Ο χώρος όπου διαδραματίζονται τα αναφερόμενα γεγονότα είναι η αγορά μιας πόλης που δεν 
κατονομάζεται, και παρόλο που ο ποιητής μας παραπέμπει στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία με την 
αναφορά στη Σύγκλητο, τους υπάτους και τους πραίτορες, επί της ουσίας δεν έχει ιδιαίτερη 
σημασία ποια είναι η πόλη αυτή και σε ποια χώρα ανήκει, καθώς το ποίημα είναι αμιγώς 
συμβολικό και τα σημάδια παρακμής που καταγράφει μπορούν να παρουσιαστούν σε 
οποιαδήποτε κοινωνία και σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή.

• Τα πρόσωπα που συνδιαλέγονται παραμένουν ανώνυμα και αφανή, καθώς η ταυτότητά τους δεν 
έχει ιδιαίτερη σημασία για την εξέλιξη του ποιήματος. Εκείνο που έχει σημασία είναι η κλιμάκωση 
στις αντιδράσεις της πολιτείας καθώς η αγωνία για την έλευση των Βαρβάρων επιτείνεται.



Λογοτεχνικό ρεύμα από το οποίο εμπνέεται ο ποιητής…

• Ο Καβάφης, όπως κάθε ποιητής, λειτουργεί κυρίως μέσω των συμβόλων. Η τέχνη 
του είναι η συγκέντρωση αρχετύπων, που δίνουν ένα φευγαλέο υπαινικτικό 
νόημα στο λόγο του. Αντλεί μνήμες από το παρελθόν, και τις αποθέτει στο παρόν, 
ενίοτε ως προειδοποίηση για τα μελλούμενα. Είναι τέτοια η σχέση του με τη 
συλλογική ψυχή και τα περιεχόμενά της, που θεωρείται προδρομικός της σχέσης 
της λογοτεχνίας του 20ου αιώνα με τη συλλογική συνείδηση.[13] Ιδιαίτερο 
στοιχείο της τεχνικής του είναι μία σπάνιας υφής σκηνοθετική ικανότητα 
αντίστοιχη με αυτήν που συναντάει κανείς στον πεζογραφικό ή και θεατρικό λόγο. 
Άλλο ένα όμως χαρακτηριστικό του συμπληρωματικό του προαναφερόμενου 
είναι η τάση, μέσω του λόγου του, να υποδύεται περσόνες. Το εν λόγω 
χαρακτηριστικό δημιουργεί μια πολυεπίπεδη ποίηση αλλά και αινιγματικότητα 
μιας και είναι συχνά δυσδιάκριτο για τον αναγνώστη να αναγνωρίσει μέσω τίνος 
προσώπου μιλάει ο ίδιος ο ποιητής και με ποιο ταυτίζεται. Η συμβολιστική του 
τάση είναι έντονη και συνδυάζεται με λόγο λιτό αλλά διαχρονικά επίκαιρο. Η 
ειρωνική διάθεση, αυτό που αποκλήθηκε καβαφική ειρωνεία συνδυάζεται με την 
τραγικότητα της πραγματικότητας, για να καταστεί κοινωνικά διδακτική και οι 
ηδονιστικοί του προσανατολισμοί ανακατεύονται με κοινωνικές επισημάνσεις. 
Αναμφίβολα δεν είναι εύκολο να οριοθετήσει κανείς ξεκάθαρα σε θεματικούς 
κύκλους την ποιητική του Καβάφη. Η ιστορία ανακατεύεται με τις αισθήσεις και 
το στοχασμό σε μια ενιαία οντότητα, αυτήν πιθανώς που ο ίδιος ο Καβάφης 
προσδιορίζει ως «ενιαίο καβαφικό κύκλο», αλλά σε κάθε ξεχωριστή περίπτωση, 
στον αμέσως επόμενο στίχο, η εναλλαγή δικαιώνει όσους χαρακτήρισαν την 
καβαφική ποίηση πρωτεϊκή.



Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ποίησης του Καβάφη

• Σήμερα η ποίησή του όχι μόνο έχει επικρατήσει στην Ελλάδα, αλλά και κατέλαβε μία εξέχουσα θέση στην όλη ευρωπαϊκή ποίηση, ύστερα από τις μεταφράσεις των ποιημάτων του 
αρχικά στα Γαλλικά, Αγγλικά, Γερμανικά και κατόπιν σε πολλές άλλες γλώσσες.

• Το σώμα των Καβαφικών ποιημάτων περιλαμβάνει: Τα 154 ποιήματα που αναγνώρισε ο ίδιος (τα λεγόμενα Αναγνωρισμένα), τα 37 Αποκηρυγμένα ποιήματά του, τα περισσότερα 
νεανικά, σε ρομαντική καθαρεύουσα, τα οποία αργότερα αποκήρυξε, τα Ανέκδοτα, δηλαδή 75 ποιήματα που βρέθηκαν τελειωμένα στα χαρτιά του, καθώς και τα 30 Ατελή, που 
βρέθηκαν στα χαρτιά του χωρίς να έχουν πάρει την οριστική τους μορφή. Τύπωσε ο ίδιος το 1904 μια μικρή συλλογή με τον τίτλο Ποιήματα, στην οποία περιέλαβε τα ποιήματα: Φωνές, 
Επιθυμίες, Κεριά, Ένας γέρος, Δέησις, Οι ψυχές των γερόντων, Το πρώτο σκαλί, Διακοπή, Θερμοπύλες, Τα παράθυρα, Περιμένοντας τους βαρβάρους, Απιστία και Τα άλογα του 
Αχιλλέως. Η συλλογή, σε 100-200 αντίτυπα, κυκλοφόρησε ιδιωτικά.

• Το 1910 τύπωσε πάλι τη συλλογή του, προσθέτοντας αλλά επτά ποιήματα: Τρώες, Μονοτονία, Η κηδεία του Σαρπηδόνος, Η συνοδεία του Διονύσου, Ο Βασιλεύς Δημήτριος, Τα βήματα 
και Ούτος εκείνος. Και αυτή η συλλογή διακινήθηκε από τον ίδιο σε άτομα που εκτιμούσε.

• Το 1935 κυκλοφόρησε στην Αθήνα, με επιμέλεια της Ρίκας Σεγκοπούλου, η πρώτη πλήρης έκδοση των (154) Ποιημάτων του, που εξαντλήθηκε αμέσως. Δύο ακόμη ανατυπώσεις έγιναν 
μετά το 1948.

• Ο ποιητής επεξεργαζόταν επίμονα κάθε στίχο, κάποτε για χρόνια ολόκληρα, προτού τον δώσει στην δημοσιότητα. Σε αρκετές από τις εκδόσεις του υπάρχουν διορθώσεις από το χέρι του 
και συχνά όταν επεξεργαζόταν ξανά τα ποιήματά του τα τύπωνε διορθωμένα.

• Οι θεματικοί κύκλοι της καβαφικής ποίησης

• Ο ίδιος είχε κατατάξει τα ποιήματά του σε τρεις κατηγορίες: τα ιστορικά, τα φιλοσοφικά και τα ηδονικά ή αισθησιακά.

• Τα ιστορικά ποιήματα εμπνέονται κυρίως από την ελληνιστική περίοδο, και στα περισσότερα έχει εξέχουσα θέση η Αλεξάνδρεια. Αρκετά άλλα προέρχονται από την ελληνορωμαϊκή 
αρχαιότητα και το Βυζάντιο, χωρίς να λείπουν και ποιήματα με μυθολογικές αναφορές (πχ Τρώες). Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι ο Καβάφης δεν εμπνέεται καθόλου από το 
πρόσφατο ιστορικό παρελθόν, δηλαδή την επανάσταση του ΄21, αλλά ούτε και από την κλασική αρχαιότητα. Οι περίοδοι που επιλέγει είναι περίοδοι παρακμής ή μεγάλων αλλαγών και 
οι περισσότεροι ήρωές του είναι "ηττημένοι".

• Τα αισθησιακά ή ηδονικά ποιήματα, που είναι και τα πιο λυρικά, κυριαρχεί η ανάμνηση και η αναπόληση. Αυτό που προκαλεί τα συναισθήματα δεν είναι το παρόν, αλλά το 
παρελθόν, και πολύ συχνά ο οραματισμός

• Τα φιλοσοφικά ποιήματα ονομάζονται από άλλους "διδακτικά". Ο Ε.Π.Παπανούτσος τα διαίρεσε στις εξής ομάδες: ποιήματα με "συμβουλές προς ομοτέχνους", δηλαδή ποιήματα για 
την ποίηση, και ποιήματα που πραγματεύονται άλλα θέματα, όπως το θέμα των Τειχών, την έννοια του χρέους (Θερμοπύλες), της ανθρώπινης αξιοπρέπειας (Απολείπειν ο Θεός 
Αντώνιον), της μοίρας(Καισαρίων) κ.α.

• Διαχωρίζοντας το ποιητικό του έργο σε φιλοσοφικό, ιστορικό και ηδονικό, στα ποιήματά του αποτυπώνονται το ερωτικό στοιχείο, τη φιλοσοφική του σκέψη και η ιστορική του γνώση. 
Όσον αφορά στα ιστορικά του ποιήματα ιδιαίτερα, οφείλουμε να λάβουμε υπ’ όψιν μας ότι τα συνέθεσε βιώνοντας την ατμόσφαιρα μιας πόλης που έγινε κατά το ελληνιστικό της 
παρελθόν χωνευτήρι λαών και σταυροδρόμι πολιτισμών. Οι ήρωές του είναι γνωστά ιστορικά πρόσωπα ή γεννήματα της φαντασίας του και ο ποιητής αφηγείται στους χαρακτήρες που 
πλάθει ανθρώπινες συμπεριφορές σημαδεμένες από πρόσκαιρο της επιτυχίας και τη μοίρα που εξουδετερώνει την ανθρώπινη θέληση.

• Πόλεις της ανατολικής Μεσογείου -ιδιαίτερα η Αλεξάνδρεια όπως προαναφέρθηκε- είναι ο τόπος που λαμβάνουν χώρα τα περιστατικά των ποιημάτων και σύμφωνα με το περιεχόμενό 
τους χαρακτηρίζονται από τους σύγχρονους σχετικά ερευνητές της καβαφικής ποιητικής ως ψευδοϊστορικά, ιστορικοφανή και ιστοριογενή. Τη διαφορετικότητα ανάμεσα στα ιστορικά 
του ποιήματα επισήμανε ο ίδιος ο ποιητής, χωρίς όμως να τους δώσει ιδιαίτερη ονομασία. Εισηγητής του όρου «ψευδοϊστορικό» είναι ο Σεφέρης για να διαχωρίσει με αυτόν τα 
ποιήματα που χρησιμοποιούν το ιστορικό υλικό μεταφορικά, αλληγορικά δημιουργώντας ψεύτικες ιστορίες.[8] Ο Ι. Μ. Παναγιωτόπουλος με τη σειρά του εισηγήθηκε τον όρο 
«ιστορικοφανή». Εκεί εντάσσει τα ιστορικά ποιήματα, των οποίων τα φανταστικά πρόσωπα εμπλέκονται σε ιστορικό πλαίσιο που επενδύει την πλοκή.[9] Ο Μιχάλης Πιερής θεώρησε 
αναγκαίο τον όρο «ιστοριογενή» για τα ποιήματα που γεννήθηκαν από άμεσο ιστορικό υλικό.[9]

• Τέλος τα ερωτικά ή αισθησιακά ποιήματα του ηδονικού κύκλου του Καβάφη αποτελούν αναμνήσεις πραγματοποιημένων ή μη ερώτων εκφράζοντας τον ιδιότυπο ερωτισμό του, για τον 
οποίο έχουν τεθεί αρκετές αμφιβολίες.

Η μορφή

Η γλώσσα και η στιχουργική μορφή των ποιημάτων του Καβάφη ήταν ιδιόρρυθμες και πρωτοποριακές για την εποχή. Τα βασικά χαρακτηριστικά τους είναι:

• ιδιότυπη γλώσσα, μείγμα καθαρεύουσας και δημοτικής, με ιδιωματικά στοιχεία της Κωνσταντινούπολης
• εξαιρετικά λιτός λόγος, με ελάχιστα επίθετα (όσα υπάρχουν έχουν πάντα ιδιαίτερη σημασία, δεν είναι ποτέ συμβατικά, κοσμητικά επίθετα)
• ουδέτερη γλώσσα, σχεδόν πεζολογική, μακριά από τις ποιητικές συμβάσεις της εποχής. Η γλώσσα δεν αποκαλύπτει τα συναισθήματα
• εξαιρετικά σύντομα ποιήματα
• ιαμβικός ρυθμός αλλά τόσο επεξεργασμένος που συχνά είναι δύσκολο να διακριθεί
• ομοιοκαταληξία όχι σε όλα τα ποιήματα, ενίοτε χαλαρή και περιστασιακή.
• ιδιαίτερη σημασία στα σημεία στίξης: παίζουν ρόλο για το νόημα (πχ ειρωνεία) ή λειτουργούν ως οδηγίες απαγγελίας (πχ χαμήλωμα του τόνου της φωνής στις παρενθέσεις).



Ανάλυση του ποιήματος
— Τι περιμένουμε στην αγορά συναθροισμένοι;
Είναι οι βάρβαροι να φθάσουν σήμερα.

• Το ποίημα ξεκινά με μια ερώτηση που μας παρουσιάζει την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην πολιτεία. Όλοι έχουν μαζευτεί στην αγορά και 
περιμένουν, καθώς σήμερα είναι να φτάσουν οι βάρβαροι.

• Οι πολίτες περιμένουν στην αγορά, στο κέντρο της πόλης, και όχι στα τείχη ή σε κάποιες αμυντικές θέσεις, γεγονός που υποδηλώνει πως δεν 
προετοιμάζονται για κάποια πολεμική σύγκρουση, αντιθέτως, περιμένουν απλώς την έλευση των βαρβάρων.

— Γιατί μέσα στην Σύγκλητο μια τέτοια απραξία;
Τι κάθοντ’ οι Συγκλητικοί και δεν νομοθετούνε;
Γιατί οι βάρβαροι θα φθάσουν σήμερα.
Τι νόμους πια θα κάμουν οι Συγκλητικοί;
Οι βάρβαροι σαν έλθουν θα νομοθετήσουν.

• Η αίσθηση που δημιουργούν οι εισαγωγικοί στίχοι ότι οι πολίτες απλώς περιμένουν τον ερχομό των βαρβάρων, ενισχύεται με την αναφορά στην 
απραξία των Συγκλητικών. Οι νομοθέτες της πολιτείας έχουν παύσει τις εργασίες τους, καθώς οι βάρβαροι θα αναλάβουν το έργο αυτό, όταν 
έρθουν.

• Η πολιτεία, επομένως, όχι μόνο περιμένει τους βαρβάρους, αλλά σκοπεύει να τους παραδώσει αμαχητί τις εξουσίες της. Οι νομοθέτες πρόθυμα θα 
παραχωρήσουν την εξουσία τους στους ξένους που θα έρθουν, αφήνοντας σε αυτούς το σημαντικό έργο του νομοθετικού λειτουργήματος.

—Γιατί ο αυτοκράτωρ μας τόσο πρωί σηκώθη,
και κάθεται στης πόλεως την πιο μεγάλη πύλη
στον θρόνο επάνω, επίσημος, φορώντας την κορώνα;
Γιατί οι βάρβαροι θα φθάσουν σήμερα.
Κι ο αυτοκράτωρ περιμένει να δεχθεί
τον αρχηγό τους. Μάλιστα ετοίμασε
για να τον δώσει μια περγαμηνή. Εκεί
τον έγραψε τίτλους πολλούς κι ονόματα.

• Η διάθεση παραίτησης και υποταγής που γίνεται αισθητή από τη στάση των πολιτών και των Συγκλητικών, επικυρώνεται κι από την πρόθεση του 
αυτοκράτορα να παραδώσει στους βαρβάρους μια σειρά τίτλων και εξουσιών.

• Ο αρχηγός του κράτους, προτίθεται με κάθε επισημότητα να δώσει στους βαρβάρους τον έλεγχο της πολιτείας, εκφράζοντας τη βαθύτερη διάθεση 
παραίτησης που διατρέχει όλη την κοινωνία, από τους πολίτες μέχρι τον ανώτατο άρχοντα.

• Η κοινωνία αυτή έχοντας φτάσει στο μέγιστο σημείο εξέλιξης, βρέθηκε τελικά σε μια κατάσταση αποτελμάτωσης, σ’ ένα οριακό σημείο όπου δεν 
έχει πλέον τρόπο να προχωρήσει παραπέρα. Οι πολίτες δεν βλέπουν άλλα περιθώρια εξέλιξης και δεν έχουν πια καμία επεκτατική ή μαχητική 
διάθεση. Έχουν παραδοθεί σε μια διάθεση αδράνειας και πλήξης, απ’ όπου η μόνη επιλογή δεν είναι πια η περαιτέρω ανάπτυξη αλλά η επιστροφή 
σε μια προγενέστερη βαθμίδα. Η πολιτεία δεν μπορεί πια να διεκδικήσει κάτι περισσότερο, καθώς έχει καθηλωθεί στο ανώτατο σημείο που 
μπορούσε να φτάσει και βρίσκεται τώρα στο σημείο να περιμένει ανυπόμονα τον ερχομό των βαρβάρων, τον ερχομό μιας ομάδας ανθρώπων που 
βρίσκεται σε κατώτερο επίπεδο ανάπτυξης, προσδοκώντας από αυτούς τη δυνατότητα της ανανέωσης, έστω κι αν η ανανέωση αυτή για να επέλθει 
θα σημάνει την παράδοση όσων μέχρι τώρα απέκτησαν. Οι βάρβαροι συμβολίζουν τη βαθύτερη ανάγκη των ανθρώπων για τη λυτρωτική 
επιστροφή σε μια κατάσταση όπου οι συνθήκες διαβίωσης ήταν απλούστερες. Η μεγάλη εξέλιξη της πολιτείας περιέπλεξε τους όρους διαβίωσης 
και συνύπαρξης, καθιστώντας κουραστική και πολυσύνθετη την κοινωνική τους ύπαρξη. Οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν πια τη διάθεση να 
συνεχίσουν την ανοδική τους πορεία και θέλουν μια ριζική απλοποίηση. Μια απλοποίηση που μόνο οι βάρβαροι μπορούν να τους την προσφέρουν.



