
 

 

1 Ν. Λινάρδος, Το ερμηνευτικό σχόλιο 

ΤΟ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ ΕΠΙ ΜΗ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ1 

 

Η εισαγωγή της σύνθεσης ερμηνευτικού σχολίου επί μη διδαγμένου λογοτεχνικού κειμένου στο μάθημα 

της Λογοτεχνίας επιφέρει ουσιώδεις αλλαγές, όχι μόνο στον τρόπο αξιολόγησης των μαθητών αλλά και 

στην όλη φιλοσοφία του μαθήματος, υπό την έννοια ότι η ερμηνεία του λογοτεχνικού κειμένου 

απομακρύνεται από το πρότυπο της παραδοσιακής φιλολογικής προσέγγισης, που ερείδεται στην 

«κρατούσα» ερμηνευτική εκδοχή. Οι αλλαγές αυτές αφορούν κυρίως τη γ΄ τάξη Γενικού Λυκείου, 

διαχέονται όμως και στις υπόλοιπες τάξεις, εφόσον απαιτούν την ανάπτυξη ερμηνευτικών δεξιοτήτων σε 

διδακτικό χρόνο που υπερβαίνει το ένα σχολικό έτος, και θέτουν νέες προκλήσεις στις οποίες οφείλουν να 

ανταποκριθούν διδάσκοντες και διδασκόμενοι. 

Σύμφωνα με το νέο Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας και 

Λογοτεχνίας γ΄ τάξης ΓΕΛ, στο σκέλος της ερμηνείας λογοτεχνικών κειμένων, αναμένεται οι μαθητές/τριες 

να είναι σε θέση: 

- να τοποθετούνται/ανταποκρίνονται στο θέμα ή στο ερώτημα που οι ίδιοι πιστεύουν ότι θέτει το κείμενο 

- να αξιοποιούν στις ερμηνευτικές τους απόπειρες κειμενικά στοιχεία, μορφικές επιλογές και ιστορικά 

συμφραζόμενα, με σκοπό να τεκμηριώνουν τις θέσεις και τις ανταποκρίσεις τους... 

- να συνυπολογίζουν τις απόψεις/ερμηνείες των συμμαθητών τους και να οδηγούνται στη διαμόρφωση 

μιας πιο πολύπλευρης ερμηνείας 

- να μιλούν και να γράφουν με όρους υπόθεσης και όχι ερμηνευτικής βεβαιότητας (υποθέτω ότι...) 

- να ανασυνθέτουν σε γραπτό σχόλιο την οπτική που οι ίδιοι διαμόρφωσαν με την ολοκλήρωση της 

διαλογικής διαδικασίας 

Από τα παραπάνω, γίνεται σαφές ότι η σύνθεση ερμηνευτικού σχολίου, ως προσδοκώμενο 

μαθησιακό αποτέλεσμα, είναι στενά συνυφασμένη με τη διεξαγωγή ερμηνευτικού διαλόγου και απορρέει 

από αυτή. Εφόσον όμως το ερμηνευτικό σχόλιο έχει εισαχθεί και στην τυπολογία των κριτηρίων 

αξιολόγησης, ως διακριτό εξεταζόμενο αντικείμενο (θέμα 3ο ), οι μαθητές/τριες πρέπει να είναι σε θέση 

να προσεγγίζουν ένα μη διδαγμένο λογοτεχνικό κείμενο, «εσωτερικεύοντας» τον ερμηνευτικό διάλογο ή – 

                                                             
1 Ο παρόν οδηγός επιχειρεί να παράσχει στους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν το μάθημα της Νεοελληνικής 
Γλώσσας & Λογοτεχνίας στη Γ΄ τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου και στις Γ΄ και Δ΄ τάξεις Εσπερινού Γενικού Λυκείου 
ορισμένες οδηγίες με πρακτικό προσανατολισμό, και παραλλήλως να συγκεράσει όσα αναφέρονται για τη 
διδασκαλία και αξιολόγηση της παραγωγής ερμηνευτικού σχολίου επί μη διδαγμένου λογοτεχνικού κειμένου α) στο 
Πρόγραμμα Σπουδών Νεοελληνικής Γλώσσας & Λογοτεχνίας Γ΄ ΓΕΛ (ΥΑ 203549/Δ2, ΦΕΚ 4911 Β΄/31.12.2019)  β) 
στις Υπουργικές Αποφάσεις για τον τρόπο εξέτασης του μαθήματος (ΥΑ 124892/Δ2/02.08.2019, ΦΕΚ 3164 
Β΄/12.08.2019 και Φ.251/182992/Α5, ΦΕΚ 4441 Β’/03.12.2019)  γ) στις οδηγίες για τη διδασκαλία και αξιολόγηση 
του μαθήματος και στον περιγραφικό οδηγό βαθμολογίας (ρουμπρίκα αξιολόγησης – assessment rubric) που 
εξέδωσε το Ι.Ε.Π.  δ) στο γλωσσάρι όρων για τη Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία (Φάκελος Υλικού Νεοελληνικής 
Γλώσσας: Δίκτυο Κειμένων, ΙΤΥΕ «Διόφαντος», σελ. 165 κ.ε., και Φάκελος Υλικού Λογοτεχνίας: Δίκτυα Κειμένων, 
ΙΤΥΕ «Διόφαντος», σελ. 193 κ.ε.),  και ε) στο 5ο κεφάλαιο (Πραγματολογία – Κειμενογλωσσολογία) της ΓΝΕΓ (Σ. 
Χατζησαββίδης – Α. Χατζησαββίδου, Γραμματική Νέας Ελληνικής Γλώσσας, ΙΤΥΕ «Διόφαντος», σελ. 169 κ.ε.). 
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με άλλα λόγια – εν τη απουσία άλλων φωνών και απόψεων που θα μπορούσαν να τροφοδοτήσουν την 

ερμηνεία. 

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για τον τρόπο εξέτασης της Νεοελληνικής Γλώσσας και 

Λογοτεχνίας:  

το τρίτο θέμα σχετίζεται με το λογοτεχνικό κείμενο και αφορά την παραγωγή ερμηνευτικού σχολίου, με 

το οποίο επιδιώκεται οι μαθητές και οι μαθήτριες, αφενός να αναπτύσσουν κρίσιμα θέματα/ερωτήματα 

που πραγματεύεται το λογοτεχνικό κείμενο, αξιοποιώντας συνδυαστικά κειμενικούς δείκτες και στοιχεία 

συγκειμένου, αφετέρου να τοποθετούνται/ανταποκρίνονται στα θέματα/ερωτήματα αυτά, 

τεκμηριώνοντας τις προσωπικές τους θέσεις. 

