1/3/2015
Μίλτος Σαχτούρης
Ο Ελεγκτής
Α. Το ποίημα στηρίζεται σε τρεις ιδεοπλαστικές – υπερρεαλιστικές
εικόνες:
1. «ένας μπαξές…λίγο χιόνι»: η εικόνα του κακοποιημένου ουρανού.
2. «έσφιξα… τ’ αστέρια» : η εικόνα του ουράνιου μηχανοδηγού.
3. «εγώ κληρονόμος…να πετάω» : η εικόνα του ποιητή ως ιερού πτηνού
που σακατεύτηκε στους «δύσκολους – και – στυγερούς καιρούς».
Β1.* Ένας μπαξές γεμάτος ... λίγο χιόνι: Έντονη υπερρεαλιστική εικόνα
που μας μεταφέρει στο χώρο του αλβανικού μετώπου ή και στο χειμώνα
του ’42 (άποψη του Γ. Δάλλα) ή και γενικότερα στις μνήμες του
εμφυλίου πολέμου. Τέλος η προβολή του κόκκινου και λευκού χρώματος
αλλάζει το κλασικό γαλάζιο χρώμα του ουρανού και δημιουργεί μια
έντονη και συνάμα εφιαλτική εικόνα.
*σπασμένα φτερά: Με τη φράση αυτή εννοεί τις δύσκολες κοινωνικές
και πολιτικές συνθήκες της εποχής του που δυσχεραίνουν το έργο του
ποιητή.
Β2.α. Ο στίχος παραπέμπει στην εικόνα του ουράνιου μηχανοδηγού και
επισημαίνει την διαδικασία προετοιμασίας του ανθρώπου πριν
επιχειρήσει ένα δύσκολο άλμα. Προφανώς τονίζει την ανάγκη
αφύπνισης, εγρήγορσης και ψυχολογικής ετοιμότητας που απαιτείται από
τον ποιητή – ελεγκτή, από το δημιουργό γενικότερα. Στόχος του είναι η
επικοινωνία γης και ουρανού, στην περίπτωση μας η επικοινωνία των
ανθρώπων με την ποίηση, με το χώρο του πνεύματος γι’ αυτό και ο
ποιητής οφείλει να μην εφησυχάζει, αλλά να προσπαθεί να βρει τρόπους
ώστε η επικοινωνία αυτή να επιτευχθεί.
Β1.β. Η επανάληψη του «πρέπει» τονίζει το δεοντολογικό χαρακτήρα
των περιστάσεων και απαιτήσεων. Αξίζει να σημειωθεί πως το «πρέπει»
δίνεται σε ένα στίχο. Το στοιχείο αυτό μας επιτρέπει να συμπεράνουμε
πως για τον ποιητή δεν υπάρχει πλέον περιθώριο αναβολής και πως έχει
ηθικό χρέος να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του υπό οποιεσδήποτε
συνθήκες.

Γ. Το «εγώ» προβάλλεται έντονα αφού δίνεται σε ένα στίχο και έτσι ο
ποιητής αποδίδει στον εαυτό του ευθύνη πρωταρχική και αμετάκλητη. Η
μεταφορά είναι φοβερά ενδιαφέρουσα που δίνει στον ποιητή έναν
ξεχωριστό χώρο δράσης, τον ουρανό, όπως και τα πουλιά. Αν
αναλογιστούμε ότι ο ουρανός είναι ιδεατός χώρος, ο ποιητής είναι αυτός
που με άνεση θα μας μεταφέρει σε αυτόν τον υπέροχο εξωπραγματικό
χώρο. Ο ποιητής έλαβε ως παρακαταθήκη από τις προηγούμενες γενιές
τις πνευματικές αξίες και έχει αναλάβει το χρέος να τις κοινωνήσει και
στις επόμενες γενιές. Η επαναφορά (επανάληψη) του «πρέπει» τονίζει το
δεοντολογικό χαρακτήρα των περιστάσεων και απαιτήσεων. Το στοιχείο
αυτό μας επιτρέπει να συμπεράνουμε πως για τον ποιητή δεν υπάρχει
πλέον περιθώριο αναβολής και πως είναι αναγκαίο να ανταποκριθεί στις
υποχρεώσεις του υπό οποιεσδήποτε συνθήκες. Ο ποιητής θεωρεί ότι
ακόμα και στις περιπτώσεις που οι συνθήκες είναι δυσμενείς, έχει την
υποχρέωση να οδεύει προς το φως (τ’ αστέρια) και να αντιμετωπίζει τη
ζωή με ελπιδοφόρα και αισιόδοξη διάθεση. Εξάλλου ο ρόλος των
ποιητών (και γενικότερα των πνευματικών ανθρώπων) θεωρείται
εξαιρετικός σε κρίσιμες ιστορικές περιστάσεις, αφού υπό ομαλές
συνθήκες οι άνθρωποι μπορούν να βοηθήσουν μόνοι τους τον εαυτό
τους.
Δ. Ο Άρης Αλεξάνδρου θεωρεί ότι η ποίηση έχει ως σκοπό να αφυπνίζει
το κοινωνικό σύνολο και να δείχνει το δρόμο για τον αγώνα των
ανθρώπων ενάντια στην κοινωνική αδικία. Αντίστοιχα χρέος του ποιητή
είναι να κρίνει με τρόπο κοφτερό σαν το μαχαίρι και να καυτηριάζει με
τον ποιητικό του λόγο τα κακώς κείμενα.
Τόσο ο Αλεξάνδρου όσο και ο Σαχτούρης αναφέρονται στο χρέος και
την ευθύνη του δημιουργού. Η διαφορά είναι ότι ο Αλεξάνδρου θεωρεί
πως χρέος του είναι να αγωνίζεται με τις λέξεις και να στηλιτεύει την
κοινωνική αδικία, ενώ ο Σαχτούρης προβάλλει ως ευθύνη του ποιητή την
περιφρούρηση της πνευματικής ζωής.