— Γιατί οι δυο μας ύπατοι κ’ οι πραίτορες εβγήκαν
σήμερα με τες κόκκινες, τες κεντημένες τόγες·
γιατί βραχιόλια φόρεσαν με τόσους αμεθύστους,
και δαχτυλίδια με λαμπρά, γυαλιστερά σμαράγδια·
γιατί να πιάσουν σήμερα πολύτιμα μπαστούνια
μ’ ασήμια και μαλάματα έκτακτα σκαλιγμένα;
Γιατί οι βάρβαροι θα φθάσουν σήμερα·
και τέτοια πράγματα θαμπώνουν τους βαρβάρους.

• Οι βάρβαροι βρίσκονται ακόμη στο σημείο όπου η λάμψη των πολύτιμων λίθων και των κοσμημάτων τους θαμπώνει και τους προκαλεί ευχαρίστηση. Οι βάρβαροι δε διαθέτουν κανένα 
ουσιαστικό επίπεδο ανάπτυξης, γι’ αυτό και οι πολίτες τους περιμένουν ανυπόμονα, ώστε να μπορέσουν κι αυτοί να γυρίσουν στην εποχή όπου η λάμψη ενός πολύτιμου λίθου 
μπορούσε να τους εντυπωσιάσει.

• Η αναφορά του ποιητή στην απλότητα με την οποία οι βάρβαροι αντιμετωπίζουν τον κόσμο, έρχεται σε αντιδιαστολή με την κατάσταση που επικρατεί στις ανεπτυγμένες κοινωνίες, 
όπου οι άνθρωποι δεν βρίσκουν πλέον πουθενά ικανοποίηση και όλα πρέπει να γίνονται ολοένα και πιο εντυπωσιακά για να τους προκαλέσουν αίσθηση. Ένας βασικός δείκτης για την 
παρακμή μιας κοινωνίας είναι η αδυναμία των μελών της να αντλήσει ευχαρίστηση από τα απλά στοιχεία που έχει να προσφέρει η ζωή. Όταν οι άνθρωποι αναζητούν όλο και πιο βίαια, 
όλο και πιο εντυπωσιακά θεάματα για να ικανοποιηθούν, τότε έχουν χάσει την πολύτιμη δυνατότητα να απολαμβάνουν τη ζωή στην απλότητά της.

• Η πολιτεία του ποιήματος, βρίσκεται επομένως στο σημείο αυτό, όπου τίποτε δεν τους εντυπωσιάζει πια, τίποτε δεν μπορεί να τους λυτρώσει από την ανία και την αδιαφορία τους, γι’ 
αυτό κι επιθυμούν να γυρίσουν στο πρωταρχικό επίπεδο, όπου ένα γυαλιστερό πετράδι αρκούσε για να τους προκαλέσει ενθουσιασμό.

—Γιατί κ’ οι άξιοι ρήτορες δεν έρχονται σαν πάντα
να βγάλουνε τους λόγους τους, να πούνε τα δικά τους;
Γιατί οι βάρβαροι θα φθάσουν σήμερα·
κι αυτοί βαρυούντ’ ευφράδειες και δημηγορίες.

• Οι λόγοι των ρητόρων, οι δημόσιες αγορεύσεις στην αγορά, ο διάλογος, αλλά και ο αντίλογος, τα στοιχεία εκείνα που συνθέτουν τη δημοκρατική διάσταση του πολιτεύματος, 
προκαλούν ανία στους βαρβάρους. Οι βάρβαροι δεν έχουν φτάσει στο επίπεδο εκείνο όπου οι πολίτες μπορούν να εκφράσουν την άποψή τους και μπορούν να επικρίνουν τις 
αποφάσεις της ηγεσίας. Οι βάρβαροι βρίσκονται ακόμη στο επίπεδο όπου ο λόγος του ενός, του ισχυρότερου, αποτελεί νόμο για όλους τους υπόλοιπους.

— Γιατί ν’ αρχίσει μονομιάς αυτή η ανησυχία
κ’ η σύγχυσις. (Τα πρόσωπα τι σοβαρά που εγίναν).
Γιατί αδειάζουν γρήγορα οι δρόμοι κ’ η πλατέες,
κι όλοι γυρνούν στα σπίτια τους πολύ συλλογισμένοι;
Γιατί ενύχτωσε κ’ οι βάρβαροι δεν ήλθαν.
Και μερικοί έφθασαν απ’ τα σύνορα,
και είπανε πως βάρβαροι πια δεν υπάρχουν.

• Η διάψευση των προσδοκιών επέρχεται απότομα, αλλά όχι απροσδόκητα, καθώς η επιθυμία των πολιτών για επιστροφή σε μια προγενέστερη κατάσταση διαβίωσης, η επιθυμία τους 
να αποποιηθούν διαμιάς όσα μέχρι τώρα έχουν δημιουργήσει με κόπο, ήταν εμφανώς ουτοπική. Βάρβαροι δεν υπάρχουν, όπως δεν υπάρχει η δυνατότητα στις εξελιγμένες κοινωνίες 
και στις κοινωνίες που παρακμάζουν να επιστρέψουν έτσι απλά σε μια πρωτογενή βαθμίδα ανάπτυξης, για να μπορέσουν να φτιάξουν τα πάντα από την αρχή. Τα λάθη στην οργάνωση, 
όπως και η παρακμή από ένα σημείο και μετά, είναι στοιχεία σύμφυτα σε κάθε κοινωνία και δεν μπορούν να αποφευχθούν.

Και τώρα τι θα γένουμε χωρίς βαρβάρους.
Οι άνθρωποι αυτοί ήσαν μια κάποια λύσις.

• Οι στίχοι που κλείνουν το ποίημα, απέκτησαν αποφθεγματική αξία, καθώς εκφράζουν επιγραμματικά την απογοήτευση των πολιτών για την ανυπαρξία των βαρβάρων και για τη 
διάψευση της προσδοκίας τους, ότι θα μπορούσαν να ξεφύγουν από την κατάσταση πλήξης και παρακμής που είχαν περιέλθει.

• Το ενδιαφέρον στη διατύπωση των στίχων αυτών είναι το γεγονός πως οι βάρβαροι δεν θεωρήθηκαν ποτέ η μοναδική λύση για την πολιτεία, οι βάρβαροι ήταν απλώς «μια κάποια 
λύσις». Οι πολίτες περίμεναν τους βαρβάρους ως μια επιλογή για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματά τους, οπότε το γεγονός ότι οι βάρβαροι δεν υπάρχουν, δεν τους οδηγεί σε 
απόλυτη απελπισία, τους αναγκάζει απλώς να αναζητήσουν μια διαφορετική λύση.

• Το ποίημα Περιμένοντας τους Βαρβάρους, όπως μας επισημαίνει ο ίδιος ο ποιητής, δεν έχει εφαρμογή μόνο σε επίπεδο κοινωνίας, αλλά και σε ατομικό επίπεδο, καθώς εκφράζει την 
ανάγκη που αισθάνονται κάποτε οι άνθρωποι που έχουν γεμίσει τη ζωή τους με υποχρεώσεις κι ευθύνες, να επιστρέψουν σε μια πρότερη κατάσταση όπου η ζωή ήταν ανέμελη, χωρίς 
ευθύνες και όπου ο άνθρωπος μπορούσε πραγματικά να απολαύσει την κάθε στιγμή. Μια παρόμοια ανάγκη έχουν και οι πνευματικοί άνθρωποι που έχουν περάσει τη ζωή τους 
μελετώντας, και θέλουν κάποτε να γυρίσουν σε μια κατάσταση απλότητας και άγνοιας, όπου κάθε τι μοιάζει νέο και ανεξερεύνητο, σε μια κατάσταση δηλαδή όπου μπορούν να 
νιώσουν ξανά την έκπληξη μπροστά στα μυστήρια της ζωής.



“Η Αποκριά” 

Μίλτος Σαχτούρης
Βασίλης Κυπριώτης 
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Μακριά σ’ έν’ άλλο κόσμο γίνηκε αυτή

η αποκριά 

το γαϊδουράκι γύριζε μες στους έρημους δρόμους 

όπου δεν ανάπνεε κανείς

πεθαμένα παιδιά ανέβαιναν ολοένα στον ουρανό

κατέβαιναν μια στιγμή να πάρουν τους αετούς τους

που τους είχαν ξεχάσει

έπεφτε χιόνι γυάλινος χαρτοπόλεμος

μάτωνε τις καρδιές

μια γυναίκα γονατισμένη

ανάστρεφε τα μάτια της σα νεκρή

μόνο περνούσαν φάλαγγες στρατιώτες εν-δυο

εν-δυο με παγωμένα δόντια

Το βράδυ βρήκε το φεγγάρι

αποκριάτικο

γεμάτο μίσος

το δέσαν και το πέταξαν στη θάλασσα

μαχαιρωμένο

Μακριά σ’ έν’ άλλο κόσμο γίνηκε αυτή

η αποκριά.



 Με καταγωγή από την Ύδρα, γεννήθηκε το 1919                

στην Αθήνα και ήταν δισέγγονος του ναυάρχου                    

του 1821 Γ. Σαχτούρη. Το 1937 εγγράφηκε στη Νομική Σχολή, 

με την πίεση του πατέρα του αλλά την εγκατέλειψε. «Όταν 

πέθανε ο πατέρας μου το 1939 και ξέσπασε ο πόλεμος το ΄40, 

πήρα κι έκαψα όλα τα πανεπιστημιακά μου βιβλία. Είπα: Τέρμα 

η Νομική! Τα ΄καψα τρόπος του λέγειν· τα πιο πολλά τα 

πούλησα ή τα αντάλλαξα με γαλλικά βιβλία, συλλογές 

ποιημάτων. Και έκτοτε δόθηκα απερίσπαστος, χωρίς 

αναστολές, στην ποίηση» δηλώνει ο ίδιος. 

 Το 1943 γνωρίστηκε με τον Νίκο Εγγονόπουλο, μια συνάντηση 

που στάθηκε καθοριστική για τον ποιητή Σαχτούρη. Τα 

εικαστικά στοιχεία στην ποίησή του είναι κυρίαρχα. 



Ομολογεί ο ίδιος: «Η ζωγραφική με βοήθησε πολύ στην ποίησή 
μου. Ορισμένα ποιήματά μου βγήκαν από οράματα ζωγράφων που 
είχα δει και από εικόνες εν γένει.Αλλά αγαπώ και τη ζωγραφική 
σαν ζωγραφική. Αν δεν ήμουν ποιητής, θα ήθελα να είμαι 
ζωγράφος. Αυτά που ζωγραφίζω εγώ είναι ποιήματα, δεν είναι 
ζωγραφιές […]. Πολλές πικρίες ξεπέρασα με την εκτόνωση που 
κάνω γράφοντας αυτά τα ποιήματα»

 Η εποχή που έζησε και που καθόρισε το έργο του  είναι 
ολόκληρος ο 20ος αιώνας : βίωσε την τραγική διάψευση της 
μικρασιατικής καταστροφής, τους σφαγιασμούς του Β΄ 
Παγκοσμίου πολέμου, της Κατοχής και του Εμφυλίου, τον ψυχρό 
πόλεμο και τις διεκδικήσεις ή τις διαψεύσεις για έναν δικαιότερο 
κόσμο. «Οι άνθρωποι εδώ γενήκαν ένα με την πέτρα», και αλλού 
«Η ποίησή μου είναι μια συνεχής αυτοβιογραφία. Μοιάζει – και 
πρέπει να διαβάζεται – σαν ένα είδος υποσυνείδητου ημερολογίου 
της ζωής μου ως σήμερα», λέει χαρακτηριστικά.

 Τα τελευταία χρόνια της ζωής του τα πέρασε σε ένα μικρό 
διαμέρισμα της οδού Ίμβρου 2 στην Κυψέλη, αντιμετωπίζοντας 
οικονομικά προβλήματα και γράφοντας ελάχιστα . Ο Μίλτος 
Σαχτούρης έφυγε από τη ζωή στις 29 Μαρτίου του 2005.

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%85%CF%88%CE%AD%CE%BB%CE%B7_(%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1)


Ο Μίλτος Σαχτούρης:

 Είναι ποιητής του κλειστού χώρου, αντιηρωικός, εκφραστής και 
απολογητής της κατακερματισμένης και καθημαγμένης, ανθρώπινης 
ύπαρξης.

 Απορρίπτει την παραδοσιακή γραφή και στρέφεται στον συμβολισμό και 
τον υπερρεαλισμό.

 Οικοδομεί το έργο του με εφιαλτικές εικόνες και σύμβολα, που 
πλησιάζουν περισσότερο τον εξπρεσιονισμό για αυτό και διαφοροποιείται 
από τους σύγχρονους ομοτέχνους του.

 Υπερτονίζει το παράλογο, ενώ από τον Υπερρεαλισμό από τον οποίον 
ξεκίνησε, κρατά τη φαντασία και την παραίσθηση, όχι όμως και τη 
συνειρμική εκφορά του λόγου

 Είναι ποιητής του ατομικού άγχους, ωστόσο μέσα στο έργο του είναι 
διάσπαρτος ο απόηχος του άγχους μιας ολόκληρης εποχής

Παρόλ’ αυτά, σε αντίθεση με ότι θα συμπέραινε ο οποιοσδήποτε, η ποίησή 
του Μίλτου Σαχτούρη δεν είναι απαισιόδοξη. Ο δημιουργός της ομολογεί 
«Πάντα θα 'χουμε ανάγκη από ουρανό».



Το ποίημα ανήκει στην ποιητική συλλογή                                        

«Με το πρόσωπο στον τοίχο» (1952), στην οποία 

διαπραγματεύεται τις εμπειρίες του ποιητή από τη στρατιωτική 

του ζωή και την τραγωδία του εμφυλίου πολέμου (1946-1949). 

 Θέμα του ποιήματος είναι  φαινομενικά μια Αποκριά που μοιάζει 

όμως να πραγματοποιήθηκε κάπου μακριά καθώς στην 

πραγματικότητα αναφέρεται στην φρίκη  του εμφυλίου πολέμου 

(1946-1949) και τις εφιαλτικές σκηνές του. Η Αποκριά αυτή, η 

γιορτή της χαράς και του γλεντιού παραποιείται, αντιστρέφεται 

και παρουσιάζεται όπως την βλέπει ο ποιητής, εφιαλτική γεμάτη 

ερημιά, σκληρότητα και πόνο, ντυμένη με τα χαρακτηριστικά 

ενός εμφύλιου πόλεμου. Όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά της 

αποκριάς που φέρνουν χαρά και ευτυχία έχουν πάρει την μορφή 

της φρίκης. Πρόθεση του ποιητή να μεταδώσει την οδύνη από το 

δράμα του εμφυλίου πολέμου.

 Έτσι διαπλέκεται στο ποίημα η ιστορική με την ποιητική 

πραγματικότητα.



Στο ποίημα «H Αποκριά» αντιλαμβανόμαστε την υπερρεαλιστική 
προσέγγιση των πραγμάτων. Ο ποιητής συνθέτει εικόνες που 
παραβιάζουν τις συμβάσεις της πραγματικότητας.

Παραδείγματα αυτής της υπερρεαλιστικής προσέγγισης είναι τα 
εξής :

 Η εικόνα των παιδιών που ανεβαίνουν στον ουρανό (είναι 
απρόθυμος να περιγράψει τα άψυχα σώματα των νεκρών παιδιών)

 Η κίνηση των ανθρώπων να δέσουν το φεγγάρι και να το πετάξουν 
στη θάλασσα μαχαιρωμένο. (κίνηση που λειτουργεί ως υπαινικτική 
αναφορά για την πλήρη επικράτηση του μίσους.)

Επιπλέον υπερρεαλιστικά στοιχεία του ποιήματος:

 Δεν υπάρχει συγκεκριμένος αριθμός στροφών ούτε  συγκεκριμένος 
αριθμός στίχων σε κάθε στροφή.

 Απουσιάζουν το μέτρο και η ομοιοκαταληξία 

 Το ύφος είναι απλό και λιτό και προτιμάται η χρήση της δημοτικής 
γλώσσας.



Γενικά Χαρακτηριστικά

 Ελευθερία στη μορφή

 Απουσία θέματος

 Απουσία λογικού ειρμού και ελέγχου

 Χρήση συνειρμών

 Κυριαρχεί το όνειρο, η φαντασία, το ασυνείδητο

 Απουσία στίξης

 Παράτολμοι συνδυασμοί λέξεων και εικόνων που 
βασίζονται στην τύχη και στην αυθαιρεσία

 Τολμηρές μεταφορές, παρομοιώσεις, αντιθέσεις, 
μετωνυμίες

 Νέα σημασιοδότηση λέξεων



O υπερρεαλιστής ποιητής καταφεύγει σε δυο βασικούς παράγοντες, 
την τύχη και το υποσυνείδητο. Πιο συγκεκριμένα:

 Αφήνει το μηχανισμό της τύχης να προσδιορίσει τη μορφή του 
έργου του.