 Ας δούμε όμως πιο αναλυτικά τι ακριβώς περιμένουμε από τον μαθητή που έρχεται για πρώτη 

φορά «αντιμέτωπος» με ένα λογοτεχνικό κείμενο, όταν του ζητούμε να το ερμηνεύσει και να διατυπώσει 

τις απόψεις του σε ένα σύντομο σχόλιο 100 – 200 λέξεων. Η ερμηνεία, όπως εξηγεί το «γλωσσάρι όρων», 

είναι η διαδικασία απόδοσης νοήματος στο κείμενο με τη συνδρομή της κειμενικής κατασκευής, των 

στοιχείων συγκειμένου και της υποκειμενικής πρόσληψης του αναγνώστη. Το ερμηνευτικό σχόλιο είναι η 

σύντομη ανάπτυξη του βασικού ερωτήματος/θέματος του κειμένου και της ανταπόκρισης του αναγνώστη 

σε αυτό, δηλαδή η έκφραση όχι μόνο του «τι λέει το κείμενο» αλλά και του «τι σημαίνει» για τον 

αναγνώστη. Το βασικό ερώτημα που προκαλείται στον αναγνώστη είναι μία ερώτηση μη διευκρινιστικού 

χαρακτήρα που απορρέει από το κρίσιμο θέμα συζήτησης που θέτει το κείμενο. 

 Ας εστιάσουμε περισσότερο σε αυτό που ονομάζουμε «υποκειμενική πρόσληψη του αναγνώστη» 

ή «ανταπόκριση του αναγνώστη στο θέμα/ερώτημα του κειμένου». Γίνεται κατανοητό ότι δεν ζητούμε 

από τον/την μαθητή/τρια να αναπαραγάγει τη «μοναδική», «αυθεντική» και «ορθή» ερμηνεία του 

κειμένου, αλλά να επιχειρήσει τη δική του/της ερμηνευτική προσέγγιση, η οποία δεν μπορεί παρά να 

είναι κατεξοχήν υποκειμενική. Μάλιστα, η υποκειμενικότητά της εντείνεται, όσο περισσότερο ο 

αναγνώστης προσπαθεί να υπερβεί το επίπεδο της απλής κατανόησης των ιδεών και του 

συναισθηματικού κλίματος του κειμένου και να διεισδύσει – ιδιαίτερα στην ποίηση – στο βαθύτερο και 

συχνά υπόρρητο στρώμα του κειμένου. 

 Ωστόσο, υποκειμενική ερμηνεία δεν σημαίνει «αυθαίρετη». Γι’ αυτό ακριβώς ζητούμε από 

τους/τις μαθητές/τριες να τεκμηριώνουν τις θέσεις τους με στοιχεία της κειμενικής κατασκευής 

(κειμενικούς δείκτες και αναφορές) και στοιχεία συγκειμένου/περικειμένου. Είναι σκόπιμο όμως να 

σημειώσουμε το εξής: οι αναφορές σε χωρία του κειμένου και σε συγκεκριμένους κειμενικούς δείκτες 

αξιολογούνται μόνο στο βαθμό που συμβάλλουν στην ερμηνεία του κειμένου και δεν αποτιμώνται 

αυτόνομα, δηλαδή ως τεκμήρια γνώσης και χρήσης της σχετικής ορολογίας. 

 Το «περικείμενο» συνίσταται από τους «περιβαλλοντικούς» όρους δημιουργίας και κατανόησης 

του κειμένου, που συνδέονται συνηθέστερα με τον δημιουργό, ενίοτε δε με τον δέκτη και τον κώδικα 
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επικοινωνίας (εισαγωγικό σημείωμα, τίτλος, συγγραφέας, χρόνος έκδοσης κ.α.). Το εισαγωγικό σημείωμα  

που μπορεί να συνοδεύει το λογοτεχνικό κείμενο, ενδέχεται να περιέχει στοιχεία «συγκειμένου», 

πληροφορίες δηλαδή από τον πραγματικό κόσμο που συμβάλλουν στην ερμηνεία του κειμένου 

(ιστορικές, κοινωνικές, οικονομικές συνθήκες του χρόνου συγγραφής, κουλτούρα και θρησκεία, χωρο-

χρονική τοποθέτηση της ιστορίας κ.α.). Τα στοιχεία αυτά, εάν παρέχονται από το εισαγωγικό σημείωμα ή 

τυχαίνει να είναι γνωστά στον αναγνώστη/μαθητή, μπορούν να αξιοποιηθούν για την ερμηνευτική 

προσέγγιση του λογοτεχνικού κειμένου. Ας σημειωθεί όμως ότι δεν απαιτούμε από τον μαθητή να τα 

γνωρίζει ούτε αναμένουμε να είναι σε θέση να στηρίζει την ερμηνεία του σε πραγματογνωστική ανάλυση 

ή στη γνώση βιογραφικών πληροφοριών για τον συγγραφέα. 

 Μεγαλύτερη σημασία για την τεκμηρίωση της όποιας ερμηνευτικής εκδοχής έχουν οι «κειμενικοί 

δείκτες», που είναι οι εξής: 1. Το λογοτεχνικό γένος2  2. Οι γλωσσικές επιλογές3  3. Οι αφηγηματικοί 

τρόποι4  4. Οι αφηγηματικές τεχνικές5  5. Η δομή6  6. Οι χαρακτήρες.7  Στους κειμενικούς δείκτες που 

απαριθμούνται στο «γλωσσάρι όρων», θα μπορούσαμε να προσθέσουμε και τα «μοτίβα», τους 

στερεότυπα επαναλαμβανόμενους θεματικούς τύπους ή φραστικούς τρόπους (τυπικούς στίχους ή 

κοινούς τόπους ή κοινούς τύπους). 

Τέλος, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το ερμηνευτικό σχόλιο αξιολογείται και ως κειμενική κατασκευή, 

ελέγχεται δηλαδή η συνεκτικότητά του, η χρήση του κατάλληλου λεξιλογίου και η απουσία 

γραμματικοσυντακτικών σφαλμάτων. 

Εν συνόψει, τα κριτήρια αξιολόγησης του ερμηνευτικού σχολίου είναι τα εξής:  1. Η κατανόηση 

των ιδεών και του συναισθηματικού κλίματος του κειμένου και η υποστήριξη με αναφορές – 

παραπομπές στο κείμενο  2. Η αξιοποίηση κειμενικών δεικτών και στοιχείων συγκειμένου  3. Η οργάνωση 

και γλωσσική έκφραση του ερμηνευτικού σχολίου. Το ερμηνευτικό σχόλιο, τελικά, αποτιμάται βάσει των 

κριτηρίων αυτών ως συνολικό αποτέλεσμα, με άριστα τις 15 μονάδες. 