22/3/2015
Γιώργης Παυλόπουλος
Τα Αντικλείδια
Α. Χαρακτηριστικά της γραφής του:
 Ανομοιοκατάληκτοι και ανισοσύλλαβοι στίχοι.
 Λεξιλόγιο απλό, καθημερινό.
 Μικρές, κοφτές προτάσεις.
 Κουβεντιαστός τόνος, πεζολογικός χαρακτήρας.
 Χρήση συμβόλων, υπαινικτικός λόγος
 Σκηνοθετικοί χειρισμοί
Β1. Αντιθέσεις:
 Πόρτα ανοιχτή – πόρτα κλειστή: Η πόρτα της ποίησης είναι ανοιχτή
για τον καθένα, δηλώνοντας πως είναι προσβάσιμη σε όλους. Η πόρτα
κλείνει για τους λίγους, τους εκλεκτούς που ανακάλυψαν τη μαγεία
της ποίησης.
 Πολλοί – μερικοί, χωρίς να βλέπουν τίποτα – κάτι βλέπουν,
προσπερνούνε – πηγαίνουνε να μπουν: Από τη μια υπάρχουν οι
πολλοί που αντιμετωπίζουν επιφανειακά το χώρο της ποίησης, που
δεν αντιλαμβάνονται την πραγματική της διάσταση και γι’ αυτό και
την προσπερνούν, φεύγουν χωρίς να δουν την ουσία της. Από την
άλλη είναι οι ποιητές, αυτοί που μαγεύτηκαν από την ποίηση, που
μπόρεσαν να δουν την αλήθειά της και πασχίζουν να την
κατακτήσουν
 Κλειδί (ανύπαρκτο) – αντικλείδια (αρμαθιά): το ιδανικό ποίημα, το
κλειδί που θα άνοιγε την πόρτα της ποίησης δεν υπάρχει. Αντίθετα τα
αντικλείδια, τα ποιήματα είναι πολλά αλλά δεν ανοίγουν την πόρτα
της ποίησης.
Β2 α. Σύμβολα:
 Πόρτα ανοιχτή = ποίηση. Η ποίηση συμβολίζεται με μια πόρτα
ανοιχτή είναι δηλαδή προσιτή στον καθένα που θα θελήσει να δει
μέσα από αυτήν και θα θελήσει να ανακαλύψει την ουσία της αυτό
που κρύβεται στο βάθος.
 Αντικλείδια = ποιήματα. Οι προσπάθειες των ποιητών να ανοίξουν
την πόρτα της ποίησης, τα ποιήματα, είναι τα αντικλείδια. Τα
αντικλείδια συμβολίζουν τα ποιήματα, την αέναη ποιητική
δημιουργία.

 Κλειδί = ιδανικό ποίημα. Το κλειδί συμβολίζει το στόχο των ποιητών
που δεν είναι άλλος παρά το ιδανικό ποίημα που θα τους βοηθήσει να
κατακτήσουν το ασύλληπτο της ποίησης. Εξάλλου το κλειδί που
ταυτίζεται με το «ιδανικό του άβατου της ποίησης» δεν μπορεί να
ανήκει προσωπικά και μοναδικά σε κανένα.
Β2 β. Το τέλος του ποιήματος επαναλαμβάνει τον στίχο της αρχής. Το
Μα που διαφοροποιεί τον τελευταίο στίχο έρχεται ως αποτέλεσμα της
συνολικής ανάπτυξης του ποιήματος και τονίζει τη διαφορά των
ποιητών, των χαρισματικών και εμπνευσμένων απ’ τους υπόλοιπους. Οι
χαρισματικοί και εμπνευσμένοι είναι αυτοί που δίνουν άλλη διάσταση σε
ό,τι οι απλοί άνθρωποι θεωρούν εύκολο, απλό , σαφές και προσβάσιμο.
Το σχήμα του κύκλου πιστοποιεί τη συνεχή προσπάθεια των ποιητών να
ανοίξουν την πόρτα της ποίησης γράφοντας συνεχώς ποιήματα. Ο
κύκλος ξανανοίγει, γράφονται νέα ποιήματα, δημιουργούνται κι άλλα
«αντικλείδια», η προσπάθεια δε σταματά. Η ποίηση θα είναι πάντα μια
πόρτα ανοιχτή για όσους επιθυμούν να δουν τι κρύβεται μέσα σ’ αυτήν.
Γ. Ο ποιητής αποκρυπτογραφεί τα σύμβολά του, ονομάζει αντικλείδια τα
ποιήματα που γράφτηκαν από τους ποιητές στην προσπάθειά τους να
προσεγγίσουν την ποίηση. Αξιοπρόσεκτη η χρήση του όρου ατέλειωτη
που τονίζει την έλλειψη ορίων στην ποίηση αλλά και το γεγονός πως όσο
υπάρχει ο κόσμος οι ποιητές συνεχώς θα ανανεώνουν τον ποιητικό χώρο
με νέα ποιήματα. Ο ποιητής εντάσσει και τον εαυτό του στη μεγάλη
στρατιά των ποιητών που προσπαθούν να κατακτήσουν την ποιητική
τέχνη (για ν’ ανοίξουμε). Ανήκει κι αυτός στον κόσμο των αγωνιστών
της ποίησης, ζει κι αυτός τη δραματική εμπειρία της αναζήτησης του
ιδανικού ποιήματος. Τέλος η επιλογή του κεφαλαίου Π στη λέξη Ποίηση
υπογραμμίζει πως ο χώρος της είναι ιερός και αποτελεί ιδανικό στόχο για
όλους τους ποιητές, για όλους όσοι έχουν ανακαλύψει τη μαγεία της.
Δ. Ο Παυλόπουλος στο ποίημα «Ο Άλλος» παρουσιάζει τη σχέση του
ποιητή με την ποίηση ως μια επίπονη και δύσκολη διαδικασία, χωρίς
τέλος (κι όλη τη νύχτα πάλευα χωρίς να το τελειώσω). Ο ποιητής έχει ως
μοναδικό μέλημα την ποιητική δημιουργία και μάλιστα αποκόπτεται από
τις καθημερινές απολαύσεις της ζωής. Είναι αφοσιωμένος στην τέχνη της
ποίησης και παλεύει με τις σειρήνες των απλών, ανθρώπινων
απολαύσεων για να μην αποσπασθεί από το έργο του (Κατέβηκα με την
ψυχή στο στόμα … ξαναγύρισα στο ποίημα).
Και στα δύο ποιήματα γίνεται φανερή η δυσκολία της ποιητικής
γραφής και η επίμονη όσο και επίπονη διαδικασία της ποιητικής
δημιουργίας (Φτιάχνουν αντικλείδια. Προσπαθούν. / Εκεί που πάλευα να
τελειώσω το ποίημα). Επιπλέον και στα δύο ποιήματα ο Παυλόπουλος

υποστηρίζει τη ματαιότητα της προσπάθειας των ποιητών να
δημιουργήσουν το ιδανικό ποίημα, να αποτυπώσουν την ουσία της
ποίησης σε μια και μόνη ποιητική προσπάθεια (Ακόμη και τη ζωή τους
κάποτε χαλάνε μάταια γυρεύοντας το μυστικό να την ανοίξουν. / κι όλη τη
νύχτα πάλευα χωρίς να το τελειώσω).