 Το ποίημα γράφεται χωρίς προκαθορισμένο στόχο, κάτω από την 
επίδραση του υποσυνείδητου.

Για τον υπερρεαλιστή ποιητή οι λέξεις :

 Είναι αυτόνομες και ελεύθερες

 Ξεφεύγουν από το επιβεβλημένο νόημά τους

 Δεν υπακούουν σε ορθολογικούς νόμους

Τέλος, στον Υπερρεαλισμό παρατηρείται συνήθως γλώσσα απλή, με 
πολλά ρήματα, απουσία σημείων στίξης και παρατακτικών 
συνδέσμων.



1ος στίχος: Μας πληροφορεί 

ότι η αποκριά  για την οποία 

γίνεται λόγος έχει γίνει σε 

έναν άλλο κόσμο, μακρινό, 

παρελθοντικό, αλλιώτικο, 

στον οποίο τα δεδομένα ήταν 

διαφορετικά από εκείνα της 

εποχής που αναφέρεται το 

ποίημα . Δίνει 3 στοιχεία της 

Αποκριάς : τον τόπο (κάπου 

μακριά), την ιδιαιτερότητα 

της (σ’ έναν άλλο κόσμο) και 

τον χρόνο πραγματοποίησης 

της (παρελθόν).



2ος στίχος : Συγκεκριμενοποιείται ο 
χώρος ,υποδηλώνεται τώρα η  
Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα η Αθήνα 
όπου, όπως είναι γνωστό, το 
γαϊδουράκι υπήρχε σαν αποκριάτικο 
στοιχείο. Ως στενότερος χώρος 
δηλώνονται  οι δρόμοι.                                                

Το γαϊδουράκι: Ενώ κανονικά την 
αποκριά οι δρόμοι είναι γεμάτοι 
κόσμο που ξεφαντώνει , με το 
γαϊδουράκι – καρναβάλι που το 
οδηγούν 2 μεταμφιεσμένοι άνθρωποι, 
αυτήν την συγκεκριμένη αποκριά το 
γαϊδουράκι γυρίζει μόνο του μες 
στους έρημους δρόμους και την 
σιωπή αφού οι άνθρωποι είτε έχουν 
αφανιστεί από τον πόλεμο είτε 
φοβούνται να κυκλοφορήσουν 
(απαγόρευση της κυκλοφορίας). Έτσι 
η αποκριάτικη διασκεδαστική εικόνα 
με το γαϊδουράκι μεταμορφώνεται σε 
εφιαλτική εικόνα πολέμου.



3ος στίχος: Από την ερημιά 

του χώρου περνάμε στην 

άπνοια των ανθρώπων. Οι 

άνθρωποι αυτής της Αποκριάς 

δεν είναι χαρούμενοι και 

ευτυχισμένοι. Η παρουσία 

τους δηλώνεται αρνητικά με 

τη λέξη κανείς. Στέκονται 

μαρμαρωμένοι και δεν 

αναπνέουν, σαν νεκροί ή σαν 

να τους «κόπηκε» η ανάσα 

από τον φόβο.



4ος – 5ος στίχος: Η επόμενη 
αποκριάτικη εικόνα είναι αυτή 
των παιδιών με τους 
χαρταετούς. Και αυτή 
παραποιείται αφού τα παιδιά 
που συμβολίζουν την αθωότητα 
και το μέλλον  δε σφύζουν από 
ζωή και δεν πετούν τον 
χαρταετό τους, αλλά είναι 
πεθαμένα και ανεβαίνουν στον 
ουρανό σε μακάβριο κλίμα 
θανάτου, παίρνοντας μαζί τους 
χαρταετούς τους,  θυμίζοντάς 
μας τα παιχνίδια που έβαζαν οι 
αρχαίοι Έλληνες στους τάφους 
των παιδιών και κάνοντας μας 
να σκεφτούμε πως  τα παιδιά 
είναι τα μεγάλα θύματα του 
πολέμου. ( Τώρα η παρουσία 
του θανάτου δίνεται όχι 
υπαινικτικά αλλά κυριολεκτικά, 
‘πεθαμένα παιδιά’)



6ος – 7οςστιχος : η 3η

αποκριάτικη εικόνα είναι ο 

γνωστός χαρτοπόλεμος μόνο 

που αυτή τη φορά πέφτει σαν 

παγωμένες νιφάδες χιονιού. 

Είναι ένας πραγματικός 

πόλεμος που ματώνει τις 

καρδιές και γεμίζει θλίψη και 

πόνο. Εδώ ο χαρτοπόλεμος  

γίνεται τόσο παγωμένος που 

υποδεικνύει τον αληθινό 

πόλεμο.



8ος – 9οςστίχος : Η εικόνα της 
γυναίκας που  με την στάση της 
(είναι γονατισμένη, ανάστρεφε 
τα μάτια) μοιάζει να θρηνεί 
μπροστά σε νεκρό ή σε ένα 
τάφο, ύστερα από την εικόνα 
των παιδιών, ολοκληρώνει την 
εικόνα των γυναικόπαιδων που 
πλήττονται από τον πόλεμο. Η 
ζωή δεν έχει πια νόημα γι’ 
αυτήν καθώς οι νεκροί στον 
πόλεμο είναι πρόσωπα 
πολυαγαπημένα, ο γιός, ο 
αδερφός, ο άντρας. Η γυναίκα 
είναι μία , γεγονός που τονίζει 
την μοναξιά. 



10ος –11ος στίχος : Η εικόνα των 

ανθρώπων ολοκληρώνεται με την 

εικόνα των στρατιωτών. Είναι οι μόνοι 

ζωντανοί που βρίσκονται σε δράση, 

προχωρούν σαν αυτόματα σε παράταξη 

(εν δυο- εν δυο) χωρίς συναισθήματα 

και με απειλητικές διαθέσεις (με 

παγωμένα δόντια). Αντί για παρέλαση 

του καρνάβαλου και των μασκαράδων 

έχουμε τις φάλαγγες των στρατιωτών. 

Καθαρά πολεμική περιγραφή (βία, 

μίσος, σκληρότητα). Η εικόνα αυτή μας 

μεταφέρει στα τακτικά σώματα του 

εθνικού στρατού ή και στα στρατιωτικά 

τμήματα των αριστερών αντάρτικων 

σωμάτων. Αξιοσημείωτη είναι η λέξη 

«μόνο» που καθορίζει το νόημα του 

ποιήματος . Οι στρατιώτες είναι μόνο 

ζωντανοί και ο πόλεμος είναι η μόνη 

πραγματικότητα



 12ος –13ος στίχος . Μια διαφορετική εικόνα αυτή του 

φεγγαριού. Είναι νυχτερινή, πιο τραγική με έντονα 

υπερρεαλιστικά στοιχεία. Το φεγγάρι που είναι το σύμβολο της 

τρυφερότητας και της γαλήνης, σύμβολο του έρωτα, της χαράς 

και της ομορφιάς, το «έδεσαν, το μαχαίρωσαν και το πέταξαν 

στη θάλασσα» (τα ρήματα έχουν ιδιαίτερο σημασιολογικό 

βάρος). Τα ρήματα σηματοδοτούν την στέρηση της ελευθερίας 

και τον θάνατο (δένουν) και πετώντας το φεγγάρι νεκρό στην 

θάλασσα, παύει πια η λάμψη του και  έτσι επικρατεί το 

σκοτάδι. Οι στίχοι αυτοί αποδίδουν περισσότερο από όλους 

τους άλλους την φρίκη του πολέμου

 17ος στίχος : Κυκλική σύνθεση. Λειτουργεί ως επιλογικό σχόλιο  

και ως επισήμανση της ολοκλήρωσης του θέματος



Οδυσσέας Ελύτης

Η Μαρίνα των βράχων

Καθηγήτρια: Κα Δεληγιάννη
Μάθημα: Λογοτεχνία

Επιμέλεια: Κουγιουμτζή Ελένη



Λίγα λόγια για τον Οδυσσέα Ελύτη

►Ο Οδυσσέας Ελύτης (Αλεπουδέλλης) γεννήθηκε στο
Ηράκλειο της Κρήτης το 1911 και ήταν το έκτο και
μικρότερο παιδί της οικογένειας.

►Τελειώνοντας το σχολείο είχε αποφασίσει να σπουδάσει
χημικός αλλά η γνωριμία του με το έργο του Καβάφη, του
Κάλβου αλλά και του Πωλ Ελυάρ του άλλαξαν
προσανατολισμό και τον οδήγησαν να γραφτεί στη Νομική.



Λίγα λόγια για τον Οδυσσέα Ελύτη
►Ιδιαίτερη θέση στην πνευματική του πορεία έχει η

γνωριμία του το 1935 με τον Ανδρέα Εμπειρίκο, ο οποίος
ήταν εκπρόσωπος του υπερρεαλισμού. Σημαντική πηγή
έμπνευσης για πολλά ποιήματά του υπήρξε ο πόλεμος
του 1940.

►Ταξίδεψε σε διάφορες χώρες, όπως η Ελβετία, η Γαλλία,
η Αμερική αλλά και η Σοβιετική Ένωση.

►Το 1960 τιμήθηκε με το Κρατικό βραβείο Ποίησης ενώ
το 1979 με το Βραβείο Νόμπελ.

►Πολλά ποιήματά του έχουν μελοποιηθεί και συλλογές του
έχουν μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες.



Λίγα λόγια για το ποίημα

Το ποίημα «Η Μαρίνα των βράχων» 
προέρχεται από τη συλλογή Προσανατολισμοί 
(1940) και από την τελευταία ενότητα «Θητεία 
του καλοκαιριού». 

 Το όνομα Μαρίνα προέρχεται από το λατινικό 
mare, που σημαίνει θάλασσα, ή από το 
marinus που σημαίνει θαλασσινός.



Λίγα λόγια για το ποίημα
 Το ποίημα είναι γραμμένο σύμφωνα με τις αρχές του 

υπερρεαλισμού και κυρίως στηρίζεται στο υλικό των 
εικόνων και των λέξεων. Ο ποιητής επιλέγει εικόνες που 
σχετίζονται με το φως του ήλιου, τα στοιχεία της φύσης 
και τη φυσική παρουσία του ανθρώπου. Οι εικόνες 
χρησιμοποιούνται τόσο μεταφορικά όσο και κυριολεκτικά. 

Όλο το ποίημα μας μεταφέρει σε θαλασσινά, νησιώτικα 
τοπία και καλοκαιρινές εικόνες. Αυτές οι εικόνες από τη 
φύση (θάλασσα, πέτρες, ήλιος) πλέκουν την ιστορία της 
ενηλικίωσης της ηρωίδας και τονίζουν τον σκληρό δρόμο 
που έχει να διαβεί από την εφηβεία στην ενηλικίωση. Ο 
ποιητής γράφει το ποίημα συνδιαλεγόμενος νοερά με 
την «ηρωίδα» του. 



Στοιχεία υπερρεαλισμού στο ποίημα

►Βασικό θέμα: έρωτας
►Τολμηρές μεταφορές και εντυπωσιακές εικόνες 
►Χαλαρή στίξη
►Λέξεις και εικόνες από τη φύση με τρόπο συνειρμικό
►Πολλά νοήματα σε λίγες λέξεις
►Ανολοκλήρωτα νοήματα, που ο αναγνώστης καλείται να 

τα ανακαλύψει μόνος του.



Ανάλυση 
Η γεύση τρικυμίας στα χείλη της 
κοπέλας φανερώνει τη 
συναισθηματική της αναστάτωση 
και μας παραπέμπει στην ένταση 
και τις πολυποίκιλες διακυμάνσεις 
των εφήβων. 
Το ερώτημα που της θέτει το 
ποιητικό υποκείμενο -Μα που 
γύριζες- δεν έχει να κάνει τόσο με 
μια κυριολεκτική περιπλάνηση της 
κοπέλας, όσο με μια εσωτερική 
αναζήτηση στις προσωπικές της 
ανησυχίες.

Η Μαρίνα μοιάζει 
αναστατωμένη και 
προσηλωμένη σε κάποια σκέψη 
ή συναίσθημα που την κρατά 
ολημερίς σε μια «σκληρή 
ρέμβη» δίπλα στη θάλασσα. 

Έχεις μια γεύση τρικυμίας 
στα χείλη - Μα πού 
γύριζες

Ολημερίς τη σκληρή 
ρέμβη της πέτρας και της 
θάλασσας



Ο δυνατός άνεμος γυμνώνει 
τους λόφους, αλλά γυμνώνει 
και την επιθυμία της 
κοπέλας, ως το κόκαλο, την 
αποκαλύπτει δηλαδή πλήρως.

Η αναστάτωση που γινόταν 
προηγουμένως εμφανής στα χείλη 
της κοπέλας, περνά τώρα στο 
βλέμμα της, το οποίο αποκαλύπτει 
πως η κοπέλα βρίσκεται υπό την 
επίδραση έντονων επιθυμιών. 
Συναισθήματα κι επιθυμίες που 
υπέβοσκαν στο παρελθόν, υπό τη 
μορφή ονειροπολήσεων (χίμαιρα), 
επανέρχονται τώρα πιο ισχυρά από 
ποτέ (γύμνωσε την επιθυμία σου 
ως το κόκαλο) και επηρεάζουν την 
έφηβη κοπέλα.

Αετοφόρος άνεμος 
γύμνωσε τους λόφους.
Γύμνωσε την επιθυμία 
σου ως το κόκαλο

Κι οι κόρες των ματιών 
σου πήρανε τη σκυτάλη 
της Xίμαιρας
Ριγώνοντας μ’ αφρό τη 
θύμηση!



Ο ποιητής γυρνά την ηρωίδα του 
στο παρελθόν, όταν ακόμη ήταν 
ένα μικρό παιδί που δεν είχε 
αναπτυχθεί πλήρως. Την ρωτά πού 
είναι η ανηφοριά του μικρού 
Σεπτεμβρίου, στην οποία ανέβαινε 
όταν ήταν ακόμη μικρή, και έπαιζε 
στο κοκκινόχωμα, κοιτώντας τα 
βαθιά στήθη των μεγαλύτερων 
κοριτσιών.
Τότε ακόμα απείχε από τις 
συναισθηματικές εντάσεις κι από 
τους προβληματισμούς που 
προκαλεί η εφηβική ανάπτυξη.

Πού είναι η γνώριμη 
ανηφοριά του μικρού 
Σεπτεμβρίου
Στο κοκκινόχωμα όπου 
έπαιζες θωρώντας προς τα 
κάτω
Τους βαθιούς κυαμώνες
των άλλων κοριτσιών
Τις γωνιές όπου οι φίλες 
σου άφηναν αγκαλιές τα 
δυοσμαρίνια



Μετά την αναδρομή στο παρελθόν 
της ηρωίδας, ο ποιητής 
επανέρχεται με την ερώτηση-
μοτίβο του ποιήματος, η οποία 
αποτελεί συνεκτικό δεσμό μεταξύ 
των ενοτήτων του ποιήματος. Η 
εσωτερική περιπλάνηση της 
κοπέλας φανερώνεται τώρα πως 
έχει ιδιαίτερα μεγάλη διάρκεια, 
μιας και το ολημερίς της πρώτης 
στροφής, γίνεται τώρα ολονυχτίς.

Το ποιητικό υποκείμενο 
αναφέρει πως συμβούλευε την 
κοπέλα από πριν, από τότε που 
ήταν νεότερη, να απολαμβάνει 
όσο περισσότερο μπορεί τη 
ζωή της. Οι εικόνες τής
στροφής αυτής αναφέρονται 
ουσιαστικά στη χαρά της ζωής 
και στην ομορφιά που  κρύβει, 
ιδίως για τους νέους οι οποίοι 
δεν έχουν ακόμη γνωρίσει τις 
δυσκολίες και τις πολλαπλές 
ευθύνες, που συχνά την 
καθιστούν πικρή για τους 
ενήλικες.

- Μα πού γύριζες;
Ολονυχτίς τη σκληρή ρέμβη 
της πέτρας και της 
θάλασσας
Σου ‘λεγα να μετράς μες στο 
γδυτό νερό τις φωτεινές του 
μέρες
Ανάσκελη να χαίρεσαι την 
αυγή των πραγμάτων
Ή πάλι να γυρνάς κίτρινους 
κάμπους
Μ’ ένα τριφύλλι φως στο 
στήθος σου ηρωίδα ιάμβου.



Και αυτή η στροφή  ξεκινά με 
έναν ακόμη στίχο-μοτίβο του 
ποιήματος, που με την 
επανάληψή του, εκτός από την 
σύνδεση των ενοτήτων, 
συμβάλλει στην ενίσχυση της 
μουσικότητας του ποιήματος.

Εδώ ο ποιητής δημιουργεί μια 
ιδιαίτερη αντίθεση ανάμεσα στο 
κόκκινο και το χρυσάφι. Τονίζει 
από τη μία την ένταση και το πάθος  
που εκφράζει το κόκκινο χρώμα κι 
από την άλλη τη φωτεινότητα και 
την ευδαιμονία που χαρακτηρίζουν 
το καλοκαίρι. Η εικόνα αυτή 
συμπληρώνεται με το άρωμα των 
υακίνθων, ολοκληρώνοντας έτσι 
την ομορφιά και τη χαρμόσυνη 
διάθεση που αναδύει το χρυσάφι, το 
φως του καλοκαιριού.

Η ερώτηση (Μα πού γύριζες) με την 
επανάληψή της τονίζει το γεγονός 
ότι η κοπέλα παραμένει ακόμη 
παραδομένη στην εσωτερική της 
αναζήτηση.