                                                             
2 Ποίηση, πεζογραφία, θέατρο 
3 Λεξιλόγιο (γλωσσική ιδιοτυπία του δημιουργού, ιδιόλεκτος των ηρώων), στίξη, χρόνοι – εγκλίσεις – πρόσωπα 
ρημάτων, σχήματα λόγου. Τα συνηθέστερα σχήματα λόγου είναι τα εξής: αναδίπλωση, ειρωνεία, έλλειψη, 
λιτότητα, μεταφορά, μετωνυμία, παρομοίωση, πλεονασμός, προσωποποίηση, συνεκδοχή, υπερβατό, υπερβολή.  
4 Αφήγηση, περιγραφή, διάλογος, εσωτερικός μονόλογος, αφηγηματικό σχόλιο. 
5 Οι αφηγηματικές τεχνικές αφορούν: α) το είδος του αφηγητή (αυτοδιηγητικός, ομοδιηγητικός, ετεροδιηγητικός) β) 
την εστίαση του αφηγητή (μηδενική, εσωτερική, εξωτερική) γ) τη σειρά των γεγονότων στην ιστορία και στην 
αφήγηση (φυσική ροή των γεγονότων, ανάληψη, πρόληψη, in medias res) δ) τη διάρκεια της ιστορίας και της 
αφήγησης (επιβράδυνση, επιτάχυνση, σκηνή) ε) τη συχνότητα εμφάνισης των γεγονότων στην ιστορία και στην 
αφήγηση (φυσική συχνότητα, επαναληπτική αφήγηση, θαμιστική αφήγηση). 
6 Με τον όρο «δομή» εννοούμε τη στιχουργική κατασκευή των ποιημάτων (στροφικότητα, 
ομοιοκαταληξία/ελεύθερος στίχος, μέτρο/ρυθμός) και την πλοκή των αφηγηματικών κειμένων. Ως προς την πλοκή, 
τα αφηγηματικά κείμενα χωρίζονται (ανάλογα με τη χρησιμοποιούμενη ορολογία) σε: αρχή - μέση - τέλος ή δέση - 
σταδιακή εξέλιξη – λύση ή αρχική κατάσταση – διαδικασία μετασχηματισμού – τελική κατάσταση. 
7 Η εξέλιξη και η ηθική διαδρομή των χαρακτήρων, οι επιθυμίες τους, τα κίνητρα δράσης κ.α. 
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Ο διδάσκων, λοιπόν, βρίσκεται ενώπιον μιας μεγάλης πρόκλησης: να παροξύνει το ερμηνευτικό 

«δαιμόνιο» των μαθητών του και παραλλήλως να το τιθασεύσει, ώστε αυτοί να μάθουν αφενός να 

εμπιστεύονται τη δική τους ερμηνευτική ματιά, αφετέρου να στηρίζουν την ερμηνεία τους σε κειμενικούς 

δείκτες και κειμενικές αναφορές. 

Όσον αφορά την ποίηση, μια πρώτη προσεκτική ανάγνωση είναι συνήθως επαρκής, για να 

«συλλάβει» ο αναγνώστης το συναισθηματικό κλίμα του ποιητικού κειμένου. Το πόσο εύκολη ή δύσκολη 

είναι η κατανόηση του βασικού θέματος/ερωτήματος που θέτει το κείμενο, εξαρτάται από το πόσο ρητά 

ή υπόρρητα αυτό διατυπώνεται. Εξαρτάται επίσης από το αν ο αναγνώστης/μαθητής καλείται να 

συνθέσει ένα «ελεύθερο» ερμηνευτικό σχόλιο ή να απαντήσει σε μία κατευθυντήρια ερώτηση. Σε κάθε 

περίπτωση όμως, η περιορισμένη έκταση του ερμηνευτικού σχολίου (100 – 200 λέξεις), αλλά και ο 

περιορισμένος χρόνος που διατίθεται για αυτό σε συνθήκες εξεταστικής δοκιμασίας, δεν επιτρέπουν 

εξαντλητική ανάλυση. Μερικά στοιχεία της κειμενικής κατασκευής που προσελκύουν την προσοχή μας 

(π.χ. το ρηματικό πρόσωπο, μια επαναλαμβανόμενη λέξη/φράση, ένα σχήμα λόγου, μια γλωσσική 

επιλογή που φαίνεται να παραβιάζει τη νόρμα κ.α.) αρκούν για να οικοδομήσουμε μια ερμηνευτική 

πρόταση, έχοντας πάντοτε κατά νου ότι στην ποίηση τίποτα δεν λέγεται - με τον τρόπο που λέγεται -  

τυχαία. 

Τα παραπάνω ισχύουν σε γενικές γραμμές και για την πεζογραφία. Όσον αφορά όμως τα 

αφηγηματικά κείμενα, η θεωρία της αφήγησης μάς παρέχει μια σειρά ερμηνευτικών εργαλείων. Όπως 

έχουμε ήδη αναφέρει, ο μαθητής/αναγνώστης πρέπει να είναι εξοικειωμένος με τα βασικά στοιχεία της 

αφηγηματολογίας και με τη σχετική ορολογία, αλλά να τα χρησιμοποιεί με φειδώ και μόνο στην 

περίπτωση που συμβάλλουν ουσιωδώς στην ερμηνεία του κειμένου. 

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 

 

1. Στο συντομευμένο απόσπασμα του διηγήματος του Αντώνη Σαμαράκη «η Εφεύρεση», από τη συλλογή 

«Αρνούμαι» (βλ. παράρτημα), ο αναγνώστης/μαθητής πρέπει να είναι σε θέση να εντοπίσει και να 

αναγνωρίσει βασικά στοιχεία της θεωρίας της αφήγησης (είδος αφηγητή, αφηγηματικές τεχνικές, 

διαχείριση αφηγηματικού χρόνου κ.α.), όχι διότι πρόκειται να εξεταστεί σε αυτά, αλλά για να μπορεί να 

επιλέξει αυτά που «έχουν κάτι να πουν» κατά την υποκειμενική του αντίληψη, αυτά που 

«νοηματοδοτούν» το κείμενο κατά τέτοιον τρόπο ώστε να υποστηρίζουν την ερμηνευτική πρότασή του.  

Για παράδειγμα, ο εκτεταμένος εσωτερικός μονόλογος που επιβραδύνει την αφήγηση, προβάλλει 

εμφατικά την εσωτερική σύγκρουση που βιώνει ο ήρωας. 