5/4/2015
Κυνζηανηίνορ Καβάθηρ
«Μελαγσολία ηος Ιάζυνορ Κλεάνδπος ποιηηού εν
Κομμαγηνή∙ 595 μ. Χ.»
Α. Σηοισεία θεαηπικόηηηαρ: Δίλαη επδηάθξηηε ζηνπο ζηίρνπο 4-5 & 8-9
όπνπ παξαηεξνύληαη ηα ζρήκαηα απνζηξνθήο θαη πξνζσπνπνίεζεο. Ο
πνηεηήο απεπζύλεηαη ζηελ πνίεζε θαη επηθαιείηαη ηελ αλαιγεηηθή ηεο
δύλακε γηα λα μεπεξάζεη ηα αδηέμνδα ησλ γεξαηεηώλ. Γεκηνπξγεί έηζη
ηελ αίζζεζε ηνπ δηαιόγνπ θαη ζθελνζεηεί ηελ επηθνηλσλία ηνπ κε ηελ
«Τέρλε ηεο Πνηήζεσο».
Ρεαλιζμόρ: Ο πνηεηήο ζηνπο ζηίρνπο 1-3 κε ηξόπν απιό θαη ξεαιηζηηθό
παξνπζηάδεη ηελ επίδξαζε ησλ γεξαηεηώλ ηόζν ζηε ζσκαηηθή ηνπ
ππόζηαζε όζν θαη ζηνλ εζσηεξηθό ηνπ θόζκν. Παξάιιεια ζηνπο ζηίρνπο
5, 6 & 9 απνδέρεηαη ηνλ πεξηνξηζηηθό ξόιν ηεο πνίεζεο θαη δελ αθήλεη
ηελ εληύπσζε πσο ε πνηεηηθή δεκηνπξγία είλαη ην ειημίξην ησλ
γεξαηεηώλ.
Σςμβολική σπήζη ιζηοπικών ή τεςδο-ιζηοπικών πποζώπυν: Τν
ζηνηρείν απηό, πνπ ζπλεζίδεη λα ρξεζηκνπνηεί ν Καβάθεο, είλαη εκθαλέο
ζηνλ ηίηιν ηνπ πνηήκαηνο. Σπγθεθξηκέλα αλαθέξεη ηελ ύπαξμε ηνπ
«Ηάζσλνο Κιεάλδξνπ πνηεηνύ ελ Κνκκαγελή» πνπ πξνθαλώο ιεηηνπξγεί
σο έλα πξνζσπείν ηνπ Καβάθε.
Β1 α. Ο Καβάθεο ζηνλ ηίηιν αλαθέξεη έλα ζπγθεθξηκέλν πξόζσπν, ηνλ
Ηάζσλα Κιεάλδξνπ, πνπ ηνπ απνδίδεη ηελ ηδηόηεηα ηνπ πνηεηή θαη ηνλ
ηνπνζεηεί λα δεη ζηελ Κνκκαγελή ην 525 κ.Φ.. Με απηήλ ηελ ηερληθή
ηνπ δεκηνπξγεί έλα ηζηνξηθό άιινζη γηα ηνλ εζσηεξηθό κνλόινγν πνπ
αθνινπζεί. Με ηνλ ηίηιν δηεθδηθεί λα απνθύγεη ηελ ηαύηηζή ηνπ κε ηνλ
αθεγεηή ηνπ πνηήκαηνο πνπ δελ είλαη άιινο παξά ν ίδηνο ν Καβάθεο. Οη
ιεπηνκέξεηεο ηόζν ζηνλ ηόπν όζν θαη ζην ρξόλν πξνζδίδνπλ ζην πνίεκα
δηαρξνληθόηεηα θαη θαζνιηθόηεηα, αθνύ θαζηζηνύλ σο «ηζηνξηθή» ηελ
παξνπζία ηνπ Ηάζσλα Κιεάλδξνπ. Έηζη δελ πεξηνξίδεηαη ην πεξηερόκελν
ηνπ πνηήκαηνο ζηνλ Καβάθε αιιά αληίζεηα αθήλεηαη λα ελλνεζεί όηη ην
ζπλαίζζεκα ηεο κειαγρνιίαο αλήθεη ζε όινπο όζνη βξίζθνληαη ζηελ
ηξίηε ειηθία θαη πσο νη πνηεηέο ζην ζύλνιό ηνπο βξίζθνπλ δηέμνδν ζηελ
πνηεηηθή γξαθή.