Έχεις μια γεύση 
τρικυμίας στα χείλη

Κι ένα φόρεμα κόκκινο 
σαν το αίμα
Βαθιά μες στο 
χρυσάφι του 
καλοκαιριού
Και τ’ άρωμα των 
γυακίνθων

- Μα πού γύριζες



Η στροφή αυτή μας οδηγεί  ως τη 
σταδιακή ενηλικίωση της 
κοπέλας, η οποία απρόσμενα 
έρχεται σ’ επαφή με τον πόνο που 
κρύβει η ζωή («ένα ανθρώπινο 
αίσθημα που μάτωνε»). 

Η κοπέλα μένει έκπληκτη μπροστά 
στο αναπάντεχο αίσθημα που της 
προκαλεί πόνο κι αναφωνεί το 
όνομά του (ίσως εννοεί τον έρωτα), 
μη μπορώντας να πιστέψει την 
οδύνη που της προκάλεσε. 
Ανεβαίνει προς τη διαύγεια των 
βυθών, που υποδηλώνει την 
επιστροφή της κοπέλας στην 
κατάσταση της αθώας ειλικρίνειας 
που τη χαρακτηρίζει. Εκεί  τα 
συναισθήματα είναι καθαρά, στο 
χώρο όπου κινείται η δική της ψυχή.

Κατεβαίνοντας προς τους 
γιαλούς τους κόλπους με τα 
βότσαλα
Ήταν εκεί ένα κρύο 
αρμυρό θαλασσόχορτο
Μα πιο βαθιά ένα 
ανθρώπινο αίσθημα που 
μάτωνε
Κι άνοιγες μ’ έκπληξη τα 
χέρια σου λέγοντας τ’ 
όνομά του
Ανεβαίνοντας ανάλαφρα 
ως τη διαύγεια των βυθών
Όπου σελάγιζε ο δικός σου 
ο αστερίας.



Η αντίδραση της κοπέλας 
απέναντι στον πόνο που της 
επιφυλάσσει η ζωή, επαναφέρει 
την παραινετική διάθεση του 
ποιητή, ο οποίος δηλώνει στην 
έφηβη κοπέλα πως ο λόγος είναι 
χαρακτηριστικό της φρόνησης, 
της γνώσης δηλαδή. Η φρόνηση 
των στερνών, των γηρατειών, 
είναι ένα προνόμιο που 
κατακτάται  μέσα από το δύσκολο 
πέρασμα των χρόνων, που  έχουν 
να μάθουν πολλά στους 
ανθρώπους.

Η έφηβη κοπέλα, που ακόμη 
βρίσκεται σε μια μεταβατική 
ηλικία, θα πρέπει να γνωρίζει 
πως το πέρασμα του χρόνου θα 
την αλλάξει -όπως αλλάζει όλους 
τους ανθρώπους- χωρίς να έχει 
έλεγχο στη δράση του.

Ο ήλιος, η νέα ημέρα, υπόσχεται 
κάθε φορά ελπίδες για νέες 
εμπειρίες και νέες δυνατότητες, 
ειδικά για τους νέους ανθρώπους, 
γι’ αυτό και ο ποιητής λέει στη 
Μαρίνα πως αυτή είναι πιο κοντά 
του.

Η έφηβη Μαρίνα μπορεί να 
αξιοποιήσει τις υποσχέσεις 
της ζωής, μα εκείνη στέκει 
σφίγγοντας έναν έρωτα, στον 
οποίο βρίσκεται 
εγκλωβισμένη, με μια 
«πικρή» γεύση τρικυμίας στα 
χείλη της. 

Άκουσε ο λόγος είναι των 
στερνών η φρόνηση
Κι ο χρόνος γλύπτης των 
ανθρώπων παράφορος
Κι ο ήλιος στέκεται από 
πάνω του θηρίο ελπίδας
Κι εσύ πιο κοντά του 
σφίγγεις έναν έρωτα
Έχοντας μια πικρή γεύση 
τρικυμίας στα χείλη.



Ο ποιητής, πλέον, προειδοποιεί 
τη Μαρίνα πως δεν έχει  άλλα 
χρονικά περιθώρια ανέμελης 
ζωής και πως αυτό είναι το 
τελευταίο καλοκαίρι. Δεν 
υπάρχει τρόπος να αλλάξουνε 
ρέμα τα ποτάμια, δεν υπάρχει 
δυνατότητα να γυρίσει ξανά 
στην υπέροχή αυτή ηλικία. 
Αυτή η σκέψη διατρέχει και 
την υπόλοιπη στροφή.

Δεν είναι για να λογαριάζεις 
γαλανή ως το κόκαλο
άλλο καλοκαίρι,
Για ν’ αλλάξουνε ρέμα τα 
ποτάμια
Και να σε πάνε πίσω στη 
μητέρα τους,
Για να ξαναφιλήσεις άλλες 
κερασιές
Ή για να πας καβάλα στο 
μαΐστρο.



Ο ενήλικας ποιητής, αντικρίζοντας 
την έφηβη κοπέλα, που αδυνατεί να 
αντιληφθεί τη μαγεία της ηλικίας της 
και πικραίνεται για έναν έρωτα, της 
λέει πως τώρα πρέπει να ζήσει την 
ομορφιά της ζωής της και να 
διακρίνει την αφθονία δυνατοτήτων 
που της παρέχει, γιατί μετά όλα αυτά 
θα πάψουν να υπάρχουν. Με την 
έλευση της ενηλικίωσης η κοπέλα θα 
μείνει να ζει τους κινδύνους των 
βράχων, τα σκαμπανεβάσματα τη 
ζωής, έχοντας πια αποχαιρετήσει το 
αίνιγμά της, έχοντας δηλαδή χάσει 
όλη αυτή τη μαγεία που βιώνουν οι 
έφηβοι.

Στυλωμένη στους 
βράχους δίχως χτες 
και αύριο,
Στους κινδύνους των 
βράχων με τη 
χτενισιά της θύελλας
Θ' αποχαιρετήσεις το 
αίνιγμά σου.



Δανάη Κούνουπα

Τάξη Α’2

«Φύλλα Ημερολογίου»
Τάσος Λειβαδίτης



Το ποίημα
Ποιός ξέρει τι θα συμβεί αύριο,

ή ποιός έμαθε ποτέ τι συνέβη χτες.

Τα χρόνια μου χάθηκαν εδώ κι εκεί

σε δωμάτια, σε τραίνα, σε όνειρα.

Αλλά καμιά φορά

η φωνή μιας γυναίκας καθώς βραδιάζει

μοιάζει με το αντίο μιας ηλικίας που 
τελείωσε

Κι οι μέρες που σου λείπουν, ώ 
Φεβρουάριε,

ίσως μας αποδοθούν στον παράδεισο.

Συλλογιέμαι τα μικρά ξενοδοχεία

όπου σκόρπισα τους στεναγμούς της 
νιότης μου.

Ώσπου στο τέλος δεν ξεφεύγει κανείς,

αλλά και να πάει που;

Κι ο έρωτας είναι η τρέλα μας

μπροστά στο ανέφικτο να γνωρίσει ο 
ένας τον άλλον.

Κύριε, αδίκησες τους ποιητές

δίνοντάς τους μόνο ένα κόσμο

Κι όταν πεθάνω

θα’ θελα να με θάψουν σ’ ένα σωρό από 
φύλλα ημερολογίου

για να πάρω και το χρόνο μαζί μου.

Κι ίσως ό,τι μείνει από μας

να’ ναι στην άκρη του δρόμου μας

ένα μικρό μη με λησμόνει.



Βιογραφικά Στοιχεία

Ο Τάσος Λειβαδίτης σπούδασε νομικά, όμως 
τον κέρδισε η λογοτεχνία και συγκεκριμένα η 
ποίηση. Ανέπτυξε έντονη πολιτική 
δραστηριότητα στο χώρο της αριστεράς με 
συνέπεια να εξοριστεί από το 1947 έως το 
1951. Στο ελληνικό κοινό ο Τάσος Λειβαδίτης 
εμφανίστηκε το 1946, μέσα από τις στήλες του 
περιοδικού Ελεύθερα Γράμματα.



Το έργο του

Η λογοτεχνική του πορεία μπορεί να διαιρεθεί 
σε 3 φάσεις. Την «επαναστατική», την 
«συμβολική-αλληγορική» και την υπαρξιακή. 
Τα ποιήματά του μεταφράστηκαν στα Ρωσικά, 
Σερβικά, Ουγγρικά, Σουηδικά, Ιταλικά, Γαλλικά, 
Αλβανικά, Βουλγαρικά, Κινέζικα και Αγγλικά. 
Τιμήθηκε με το πρώτο βραβείο ποίησης στο 
Παγκόσμιο Φεστιβάλ Νεολαίας στη Βαρσοβία. 





Γενικά Χαρακτηριστικά της Ποίησης του 
Λειβαδίτη:
 Χρήση αποσιωπητικών (αφήνοντας έτσι τον 

αναγνώστη να κάνει τις προεκτάσεις του).

 Αναπάντητα ερωτήματα (μέσα από το οποία 
διαχέονται αισθήματα ανασφάλειας, αγωνίας, 
καταλυτικού φόβου).

 Αναλυτική πορεία (δηλ. ένας στίχος αναπτύσσεται σε 
αλλεπάλληλους άλλους στίχους, ή αντίθετα,από την 
ανάλυση στη σύνθεση).

 Από το τρίτο πρόσωπο της αφήγησης περνάει στο 
πρώτο, ταυτιζόμενος έτσι με τον αγωνιστή-λαό.

 Συχνή χρήση αντιθέσεων -κατά κόρον χρήση 
παρομοιώσεων -συσσώρευση επιθέτων.



Ανάλυση Ποιήματος
Το συγκεκριμένο ποίημα αναφέρεται στο 

φθινόπωρο, αφού περιέχεται και στα χειρόγραφα 
του φθινοπώρου. Κύριο θέμα είναι το παρελθόν, το 
παρόν και το μέλλον της ζωής του ποιητή. Ο ίδιος 
αναφέρει στο ποίημα του πως όταν πεθάνει η 
επιθυμία του είναι να τον θάψουν μαζί με φύλλα 
από ημερολόγια, για να μπορέσει έτσι να πάρει μαζί 
του τον χρόνο της ζωής του. Η νοσταλγία και σε 
μερικά σημεία ο πόνος, χαρακτηρίζουν αυτό το 
ποίημα.



 Μελαγχολία, φόβος, αναπόληση, νοσταλγία, απορία, 
προβληματισμοί, ανησυχίες, αισθήματα ματαιότητας 
για τη ζωή, διχογνωμίες.

 Αλλαγές στη κοινωνική-πολιτική σύνθεση.

 Επιρροή από τον εμφύλιο πόλεμο (1946-1949).

 Αισθήματα ατελείωτου, έλλειψη κενού, χαμένες 
ευκαιρίες , μεταίχμιο ζωής.





Βασικά Χαρακτηριστικά Στοιχεία του 
Ποιήματος:

Ο Τάσος Λειβαδίτης ανήκει στους ποιητές της 
σύγχρονης λογοτεχνίας (στοιχεία ρομαντισμού). 

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 Ελεύθερος στίχος, χωρίς μέτρο και ρυθμό.

 Χωρίς ορισμένο αριθμό συλλαβών.

 Χωρίς καθαρό νοηματικό ειρμό.

 Ποίηση υπαινιγμών, πυκνή.

 Όχι αναλυτική ποίηση. 

 Επικρατεί το συναίσθημα.



Ανάλυση Ποιήματος:
Ποιός ξέρει τι θα συμβεί αύριο.

ή ποιός έμαθε ποτέ τι συνέβη χτες,

 Ο ποιητής αναφέρεται στα χρόνια που έχουν περάσει.

 Το νόημα του ποιήματος δεν γίνεται ακόμα ξεκάθαρο.





Αλλά καμιά φορά
η φωνή μιας γυναίκας καθώς βραδιάζει
μοιάζει με που τελείωσε
Κι οι μέρες που σου λείπουν, ώ Φεβρουάριε,
ίσως μας αποδοθούν στον παράδεισο.

 Σε αυτό το σημείο ο ποιητής κάνει έναν απίστευτο 
υπαινιγμό λέγοντας πως οι μέρες που λείπουν από τον 
Φεβρουάριο,  ίσως να μας αποδοθούν στον παράδεισο.  

 Ίσως: ανασφάλεια, ανησυχία, αγωνία, μετέωρο, όχι 
απόλυτο.

 Προβληματισμοί.
 Κρυφά νοήματα.
 Βαθύτεροι συλλογισμοί.





Συλλογιέμαι τα μικρά ξενοδοχεία

όπου σκόρπισα τους στεναγμούς της νιότης μου.

Ώσπου στο τέλος δεν ξεφεύγει κανείς,

αλλά και να πάει που;

Κι ο έρωτας είναι η τρέλα μας

μπροστά στο ανέφικτο να γνωρίσει ο ένας τον άλλον.

 Επικρατεί το έντονο συναίσθημα.

 Ελεύθερος στίχος, χωρίς μέτρο και ρυθμό.

 Αναφέρει κάποια συναισθήματα από τα εφηβικά του χρόνια.

 Ίσως το παραπάνω να φανερώνει νοσταλγία.

 Υπάρχει ρητορική ερώτηση.

 Φανερώνεται νοσταλγία για καταστάσεις που ποτέ δεν 
ολοκληρώθηκαν.

 Κρυφά νοήματα.



Κύριε, αδίκησες τους ποιητές

δίνοντάς τους μόνο ένα κόσμο.

Κι όταν πεθάνω

θα’ θελα να με θάψουν σ’ ένα σωρό από φύλλα ημερολογίου

Κι ίσως ό,τι μείνει από μας

να’ ναι στην άκρη του δρόμου μας

ένα μικρό μη με λησμόνει.

 Προς το τέλος του ποιήματος, ο Λειβαδίτης, αναφέρει 
ότι θέλει μόλις πεθάνει να πάρει και τον χρόνο μαζί του.

 Όχι σαφές νόημα. 

 Δεν υπάρχει καθαρός νοηματικός ειρμός.

 Μη με λησμόνει: φυτό.



Επιμέλεια: Κυρίμης Σπυρίδων



Λίγα λόγια για τον ποιητή…

 Μονεμβασιά, 1 Μαΐου 1909 - Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 1990

 ένας από τους σπουδαιότερους Έλληνες ποιητές

 διεθνής φήμη και ακτινοβολία

 ανήκε στο ΚΚΕ

 μεταφράσεις πολλών έργων του σε πολλές γλώσσες

 πάνω από 100 δημοσιεύσεις ποιητικών συλλογών και συνθέσεων, 9 μυθιστορημάτων, 4 

θεατρικά έργα και μελέτες

 πολλές μεταφράσεις, χρονογραφήματα και άλλα δημοσιεύματα

 φυματίωση

 θεραπεύτηκε (πράγμα δύσκολο για την εποχή) 

 υλικές και ηθικές δοκιμασίες

 όσο νοσηλευόταν: επιρροή Μαρξισμού + Αριστεράς σε ποίησή + τρόπο ζωής



Λίγα λόγια για τον ποιητή…

 Αθήνα

 αυτοδίδακτος σκηνοθέτης, ηθοποιός και χορευτής σε επιθεωρήσεις 

 αγωνιστική έφεση και επαναστατική φύση κίνημα «Πρωτοπόρων» και ΕΑΜ

 Κ.Κ.Ε., έως τον θάνατό του 

 εξορίες: Λήμνος, Μακρόνησος, Άγιος Ευστράτιος 

 Επιστρέφοντας στην Αθήνα προσχώρησε στην ΕΔΑ

 ταξίδεψε στην ΕΣΣΔ και στην Κούβα

 Χούντα: εξορίες σε Γυάρο και Λέρο

 πέρας δικτατορίας: ευρέως γνωστός σε ελλαδικό χώρο + εξωτερικό, πολλές διακρίσεις 

και βραβεύσεις

 κρατικό βραβείο ποίησης

 βραβείο Λένιν



Χαρακτηριστικά ποίησής του:

 εκφραστικές ελευθερίες

 προτάσεις με μορφή σπείρας (συνεχίζουν και επεκτείνουν ό, τι 
προηγούμενο έχει εκτεθεί) 

 ανταπόκριση εκφραστικών μέσων σε νοηματική φορά

 εκφραστικά μέσα  μουσικά μοτίβα  συναισθηματική 
φόρτιση

 πηγές από κοινωνικό χώρο, σε όλη την κλίμακά του, χωρίς 
προτιμήσεις, (έτσι που να τιμούνται ισοδύναμα και να 
καταγράφονται οι μικρές και οι μεγάλες: ελπίδες, πίκρες, 
απογνώσεις, και γενικά οι αντιδράσεις για τα φαινόμενα της 
ζωής, τόσο στην υγεία της όσο και
στην παθολογία της)

 περιορισμένοι συμβολισμοί



ΠΟΙΗΜΑ

&

ΑΝΑΛΥΣΗ



1-4

Αυτά τα δέντρα δε βολεύονται με λιγότερο ουρανό,
αυτές οι πέτρες δε βολεύονται κάτου απ’ τα ξένα βήματα,
αυτά τα πρόσωπα δε βολεύονται παρά μόνο στον ήλιο,
αυτές οι καρδιές δε βολεύονται παρά μόνο στο δίκιο.

 εισαγωγή στο θέμα

 γενική ατμόσφαιρα ποιήματος

 φύση τοπίου και ανθρώπων.

 πανομοιότυπη συντακτική δομή κάθε στίχου

 επανάληψη  ψυχική ένταση ποιητή

 αντικείμενα ψυχικής έντασης  ελληνικό τοπίο + άνθρωποί



5-9

Ετούτο το τοπίο είναι σκληρό σαν τη σιωπή,
σφίγγει στον κόρφο του τα πυρωμένα λιθάρια,

σφίγγει στο φως τις ορφανές ελιές του και τ’ αμπέλια του,
σφίγγει τα δόντια. Δεν υπάρχει νερό. Μονάχα φως.