 Πέραν αυτού, η ευτέλεια των άρθρων που δημοσιεύονται στην εφημερίδα και περιβάλλουν την 

κεντρική είδηση δείχνει την ασύγγνωστη αδιαφορία και επιπολαιότητα των μελών της πνευματικής και 
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πολιτικής ελίτ, την ίδια στιγμή που ο κόσμος αντιμετωπίζει τον κίνδυνο γενικευμένης καταστροφής. Η 

επανάληψη της ακουστικής εικόνας των παιδιών που τραγουδούν στο βάθος του κήπου, είναι η διαρκής 

υπενθύμιση της παρουσίας των αθώων θυμάτων ενδεχόμενου ολοκληρωτικού πολέμου. Η απόφαση του 

ήρωα όχι απλώς να αποσιωπήσει την εφεύρεσή του, αλλά να φιάξει καραβάκι με το χαρτί επί του οποίου 

αναγράφεται ο τύπος του χημικού μείγματος που έχει εφεύρει και να το ρίξει στα νερά της λίμνης, είναι ο 

ευανάγνωστος συμβολισμός της τελικής προσχώρησής του στον κόσμο της αθωότητας, στον κόσμο των 

παιδιών.  

 Τα παραπάνω αρκούν, για να αναδείξει ο αναγνώστης/μαθητής το βασικό θέμα του διηγήματος: ο 

επιστήμονας Ηλίας Καλφόπουλος, με προσωπικό κόστος, αποδέχεται την ηθική και κοινωνική ευθύνη του 

και απαντά ότι οι επιστημονικές ανακαλύψεις και εφαρμογές έχουν ηθικό πρόσημο. Βεβαίως, υπάρχουν 

πολλά ακόμα στοιχεία της κειμενικής κατασκευής που θα μπορούσαν να επισημανθούν, όπως το 

ειρωνικό ύφος σε κάποια σημεία («Υπάρχει, φαίνεται, μυστηριώδης συνάφεια μεταξύ του να είναι κανείς 

καθηγητής της Ιατρικής Σχολής και να μετέχει ανελλιπώς στην κοσμική κίνηση», «Μέτρησε τους 

“εκλεκτούς”: 75. “Μπράβο! Τουλάχιστον τριπλάσιοι από όσους συχνάζουν στη Βουλή!”, φώναξε»), η 

χρήση σχημάτων λόγου (Άξαφνα σηκώθηκε στην καρδιά του αέρας, δυνατός αέρας, που τον πήγε πέρα-

δώθε σα να ήταν ξερόφυλλο, ένα τίποτα...) κ.α. Αυτά όμως είναι σκόπιμο να αναφερθούν μόνο αν 

συμβάλλουν στην ερμηνεία και αν το επιτρέπει η προκαθορισμένη έκταση του ερμηνευτικού σχολίου.  

  

2. Υπάρχουν ολιγόλογα μικροδιηγήματα, αποκαλούμενα από πολλούς «ιστορίες bonsai», τα οποία λόγω 

της μικρής έκτασής τους δεν διαθέτουν την κλασική δομή ενός αφηγηματικού κειμένου (δέση – σταδιακή 

εξέλιξη – λύση), αλλά είναι περισσότερο η «αποτύπωση μιας αφηγηματικής στιγμής». Κάποια από αυτά 

τα σύντομα πεζογραφήματα δεν διαθέτουν «ιστορία», αλλά εκθέτουν σκέψεις, προθέσεις, 

συναισθήματα· είναι, θα μπορούσαμε να πούμε, η ανάπτυξη ενός ποιήματος σε πεζό λόγο, όσο κι αν 

αυτό ακούγεται οξύμωρο. 

 Για παράδειγμα, το σύντομο κείμενο του Θοδωρή Γκόνη «Με τα φαγωμένα παπούτσια», το 

οποίο περιλαμβάνεται στον Φάκελο Υλικού Λογοτεχνίας της Γ΄ τάξης ΓΕ.Λ. (βλ. παράρτημα), είναι μια ωδή 

στο συνεχές «ταξίδι», στη συνεχή αναζήτηση, στη φυγή από οτιδήποτε περιορίζει τον άνθρωπο. Με την 

πρώτη ανάγνωση, ο αναγνώστης/μαθητής θα εντοπίσει ορισμένα στοιχεία της κειμενικής κατασκευής 

(κειμενικούς δείκτες ή/και κειμενικές αναφορές) που του κάνουν εντύπωση: την εκτεταμένη χρήση του 

ασύνδετου σχήματος που προσδίδει στο ύφος το επιδιωκόμενο «λαχάνιασμα» (π.χ. το ξέρεις, το έμαθες, 

πέρασμα είναι, δεν γονατίζεις, δεν την πιστεύεις τη ζωή αυτή, εσύ θέλεις να ζήσεις, να ταξιδέψεις, να 

ξοδέψεις), τη μεταφορική απόδοση του κατεπείγοντος χαρακτήρα της αναχώρησης (πετάς στην τσάντα 

ένα ζευγάρι φτερά μαζί με ένα πορτοκάλι), τον έντονα συνυποδηλωτικό και συμβολιστικό λόγο (π.χ. δεν 

αγαπάς τους ρακοσυλλέκτες που τους βρίσκουν νεκρούς πάνω σε ένα παραγεμισμένο στρώμα με χιλιάδες 
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χαρτονομίσματα... δεν ανάβεις κερί, καίγεσαι σαν το κερί... δεν κρατάς, δεν δεσμεύεις θέση διπλή δίπλα 

σου). Θα του γεννηθούν ορισμένα ερωτήματα. Πώς μπορεί ένα σκουριασμένο παλιό λεωφορείο να γίνει 

το μέσο της φυγής; Γιατί ανάμεσα στους ανασταλτικούς παράγοντες (οι ενοχές, οι τύψεις, οι αδυναμίες, οι 

παραλείψεις, οι συμπάθειες, τα αισθήματα, οι φιλοδοξίες, τα λάθη, τα πάθη, οι αγάπες) αναφέρονται και 

θετικά συναισθήματα; Γιατί τα πουλιά είναι «μαύρα» και «λευκά»; Τελικά τι σημαίνει η ευτυχής, κατά τα 

φαινόμενα, κατάληξη της φυγής; Αυτοί οι κειμενικοί δείκτες και οι απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα 

αρκούν, για να σχηματιστεί μια ερμηνευτική πρόταση. 