Β1 β. Δκθπαζηικά μέζα πος αιζθηηοποιούν ηο πόλο ηηρ ποίηζηρ:
 Σρήκα πξνζσπνπνίεζεο (ζηίρνη 4-5 & 8)
 Σρήκα απνζηξνθήο (ζηίρνη 4 & 8)
 Σρήκα ππεξβαηό (ζηίρνο 6)
 Ζ επαλάιεςε ηεο ιέμεο «θάξκαθα»
 Τν β΄εληθό πξόζσπν θαη θηεηηθή αλησλπκία «ζνπ»
 Ζ ρξήζε ηεο πξνζηαθηηθήο «θέξε»
Β2 α. 1η ενόηηηα: ζη. 1-6. Τν ύθνο ηεο ελόηεηαο είλαη άμεζο θαη οικείο
όπσο απνδεηθλύεηαη από ηελ ελαιιαγή α΄ θαη β΄ εληθνύ πξνζώπνπ θαη ην
βξαρππεξίνδν ιόγν. Παξάιιεια ηα πνιιά ζρήκαηα ιόγνπ (ππαιιαγή,
πξνζσπνπνίεζε, απνζηξνθή, ππεξβαηό) θαζηζηνύλ ην ύθνο ηεο ελόηεηαο
παπαζηαηικό. Τέινο ε ρξήζε ηνπ α΄ εληθνύ πξνζώπνπ ζε ζπλδπαζκό κε
ηελ θηεηηθή αλησλπκία «κνπ» ζηνλ πξώην ζηίρν πξνζδίδνπλ έλα
πξνζσπηθό ηόλν πνπ καο επηηξέπεη λα ραξαθηεξίζνπκε ην ύθνο ηεο
ελόηεηαο σο εξομολογηηικό.
2η ενόηηηα: ζη. 7-9. Τν ύθνο ηεο ελόηεηαο είλαη άμεζο θαη οικείο όπσο
απνδεηθλύεηαη από ηελ ελαιιαγή α΄ θαη β΄ εληθνύ πξνζώπνπ θαη ην
βξαρππεξίνδν ιόγν. Παξάιιεια ηα πνιιά ζρήκαηα ιόγνπ (ππαιιαγή,
πξνζσπνπνίεζε, απνζηξνθή,) θαζηζηνύλ ην ύθνο ηεο ελόηεηαο
παπαζηαηικό. Τέινο ε ρξήζε ηνπ β΄ εληθνύ πξνζώπνπ ζε ζπλδπαζκό κε
ηελ πξνζηαθηηθή «θέξε» θάλνπλ ην ύθνο ηεο ελόηεηαο παπακληηικό.
Β2 β. Τύπνη ηεο δεκνηηθήο: μασαίπι, θάπμακα
Τύπνη ηεο αξραΐδνπζαο: ειρ ζε πποζηπέσυ, εν Φανηαζία και Λόγυ
Ο ζπλδπαζκόο ιέμεσλ ηεο απιήο, θνηλήο ηεο επνρήο ηνπ κε ηύπνπο ηεο
αξραΐδνπζαο δεκηνπξγεί κηα ηδηόηππε πνηεηηθή γιώζζα. Σην
ζπγθεθξηκέλν πνίεκα επηιέγεη ηελ απιή γιώζζα όηαλ θαηαγξάθεη ηα
γεξαηεηά θαη ηε θζνξά πνπ επηθέξνπλ, ελώ θαηαθεύγεη ζε πην ιόγηνπο
ηύπνπο όηαλ αλαθέξεηαη ζηελ πνίεζε θαη ηνλ ηξόπν πνπ απηή
δεκηνπξγείηαη. Έηζη αθελόο απνδίδεη θύξνο ζηηο επηινγέο ηνπ θαη
αθεηέξνπ δεκηνπξγεί έλα άξηην αηζζεηηθό απνηέιεζκα, έλα
ηζνξξνπεκέλν θαη αξκνληθό πνηεηηθό ιόγν.
Γ. Είναι πληγή από υρικτό μαχαίρι: ελδηαθέξνπζα ε ππαιιαγή (θξηθηή
πιεγή από καραίξη) δίλεη παξαζηαηηθά ηελ εηθόλα θζνξάο, ηνλίδνληαο ηε
θξίθε, ηνλ απνηξνπηαζκό πνπ δεκηνπξγεί ην γήραζμα. Ζ επαλάιεςε ηνπ
ζηίρνπ δειώλεη πσο ε θζνξά είλαη ππαξθηή θαη νπζηαζηηθά
αλαπόηξεπηε.
Τα υάρμακά σου… να μη νοιώθεται η πληγή: ν πνηεηήο επηθαιείηαη ηελ
πνίεζε αλ θαη απηή εκθαλίδεηαη κε πεξηνξηζκέλε αλαιγεηηθή ηθαλόηεηα.
Ο πεξηνξηζκέλνο ραξαθηήξαο ηεο όκσο δελ απνηξέπεη ηνλ πνηεηή από ην
λα δεηήζεη θαηαθύγην ζε απηήλ, όπσο απνδεηθλύεη ε πξνζηαθηηθή

«θέξε» θαη ε ρξήζε ηνπ β΄ εληθνύ πξνζώπνπ. Δμάιινπ από ηηο ζέζεηο
ηνπ θαίλεηαη όηη ελδερνκέλσο έρεη βξεη δηέμνδν ζηελ πνίεζε θαη θαηά ην
παξειζόλ.
Γ. Μελαγσολία ηος Ιάζυνορ Κλεάνδπος ποιηηού εν Κομμαγηνή∙ 595
μ. Χ.: Ο ξόινο ηεο πνίεζεο είλαη πεξηνξηζηηθόο, αλαιγεηηθόο θαη βνεζά
ηνλ πνηεηή λα βξεη δηέμνδν ζηα γεξαηεηά. Ζ πνίεζε πξνβάιιεηαη σο
πεγή δσήο, δύλακε αληίζηαζεο, άκπλα ζηε θζνξά πνπ πξνθαινύλ ηα
γεξαηεηά ηόζν ζην ζώκα όζν θαη ζηελ ςπρή ηνπ πνηεηή. Ζ πνηεηηθή
δεκηνπξγία απνηειεί ην θαηαθύγην ηνπ πνηεηή όηαλ απηόο αηζζάλεηαη ηε
βαζαληζηηθή έιεπζε ησλ γεξαηεηώλ.
Όηαν διεγείπονηαι: Ζ πνίεζε βνεζά ηνλ πνηεηή λα δηαηεξεί ζηελ
αησληόηεηα ηα εξσηηθά ηνπ ζθηξηήκαηα θαη νξάκαηα. Τα πνηήκαηα είλαη
απηά πνπ θαηαγξάθνπλ ηα αλνκνιόγεηα εξσηηθά ζπλαηζζήκαηα θαη πνπ
ππνζάιπνπλ ηηο εξσηηθέο επηζπκίεο. Δπνκέλσο κε ηελ πνίεζε
εμσηεξηθεύεη ηα πάζε ηνπ θαη ηαπηόρξνλα ηα δηαηεξεί ζηε κλήκε ηνπ θαη
ηα αλαδεηθλύεη ζην ρξόλν.

14/4/2015
Κική Γημοςλά
Σημείο Αναγνυπίζευρ
Α. *Υπαξμηαθή αλαδήηεζε: Σημείο Αναγνωρίζεως άγαλμα γσναίκας με
δεμένα τέρια / Δεν μπορείς … ηα τέρια ζοσ
*Απνγνήηεπζε θαη παξαίηεζε: εζύ θα πορεσόζοσνα …αιτμάλωηη
*Πξνζσπηθόο πξνβιεκαηηζκόο: εγώ ζε προζθωνώ γσναίκα καηεσθείαν
/ Σε λέω γσναίκα γιαη’ είζ’ αιτμάλωηη