Ο δρόμος χάνεται στο φως κι ο ίσκιος της μάντρας είναι σίδερο.

 ιδιαίτερη αίσθηση ελληνικού τοπίου, 

 κύρια χαρακτηριστικά: φως ήλιου  στοιχείο που ξεραίνει τα πάντα, σκληράδα, στέρηση, ένδοια



10

Μαρμάρωσαν τα δέντρα, τα ποτάμια κι οι φωνές μες στον ασβέστη του ήλιου.

 τοπίο: εκφραστής παρελθόντος, εμπλοκή με παρόν

 παρελθόν  παρόν: μαρμάρωσαν (μεταφορά) όχι μόνο τα φυσικά στοιχεία αλλά κι 

οι ανθρώπινες φωνές λουσμένες στον ήλιο



11

Η ρίζα σκοντάφτει στο μάρμαρο. Τα σκονισμένα σκοίνα.

 παραπομπή λέξης «μάρμαρο» στο παρελθόν

 πολλά υπολείμματα παρελθόντος  η ρίζα του κάθε φυτού σκοντάφτει 

σε κάτι παλιό



11-13
Η ρίζα σκοντάφτει στο μάρμαρο. Τα σκονισμένα σκοίνα.

Το μουλάρι κι ο βράχος. Λαχανιάζουν. Δεν υπάρχει νερό.

Όλοι διψάνε. Χρόνια τώρα. Όλοι μασάνε μια μπουκιά ουρανό

πάνου απ’ την πίκρα τους.

 πυκνότερος, ελλειπτικότερος, κοφτός λόγος

 έλλειψη ρημάτων στις φράσεις: «τα σκονισμένα σκοίνα» «Το μουλάρι κι βράχος»

 έλλειψη υποκειμένου στο «λαχανιάζουν» 

 ελλειπτικότητα, ασάφεια  ένταση,  συνύπαρξη παρελθόντος με παρόν, 

λαχάνιασμα, αγωνία, δίψα

 «χρόνια τώρα»  χρονική διάρκεια, ταλάντευση ανάμεσα σε 2 προτάσεις



14-16

Τα μάτια τους είναι κόκκινα απ’ την αγρύπνια,

μια βαθιά χαρακιά σφηνωμένη ανάμεσα στα φρύδια τους

σαν ένα κυπαρίσσι ανάμεσα σε δυο βουνά στο λιόγερμα.

 φρύδια  δύο βουνά  επικός κόσμος 

 βαθιά χαρακιά αγρύπνιας + κυπαρίσσι: αντίστοιχο φόντο: κοκκίνισμα 

ματιών και κόκκινο φως ήλιου στη δύση του 

 παρουσίαση αγωνιστών σε διαρκή πολεμική ένταση



17-22

Το χέρι τους είναι κολλημένο στο ντουφέκι

το ντουφέκι είναι συνέχεια του χεριού τους

το χέρι τους είναι συνέχεια της ψυχής τους –

έχουν στα χείλια τους απάνου το θυμό

κι έχουνε τον καημό βαθιά στα μάτια τους

σαν ένα αστέρι σε μια γούβα αλάτι.

 χαρακτηριστική εικόνα κάθε πολεμιστή (κυρίαρχα στοιχεία: ένταση ψυχής και 

σώματος, που διαρκώς πολεμά – χείλη γεμάτα θυμό και μάτια βαθουλωμένα 

από τον καημό) 



23-26

Όταν σφίγγουν το χέρι, ο ήλιος είναι βέβαιος για τον κόσμο

όταν χαμογελάνε, ένα μικρό χελιδόνι φεύγει μέσ’ απ’ τα άγρια γένια τους.

όταν κοιμούνται, δώδεκα άστρα πέφτουν απ’ τις άδειες τσέπες τους

όταν σκοτώνονται, η ζωή τραβάει την ανηφόρα με σημαίες και με ταμπούρλα.

 αισιοδοξία και εμπιστοσύνη ποιητή

 χρονική πρόταση [όταν…] (καθεμιά ανταποκρίνεται σε μια καίρια κατάσταση της ζωής τους 
που μπορεί να δοθεί με το ουσιαστικό αγώνας, χαμόγελο, ύπνος, θάνατος. Αγωνίζονται με τέτοια 
σιγουριά, που τη μεταδίνουν και στον ήλιο. 

 Το χαμόγελο (έκφραση ψυχής τους)  μικρό χελιδόνι που το μεταφέρει παντού

 «δώδεκα άστρα πέφτουν απ’ τις άδειες τσέπες τους»  ονειρικός και μαγικός κόσμος ύπνου 
τους

 Ο θάνατός τους δεν οδηγεί στην ήττα και τη συντριβή. 

 ενδυναμώνει την έφεση για αγώνα και ζωή



27-39
Τόσα χρόνια όλοι πεινάνε, όλοι διψάνε, όλοι σκοτώνονται

πολιορκημένοι από στεριά και θάλασσα,
έφαγε η κάψα τα χωράφια τους κι η αρμύρα πότισε τα σπίτια τους

ο αγέρας έριξε τις πόρτες τους και τις λίγες πασχαλιές της πλατείας
από τις τρύπες του πανωφοριού τους μπαινοβγαίνει ο θάνατος

η γλώσσα τους είναι στυφή σαν το κυπαρισσόμηλο
πέθαναν τα σκυλιά τους τυλιγμένα στον ίσκιο τους

η βροχή χτυπάει στα κόκαλά τους.
Πάνου στα καραούλια πετρωμένοι καπνίζουν τη σβουνιά και τη νύχτα

βιγλίζοντας το μανιασμένο πέλαγο που βούλιαξε
το σπασμένο κατάρτι του φεγγαριού.
Το ψωμί σώθηκε, τα βόλια σώθηκαν,

γεμίζουν τώρα τα κανόνια τους μόνο με την καρδιά τους.
 Οι στίχοι αγκαλιάζουν το παρόν ΚΑΙ το παρελθόν

 Κυρίαρχο στοιχείο: ακατάπαυστοι αγώνες, ειρηνικοί ή πολεμικοί. 

 Κλίμα έντονης διαφοροποίησης από κλίμα προηγούμενων στίχων  μεταφορά στο χώρο της ειρηνικής 
ζωής που δεν αποκλείει και το χώρο της πολεμικής

 Εναπομείναντα στοιχεία από ακατάπαυστο 

αγώνα: πίκρα + θάνατος



35-37
Πάνου στα καραούλια πετρωμένοι καπνίζουν τη σβουνιά και τη νύχτα

βιγλίζοντας το μανιασμένο πέλαγο που βούλιαξε
το σπασμένο κατάρτι του φεγγαριού.

 διατήρηση ιδίου κλίματος 

 υπαινικτικοί στίχοι

 υποδήλωση θλίψης ποιητή για συντριβή ενόπλου αγώνα

 «πετρωμένοι πάνω στα καραούλια»  συνέχιση αγώνα τους 

 απέναντί τους  μανιασμένο πέλαγο (στοιχείο εχθρικό), «όπου βούλιαξε το 
σπασμένο κατάρτι του φεγγαριού».  τραυματική εμπειρία ποιητή + 
υποδήλωση συντριβής οράματος τους 

 Εξακολουθούν και πολεμούν έχοντας μπροστά τους κατατσακισμένο το όραμα 
τους.



38-39

Το ψωμί σώθηκε, τα βόλια σώθηκαν,

γεμίζουν τώρα τα κανόνια τους μόνο με την καρδιά τους.

 συνέχεια κλιμάκωσης αγώνα που φτάνει ως το έσχατο όριο

 Δεν έχουν ούτε να φάνε, ούτε να πολεμήσουν. Τους απέμεινε μόνο η καρδιά 

τους.



40-45
Τόσα χρόνια πολιορκημένοι από στεριά και θάλασσα

όλοι πεινάνε, όλοι σκοτώνονται και κανένας δεν πέθανε 

πάνου στα καραούλια λάμπουνε τα μάτια τους,

μια μεγάλη σημαία, μια μεγάλη φωτιά κατακόκκινη

και κάθε αυγή χιλιάδες περιστέρια φεύγουν απ’ τα χέρια τους

για τις τέσσερις πόρτες του ορίζοντα.

 αισιοδοξία + εμπιστοσύνη στο μέλλον

 επανάληψη στ27-28 σε στ40-41 (κάμψη ακατάπαυστου αγώνα) επισήμανση αντίθεσης

 κανένας δεν πέθανε, δηλαδή ζουν στη μνήμη των άλλων που συνεχίζουν τον αγώνα. 

 Στα καραούλια δε βλέπουν το κατατσακισμένο όραμά τους. 

 στ43: συνέχιση του επαναστατικού τους αγώνα 

 στ44-45: ελπίδα +  ειρήνη, που τα σήματά τους εκπέμπουν σ’ όλο τον κόσμο τα 

περιστέρια



Γιατί ο τίτλος είναι 

«Ρωμιοσύνη» και 

όχι «Ελληνισμός»;

Ο ποιητής επιλέγει να εκφράσει όχι μόνο τη δική 

του άποψη, αλλά το κοινό αίσθημα. Η λέξη 

«Ρωμιοσύνη» είναι συνδεδεμένη με το ελεύθερο 

εθνικό φρόνημα, με την περηφάνια και την 

αγωνιστικότητα που χαρακτηρίζουν τον Έλληνα. 

Αυτό είναι ουσιαστικά και το θέμα του ποιήματος. 

Έτσι, επιλέγει να εκφραστεί όπως κάθε λαϊκός 

Έλληνας, να αποτυπώσει τη συλλογική στάση και το 

συλλογικό συναίσθημα. Δεν επιθυμεί να ταυτιστεί με 

τους μορφωμένους που στόχο έχουν να αισθάνονται 

συνδεδεμένοι με το αρχαιοελληνικό παρελθόν και 

ιδεώδες, αλλά με το λαό, τους «ρωμιούς», στην 

ψυχή των οποίων είναι ζωντανή και η λαϊκή και η 

βυζαντινή παράδοση. Γίνεται, λοιπόν, αντιληπτή και 

η ιδεολογική τοποθέτηση του ποιητή.



Λογοτεχνία  Α΄ Λυκείου

Κολοβός Στέργιος / Α΄2

Καθηγήτρια: Δελιγιάννη Ά.

Γ. Σεφέρης



Λίγες οἱ νύχτες μὲ φεγγάρι ποὺ μ᾿ ἀρέσαν.
Τ᾿ ἀλφαβητάρι τῶν ἄστρων ποὺ συλλαβίζεις
ὅπως τὸ φέρει ὁ κόπος τῆς τελειωμένης μέρας
καὶ βγάζεις ἄλλα νοήματα κι ἄλλες ἐλπίδες,
πιὸ καθαρὰ μπορεῖς νὰ τὸ διαβάσεις.
Τώρα ποὺ κάθομαι ἄνεργος καὶ λογαριάζω
λίγα φεγγάρια ἀπόμειναν στὴ μνήμη-
νησιά, χρῶμα Θλιμμένης Παναγίας, ἀργὰ στὴ χάση
ἢ φεγγαρόφωτα σὲ πολιτεῖες τοῦ βοριὰ ρίχνοντας κάποτε
σὲ ταραγμένους δρόμους ποταμοὺς καὶ μέλη ἀνθρώπων
βαριὰ μία νάρκη. 

Κι ὅμως χτὲς βράδυ ἐδῶ, σὲ τούτη τὴ στερνή μας σκάλα
ὅπου προσμένουμε τὴν ὥρα τῆς ἐπιστροφῆς μας νὰ χα-

ράξει
σὰν ἕνα χρέος παλιό, μονέδα ποὺ ἔμεινε γιὰ χρόνια
στὴν κάσα ἑνὸς φιλάργυρου, καὶ τέλος
ἦρθε ἡ στιγμὴ τῆς πλερωμῆς κι ἀκούγονται
νομίσματα νὰ πέφτουν πάνω στὸ τραπέζι-
σὲ τοῦτο τὸ τυρρηνικὸ χωριό, πίσω ἀπὸ τὴ Θάλασσα τοῦ

Σαλέρνο
πίσω ἀπὸ τὰ λιμάνια τοῦ γυρισμοῦ, στὴν ἄκρη
μιᾶς φθινοπωρινῆς μπόρας, τὸ φεγγάρι
ξεπέρασε τὰ σύννεφα, καὶ γίναν
τὰ σπίτια στὴν ἀντίπερα πλαγιὰ ἀπὸ σμάλτο.
Σιωπὲς ἀγαπημένες τῆς σελήνης.

Εἶναι κι αὐτὸς ἕνας εἱρμὸς τῆς σκέψης, ἕνας τρόπος
ν᾿ ἀρχίσεις νὰ μιλᾶς γιὰ πράγματα ποὺ ὁμολογεῖς
δύσκολα, σὲ ὧρες ὅπου δὲ βαστᾶς, σὲ φίλο
ποὺ ξέφυγε κρυφὰ καὶ φέρνει
μαντάτα ἀπὸ τὸ σπίτι κι ἀπὸ τοὺς συντρόφους,
καὶ βιάζεσαι ν᾿ ἀνοίξεις τὴ καρδιά σου
μὴ σὲ προλάβει ἡ ξενιτιὰ καὶ τὸν ἀλλάξει.
Ἐρχόμαστε ἀπ᾿ τὴν Ἀραπιά, τὴν Αἴγυπτο τὴν Παλαιστίνη

τὴ Συρία∙
τὸ κρατίδιο
τῆς Κομμαγηνῆς πού ῾σβησε σὰν τὸ μικρὸ λυχνάρι
πολλὲς φορὲς γυρίζει στὸ μυαλό μας,
καὶ πολιτεῖες μεγάλες ποὺ ἔζησαν χιλιάδες χρόνια
κι ἔπειτα ἀπόμειναν τόπος βοσκῆς γιὰ τὶς γκαμοῦζες
χωράφια γιὰ ζαχαροκάλαμα καὶ καλαμπόκια.
Ἐρχόμαστε ἀπ᾿ τὴν ἄμμο τῆς ἔρημος ἀπ᾿ τὶς Θάλασσες τοῦ

Πρωτέα,
ψυχὲς μαραγκιασμένες ἀπὸ δημόσιες ἁμαρτίες,
καθένας κι ἕνα ἀξίωμα σὰν τὸ πουλὶ μὲς στὸ κλουβί του. 
Τὸ βροχερὸ φθινόπωρο σ᾿ αὐτὴ τὴ γούβα
κακοφορμίζει τὴν πληγὴ τοῦ καθενός μας
ἢ αὐτὸ ποὺ θἄ ῾λεγες ἀλλιῶς, νέμεση μοίρα
ἢ μοναχὰ κακὲς συνήθειες, δόλο καὶ ἀπάτη,
ἢ ἀκόμη ἰδιοτέλεια νὰ καρπωθεῖς τὸ αἷμα τῶν ἄλλων.

1η στροφή

2η στροφή



Εὔκολα τρίβεται ὁ ἄνθρωπος μὲς στοὺς πολέμους-
ὁ ἄνθρωπος εἶναι μαλακός, ἕνα δεμάτι χόρτο-
χείλια καὶ δάχτυλα ποὺ λαχταροῦν ἕνα ἄσπρο 
στῆθος
μάτια ποὺ μισοκλείνουν στὸ λαμπύρισμα τῆς 
μέρας
καὶ πόδια ποὺ θὰ τρέχανε, κι ἂς εἶναι τόσο 
κουρασμένα,
στὸ παραμικρὸ σφύριγμα τοῦ κέρδους.
Ὁ ἄνθρωπος εἶναι μαλακὸς καὶ διψασμένος σὰν τὸ 
χόρτο,
ἄπληστος σὰν τὸ χόρτο, ρίζες τὰ νεῦρα του κι 
ἀπλώνουν-
σὰν ἔρθει ὁ Θέρος
προτιμᾶ νὰ σφυρίξουν τὰ δρεπάνια στ᾿ ἄλλο 
χωράφι-
σὰν ἔρθει ὁ Θέρος
ἄλλοι φωνάζουνε γιὰ νὰ ξορκίσουν τὸ δαιμονικὸ
ἄλλοι μπερδεύουνται μὲς στ᾿ ἀγαθά 
τους, ἄλλοι ρητο ρεύουν.
Ἀλλὰ τὰ ξόρκια τ᾿ ἀγαθὰ τὶς ρητορεῖες,
σὰν εἶναι οἱ ζωντανοὶ μακριά, τί θὰ τὰ κάνεις;
Μήπως ὁ ἄνθρωπος εἶναι ἄλλο πράγμα;
Μὴν εἶναι αὐτὸ ποὺ μεταδίνει τὴ ζωή;
Καιρὸς τοῦ σπείρειν, καιρὸς τοῦ θερίζειν.