 

3. Στο ποίημα του Κώστα Καρυωτάκη «Γραφιάς» (βλ. παράρτημα), από τη συλλογή «Νηπενθή», ο 

αναγνώστης/μαθητής θα παρατηρήσει ότι το ποιητικό υποκείμενο «μιλάει» σε 1ο ενικό πρόσωπο και ότι 

χρησιμοποιεί λεξιλόγιο που εκφράζει θλίψη, παραίτηση, ψυχική κόπωση (εχλώμιασαν, γυρτός, αχάριστο, 

σκόνη, απόκαμα, θολώσανε κ.α.). Η αντίθεση ανάμεσα στην πνιγηρή ατμόσφαιρα του εσωτερικού 

κλειστού χώρου και στην παλλόμενη ζωή που κυριαρχεί στον ανοιχτό χώρο, οι παρενθέσεις στις οποίες 

κλείνονται οι στίχοι που παρουσιάζουν την αισιόδοξη και φωτεινή εικόνα, η καταληκτική παρομοίωση 

«σα νά ΄χουν βγει σε τάφο», αποτελούν τη βάση για την ερμηνεία του ποιήματος. Το ερώτημα είναι: 

μπορεί ο αναγνώστης/μαθητής να αξιοποιήσει στην ερμηνεία του βιογραφικές πληροφορίες για τον Κ. 

Καρυωτάκη (το 1921, χρονιά έκδοσης της συλλογής «Νηπενθή», ο Καρυωτάκης έχει ήδη αρχίσει τη 

δημοσιοϋπαλληλική σταδιοδρομία του. Ως γραμματέας και ως ποιητής ασχολείται συνεχώς με τα 

«χαρτιά» του); Δεν αναμένουμε από τον μαθητή να γνωρίζει τη βιογραφία του ποιητή, ούτε να στηρίξει 

σε αυτή την ερμηνεία του ποιήματος. Ωστόσο, αν γνωρίζει κάποια στοιχεία από τη ζωή και την 

επαγγελματική απασχόληση του ποιητή, μπορεί να τα αξιοποιήσει επικουρικά στο ερμηνευτικό του 

σχόλιο. 

 

4.  Για το ποίημά του «Che fece… il gran rifiuto» (1901), ο Κ. Καβάφης χρησιμοποιεί ως τίτλο έναν στίχο 

από την «Κόλαση» του Ντάντε, που σημαίνει «εκείνος που έκανε... τη μεγάλη άρνηση» (βλ. παράρτημα). 

Ο ίδιος ο ποιητής έχει εξηγήσει γιατί παρέλειψε την τελευταία φράση του στίχου «per viltà» (από δειλία). 

Μας έχει αφήσει επίσης το δικό του σχόλιο επί του ποιήματός του και κάποιες ερμηνευτικές οδηγίες: 

«εφιστώ προσοχήν εις την λέξιν “μερικούς”. Σε μερικούς ανθρώπους, όχι σε όλους». Όπως έχουμε ήδη 

σημειώσει, δεν αναζητούμε τη μοναδική και αυθεντική ερμηνεία του ποιήματος, ούτε είναι απαραίτητο ο 

τρόπος με τον οποίο προσλαμβάνει το ποίημα ο αναγνώστης να ταυτίζεται με την πρόθεση του ποιητή. 

Επομένως, ο αναγνώστης/μαθητής δεν είναι υποχρεωμένος να γνωρίζει το σχόλιο του Κ. Καβάφη, εκτός 

εάν η διατύπωση της κατευθυντήριας ερώτησης που καλείται να απαντήσει ενσωματώνει κάποια 

στοιχεία αυτού του σχολιασμού. 
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 Η διάκριση των ποιημάτων του Κ. Καβάφη σε τρεις κατηγορίες (ιστορικά, ερωτικά ή αισθησιακά, 

φιλοσοφικά ή διδακτικά) και η κατάταξη του εν λόγω ποιήματος στην τρίτη κατηγορία, θα μπορούσε, αν 

είναι γνωστή στον μαθητή, να αξιοποιηθεί για την ερμηνεία του, αλλά και πάλι είναι μια πληροφορία που 

δεν αποτελεί αντικείμενο εξέτασης. Αυτό που κυρίως καλείται να κάνει ο αναγνώστης/μαθητής είναι να 

εντοπίσει και να αξιοποιήσει κειμενικούς δείκτες (π.χ. τον προσδιορισμό «μεγάλο», τα κεφαλαία αρχικά 

γράμματα του «Ναι» και του «Όχι», το παρενθετικό αξιολογικό σχόλιο «το σωστό» κ.α.), προκειμένου να 

αναδείξει το βασικό θέμα/ερώτημα του ποιήματος. 

 

5. Όσον αφορά τη στιχουργική του ποιήματος, τίθεται το ερώτημα αν χρειάζεται να δηλώσει ο 

αναγνώστης/μαθητής ότι αυτό ανήκει στην παραδοσιακή ή στη μοντέρνα/νεωτερική ποίηση. Για 

παράδειγμα, στο ποίημα του Τίτου Πατρίκιου «Προσγειώσεις» (βλ. παράρτημα), χρειάζεται να 

αναγνωρίσει και να αναφέρει στοιχεία της στιχουργικής δομής που το κατατάσσουν στη μοντέρνα ποίηση 

(ελεύθερος πεζολογικός στίχος, διασκελισμοί, απουσία ομοιοκαταληξίας και στροφικών ενοτήτων); Είναι 

σκόπιμο να μπορεί να τα διακρίνει, για να τα χρησιμοποιήσει μόνο στο βαθμό που κρίνει ότι προσφέρουν 

κάτι στην ερμηνευτική προσέγγιση του ποιήματος ή στην απάντηση στην ερμηνευτική ερώτηση που έχει 

τεθεί. Τα στοιχεία της κειμενικής κατασκευής που συμβάλλουν ουσιωδώς στην ερμηνεία του ποιήματος 

(η σχέση του τίτλου με το περιεχόμενο του ποιήματος, το 1ο ρηματικό πρόσωπο, η αποκάλυψη της 

ιδιότητας του ποιητικού υποκειμένου (άλλωστε η προσγείωση η δική μου / είχε ήδη αναγγελθεί / στο 

τελευταίο μου ποίημα), η αντίθεση ανάμεσα στην αφ’ υψηλού σχολιαστική εποπτεία του κόσμου 

(καλύτερα είναι να περιίπταμαι /να εποπτεύω από τους ουρανούς τα πάντα / σχολιαστικά, χωρίς και 

πολλές ευθύνες)  και τη ζύμωση με το χώμα και τους ανθρώπους (ώσπου επιθύμησα ξανά / 

συνωστισμούς και ρήξεις και συναρμογές / σωμάτων, αισθημάτων, ιδεών / νοστάλγησα ακόμα και το 

χιλιοπατημένο χώμα))μπορούν να αντληθούν από μια προσεκτική ανάγνωση και να «ξεκλειδώσουν» τον 

κεντρικό συμβολισμό των διαδοχικών προσγειώσεων και απογειώσεων του ποιητικού υποκειμένου. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ 

 

Αντώνης Σαμαράκης 

Η εφεύρεση 

 
Ο Ηλίας Καλφόπουλος ετοιμάζεται να παρουσιάσει σήμερα, σε μεγάλη δημόσια εκδήλωση, μια εφεύρεση στην οποία έχει 
αφιερώσει πολλά χρόνια ερευνών και πειραμάτων: ένα χημικό μίγμα με το οποίο τα αυγά βράζουν σε 17 δευτερόλεπτα. Καθ΄ 
οδόν προς την αίθουσα της Αρχαιολογικής Εταιρείας, όπου θα λάβει χώρα η εκδήλωση, περνάει από τον Εθνικό Κήπο. 