Β1. *Φξήζε απξνζδόθεησλ δεπγώλ π.ρ. εσγονία αγαλμάηων
*Ο γνξγόο θαη αηρκεξόο ζηίρνο π.ρ. Όλοι ζε λένε καηεσθείαν άγαλμα,
εγώ ζε προζθωνώ γσναίκα καηεσθείαν / Έηζι ζε παραγγείλανε ζηο
γλύπηη: αιτμάλωηη / Σε λέω γσναίκα γιαη’ είζ’ αιτμάλωηη
*Δπαλαιήςεηο π.ρ. Όλοι ζε λένε καηεσθείαν άγαλμα, εγώ ζε
προζθωνώ γσναίκα καηεσθείαν
*Μέζα ζηνλ πνηεηηθό ηεο ρώξν, θαηνηθεί ε ίδηα πεξηζηνηρηζκέλε
από ηα άςπρα αληηθείκελα: π.ρ. Όλοι ζε λένε καηεσθείαν άγαλμα, εγώ
ζε προζθωνώ γσναίκα καηεσθείαν / Για ηα δεμένα τέρια ζοσ, ποσ
έτεις όζοσς πολλούς αιώνες ζε γνωρίζω, ζε λέω γσναίκα
Β2. Τν εξέζηζκα γηα ηε ζύλζεζε ηνπ πνηήκαηνο είλαη ην άγαικα πνπ
βξίζθεηαη ζηελ πιαηεία Τνζίηζα θαη ζηνιίδεη ην πάξθν. Τν ζπγθεθξηκέλν
άγαικα είλαη έξγν ηνπ γιύπηε Κώζηα Σεθεξιή θαη ζπκβνιίδεη ηε
ζθιαβηά ηεο Βνξείνπ Ζπείξνπ. Σην άγαικα εηθνλίδεηαη κηα γπλαίθα κε
δεκέλα ηα ρέξηά ηεο πηζζάγθσλα. Απηό αθξηβώο ην ζηνηρείν πξνθάιεζε
θαη ηελ έκπλεπζε ηεο πνηήηξηαο, αθνύ ζην άγαικα αλαγλσξίδεη ηε
γπλαίθα όισλ ησλ επνρώλ πνπ είλαη θαηαπηεζκέλε από ηα θνηλσληθά
δεδνκέλα αιιά θαη ηνλ ίδην ηεο ηνλ εαπηό.
Ζ ζύλδεζε ηνπ κε ηνλ ηίηιν ηνπ πνηήκαηνο είλαη επδηάθξηηε αλ
ζπκπεξηιάβνπκε ζε απηόλ θαη ηνλ ππόηηηιν «άγαικα γπλαίθαο κε δεκέλα
ρέξηα». Τν «ζεκείν αλαγλσξίζεσο» ηεο γπλαίθαο δελ είλαη ε γπλαηθεία
κνξθή ηνπ αγάικαηνο αιιά ηα δεκέλα ρέξηα ηεο πνπ είλαη θαη ζύκβνιν
ηεο θαηαπίεζήο ηεο.

Γ. Αλαηξνπή ηεο εηθόλαο ηνπ ζηίρνπ 5 θαη πξνζαξκνγή ζηε ζθιεξή, ηε
ξεαιηζηηθή πξαγκαηηθόηεηα. Ζ ζηάζε είλαη απνηέιεζκα βίαηεο
παξέκβαζεο, θαηαπίεζεο πνπ αζθήζεθε θαη ηελ θαζήισζε ζ’ απηή ηε
ζέζε (ζέζε ζπκπίεζεο πνπ είλαη ηαπηόρξνλα θαη ζέζε εθθίλεζεο γηα λέα
άικαηα, λέα πεηάγκαηα). Ο ζηίρνο 10 πξνάγεη ηελ απνκπζνπνίεζε ηεο
εηθόλαο, ελώ ε κεηαθνξά ηνλίδεη ηε ζθιεξόηεηα, ηε βηαηόηεηα ηεο
θαηαπίεζεο (ην κάξκαξν σο ζύκβνιν ζθιεξόηεηαο θαη ςπρξόηεηαο).
Γηαθνξεηηθή βίσζε ηεο ζηάζεο θαηαπίεζεο ε νπνία εθιακβάλεηαη απ’
ηελ πνηήηξηα σο αγσλία ειεπζεξίαο, σο άγρνο αλαδήηεζεο, σο δηάζεζε
απνδέζκεπζεο θαη αλεμαξηεηνπνίεζεο.
Γ. Ζ γπλαίθα ζην πνίεκα ηεο Εσήο Καξέιιε εκθαλίδεηαη λα δεζκεύεηαη
από ηελ ύπαξμε ηνπ άλδξα. Ζ γπλαίθα ηεο Εσήο Καξέιιε είρε κάζεη λα
δεη κέζα από ηηο επηινγέο ηνπ άλδξα, λα αηζζάλεηαη κέζα από ηηο
επηζπκίεο ηνπ, λα ζθέθηεηαη κέζα από ηηο αλάγθεο ηνπ. Έηζη ζην
παξειζόλ εκθαληδόηαλ σο κηα ύπαξμε ρσξίο πξνζσπηθέο θηινδνμίεο,
ρσξίο πόζνπο, ρσξίο όλεηξα. Ζ απνδέζκεπζή ηεο από ηα πξόηππα ησλ
αλδξνθξαηνύκελσλ θνηλσληώλ ηεο αλνίγεη βεβαίσο λένπο νξίδνληεο, ηεο
πξνζζέηεη όκσο θαη θόβν γηα ηηο λέεο ηεο επζύλεο.
Ζ γπλαίθα ηεο Γεκνπιά δελ θαηαθέξλεη λα απαιιαγεί από ηηο
δεζκεύζεηο ηνπ θνηλσληθνύ ζπζηήκαηνο. Ο επίινγόο ηεο Σε λέω γσναίκα
γιαη’ είζ’ αιτμάλωηη δελ είλαη παξά κηα πηθξόρνιε δηαπίζησζε ηεο
αδπλακίαο ηεο γπλαίθαο λα απειεπζεξσζεί από ηνπο θνηλσληθνύο
πεξηνξηζκνύο, λα ζπάζεη ηα δεζκά ηεο αηρκαισζίαο ηεο, λα αληηηείλεη ηα
«ζέισ» ηεο θαη ηα «εγώ» ηεο ζηηο επηηαγέο ηνπ θνηλσληθνύ
πεξηβάιινληνο. Αληίζεηα νη επηινγηθνί ζηίρνη ηεο Καξέιιε και πρέπει
μονάτη να είμαι, εγώ, η άνθρωπος εθθξάδνπλ θαη ηελ άπνςε ηεο
δεκηνπξγνύ πσο ε γπλαίθα ζην κέιινλ ζα ζηεξηρζεί ζηνλ εαπηό ηεο, ζηελ
πξνζσπηθόηεηά ηεο, γηα λα πξνζδηνξίζεη ηνπο όξνπο ηεο δσήο ηεο. Όζν
επίπνλε θη αλ είλαη ε πνξεία απνδέζκεπζεο από ηελ παξνπζία ηνπ άλδξα,
ε γπλαίθα απνθαζίδεη λα ηελ αθνινπζήζεη θαη ραξάδεη ηελ πξνζσπηθή
ηεο δηαδξνκή.