Πάλι τὰ ἴδια καὶ τὰ ἴδια, θὰ μοῦ πεῖς, φίλε.
Ὅμως τὴ σκέψη τοῦ πρόσφυγα τὴ σκέψη τοῦ 
αἰχμάλωτου

τὴ σκέψη
τοῦ ἀνθρώπου σὰν κατάντησε κι αὐτὸς πραμάτεια
δοκίμασε νὰ τὴν ἀλλάξεις, δὲν μπορεῖς.
Ἴσως καὶ νἄ ῾θελε νὰ μείνει βασιλιὰς ἀνθρωποφάγων
ξοδεύοντας δυνάμεις ποὺ κανεὶς δὲν ἀγοράζει,
νὰ σεργιανᾶ μέσα σὲ κάμπους ἀγαπάνθων
ν᾿ ἀκούει τὰ τουμπελέκια κάτω ἀπ᾿ τὸ δέντρο τοῦ 
μπαμποῦ,
καθὼς χορεύουν οἱ αὐλικοί με τερατώδεις 
προσωπίδες.
Ὅμως ὁ τόπος ποὺ τὸν πελεκοῦν καὶ ποὺ τοῦ καῖνε 
σὰν

τὸ πεῦκο, καὶ τὸν βλέπεις
εἴτε στὸ σκοτεινὸ βαγόνι, χωρὶς νερό, σπασμένα 
τζάμια,

νύχτες καὶ νύχτες
εἴτε στὸ πυρωμένο πλοῖο ποὺ θὰ βουλιάξει καθὼς τὸ 
δείχνουν οἱ στατιστικές,
ἐτοῦτα ρίζωσαν μὲς στὸ μυαλὸ καὶ δὲν ἀλλάζουν
ἐτοῦτα φύτεψαν εἰκόνες ἴδιες με τὰ δέντρα ἐκεῖνα
ποὺ ρίχνουν τὰ κλωνάρια τους μὲς στὰ παρθένα δάση
κι αὐτὰ καρφώνουνται στὸ χῶμα καὶ ξαναφυτρώνουν-
ρίχνουν κλωνάρια καὶ ξαναφυτρώνουν δρασκελόντας
λεῦγες καὶ λεῦγες-
ἕνα παρθένο δάσος σκοτωμένων φίλων τὸ μυαλό μας.

3η στροφή



Κι ἂ σου μιλῶ μὲ παραμύθια καὶ παραβολὲς
εἶναι γιατὶ τ᾿ ἀκοῦς γλυκότερα, κι ἡ φρίκη
δὲν κουβεντιάζεται γιατὶ εἶναι ζωντανὴ
γιατὶ εἶναι ἀμίλητη καὶ προχωράει-
στάζει τὴ μέρα, στάζει στὸν ὕπνο
μνησιπήμων πόνος.

4η στροφή

Νὰ μιλήσω γιὰ ἥρωες νὰ μιλήσω γιὰ ἥρωες: ὁ Μιχάλης
ποὺ ἔφυγε μ᾿ ἀνοιχτὲς πληγὲς ἀπ᾿ τὸ νοσοκομεῖο
ἴσως μιλοῦσε γιὰ ἥρωες ὅταν, τὴ νύχτα ἐκείνη
ποὺ ἔσερνε τὸ ποδάρι του μὲς στὴ συσκοτισμένη 
πολιτεία,
οὔρλιαζε ψηλαφώντας τὸν πόνο μας- «Στὰ σκοτεινὰ
πηγαίνουμε, στὰ σκοτεινὰ προχωροῦμε...»
Οἱ ἥρωες προχωροῦν στὰ σκοτεινά.

Λίγες οἱ νύχτες μὲ φεγγάρι ποὺ μ᾿ ἀρέσουν.



Γεννήθηκε στη Σμύρνη στις 29 Φεβρουαρίου 1900

Το πραγματικό του όνομα ήταν Γιώργος 

Σεφεριάδης

Το 1914 (εποχή κατά την οποία άρχισε να γράφει 

τους πρώτους στίχους του) με το ξέσπασμα του 

Μεγάλου Πολέμου, η οικογένεια του μετανάστευσε 

στην Ελλάδα

Λύκειο Χ. Αρώνη        Πρότυπο Κλασσικό Γυμνάσιο 

Αθηνών         Νομική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών         

Νομική Σχολή Πανεπιστημίου Σορβόνης  

1924: Αποφοιτά με διδακτορικό  

Ο Γιώργος Σεφέρης το 1921

Τα χρόνια παραμονής του στο Παρίσι ήταν 
καθοριστικά για τη διαμόρφωση της ποιητικής του 
φυσιογνωμίας. Εκεί συναναστρέφεται με επιφανείς 
προσωπικότητες από τον κόσμο των γραμμάτων 

και της πολιτικής με αποτέλεσμα να δεχθεί 
βαθύτατες επιρροές και προσανατολισμούς προς 
τα νεωτεριστικά ρεύματα που άλλαξαν ριζικά την 
υφή της λογοτεχνίας, κατά τη περίοδο μετά τον Α’ 

Παγκοσμίου Πολέμου



1926: Επιστρέφει στην Ελλάδα και διορίζεται υπάλληλος του Υπουργείου 
Εξωτερικών, αρχίζοντας έτσι μια λαμπρή καριέρα στο διπλωματικό σώμα          

(Κορυφώνεται το 1957, με την τοποθέτησή του ως πρεσβευτή της Ελλάδας στη                 
Μεγάλη Βρετανία)              

1931: Κάνει την εμφάνισή του στα ελληνικά γράμματα, δημοσιεύοντας τη «Στροφή», 
την πρώτη του ποιητική συλλογή

1935: Γίνεται ουσιαστικά η καθιέρωση του Σεφέρη ως μείζονος ποιητή με την 
ποιητική συλλογή «Μυθιστόρημα» (Όλος αυτός ο θόρυβος που δημιουργήθηκε με 
τη «Στροφή», τον βοήθησε να αναδειχθεί.)

Σ’ αυτό το έργο βλέπουμε πλήρως διαμορφωμένα τα σύμβολα που συνθέτουν την 
ποιητική μυθολογία του Σεφέρη

10 Απριλίου 1941: Παντρεύεται τη Μαρώ Ζάννου  (μία ημέρα μετά την κατάληψη της 
Θεσσαλονίκης από τους Γερμανούς)

1941-1956: Η περίοδος αυτή χαρακτηρίζεται από πολυάριθμα γεγονότα γύρω από 
τη διπλωματική του καριέρα – περιλαμβάνουν τη μετακίνησή του στην Αφρική, στη 
Μέση Ανατολή, στο Λονδίνο

15 Ιουνίου 1957: φτάνει στη Βρετανική πρωτεύουσα για να αναλάβει τα καθήκοντά 
του ως πρέσβης της Ελλάδος

Η «Στροφή» προκάλεσε το ενδιαφέρον της 

λογοτεχνικής κοινότητας της Αθήνας, με θετικές και 

αρνητικές αντιδράσεις.

Θαυμαστές: εγκαινιάζει μια καινούργια εποχή για 

την ελληνική ποίηση

Επικριτές:  η ποίηση του Σεφέρη είναι σκοτεινή, 

χωρίς πραγματικό συναίσθημα. 

Με την πάροδο του χρόνου, απέκτησε τεράστιο 

συμβολικό βάρος, επειδή θεωρήθηκε  ότι έστρεψε 

την ελληνική ποίηση από την παραδοσιακή στη 

μοντέρνα γραφή.

Για το μοντερνισμό του Σεφέρη είπαν: 
«Είναι ένας μοντερνισμός τολμηρός, αλλά που 

κρατά  το νήμα της παράδοσης, με αίσθημα 

ευθύνης και με σεβασμό για τη γλώσσα».



Φθινόπωρο 1960: συναντά τον Μίκη 
Θεοδωράκη στο Λονδίνο, και σε σύντομο 
χρονικό διάστημα ακολουθεί η πρώτη 
δημόσια εκτέλεση τεσσάρων μελοποιημένων 
ποιημάτων του

1963: απονέμεται το Νόμπελ Λογοτεχνίας κι 
ανακηρύσσεται επίτιμος διδάκτωρ σε διάφορα 
πανεπιστήμια του εξωτερικού, όπως 
το Cambridge. Νωρίτερα έχει τιμηθεί με το 
έπαθλο Κωστής Παλαμάς και με το βρετανικό 

βραβείο ποίησης Φόυλ

Πεθαίνει τον Σεπτέμβριο του 1971 από 
μετεγχειρητικές επιπλοκές σε μια εγχείρηση 
δωδεκαδάχτυλου 



Η ποίησή του, που διακρίνεται για τη λιτότητα των εκφραστικών της μέσων και τον ήρεμο και χαμηλό 

της τόνο, αποτυπώνει τις αγωνίες του ποιητή για την τραγική μοίρα της φυλής μας 

(ο Σεφέρης έζησε το δράμα δύο παγκόσμιων πολέμων, της μικρασιατικής καταστροφής και του 

ξεριζωμού των προσφύγων, βιώματα που σφράγισαν ανεξίτηλα τον ψυχικό του κόσμο κι 

αποκρυσταλλώθηκαν στην ποίησή του, που συντίθεται κάτω από το βάρος ενός δυσβάσταχτου 

παρελθόντος κι ενός αγωνιώδους παρόντος.

Υπήρξε κεντρική µορφή της νεωτερικής ποίησης, από τους βασικότερους εκφραστές του 
ελληνικού µοντερνισµού 

Τα χαρακτηριστικά της ποίησής του είναι τα εξής:

Ως προς το περιεχόμενο:
 Είναι μια ποίηση απαισιόδοξη, βαρύθυμη, μελαγχολική, όπου όμως δεν  

απουσιάζουν 
κάποιες αστραπές αισιοδοξίας

 Ο λόγος του είναι συμβολιστικός και υπαινικτικός

 Βασικά θέματα: α) Η ελληνική παράδοση (αρχαία και νεότερη, όχι όμως και βυζαντινή
ή χριστιανική) και η συνάντησή της με το σύγχρονο ευρωπαϊκό 
πολιτισμό

β) Ο καημός για τη μοίρα του ελληνισμού: μια μοίρα που την
καθορίζουν οι μεγάλοι αλλά βοηθάνε και οι δικές μας αμαρτίες

γ) Η νοσταλγία του μετανάστη, οι χαμένες πατρίδες.

Τα χαρακτηριστικά του Μοντερνισμού είναι τα εξής:

 Ελεύθερος στίχος
 Ανισοσύλλαβοι/ Ανομοιοκατάληκτοι στίχοι
 Απλό – Λιτό – Καθημερινό Λεξιλόγιο
 Ακανόνιστη στίξη (ή πλήρης αστιξία)
 Πολυσημία λέξεων
 Νοηματική φόρτωση λέξεων  - Συγκινησιακή χρήση γλώσσας
 Ελλειπτικότητα προτάσεων
 Πρωτότυπη χρήση συμβόλων
 Όχι συνεχής & λογικός ειρμός σκέψεων

 Χρήση ελεύθερων συνειρμών, φαντασίας κι ονείρου
 Τολμηρές εικόνες, μεταφορικός λόγος, σύμβολα
 Δυσνόητη ποίηση
 Έντονο το άλογο στοιχείο
 Το θεματικό κέντρο δεν είναι πάντοτε σαφές, αλλά συχνά υποδηλώνεται ή 

αποκρύπτεται 

 Προβληματικός τίτλος και συχνά μπορεί να αποβαίνει νοηματικά 
ανενεργός

 Έντονη δραματικότητα



Ως προς τη μορφή:

 Ο λόγος του απλός και λιτός (αποφεύγει το στόμφο και το λεκτικό πληθωρισμό)

 Ο στίχος του άλλοτε παραδοσιακός κι άλλοτε -πιο συχνά- ελεύθερος

 H γραφή του συχνά συνειρμική

 Το ύφος στοχαστικό και οικείο 

 Η γλώσσα: δημοτική, χωρίς πολυσύνθετα επίθετα, χωρίς τοπικά γλωσσικά 
στοιχεία 

 Δεν είναι -παρά σπάνια- υπερρεαλιστής

Συμπέρασμα όλων των παραπάνω είναι πως η ποίησή του 

Σεφέρη είναι μια δύσκολη ποίηση, γιατί παραπέμπει σε μια 

τεράστια παιδεία (ελληνική και ευρωπαϊκή)



Όταν τον Απρίλιο του 1941 οι Γερμανοί κατέλαβαν την Ελλάδα, η ελληνική κυβέρνηση 
κατέφυγε στο Κάιρο. Ο Γ. Σεφέρης, που ήταν διπλωματικός υπάλληλος, την ακολούθησε 
και από την υπηρεσιακή του θέση έζησε τις διπλωματικές ζυμώσεις μεταξύ των Ελλήνων 
πολιτικών και των συμμάχων, οι οποίες αφορούσαν το πολιτικό μέλλον της Ελλάδας.

Οι εμπειρίες αυτές του Σεφέρη βρίσκουν την ποιητική τους έκφραση στα ποιήματα της 
συλλογής «Ημερολόγιο Καταστρώματος Β΄». Τελευταίο ποίημα της συλλογής είναι ο 
Τελευταίος Σταθμός, γραμμένος, σύμφωνα με την ένδειξη του ποιητή, στο λιμάνι Cava dei 

Tirreni, κοντά στο Σαλέρνο της Ιταλίας, στις 5 Οκτωβρίου 1944. Εκεί έχουν φτάσει από την 
Αίγυπτο οι ελληνικές διπλωματικές υπηρεσίες και είναι έτοιμες να επιστρέψουν στην Ελλάδα, 
από την οποία αποχωρούν οι Γερμανοί (από την Αθήνα έφυγαν στις 12 Οκτωβρίου 1944). 

Το δράμα φαίνεται να τελειώνει, αλλά σε λίγο θ’ αρχίσουν νέες συμφορές: ο εμφύλιος.



Λίγες οι νύχτες με φεγγάρι που μ’ αρέσαν.
Τ’ αλφαβητάρι των άστρων που συλλαβίζεις
όπως το φέρει ο κόπος της τελειωμένης μέρας
και βγάζεις άλλα νοήματα κι άλλες ελπίδες,
πιο καθαρά μπορείς να το διαβάσεις.

Ο ποιητής με τον εισαγωγικό στίχο του ποιήματος ομολογεί πως ελάχιστες υπήρξαν οι νύχτες 
με φεγγάρι που του άρεσαν. Τις νύχτες αυτές μπορεί να κατανοήσεις καθαρότερα την 
αλήθεια της ζωής. Ο απολογισμός, δηλαδή, που ακολουθεί το τέλος της ημέρας, ο οποίος 
καταλήγει μερικές φορές σε λανθασμένα συμπεράσματα ( βγάζεις άλλα νοήματα κι άλλες 
ελπίδες ), τις νύχτες με φεγγάρι οδηγείται καθαρότερα στις δύσκολες διαπιστώσεις και στην 

πραγματική διάσταση των πραγμάτων.

Η διάθεση του ποιητή είναι να μιλήσει για σκληρές αλήθειες, τις οποίες θα προτιμούσε να μην 
αποδεχτεί, αλλά του είναι δύσκολο μια τέτοια νύχτα να βγάλει κάποιο άλλο συμπέρασμα. 
Βλέπει πολύ καθαρά το νόημα των γεγονότων που έχει βιώσει και δεν μπορεί παρά να 
συνειδητοποιήσει και να παραδεχτεί την αλήθεια τους, όσο πικρή κι αν είναι για τον ίδιο και 
για τους υπόλοιπους Έλληνες.



Τώρα που κάθομαι άνεργος και λογαριάζω
λίγα φεγγάρια απόμειναν στη μνήμη∙
νησιά, χρώμα θλιμμένης Παναγίας, αργά στη χάση
ή φεγγαρόφωτα σε πολιτείες του βοριά ρίχνοντας 
κάποτε
σε ταραγμένους δρόμους ποταμούς και μέλη 
ανθρώπων
βαριά μια νάρκη.

Όσα έχει να πει ο ποιητής λέγονται τόσο δύσκολα, ώστε επιλέγει να επιβραδύνει τη στιγμή της  
ομολογίας του αυτής. Συνεχίζει, επομένως, να αναφέρεται στις νύχτες με φεγγάρι, 
ξεχωρίζοντας αυτές που κατάφεραν να χαραχθούν στη μνήμη του.

Όταν ο ποιητής γράφει τους στίχους αυτούς βρίσκεται κοντά στο Σαλέρνο της Ιταλίας και 
περιμένει μαζί με άλλους Έλληνες διπλωμάτες την αποχώρηση των Γερμανών από την 
Ελλάδα, για να επιστρέψει στην Αθήνα. Θα περάσει έτσι μερικές μέρες αναγκαστικής 
αδράνειας, κατά τις οποίες θα συνθέσει το πικρό αυτό απολογιστικό ποίημα.

Οι νύχτες με φεγγάρι που έχουν απομείνει στη μνήμη του ποιητή ήταν είτε σ’ ελληνικά νησιά, 
όπου το φεγγάρι βρισκόταν στη χάση του και προσέδιδε στο τοπίο μια γαλήνια θλίψη, όπως 
αυτή που διακρίνει κανείς στις εικόνες της Παναγίας, είτε σε χώρες του βορρά, όπου το 
γεμάτο φεγγάρι μετέδιδε μια αίσθηση γαλήνης, τόσο στο τοπίο, όσο και στους ανθρώπους



Κι ὅμως χτὲς βράδυ ἐδῶ, σὲ τούτη τὴ στερνή μας σκάλα
ὅπου προσμένουμε τὴν ὥρα τῆς ἐπιστροφῆς μας νὰ χα-

ράξει
σὰν ἕνα χρέος παλιό, μονέδα ποὺ ἔμεινε γιὰ χρόνια
στὴν κάσα ἑνὸς φιλάργυρου, καὶ τέλος
ἦρθε ἡ στιγμὴ τῆς πλερωμῆς κι ἀκούγονται
νομίσματα νὰ πέφτουν πάνω στὸ τραπέζι-
σὲ τοῦτο τὸ τυρρηνικὸ χωριό, πίσω ἀπὸ τὴ Θάλασσα τοῦ

Σαλέρνο
πίσω ἀπὸ τὰ λιμάνια τοῦ γυρισμοῦ, στὴν ἄκρη
μιᾶς φθινοπωρινῆς μπόρας, τὸ φεγγάρι
ξεπέρασε τὰ σύννεφα, καὶ γίναν
τὰ σπίτια στὴν ἀντίπερα πλαγιὰ ἀπὸ σμάλτο.