 
[...] Βαδίζοντας, αναρωτήθηκε πόσα χρόνια είχε νάρθει στον Κήπο. Δε μπόρεσε να βρει λογαριασμό, θα 

ήταν πολλά χρόνια, πάρα πολλά... Ξετρύπωσε μια απόμερη γωνιά, ήταν εκεί ένα παγκάκι και πολλά και 

πυκνά δέντρα. Κοίταξε το ρολόι του: 6.27. «Προφταίνουμε να ξεσκονιστούμε και να ηρεμήσουμε», είπε 

δυνατά. Ξεσκόνισε το σακάκι του. Ξεσκόνισε το παντελόνι του. Ξεσκόνισε το μιραμπώ. Και κάθησε στο 

παγκάκι. 

«Μέλισσα, μέλισσα...» 

«Μέλι γλυκύτατον...» 

«Εις ποίον παραγγείλατε;» 

Παιδιά παίζανε κάπου κοντά και οι φωνές τους έφταναν ως τον Ηλία Καλφόπουλο, πότε καθαρές, 

πότε όχι. Σκέφτηκε πως η ώρα περνούσε, σε λίγο θ΄ ανέβαινε στο βήμα, στην απέραντη κατάφωτη 

αίθουσα της Αρχαιολογικής... Μέθυσε προκαταβολικά από χαρά και συγκίνηση, δάκρυα ήρθαν στα μάτια 

του, και τότε είδε τη «Βραδυνή». Έσκυψε και την πήρε. «Σημερινή είναι», είπε σαν είδε τη χρονολογία. 

Άνοιξε στην 7η σελίδα, να δει αν έγραφε για την ομιλία του. Δεύτερη στη σειρά, η δημοσίευση που τον 

ενδιέφερε: 

Σήμερον καὶ ὥραν 7.30 μ.μ. εἰς τὴν αἴθουσαν τῆς Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρίας, τὸ 

Ἑλληνικὸν Κέντρον Παραγωγικότητος, ἐν τῷ πλαισίῳ τῆς παρ΄ αὐτοῦ ἀναληφθείσης 

σταυροφορίας διὰ τὴν αὒξησιν τῆς παραγωγικότητος, παρουσιάζει τὸν κ. Ἠλία 

Καλφόπουλον... 

 

«Την ξέρουν καλά τη δουλειά τους στο Ελληνικόν Κέντρον Παραγωγικότητος», είπε. «Δεν έμεινε 

εφημερίδα που να μη δημοσιεύσουν...». Έριξε μια ματιά στις άλλες σελίδες. Στη 2η σελίδα, τρίστηλο για 

μια «βεντέττα» του ελληνικού κινηματογράφου που «γυρίζοντας» το τελευταίο της φιλμ, κρυολόγησε. 

Στην «Κοσμική Κίνηση», ρεπορτάζ για έντεκα κοκταίηλ. Διάβασε ποιοι ήταν παρόντες, ονόματα και 

τίτλους. Παρατήρησε πως οι περισσότεροι καθηγητές της Ιατρικής Σχολής έκαναν τη φιγούρα τους και στα 

έντεκα κοκταίηλ. Και μάλιστα τα ίδια πρόσωπα και πέντε και έξι και επτά φορές... «Υπάρχει, φαίνεται, 

μυστηριώδης συνάφεια μεταξύ του να είναι κανείς καθηγητής της Ιατρικής Σχολής και να μετέχει 

ανελλιπώς στην κοσμική κίνηση», είπε δυνατά. Στην 5η σελίδα, πελώριοι τίτλοι: 
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Η ΧΘΕΣΙΝΗ ΤΙΤΑΝΟΜΑΧΙΑ 

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – Α.Ε.Κ.: 2-1 

ΤΟΥΣ ΗΡΩΙΚΟΥΣ ΑΣΣΟΥΣ ΕΠΕΥΦΗΜΗΣΑΝ 33.000 ΦΙΛΑΘΛΟΙ 

ΚΑΙ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ, ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΚΑΙ ΒΟΥΛΕΥΤΑΙ 

 

Διάβασε τις πρώτες αράδες: 

Ὥρας ὑπερτάτης δραματικῆς συγκινήσεως ἔζησαν χθὲς εἰς τὸ γήπεδον τῆς 

λεωφόρου Ἀλεξάνδρας οἱ 33.000 φίλαθλοι οἱ ὁποῖοι κατώρθωσαν να 

ἐξασφαλίσουν εἰσιτήριον διὰ νὰ παρακολουθήσουν τὴν συγκλονιστικὴν σύρραξιν 

τῶν γιγάντων Παναθηναϊκού – Α.Ε.Κ. Τὴν μεγαλειώδη τιτανομαχίαν ἐτίμησαν διὰ 

τῆς παρουσίας των ὑπουργοί, ὑφυπουργοὶ καὶ βουλευταί. Ἐκ τῶν μελῶν τοῦ 

Ὑπουργικοῦ Συμβουλίου παρέστησαν οἱ κάτωθι... 

Μέτρησε εφτά υπουργούς και πέντε υφυπουργούς. Και κάτι είπε μέσ΄ από τα δόντια του... 

Προχώρησε: 

Ἐκ τῶν ἐκλεκτῶν τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ παρέστησαν οἱ κάτωθι... 