19/4/2015
Γηώξγνο Ιωάλλνπ
ΜΔ ΣΟΤ ΠΡΟΦΤΓΙΚΟΤ
ΑΠΑΝΣΗΔΙ
Α. Μπζνπνηεηηθά ζηνηρεία: Ο Ισάλλνπ ζπλεζίδεη λα κπζνπνηεί ηελ
πξαγκαηηθόηεηα, δειαδή λα ηελ εμσξαΐδεη. Τν ζηνηρείν απηό είλαη
έθδειν θαη ζην ζπγθεθξηκέλν θείκελν όηαλ εμηδαληθεύεη ηε δσή ζηνπο
πξνζθπγηθνύο ζπλνηθηζκνύο (Κοςπαζμένοι απ’ ηη δοςλειά … ζε άλλα
πεπιβάλλονηα ζςνανηημένοι, Κάθε θοπά πος θεύγω από κει … να με
κπαηήζοςν ζηιρ παπέερ ηοςρ). Οκνίσο θαη ε ζύλδεζε ησλ πξνζθύγσλ, πνπ
δνπλ ζηνπο πξνζθπγηθνύο ζπλνηθηζκνύο, κε ηνπο αξραίνο ιανύο πνπ
θαηνίθεζαλ ζηελ πεξηνρή ηεο Ισλίαο απνθαιύπηεη ηε κπζνπνηεηηθή
δηάζεζε ηνπ ζπγγξαθέα (Γςπνώ μερ ζηοςρ πποζθςγικούρ ζςνοικιζμούρ …
να ήηαν έηζι η αλήθεια).
Απνκπζνπνηεηηθά ζηνηρεία: Παξάιιεια έθδειε είλαη θαη δηάζεζε ηνπ
Ισάλλνπ λα απνθαιύςεη θαη ηηο άζρεκεο πιεπξέο ηεο πξαγκαηηθόηεηαο,
νπόηε ε καηηά ηνπ γίλεηαη απνκπζνπνηεηηθή. Σην θείκελν Μερ ηοςρ
πποζθςγικούρ ζςνοικιζμούρ απηό γίλεηαη αληηιεπηό όηαλ ζθηαγξαθεί ηε
κνλαμηά θαη ηελ απνμέλσζε ησλ αλζξώπσλ ζηα ζύγρξνλα αζηηθά θέληξα
(Εγώ όμωρ από ηώπα … για να διεςκολύνονηαι οι αηαξίερ.)
Β1 Αληίζεζε: Η αληίζεζε πνπ θπξηαξρεί ζην θείκελν εληνπίδεηαη ζηνλ
ηξόπν δσήο ησλ αλζξώπσλ ζηνπο πξνζθπγηθνύο ζπλνηθηζκνύο θαη ζηηο
κεγαινππόιεηο. Από ηε κηα έρνπκε αλζξώπνπο απόιπηα ζπλδεδεκέλνπο
κε ηηο παξαδόζεηο ηνπο, ηελ ηζηνξία ησλ πξνγόλσλ ηνπο αιιά θαη κεηαμύ
ηνπο θαη από ηελ άιιε αλζξώπνπο πνπ δελ κηινύλ νύηε ζην δηπιαλό ηνπο,
πνπ απνθεύγνπλ αθόκα θαη ην γείηνλά ηνπο.
πλεηξκόο: Ο ζπγγξαθέαο, θαζηζκέλνο ζην «νξηζκέλν» θαθελείν
παξαηεξεί
αξρηθά ηα παηδηά θαη ζπλεηξκηθά ε ζθέςε ηνπ ηνλ νδεγεί
ζηνπο γνλείο ηνπο, ηνπο κεγάινπο πνπ είλαη θαη νη ζακώλεο ηνπ
θαθελείνπ. Είλαη πξόζθπγεο, πνπ ν ζπγγξαθέαο ραξαθηεξίδεη
«αιεζηλνύο», «γλήζηνπο».
(Τν πιήζνο ησλ δηαβαηώλ, ην «πνηάκη ηεο θπιήο ηνπ», ηαπηίδεηαη
ζπλεηξκηθά κε ην πιήζνο ησλ ςπρώλ, πνπ θαηεβαίλνπλ ζηνλ Άδε ηελ
εκέξα ηεο Πεληεθνζηήο.)
Βηωκαηηθόο ραξαθηήξαο: Η πξνζθπγηθή θαηαγσγή ηνπ Ισάλλνπ
(θαηάγεηαη από ηελ Αλαηνιηθή Θξάθε), όπσο θαη ηνπ αθεγεηή.

[Βησκαηηθά ζηνηρεία είλαη επίζεο: Η γέλλεζε ηνπ αθεγεηή ζηελ ίδηα
πόιε (κάιινλ Θεζζαινλίθε) κε ηα παηδηά ησλ πξνζθύγσλ, όπσο θαη ν
Ισάλλνπ γελλήζεθε ζηελ πόιε πνπ θαηάθπγαλ νη γνλείο ηνπ.
Η κνλαρηθή δσή ηνπ αθεγεηή ζηελ πόιε αληηζηνηρεί ζην γεγνλόο όηη θαη
ν Ισάλλνπ ην κεγαιύηεξν κέξνο ηεο δσήο ηνπ ην έδεζε κόλνο ηνπ.
Τν γεγνλόο όηη ν αθεγεηήο παξνπζηάδεηαη γλώζηεο ζξεζθεπηηθώλ θαη
ιατθώλ δνμαζηώλ αιιά θαη κπεκέλνο ζε απηά (ν Ισάλλνπ αζρνιήζεθε κε
ηε ιανγξαθία θαη ηελ θαηαγξαθή ινγνγξαθηθνύ πιηθνύ).
Η ηζηνξηθή θαηάξηηζε ηνπ αθεγεηή. Ο Ισάλλνπ ιόγσ ζπνπδώλ αιιά θαη
πξνζσπηθώλ ελδηαθεξόλησλ γλώξηδε πνιύ θαιά ηελ ηζηνξία ηνπ ηόπνπ
ηνπ.]
Παξέθβαζε: «Κη όκσο ηα ηειεπηαία ρξόληα … Πνιύ αξγά, λνκίδσ.» Ο
αθεγεηήο κε απηή ηελ παξέθβαζε ζηελ αθήγεζε ηνπ αλαθέξεηαη ζηνλ
ζθιεξό θαη απάλζξσπν ηξόπν κε ηνλ νπνίν αληηκεησπίζηεθαλ νη
πξόζθπγεο. Με θαπζηηθό ηξόπν ν ζπγγξαθέαο ζηειηηεύεη όινπο απηνύο
(θαη θπξίσο ηνπο θξαηηθνύο θνξείο) πνπ δελ αγθάιηαζαλ ην θνκκάηη απηό
ηνπ Ειιεληζκνύ, αιιά πξνζπάζεζαλ λα ην δηαζπάζνπλ θαη λα ζπείξνπλ
ηε δηρόλνηα. Η λέα παηξίδα αληηκεηώπηζε ηνπο πξόζθπγεο πνιιέο θνξέο
σο «κεηξηά» θαη νδήγεζε θάπνηνπο ζηε κεηαλάζηεπζε, ώζηε λα δνπλ
πιένλ όρη ελσκέλνη, αιιά δηαζθνξπηζκέλνη. Εδώ ην θιίκα αιιάδεη θαη ν
ελζνπζηαζκόο γηα ηνπο πξόζθπγεο κεηαηξέπεηαη ζε νξγή γηα ηνπο
εθκεηαιιεπηέο ηνπο.
Β2 α. Ο αθεγεηήο θαπρηέηαη πωο κπνξεί λα μερωξίζεη ηηο θπιεηηθέο
νκάδεο. Σελ ηθαλόηεηά ηνπ απηή ηε ζηεξίδεη:
ζηελ εμάζθεζή ηνπ
ζηελ παξαηεξεηηθόηεηά ηνπ
ζηελ πξνζνρή ζηε ιεπηνκέξεηα
ζηε κεγάιε ηνπ απηνπεπνίζεζε ζην ζέκα απηό.
Λ.ρ. αλαγλσξίδεη ηνπο Πνληίνπο από ηελ θνξκνζηαζηά, ηελ νκηιία, ην
κειαρξηλό ηνπο ρξώκα.