Αν και είναι λίγες οι νύχτες με φεγγάρι που του άρεσαν, με μία επιστροφή στο παρόν 
αναφέρει ότι η χτεσινή νύχτα  απέκτησε μια μαγευτική ομορφιά καθώς το φεγγάρι πέρασε 
πάνω απ’ τα σύννεφα που είχαν φέρει τη φθινοπωρινή μπόρα κι έκανε με το φως του τα 
σπίτια της απέναντι πλαγιάς να γυαλίζουν και να λάμπουν σαν να ήταν φτιαγμένα από 
σμάλτο.

Η ομορφιά της εικόνας που δημιουργεί το φεγγαρόφωτο, βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση με 
την αλήθεια των συναισθημάτων εκείνων που έχουν μείνει για χρόνια μακριά από την 
πατρίδα και ανυπομονούν να επιστρέψουν τώρα που φεύγουν οι Γερμανοί.

Ο Σεφέρης αναφέρεται εδώ σ’ εκείνους τους καιροσκόπους πολιτικούς και διπλωμάτες που 
παρέμειναν μακριά από την Ελλάδα, όσο κρατούσε ο εφιάλτης της γερμανικής κατοχής, και 
τώρα είναι έτοιμοι να επιστρέψουν για να εκμεταλλευτούν την πλέον ελευθερία της χώρας.

Τώρα που οι Γερμανοί φεύγουν είναι ο κατάλληλος καιρός να επιστρέψουν και να 
εκμεταλλευτούν με κάθε τρόπο τις νέες καταστάσεις προς όφελός τους, παίρνοντας την 
εξουσία στα χέρια τους. Η επιθυμία για την επιστροφή τους δεν έχει να κάνει με την αγάπη για 
την πατρίδα, αλλά με την προοπτική μεγάλου κέρδους, από την εκμετάλλευση των θυσιών 

του ελληνικού λαού.



Σιωπὲς ἀγαπημένες τῆς σελήνης.

Εἶναι κι αὐτὸς ἕνας εἱρμὸς τῆς σκέψης, ἕνας τρόπος
ν᾿ ἀρχίσεις νὰ μιλᾶς γιὰ πράγματα ποὺ ὁμολογεῖς
δύσκολα, σὲ ὧρες ὅπου δὲ βαστᾶς, σὲ φίλο
ποὺ ξέφυγε κρυφὰ καὶ φέρνει
μαντάτα ἀπὸ τὸ σπίτι κι ἀπὸ τοὺς συντρόφους,
καὶ βιάζεσαι ν᾿ ἀνοίξεις τὴ καρδιά σου
μὴ σὲ προλάβει ἡ ξενιτιὰ καὶ τὸν ἀλλάξει.

Η γαλήνη και η ομορφιά του τοπίου που προκύπτει απ’ το φως του φεγγαριού, μοιάζει με μια 
ιδανική στιγμή για τον απολογισμό όσων πέρασαν. Με τη σιωπή, την απόλυτη ησυχία της 
βραδιάς, οι σκέψεις έρχονται πιο εύκολα.

Η προσήλωση του ποιητή στο φεγγάρι υπήρξε η αφορμή για να σκεφτεί πάνω στα δύσκολα 
θέματα της ελληνικής πραγματικότητας. Υπήρξε ένα πρώτο έναυσμα για να προσεγγίσει τις 
επίπονες αλήθειες που με δυσκολία μπορεί κάποιος να τις ομολογήσει, αλλά δεν αντέχει 
κιόλας να τις κρατά μέσα του. Πρόκειται για μια ομολογία ιδιαίτερα σημαντική που γίνεται σε 
ένα φίλο που ξέφυγε από τη δυναστευόμενη πατρίδα και φέρνει πολύτιμες ειδήσεις για 
αγαπημένα πρόσωπα. 

Μια ομολογία που γίνεται βιαστικά, προτού προλάβει η ξενιτιά να αλλοιώσει την πραγματική 
του ταυτότητα.



Ἐρχόμαστε ἀπ᾿ τὴν Ἀραπιά, τὴν Αἴγυπτο τὴν 
Παλαιστίνη

τὴ Συρία∙
τὸ κρατίδιο
τῆς Κομμαγηνῆς πού ῾σβησε σὰν τὸ μικρὸ λυχνάρι
πολλὲς φορὲς γυρίζει στὸ μυαλό μας,
καὶ πολιτεῖες μεγάλες ποὺ ἔζησαν χιλιάδες χρόνια
κι ἔπειτα ἀπόμειναν τόπος βοσκῆς γιὰ τὶς 
γκαμοῦζες
χωράφια γιὰ ζαχαροκάλαμα καὶ καλαμπόκια.

Ο ποιητής αναφέρεται στις χώρες που είχαν καταφύγει τα μέλη της κυβέρνησης, οι διπλωμάτες 
και άλλοι Έλληνες που είχαν τη δυνατότητα διαφυγής, απ’ την κατακτημένη πατρίδα.

Από αυτές τις χώρες ξεκινούν τώρα όλοι οι αυτοεξόριστοι κι ετοιμάζονται να επιστρέψουν στη 
ρημαγμένη Ελλάδα. Στη σκέψη τους έρχονται συχνά περιπτώσεις κρατών που καταστράφηκαν 
τελείως και κατέληξαν να χρησιμεύουν μόνο ως βοσκοτόπια και χώροι καλλιέργειας. 

Η συσχέτιση αυτών των κρατών με την Ελλάδα, λειτουργεί ως συνειρμός που εκφράζει την 
ανησυχία των εξόριστων είτε γιατί, λίγοι από αυτούς, διατήρησαν ακέραιο το ενδιαφέρον τους 
για την πατρίδα είτε γιατί, οι περισσότεροι, φοβούνται πως δε θα μπορέσουν τελικά να 
ανασυστήσουν το κράτος και θα χάσουν έτσι την ευκαιρία να αποκομίσουν τα κέρδη που 
πιστεύουν ότι τους αναλογούν.



Ἐρχόμαστε ἀπ᾿ τὴν ἄμμο τῆς ἔρημος ἀπ᾿ τὶς Θάλασσες τοῦ
Πρωτέα,

ψυχὲς μαραγκιασμένες ἀπὸ δημόσιες ἁμαρτίες,
καθένας κι ἕνα ἀξίωμα σὰν τὸ πουλὶ μὲς στὸ κλουβί του. 

Επιστρέφουν, λοιπόν από την έρημο κι από τη θάλασσα της Αιγύπτου (εκεί είχε 
εγκατασταθεί η εξόριστη ελληνική κυβέρνηση). Επιστρέφουν με τις ψυχές τους μαραμένες 
από τις αμαρτίες που σχετίζονταν με το δημόσιο ρόλο τους. Πολιτικοί που είχαν 
οικειοποιηθεί χρήματα της χώρας, που είχαν υπονομεύσει ελληνικά συμφέροντα και το 

κυριότερο είχαν θέσει τις προσωπικές τους επιδιώξεις πάνω απ’ το καλό του τόπου.

Ο καθένας απ’ αυτούς είχε κι ένα αξίωμα που τον κρατούσε δέσμιο, όπως ένα πουλί 
φυλακίζεται μέσα στο κλουβί του. Ο ίδιος ο ποιητής, για παράδειγμα, έχοντας μια δημόσια 

θέση δεν μπορούσε παρά να πράττει σύμφωνα με τις εντολές που του έδιναν. Ανεξάρτητα 
από τις προσωπικές του πεποιθήσεις κι ανεξάρτητα από την αποστροφή που του 
προκαλούσε η κυρίαρχη διαφθορά, ήταν αναγκασμένος να συμμορφώνεται με τις 
απαιτήσεις που απέρρεαν από τη θέση του.



Τὸ βροχερὸ φθινόπωρο σ᾿ αὐτὴ τὴ γούβα
κακοφορμίζει τὴν πληγὴ τοῦ καθενός μας
ἢ αὐτὸ ποὺ θἄ ῾λεγες ἀλλιῶς, νέμεση μοίρα
ἢ μοναχὰ κακὲς συνήθειες, δόλο καὶ ἀπάτη,
ἢ ἀκόμη ἰδιοτέλεια νὰ καρπωθεῖς τὸ αἷμα τῶν 
ἄλλων.

Η αδράνεια των στελεχών της εξόριστης κυβέρνησης επιτείνει τις εσωτερικές αδυναμίες και 
τα αρνητικά τους στοιχεία. Έτσι, καθώς παραμένουν ανενεργοί, στο βροχερό τοπίο της 
ξένης χώρας, τα ελαττώματά τους  χειροτερεύουν, μια κατάσταση που θυμίζει θεία δίκη, 
τιμωρία, δηλαδή, για την ανήθικη συμπεριφορά τους.

Οι άνθρωποι αυτοί που έχουν μάθει να ζουν με την εξαπάτηση των απλών πολιτών, οι 
άνθρωποι αυτοί που ετοιμάζονται να εκμεταλλευτούν με το χειρότερο τρόπο το αίμα και τις 
θυσίες των Ελλήνων πατριωτών, όσο περιμένουν να έρθει η ώρα της επιστροφής, τόσο 
περισσότερο «σαπίζουν» εσωτερικά.

Ο ποιητής αισθάνεται αποτροπιασμό για τα σχέδια των εξόριστων πολιτικών να 
επιστρέψουν στη χώρα και να εκμεταλλευτούν τις θυσίες των Ελλήνων που έμειναν πίσω κι 
έδωσαν και τη ζωή τους για να παλέψουν με τους κατακτητές.

Τα λόγια του Σεφέρη για τους Έλληνες πολιτικούς μοιάζουν σκληρά, αποδίδουν όμως την 
ολοκληρωτική διαφθορά και τη  που τους χαρακτηρίζει.



Εὔκολα τρίβεται ὁ ἄνθρωπος μὲς στοὺς πολέμους-
ὁ ἄνθρωπος εἶναι μαλακός, ἕνα δεμάτι χόρτο-
χείλια καὶ δάχτυλα ποὺ λαχταροῦν ἕνα ἄσπρο 
στῆθος
μάτια ποὺ μισοκλείνουν στὸ λαμπύρισμα τῆς μέρας
καὶ πόδια ποὺ θὰ τρέχανε, κι ἂς εἶναι τόσο 
κουρασμένα,
στὸ παραμικρὸ σφύριγμα τοῦ κέρδους.

Οι άνθρωποι, όπως σχολιάζει ο ποιητής, είναι αδύναμοι από τη φύση τους. Μέσα στις 
δύσκολες συνθήκες του πολέμου αλλάζουν πολύ εύκολα, αφού δεν είναι και τόσο 
δυναμικοί σαν χαρακτήρες. Είναι μαλακοί κι εύπλαστοι, σαν ένα δέμα χόρτα, όπως 
αναφέρει, και προσαρμόζονται στις καταστάσεις που επικρατούν, επιδιώκοντας όμως 
πάντοτε και με κάθε κόστος την προσωπική τους ευχαρίστηση και το κέρδος.

Ο Σεφέρης καταγράφει εδώ τα στοιχεία εκείνα που συνθέτουν την πραγματική φύση των 
ανθρώπων, όπως αυτή εμφανίζεται όχι στις εύκολες συνθήκες της ειρήνης, αλλά όταν τα 
πράγματα δυσκολεύουν και δεν υπάρχουν περιθώρια για υποκρισίες. Όσο κι αν οι 
άνθρωποι υιοθετούν εκλεπτυσμένες συμπεριφορές και παρουσιάζουν τον εαυτό τους 
καλλιεργημένο και με αρχές, όταν επικρατήσουν οι τραγικές περιστάσεις του πολέμου, 
αποκαλύπτεται πως όλοι είναι ίδιοι, με τις ίδιες επιθυμίες και τα ίδια ελαττώματα.



Ὁ ἄνθρωπος εἶναι μαλακὸς καὶ διψασμένος σὰν τὸ 
χόρτο,
ἄπληστος σὰν τὸ χόρτο, ρίζες τὰ νεῦρα του κι 
ἀπλώνουν-
σὰν ἔρθει ὁ Θέρος
προτιμᾶ νὰ σφυρίξουν τὰ δρεπάνια στ᾿ ἄλλο 
χωράφι-
σὰν ἔρθει ὁ Θέρος
ἄλλοι φωνάζουνε γιὰ νὰ ξορκίσουν τὸ δαιμονικὸ
ἄλλοι μπερδεύουνται μὲς στ᾿ ἀγαθά 
τους, ἄλλοι ρητορεύουν.

Ο άνθρωπος είναι εύπλαστος σαν το χόρτο, δεν έχει την αναγκαία ηθική δύναμη να 
διατηρήσει τις αξίες του. Μόλις τα πράγματα δυσκολέψουν λειτουργεί με τα ζωώδη ένστικτα 
επιβίωσης και κοιτάζει πώς θα κατορθώσει να κρατηθεί στη ζωή. Σαν ένα διψασμένο χόρτο 
που απλώνει παντού τις ρίζες του για να βρει νερό, έτσι κι άνθρωπος κάνει καθετί για να 
επιβιώσει, εκδηλώνοντας παράλληλα την άπληστη ανθρώπινη φύση που αναζητά, όχι μόνο 
τα αναγκαία, αλλά και τα επιπλέον, το κέρδος και την ευκαιρία να εκμεταλλευτεί τους άλλους.

Είναι, μάλιστα, τόσο αδύναμοι οι άνθρωποι, ώστε όταν έρθει η ώρα του θερισμού, όταν 
ξεκινήσει ο πόλεμος ή οι δυσκολίες, προτιμούν να δουν τους άλλους να θυσιάζονται και να 
πληρώνουν το τίμημα κι εκείνοι να παραμείνουν μακριά από τον κίνδυνο.



Ἀλλὰ τὰ ξόρκια τ᾿ ἀγαθὰ τὶς ρητορεῖες,
σὰν εἶναι οἱ ζωντανοὶ μακριά, τί θὰ τὰ 
κάνεις;
Μήπως ὁ ἄνθρωπος εἶναι ἄλλο πράγμα;
Μὴν εἶναι αὐτὸ ποὺ μεταδίνει τὴ ζωή;
Καιρὸς τοῦ σπείρειν, καιρὸς τοῦ θερίζειν.

Ο ποιητής εδώ, φαίνεται να αναρωτιέται μήπως ο άνθρωπος είναι κάτι διαφορετικό απ’ αυτό 
το αδύναμο ον που τρέμει μπροστά στις δυσκολίες, μήπως είναι αυτός που δημιουργεί τη 
ζωή.

Σε κάθε περίπτωση, όμως, ο καιρός θα δείξει την πραγματική υπόσταση κάθε ανθρώπου, 
μιας και στη ζωή παίρνουμε τελικά ό,τι δίνουμε. Όποια είναι η προσφορά και η στάση 
καθενός στις κρίσιμες ώρες, θα είναι ανάλογη και η ανταπόδοση που θα λάβει όταν έρθει ο 
κατάλληλος καιρός και τα δύσκολα περάσουν.

Ο Σεφέρης κατανοεί πως τα λόγια του είναι πολύ πικρά και πως κάποιοι ίσως θεωρήσουν ότι 
είναι υπερβολικά αυστηρός, γι’ αυτό και επιφυλάσσεται για την επιβεβαίωση των λόγων του, 
με τη φράση «…όταν έρθει ο κατάλληλος καιρός», ο «καιρός του θερίζειν».



Πάλι τὰ ἴδια καὶ τὰ ἴδια, θὰ μοῦ πεῖς, φίλε.
Ὅμως τὴ σκέψη τοῦ πρόσφυγα τὴ σκέψη τοῦ 
αἰχμάλωτου

τὴ σκέψη
τοῦ ἀνθρώπου σὰν κατάντησε κι αὐτὸς πραμάτεια
δοκίμασε νὰ τὴν ἀλλάξεις, δὲν μπορεῖς.

Κι όμως, δηλώνει ο ποιητής, όσο κι αν προσπαθήσει κάποιος να αλλάξει τον τρόπο 
σκέψης των ανθρώπων που έφυγαν χωρίς να το θέλουν από την πατρίδα τους, τη σκέψη 

εκείνων που πιάστηκαν αιχμάλωτοι κι εκείνων που ένιωσαν την πλήρη εξαθλίωση, σαν να 
είναι απλά αντικείμενα, θα διαπιστώσει πως είναι αδύνατο.

Ο Σεφέρης αναγνωρίζει πως οι διαπιστώσεις του για το αδύναμο και το διεφθαρμένο της 
ανθρώπινης φύσης ακούγονται κάπως κοινότοπες και προλαβαίνει τις πιθανές 
αντιρρήσεις του φίλου του, που είναι ο αποδέκτης αυτών των λόγων (Πάλι τα ίδια και τα 
ίδια θα μου πεις φίλε).



Ἴσως καὶ νἄ ῾θελε νὰ μείνει βασιλιὰς 
ἀνθρωποφάγων
ξοδεύοντας δυνάμεις ποὺ κανεὶς δὲν ἀγοράζει,
νὰ σεργιανᾶ μέσα σὲ κάμπους ἀγαπάνθων
ν᾿ ἀκούει τὰ τουμπελέκια κάτω ἀπ᾿ τὸ δέντρο τοῦ 
μπαμποῦ,
καθὼς χορεύουν οἱ αὐλικοί με τερατώδεις 
προσωπίδες.

Θα πρέπει να τονιστεί πως ο Σεφέρης πέρα από την κριτική στη συμπεριφορά των πολιτικών 
κι εκείνων που περιμένουν ανυπόμονα να επιστρέψουν στην Ελλάδα για να πάρουν τον 

έλεγχο της εξουσίας, αναφέρεται και στους ανθρώπους που -όπως ο ίδιος- βρέθηκαν 
μακριά από την Ελλάδα και επιθυμούν να επιστρέψουν από αγάπη για τον τόπο τους.