Μέτρησε τους «εκλεκτούς»: 75. «Μπράβο! Τουλάχιστον τριπλάσιοι από όσους συχνάζουν στη 

Βουλή!», φώναξε. Δίπλωσε την εφημερίδα και κει που πήγε να την αφήσει στο παγκάκι, είδε στην πρώτη 

σελίδα άλλους πελώριους τίτλους: 

Η ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΣ ΔΙΕΡΧΕΤΑΙ ΚΡΙΣΙΜΟΥΣ ΩΡΑΣ 

Η.Π.Α. ΚΑΙ Ε.Σ.Σ.Δ. ΕΙΣ ΦΟΒΕΡΟΝ ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΜΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ  

ΔΙΑ ΝΕΩΝ ΟΠΛΩΝ 

ΟΛΟΝΕΝ ΚΑΙ ΝΕΑΙ ΕΦΕΥΡΕΣΕΙΣ ΑΠΕΙΛΟΥΝ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΝ ΓΕΝΟΣ 

ΜΕ ΤΕΛΕΙΑΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΝ 

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ, ΠΑΡΙΣΙΟΙ, ΛΟΝΔΙΝΟΝ, ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, ΜΟΣΧΑ 

ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΚΟΝΙΟΡΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΕΙΣ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ 

 
Δεν προχώρησε παρακάτω. Και δεν προχώρησε, γιατί δεν μπορούσε να προχωρήσει! Άξαφνα 

σηκώθηκε στην καρδιά του αέρας, δυνατός αέρας, που τον πήγε πέρα-δώθε σα να ήταν ξερόφυλλο, ένα 

τίποτα... «Αλλά το ενδιαφέρον το δικό μου αφορά τα αυγά... Δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί για 

πολεμικούς σκοπούς... Όχι, όχι, δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί για τον πόλεμο!.. Και πώς δεν είναι 

δυνατόν; Ποιος μπορεί να ξέρει; Ποιος μπορεί να εγγυηθεί; Τόσες και τόσες εφευρέσεις που οι 

δημιουργοί τους τις προόριζαν για το καλό του ανθρώπου, δε χρησιμοποιήθηκαν για την καταστροφή, για 

το θάνατο; Λοιπόν; Ποιος μπορεί να βεβαιώσει πως και αύριο θα είναι τα αυγά που θα βράζουν σε 17 

δευτερόλεπτα; Και δε θα είναι άνθρωποι που θα βράζουν σε 17 δευτερόλεπτα; Ναι, άνθρωποι... 
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εκατομμύρια άνθρωποι!» Τον είχε κόψει ιδρώτας. Πέρασε το χέρι του στο μέτωπο και στις ρίζες των 

αφτιών. [...] «Εκατομμύρια παιδιά να βράζουν σε 17 δευτερόλεπτα... Να βράζουν, να πεθαίνουν με 

φοβερούς πόνους χάρη στην εφεύρεσή μου... χάρη στον Ηλία Καλφόπουλο!» Δίπλωσε νευρικά την 

εφημερίδα και την πέταξε στην άκρη στο παγκάκι, μακριά του, την πέταξε και ένιωθε αηδία, σα να 

κρατούσε τόση ώρα, χωρίς να το υποψιάζεται, κάτι γλοιώδες, ένα ερπετό... Ξαναπέρασε το χέρι του στο 

μέτωπο. «Αν χρησιμοποιηθεί η εφεύρεσή μου σαν ένα από τα νέα όπλα... Αν χρησιμοποιηθεί για τον 

πόλεμο, για να δώσει θάνατο... Ω, θεέ μου! Δε μπορώ! Δε μπορώ!» [...] «Η εφεύρεσή μου... Όχι, Όχι, δεν 

είναι δυνατόν!.. Ναι, είναι... είναι δυνατόν!.. Η εφεύρεσή μου όργανο θανάτου; Όχι! Η εφεύρεσή μου 

είναι μια αθώα εφεύρεση... Για ν΄ αυξηθεί η παραγωγικότης... Η παραγωγικότης; Ναι, η παραγωγικότης 

του θανάτου!» Ξερίζωσε το κουμπί του σακακιού του και τόσφιξε στην παλάμη του να το λιώσει. 

«Μέλισσα, μέλισσα...» 

«Μέλι γλυκύτατον...» 

«Εις ποίον παραγγείλατε;» 

 Οι φωνές των παιδιών δυνάμωσαν τη θύελλα που είχε στην καρδιά του. Σηκώθηκε, έκανε μερικά 

βήματα... έβαλε το χέρι του στην αριστερή τσέπη, πήρε το χαρτί, διάβασε:  

ΤΥΠΟΣ ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΙΓΜΑΤΟΣ 

ΔΙΑ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΤΑ ΑΥΓΑ 

 «Φοβάμαι»!, είπε. Έκανε ακόμα δύο βήματα, άξαφνα το χαρτί γλίστρησε απ’ τα χέρια του, το πήρε 

ο αέρας με κάτι ξερόφυλλα και το πήγε σ’ ένα δρομάκι δεξιά, χάθηκε απ’ τα μάτια του... Έτρεξε στο 

δρομάκι δεξιά, το είδε το χαρτί, τέσσερα μέτρα απόσταση, ήταν εκεί μια μικρή λίμνη και γύρω-γύρω 

παίζανε παιδιά...[...] Κοίταξε το ρολόι του: 7.27. Κοίταξε το χαρτί, τέσσερα μέτρα μακριά. Πρόφταινε να το 

πάρει και να είναι στην Αρχαιολογική με λίγη καθυστέρηση. 

«Μέλισσα, μέλισσα...» 

«Μέλι γλυκύτατον...» 

«Εις ποίον παραγγείλατε;» 

 Ένα καινούριο χτύπημα του αέρα πήγε το χαρτί καταπάνω στα παιδιά, τώρα δεν ήταν ένα φύλλο 

χαρτί, ένα φύλλο χαρτί αρίγωτο, τώρα ήταν ένας πύρινος χείμαρρος που χυνότανε καταπάνω στα παιδιά 

που παίζανε κείνη την ώρα σε κείνη τη γωνιά του Εθνικού Κήπου, ο θάνατος που χυνότανε καταπάνω στα 

παιδιά που παίζανε κείνη την ώρα  σε κάθε γωνιά της γης... 

 Έτρεξε και πήρε το χαρτί, το πήρε και το δίπλωσε, το δίπλωσε και το έφτιαξε καραβάκι, το έφτιαξε 

καραβάκι και το έριξε στα νερά της μικρής λίμνης. 
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Θοδωρής Γκόνης 

Με τα φαγωμένα παπούτσια 

Όταν θέλεις να φύγεις, να ταξιδέψεις, δεν κρατιέσαι, δεν κλειδώνεσαι όσο κι αν σου κρύβουν τα κλειδιά, 

όσο κι αν σε περιορίζουν, βρίσκεις το παλιό μακρυμούρικο λεωφορείο που έχει φάει τα παπούτσια του 

στη διαδρομή Τρίπολη-Άργος, ξεχασμένο σε ένα οικόπεδο να σαπίζει, χτενίζεσαι, στολίζεσαι στους 

σπασμένους καθρέφτες του, παίρνεις στα χέρια σου το σκουριασμένο τιμόνι, πετάς στην τσάντα ένα 

ζευγάρι φτερά μαζί με ένα πορτοκάλι και ανοίγεσαι στους μεγάλους δρόμους.  