Β2 β. Τν ζρήκα ηνπ θύθινπ δηαηεξεί αδηάζπαζην θαη ππνγξακκίδεη ην
ζέκα ηνπ θεηκέλνπ, δειαδή ηε δεζηαζηά ηεο δσήο ζηνπο πξνζθπγηθνύο
ζπλνηθηζκνύο θαη ηε κνλαμηά ζηηο κεγαινππόιεηο. Ο αθεγεηήο, ιόγσ ηεο
ςπρνινγηθήο θόξηηζεο πνπ ηνπ πξνθαιεί ε κνλαμηά θαη ε απνμέλσζε ηνπ
ζύγρξνλνπ ηξόπνπ δσήο, δειώλεη όηη δειεύεη όζνπο δνπλ ζηνλ ηόπν ηνπο
θνληά ζηνπο δηθνύο ηνπο αλζξώπνπο. Η δήιηα ηνπ δελ είλαη
θαθνπξναίξεηε αιιά γεκάηε παξάπνλν θαη λνζηαιγία γηα όζνπο δελ
έρνπλ απνθνπεί από ηηο ξίδεο ηνπο, γη’ απηνύο πνπ αλ θη έγηλαλ
πξόζθπγεο δελ απνθόπεθαλ από ηε «ξάηζα» ηνπο. Γη’ απηό θαη ζην ηέινο

κε ηελ επρή ηνπ δειώλεη πσο είλαη πξνηηκόηεξε ε δσή κέζα ζ’ έλα
πξνζθπγηθό ζπλνηθηζκό καδί κε ηνπο αλζξώπνπο ηεο ξάηζαο ηνπ, παξά ε
κνλαμηά κέζα ζηε ζύγρξνλε κεγαινύπνιε.
Γ. Ο αθεγεηήο αθνύ έρεη νινθιεξώζεη ηηο ζθέςεηο ηνπ ηόζν γηα ηνπο
πξόζθπγεο όζν θαη γηα ηελ θαηαγσγή ηνπ απνθαζίδεη λα θύγεη από ην
θαθελείν ηνπ πξνζθπγηθνύ ζπλνηθηζκνύ. Καηά ηελ απνρώξεζή ηνπ νη
πξόζθπγεο ηνλ απνραηξεηνύλ, αλ θαη δελ ηνλ γλσξίδνπλ. Όπσο ν ίδηνο
δηεπθξηλίδεη απηό νθείιεηαη ζην γεγνλόο πσο αληηιακβάλνληαη όηη θαη
απηόο είλαη πξόζθπγαο, όηη είλαη ζαλ θη απηνύο. Αηζζάλνληαη πσο ζηηο
θιέβεο ηνπ θπιάεη πξνζθπγηθό αίκα, όπσο θαη ν ίδηνο ληώζεη γηα απηνύο.
Μπνξεί λα είλαη άγλσζηνη κεηαμύ ηνπο σζηόζν δηαηζζάλνληαη πσο ηνπο
ελώλεη ε θνηλή θαηαγσγή ηνπο είλαη θαη απηόο παηδί πξνζθύγσλ. Παξόιε
όκσο ηελ αλνκνιόγεηε επηζπκία λα επηθνηλσλήζνπλ κεηαμύ ηνπο δελ ηνλ
θαινύλ ζηηο παξέεο ηνπο γηαηί πξνθαλώο απηόο κε ηε ζηάζε ηνπ δελ ηνπο
ην επηηξέπεη. Αο κελ μερλάκε όηη ν αθεγεηήο δεη έμσ από ηνπο
πξνζθπγηθνύο ζπλνηθηζκνύο θαη δελ έρεη ελζσκαησζεί ζηηο κηθξέο
θνηλσλίεο ησλ πξνζθύγσλ.
Γ. Οκνηόηεηεο :
 Ο αθεγεηήο θαη ζηα δύν θείκελα θάζεηαη ζε θάπνην θαθελείν θαη
παξαηεξεί ηνλ θόζκν γύξσ ηνπ.
 Καη ζηα δύν θείκελα ζπγθξίλνληαη δύν θόζκνη: ζηνπο «πξνζθπγηθνύο
ζπλνηθηζκνύο» ε δσή ησλ πξνζθύγσλ κέζα ζηνπο ζπλνηθηζκνύο ζε
αληίζεζε κε ηνλ αζηηθό ηξόπν δσήο θαη ζηελ «εμαίζηα αζηηθή καο
θνηλσλία» ν ηξόπνο δσήο ησλ εξγαηώλ ζε ζρέζε κε ηνλ ηξόπν δσήο
ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ.
 Ο αθεγεηήο θαη ζηα δύν θείκελα εύρεηαη λα δνύζε κηα δηαθνξεηηθή
δσή: ζηνπο «πξνζθπγηθνύο ζπλνηθηζκνύο» λα δνύζε καδί κε ηνπο
πξόζθπγεο ζε έλα πξνζθπγηθό ζπλνηθηζκό ελώ ζηελ «εμαίζηα αζηηθή
καο θνηλσλία» εύρεηαη λα κπνξνύζε λα αιιάμεη επάγγεικα θαη λα
γίλεη θη απηόο εξγάηεο.
 Καη ζηα δύν θείκελα ε γιώζζα είλαη απιή θαζεκεξηλή, ην ύθνο ιηηό
θαη νηθείν θαη απνθεύγνληαη νη κεινδξακαηηζκνί.
Γηαθνξέο:
 Σηνπο «πξνζθπγηθνύο ζπλνηθηζκνύο» ν αθεγεηήο ζαπκάδεη ηνλ ηξόπν
δσήο ησλ πξνζθύγσλ ελώ ζηελ «εμαίζηα αζηηθή καο θνηλσλία»
δειεύεη ηε δσή ησλ εξγαηώλ.
 Σηνπο «πξνζθπγηθνύο ζπλνηθηζκνύο» ν αθεγεηήο είλαη πξόζθπγαο
πνπ επέιεμε λα δεη έμσ από ηνπο ζπλνηθηζκνύο ελώ «εμαίζηα αζηηθή
καο θνηλσλία» δελ αλήθεη ζηελ ηάμε ησλ εξγαηώλ.