Θα μπορούσαν, λοιπόν, οι εξόριστοι να παραμείνουν στη χώρα των απολίτιστων και να 
αισθάνονται ότι υπερέχουν από τους υπόλοιπους, έχοντας δυνάμεις -κυρίως πνευματικές-
τις οποίες όμως δεν τις χρειάζεται κανείς και οι οποίες δεν έχουν νόημα, τη στιγμή που οι ίδιοι 
βρίσκονται μακριά απ’ την πατρίδα τους.



Ὅμως ὁ τόπος ποὺ τὸν πελεκοῦν καὶ ποὺ τοῦ καῖνε σὰν
τὸ πεῦκο, καὶ τὸν βλέπεις

εἴτε στὸ σκοτεινὸ βαγόνι, χωρὶς νερό, σπασμένα τζάμια,
νύχτες καὶ νύχτες

εἴτε στὸ πυρωμένο πλοῖο ποὺ θὰ βουλιάξει καθὼς τὸ 
δείχνουν οἱ στατιστικές,
ἐτοῦτα ρίζωσαν μὲς στὸ μυαλὸ καὶ δὲν ἀλλάζουν
ἐτοῦτα φύτεψαν εἰκόνες ἴδιες με τὰ δέντρα ἐκεῖνα
ποὺ ρίχνουν τὰ κλωνάρια τους μὲς στὰ παρθένα δάση
κι αὐτὰ καρφώνουνται στὸ χῶμα καὶ ξαναφυτρώνουν-
ρίχνουν κλωνάρια καὶ ξαναφυτρώνουν δρασκελόντας
λεῦγες καὶ λεῦγες-
ἕνα παρθένο δάσος σκοτωμένων φίλων τὸ μυαλό μας.

Στο μυαλό των εξόριστων -που διατηρούν ακέραιη την αγάπη τους για την πατρίδα- εκείνο 
που κυριαρχεί είναι ο τόπος τους, που καίγεται σαν ένα πεύκο. Την πατρίδα τους βλέπουν 
όπου κι αν κοιτούν, είτε στα σκοτεινά βαγόνια που με άθλιες συνθήκες μεταφέρονται 

αιχμάλωτοι Έλληνες σε άλλες χώρες, είτε σ’ ένα πλοίο που έχει πυρακτωθεί κι είναι βέβαιο 
πως θα βουλιάξει.



Κι ἂ σου μιλῶ μὲ παραμύθια καὶ παραβολὲς
εἶναι γιατὶ τ᾿ ἀκοῦς γλυκότερα, κι ἡ φρίκη
δὲν κουβεντιάζεται γιατὶ εἶναι ζωντανὴ
γιατὶ εἶναι ἀμίλητη καὶ προχωράει-
στάζει τὴ μέρα, στάζει στὸν ὕπνο
μνησιπήμων πόνος.

Οι εικόνες φρίκης του πολέμου είναι τόσο έντονες και τόσο αποτροπιαστικές, ώστε θα ήταν 
αδύνατο να διατυπωθούν, χωρίς παραβολές και μεταφορές, χωρίς να προκαλέσουν τη 
δυσαρέσκεια όποιου ακούει. Ο μεταφορικός λόγος είναι καλύτερος από την πραγματική 
αποτύπωση της συμφοράς που είχε βρει τον ελληνισμό. 

Άλλωστε, η φρίκη του πολέμου είναι ακόμη ζωντανή και κυρίαρχη -δεν αποτελεί παρελθόν-, 
βρίσκεται μέσα σε κάθε Έλληνα πατριώτη αποτελώντας μια διαρκή υπενθύμιση των 
ακραίων καταστάσεων που αναγκάστηκαν να ζήσουν όσοι γνώρισαν αυτόν τον πόλεμο.



Νὰ μιλήσω γιὰ ἥρωες νὰ μιλήσω γιὰ ἥρωες: ὁ Μιχάλης
ποὺ ἔφυγε μ᾿ ἀνοιχτὲς πληγὲς ἀπ᾿ τὸ νοσοκομεῖο
ἴσως μιλοῦσε γιὰ ἥρωες ὅταν, τὴ νύχτα ἐκείνη
ποὺ ἔσερνε τὸ ποδάρι του μὲς στὴ συσκοτισμένη 
πολιτεία,
οὔρλιαζε ψηλαφώντας τὸν πόνο μας- «Στὰ σκοτεινὰ
πηγαίνουμε, στὰ σκοτεινὰ προχωροῦμε...»
Οἱ ἥρωες προχωροῦν στὰ σκοτεινά.

Ο Μιχάλης, η ιστορία του και τα λόγια του εκφράζουν τις σκέψεις όλων των Ελλήνων, καθώς 
ο αγώνας και όλες τους οι προσπάθειες γίνονταν χωρίς καμία επίγνωση για το τι πρόκειται 
να συμβεί στο μέλλον. Αγωνίζονταν και πάλευαν κατά των Γερμανών, χωρίς εγγυήσεις και 
χωρίς φτηνές προσδοκίες κέρδους, όπως έκαναν οι καιροσκόποι πολιτικοί. 

Οι Έλληνες αγωνίζονταν για την ελευθερία τους, έστω κι αν ο αγώνας τους έμοιαζε 
καταδικασμένος, έστω κι αν δεν μπορούσαν να ξέρουν τι θα φέρει η επόμενη μέρα, μετά την 
αδιανόητη καταστροφή που είχε χτυπήσει τη χώρα τους.



Λίγες οἱ νύχτες μὲ φεγγάρι ποὺ μ᾿ ἀρέσουν.

Το ποίημα κλείνει με σχήμα κύκλου, καθώς έχουμε επαναφορά του αρχικού στίχου. Η 
αλλαγή στο χρόνο του ρήματος, από τον αόριστο «μ’ αρέσαν», στον ενεστώτα 
«μ’ αρέσουν», εκφράζει την πεποίθηση του ποιητή πως οι δύσκολες στιγμές των 
προηγούμενων χρόνων δεν πρόκειται να τερματιστούν εκεί. Ο ποιητής νιώθει πως και στη 
συνέχεια θα υπάρξουν εξίσου δυσάρεστες στιγμές, γι’αυτό και δίνει στο στίχο αυτό ένα πιο 
διαχρονικό χαρακτήρα.



Στο μυαλό είναι ο 
στόχος

Κατερίνα Γώγου



Βιογραφικά Στοιχεία

Η Κατερίνα Γώγου γεννήθηκε 
στην Αθήνα 1η Ιουνίου 
1940.

Από ηλικία 5 χρονών 
εμφανίστηκε σε αρκετές 
παιδικές παραστάσεις και 
χαρακτηρίστηκε ως παιδί 
θαύμα.

Τα παιδικά της χρόνια όμως 
δεν ήταν χαρούμενα, λόγω 
του πολέμου.



Βιογραφικά Στοιχεία
Παρόλα αυτά, με την υποστήριξη 

του πατέρα της, σπούδασε 
στην σχολή υποκριτικής 
του Τάκη Μουζενίδη.

Ως ηθοποιός, είναι γνωστή 
περισσότερο για τους 
δευτερεύοντες ρόλους σε 
διάσημες ταινίες, όπως «Το 
ξύλο βγήκε απ΄τον 
παράδεισο» και «Η δε γυνή ίνα 
φοβείται τον άνδρα».



Βιογραφικά Στοιχεία
Σε αυτούς τους ρόλους της υποδύεται την αφελή νέα κοπέλα, 

συνήθως την υπηρέτρια.
Κάτι που, δεν συμβαδίζει με τον χαρακτήρα της όπως 

διαβάζουμε και από τα ποιήματά της.
Ο ασυμβίβαστος σκοτεινός και επαναστατικός χαρακτήρας της 

την οδήγησαν σε αυτοκτονία στις 3 Οκτωβρίου 1993.



Χαρακτηριστικά στοιχεία ποίησης
Ο χαρακτήρας των ποιημάτων της παραπέμπουν στην 

απελπισία της ίδιας.
Η διάθεση της αυτή προέρχεται από τις κακουχίες που πέρασε 

από την αρχή της σύντομης ζωής της.
Μέσα στα πενήντα τρία της χρόνια γνώρισε την κατοχή, τον 

εμφύλιο, την χούντα.



Από κάποιους φιλολόγους και μελετητές 
χαρακτηρίζεται ως η ποιήτρια της οργής.

Έγραφε οργισμένη, απεγνωσμένη ποίηση. Τα 
ποιήματά της αποτελούν χαρακτηριστικό 
στοιχείο αμφισβητησιακού ποιητικού λόγου, ο 
οποίος εκπροσωπεί το περιθώριο και τον 
υπόκοσμο.

Χαρακτηριστικά στοιχεία ποίησης



Ποίημα
Καμμιά φορά ανοίγει η πόρτα σιγά σιγά και μπαίνεις.

Φοράς κάτασπρο κουστούμι και λινά παπούτσια.
Σκύβεις βάζεις στοργικά στη χούφτα μου 72 

φράγκα και φεύγεις.
Έχω μείνει στη θέση που με άφησες για να με 

ξαναβρείς.
Όμως πρέπει να έχει περάσει πολύς καιρός γιατί 

τα νύχια μου μακρύνανε και
οι φίλοι μου με φοβούνται. Κάθε μέρα μαγειρεύω 

πατάτες
έχω χάσει την φαντασία μου και κάθε

φορά που ακούω "Κατερίνα" τρομάζω. Νομίζω ότι 
πρέπει να καταδώσω κάποιον.

Έχω φυλάξει κάτι αποκόμματα με κάποιον που 
λέγανε

πως είσαι εσύ. Ξέρω πως λένε ψέματα οι 
εφημερίδες,

γιατί γράψανε ότι σου ρίξανε στα πόδια.
Ξέρω πως ποτέ δε σημαδεύουνε στα πόδια.

Στο μυαλό είναι ο Στόχος
το νου σου ε; 



Ιστορικό-Κοινωνικό Πλαίσιο
Το ποίημα αυτό ανήκει στην 

ποιητική συλλογή «Τρία κλίκ 
αριστερά» που εκδόθηκε το 
1978.

Βάσει αυτό, συμπεραίνει κανείς 
ότι παραπέμπει στην επταετία 
της χούντας.

Ο ασυμβίβαστος χαρακτήρας της 
και οι αναρχικές της αντιλήψεις 
μας οδηγούν στο γεγονός ότι 
δεν είχε καλές σχέσεις με τον 
κύκλο των συνταγματαρχών.



Λογοτεχνικό Ρεύμα
Αρκετά από τα ποιήματα της έχουν 

υπερρεαλιστικά στοιχεία, αν και η Γώγου δεν 
μπορεί να ενταχθεί σε κάποιο συγκεκριμένο 
λογοτεχνικό ρεύμα μαζί με άλλους ποιητές της 
δεκαετίας του ’70 και του ’80.

Τζένη Μαστοράκη

Γιάννης Κοντός Νάσος Βαγενάς



Στο ποίημα της αυτό, ο υπερρεαλισμός είναι εμφανής.

 Έλλειψη λογικής αλληλουχίας.
 Συνειρμική σύνθεση σκηνών.
 Χαλαρή στίξη.
 Ελεύθερος στίχος

 Έλλειψη μέτρου και ομοιοκαταληξίας.
 Έλλειψη στροφών.

 Τολμηρή εικονοπλασία
 Ερμηνεία με βάση τα όνειρα και όχι την λογική

Λογοτεχνικό Ρεύμα



Λογοτεχνικό Ρεύμα
Εκτός από υπερρεαλισμό επικρατεί και το 

ρεύμα του συμβολισμού.

 Αίσθηση νοσταλγίας.
 Μελαγχολία, θλίψη.
 Θολό, σαφές κλίμα

Τα συναισθήματα δεν εκφράζονται καθαρά.



Ανάλυση ποιήματος

Με μια εικόνα ξεκινά αυτό το ποίημα. Μια εικόνα που μας μεταφέρει κατευθείαν
στην διάθεση της ποιήτριας. Αναμένει και νοσταλγεί αυτό το άτομο με το
κάτασπρο πουκάμισο και τα λινά παπούτσια. Φαίνεται να είναι αγαπητό άτομο,
γιατί είχε μείνει στην θέση που την άφησε, με την ελπίδα ότι θα ξαναϊδωθούν.

Ο τόπος φαίνεται να είναι αόριστος. Αφήνει τον αναγνώστη να ταξιδέψει τον
τόπο που νομίζει ο ίδιος ότι αρμόζει. Ένα δωμάτιο, ίσως;

Το ίδιο ισχύει και για τον χρόνο. Μας αφήνει να                                
μεταφερθούμε σε μια εποχή, πολύ μακρινή από                                                 
το σήμερα.

Καμμιά φορά ανοίγει η πόρτα σιγά σιγά και μπαίνεις.
Φοράς κάτασπρο κουστούμι και λινά παπούτσια.

Σκύβεις βάζεις στοργικά στη χούφτα μου 72 φράγκα και φεύγεις.
Έχω μείνει στη θέση που με άφησες για να με ξαναβρείς.

Όμως πρέπει να έχει περάσει πολύς καιρός γιατί τα νύχια μου μακρύνανε και
οι φίλοι μου με φοβούνται.



Κάθε μέρα μαγειρεύω πατάτες
έχω χάσει την φαντασία μου και κάθε

φορά που ακούω "Κατερίνα" τρομάζω. Νομίζω ότι πρέπει να 
καταδώσω κάποιον.

Ανάλυση ποιήματος

Μεταφερόμαστε στην καθημερινότητα της ηρωίδας του ποιήματος. 
Καθαρίζει πατάτες, δεν της επιτρέπεται να φανταστεί. Ζει με την 
«απειλή» ότι θα πρέπει να καταδώσει κάποιον σε αυτόν που την 
οδήγησε σε αυτήν την κατάσταση. Με εμφανείς παραπομπές, 
μεταφερόμαστε σε χρόνους κακουχιών.                                               
Ίσως κατά την διάρκεια της επταετίας                                                   
ή της κατοχής.



Έχω φυλάξει κάτι αποκόμματα με κάποιον που λέγανε
πως είσαι εσύ. Ξέρω πως λένε ψέματα οι εφημερίδες,

γιατί γράψανε ότι σου ρίξανε στα πόδια.

Ανάλυση ποιήματος

Η ηρωίδα έχει φυλάξει αποκόμματα από εφημερίδες τα οποία αναφέρονται 
σε κάποιον που φημολογείται ότι είναι το άτομο που νοσταλγεί. 

Παρόλο τις άσχημες ειδήσεις, ότι δηλαδή το άτομο αυτό σκοτώθηκε, η 
ηρωίδα δεν πιστεύει τις εφημερίδες. Λένε ψέματα υποστηρίζει,             
καθώς γράφουν ότι πυροβόλησαν στα πόδια αυτό το άτομο.

Εδώ γίνεται και μια αναφορά στην γνώμη της ποιήτριας για                      
την αστυνομία. Βάσει διαφόρων πηγών θεωρήθηκε ύποπτη                      
και εισάχθηκε για την δολοφονία δύο αστυνομικών.                                    Η 
αντιεξουσιαστική της στάση την έφερνε συχνά σε                          
συγκρούσεις με την αστυνομία.



Ξέρω πως ποτέ δε σημαδεύουνε στα πόδια.
Στο μυαλό είναι ο Στόχος

το νου σου ε; 

Ανάλυση ποιήματος

Μέσα σε αυτούς τους τρεις στίχους, η ποιήτρια φανερώνει την 
γενικότερη στάση της απέναντι στις αρχές.

Κάνει εμφανή την παραπομπή στην λογοκρισία και στην χειραγώγηση 
από τα όργανα της τάξης καθώς και τα άρχοντα κοινωνικά στρώματα.

Αναφέρεται στην κατοχή και στην χούντα, αλλά ίσως να εννοεί 
βαθύτερα και την λογοκρισία και την χειραγώγηση της κοινής γνώμης 
των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, των Μέσων Μαζικής Εξαπάτησης, 
όπως έλεγε και η ίδια.



Ανάλυση Ποιήματος
Στο ποίημα αυτό, εκφράζει την δυσαρέσκεια 

της για την λειτουργία της άρχουσας τάξης.

Συγκεκριμένα είχε πει: «Από τη στιγμή που 
δεν μας αφήνουν να φτιάξουμε τη ζωή, θα 
χαλάσουμε αυτό που υπάρχει και θα βγει 
το καινούργιο μετά.»



Επιμέλεια: Νικολέτα Κωτή

Μαθητές του τμήματος Α2’:

Κολοβός Στέργιος
Κολτούκης Ιάσων
Κοντούλης Κωνσταντίνος
Κουγιουμτζή Ελένη
Κούνουπα Δανάη
Κουρής Γιώργος
Κουρτίδου Άννα
Κουτσογιάννης Χρήστος
Κουτσόπετρας Κωνσταντίνος
Κυπριώτης Βασίλης
Κυρίμης Σπυρίδων
Κώνστας Ιωάννης
Κωτή Νικολέτα
Λαλουδάκη Γεωργία

Λάμπρου Μαρία – Ειρήνη
Λαμπρόπουλος Βασίλης
Λάππας Γιώργος
Μανούρη – Λεβέν Χριστίνα
Μαρίνης Γιώργος
Ματσούκας Ιωάννης
Μελά Αγγελική
Μήλας Ιωάννης
Μιχίλη Χριστίνα
Μπαλοδήμα Παναγιώτα
Μπέλεσης Χρήστος
Μπούγας Παναγιώτης
Μπούρχα Βικτώρια

Υπεύθυνη 
καθηγήτρια: Άρτεμις 
Δεληγιάννη


	A2_literature_pt1_2015
	A2_literature_pt2_2015
	A2_literature_pt3_2015