Όσο και αν φωνάζουν τρέχοντας πίσω σου, δεν πρόκειται να γυρίσεις να τους ακούσεις, δεν θα 

σταματήσεις, έχεις ξεκινήσει χρόνια τώρα, φεύγεις, έφυγες. Πέταξε το πουλάκι, είναι αργά πια.  

Το ξέρεις, το έμαθες, πέρασμα είναι, δεν γονατίζεις, δεν την πιστεύεις τη ζωή αυτή, εσύ θέλεις να 

ζήσεις, να ταξιδέψεις, να ξοδέψεις, δεν αγαπάς τους ρακοσυλλέκτες που τους βρίσκουν νεκρούς πάνω σε 

ένα παραγεμισμένο στρώμα με χιλιάδες χαρτονομίσματα, δεν χτίζεις εκκλησίες, γιατί ο Θεός ο δικός σου 

είναι παντού, δεν ανάβεις κερί, καίγεσαι σαν το κερί, φωτίζεις, δεν φωτίζεσαι, δεν προσεύχεσαι κάπου, 

δεν κρατάς, δεν δεσμεύεις θέση διπλή δίπλα σου. Έχεις δρόμο, έχεις διαδρομή. Φεύγεις.  

Και όταν ξεχνιέσαι και αφήνεις ανοιχτά –γιατί άνθρωπος είσαι και το κάνεις– έρχονται, βρίσκουν 

την ευκαιρία τα πουλιά τα μαύρα, τα λευκά, οι ενοχές, οι τύψεις, οι αδυναμίες, οι παραλείψεις, οι 

συμπάθειες, τα αισθήματα, οι φιλοδοξίες, τα λάθη, τα πάθη, οι αγάπες και σε βάζουν στη μέση, σε 

σημαδεύουν με το σίδερο, σε στήνουν στα πέντε βήματα. Και εκεί, λίγο πριν κλείσεις τα μάτια και χαθείς 

οριστικά, έρχεται, φτάνει, ξυπνάει το σώμα, το κορμί, παίρνει στα χέρια του την τύχη του, σε περνάει 

απέναντι και σου δείχνει επιτέλους το μέρος όπου ανήκεις πάνω σ’ αυτή τη γη. 

 

Κώστας Καρυωτάκης  

Γραφιάς 

Οι ώρες μ' εχλώμιαναν, γυρτός που βρέθηκα ξανά 

στο αχάριστο τραπέζι. 

(Απ' τ' ανοιχτό παράθυρο στον τοίχο αντικρινά 

ο ήλιος γλιστράει και παίζει.) 

Διπλώνοντας το στήθος μου, γυρεύω αναπνοή 

στη σκόνη των χαρτιών μου. 

(Σφύζει γλυκά και ακούγεται χιλιόφωνα η ζωή 

στα ελεύθερα του δρόμου.) 
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Απόκαμα, θολώσανε τα μάτια μου και ο νους, 

όμως ακόμη γράφω. 

(Στο βάζο ξέρω δίπλα μου δυο κρίνους φωτεινούς. 

Σα να 'χουν βγει σε τάφο.) 

 

Κωνσταντίνος Καβάφης 
  

Che fece .... il gran rifiuto 
 

Σε μερικούς ανθρώπους έρχεται μια μέρα 

που πρέπει το μεγάλο Ναι ή το μεγάλο το Όχι 

να πούνε. Φανερώνεται αμέσως όποιος τό ‘χει 

έτοιμο μέσα του το Ναι, και λέγοντάς το πέρα 

 

πηγαίνει στην τιμή και στην πεποίθησί του. 

Ο αρνηθείς δεν μετανοιώνει. Aν ρωτιούνταν πάλι, 

όχι θα ξαναέλεγε. Κι όμως τον καταβάλλει 

εκείνο τ’ όχι — το σωστό —  εις όλην την ζωή του. 

 

Τίτος Πατρίκιος 

Προσγειώσεις 

Σε λίγο θα προσγειωνόμουν 

κι ετοιμάστηκα για κάθε ενδεχόμενο 

αφού τα περισσότερα ατυχήματα 

γίνονται στις προσγειώσεις 

άλλωστε η προσγείωση η δική μου 

είχε ήδη αναγγελθεί 

στο τελευταίο μου ποίημα 

Είχα πια βαρεθεί να περιίπταμαι 

να εποπτεύω από ψηλά τα όσα συμβαίνουν 

ήθελα τώρα το χώμα με τα χέρια μου να πιάσω 

ακόμα και πάνω του να συρθώ , να ψάξω 

να το γνωρίσω για τα καλά από την αρχή. 
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Προσγειώθηκα χωρίς κανένα πρόβλημα 

μα μόλις πάτησα στο έδαφος 

άλλαξα γνώμη, άλλαξαν και τα σχέδια 

χρειάστηκαν κάποια τρεχάματα 

γι ανεφοδιασμό με τρόφιμα 

για να γεμίσουν καύσιμα οι δεξαμενές 

και πάλι απογειώθηκα. 

Είπα μου φτάνει 

όσο ζυμώθηκα ως τώρα με το χώμα 

όσο κατάφερα από κοντά τον κόσμο να γνωρίσω 

καλύτερα είναι να περιίπταμαι 

να εποπτεύω από τους ουρανούς τα πάντα 

σχολιαστικά, χωρίς και πολλές ευθύνες 

Το αεροπλάνο πήρε μεγάλο ύψος 

αλλά καθώς έβλεπα γι άλλη μια φορά 

τους ανθρώπους να μικραίνουν και να χάνονται 

τους τόπους να μισοσβήνουν 

τελικά να εξαφανίζονται 

τρόμαξα κάποια στιγμή που δεν είχα 

τίποτα από τη γη ν΄αγγίξω 

κανέναν να πούμε δύο κουβέντες 

να τον δεχτώ, να με δεχτεί, να τον απαρνηθώ 

να μ΄αποδιώξει εκείνος. 

Ώσπου επιθύμησα ξανά 

συνωστισμούς και ρήξεις και συναρμογές 

σωμάτων, αισθημάτων, ιδεών 

νοστάλγησα ακόμα και το χιλιοπατημένο χώμα. 

Ελπίζω τα καύσιμα να κρατήσουν 

ως το επόμενο αεροδρόμιο 

κι η νέα προσγείωση να είναι ομαλή. 

 

 