3/5/2015
Γιώργος Ιωάννοσ
Στοσ Κεμάλ το σπίτι
Α. Ο Ισάλλνπ γλσξίδεη λα ειέγρεη ηε θόξηηζε θαη ηε ζπγθίλεζε ησλ
πξνζώπσλ θαη λα απνθεύγεη ηνπο κεινδξακαηηζκνύο. Σην ζπγθεθξηκέλν
θείκελν απηό γίλεηαη θαλεξό ζηε ζπκπεξηθνξά ηεο γπλαίθαο, ε νπνία
όηαλ βιέπεη ην παηξηθό ηεο ζπίηη παξνπζηάδεηαη λα δηαθαηέρεηαη από
έλαλ πόλν βνπβό, κηα αμηνπξεπή λνζηαιγία θαη δελ εθθξάδεηαη κε
έληνλεο θσλέο θαη ζξήλνπο. Αθόκα θη όηαλ βιέπεη ην ζπίηη
θαηεζηξακκέλν από ηνπ βνκβαξδηζκνύο ζιίβεηαη θαη κέζα ηεο ππνθέξεη
ρσξίο όκσο λα ζπαξάδεη θαη λα ζξελεί κε ηξόπν νμύ.
Όκνηα θαη όηαλ ε νηθνγέλεηα ηνπ αθεγεηή εθθξάδεη ηα ζπλαηζζήκαηά
ηεο απέλαληη ζηε γπλαίθα ζπγθξαηεκέλα θαη κε κέηξν. Αξρηθά ηε
ζπκπαζνύλ θαη είλαη θαινπξναίξεηνη απέλαληί ηεο, ζηε ζπλέρεηα
ηαξάδνληαη, όηαλ αληηιακβάλνληαη ηελ ηνπξθηθή θαηαγσγή ηεο θαη ηέινο
ηε ζπκπνλνύλ θαη ζπλαηζζάλνληαη ηε λνζηαιγία ηεο. Η κόλε πεξίπησζε
πνπ μεθεύγεη από ηα όξηα είλαη όηαλ αλαθέξεηαη ζην ζπηηνλνηθνθύξε ηνπ
θαη ζηνπο εξγνιάβνπο. Εθεί γίλεηαη έληνλα εηξσληθόο, γηαηί επηθξίλεη ην
λέν ηξόπν δσήο θαη ηα λέα ήζε πνπ απηνί πξνβάιινπλ.
Σηελ απνθπγή ηνπ κεινδξακαηηζκνύ ζπληείλνπλ θαη ην απιό,
θαζεκεξηλό ιεμηιόγην, ην απιό ύθνο θαη ν εμνκνινγεηηθόο ηόλνο.
Β1. Σπλζήθε ηεο Λνδάλεο 1923, ε νπνία αθνξνύζε ηελ αληαιιαγή
ειιεληθώλ πιεζπζκώλ ηεο Τνπξθίαο κε ηνπο κνπζνπικάλνπο πνπ
θαηνηθνύζαλ ζηνλ ειιεληθό ρώξν. Η ζπλζήθε απηή όξηζε ηε κνίξα ηεο
γπλαίθαο, όπσο θαη ρηιηάδσλ άιισλ πξνζθύγσλ θαη από ηηο δύν ρώξεο.
Με βάζε απηή ε γπλαίθα ππνρξεώζεθε λα εγθαηαιείςεη ην ζπίηη ηεο
θαζώο θαη ηελ πόιε όπνπ γελλήζεθε θαη έδεζε ηα πξώηα ρξόληα ηεο δσήο
ηεο (μια και η ανηαλλαγή ηων πληθςζμών είσε γίνει με βάζη ηη θπηζκεία
και όσι ηη γλώζζα.).
Ο ειιελντηαιηθόο πόιεκνο 1940-1941 αθνύ κηα βόκβα ησλ Ιηαιώλ
ηζάθηζε ηε κνπξηά ηεο απιήο ηνπ ζπηηηνύ ηεο γπλαίθαο θαη παξάιιεια
θαηάζηξεςε ην ζπίηη, ρσξίο βέβαηα λα ην γθξεκίζεη. Η γπλαίθα θάζεηαη
ζπληεηξηκκέλε ζην «αθξάην θαηώθιη» ηνπ ζπηηηνύ ηεο θαη βέβαηα
ζπλεηδεηνπνηεί πσο ζύληνκα ην ζπίηη ησλ παηδηθώλ ηεο ρξόλσλ δε ζα
ππάξρεη. Ο πόιεκνο, ινηπόλ, ηεο ζηεξεί θαη ην ζπίηη ησλ παηδηθώλ θαη
εθεβηθώλ ηεο ρξόλσλ, πνπ επηζθεπηόηαλ ηαθηηθά γηα λα θαηαιαγηάδεη ηε

λνζηαιγία ηεο (Μηα ηηαιηάληθε κπόκπα είρε ζαξώζεη ηελ ληνπηηά θη είρε
ξεκάμεη ην θαιαθακσκέλν μπιόδεην ζπίηη, ρσξίο λα θαηαθέξεη λα ην
γθξεκίζεη.).
Β2. Αληίζεζε: ηο καλακαμωμένο ξςλόδεηο ζπίηι – μια πολςκαηοικία απ’
ηιρ πιο θπικαλέερ. Με ηελ αληίζεζε απηή πξνβάιιεηαη ε νκνξθηά ησλ
παιηώλ ζπηηηώλ κε ηα γήηλα ζηνηρεία ηνπο, όπσο ην μύιν, θαη
αληηπαξαηίζεηαη ζηηο αθαιαίζζεηεο θαη ςπρξέο πνιπθαηνηθίεο ηεο
λεόηεξεο επνρήο. Έηζη γίλεηαη εκθαλήο θαη ε απνζηξνθή ηνπ αθεγεηή
πξνο ηε λέα αξρηηεθηνληθή αληίιεςε πνπ απνκαθξύλεη ηνλ άλζξσπν από
ην θπζηθό ηνπ πεξηβάιινλ θαη ηνλ πεξηνξίδεη ζε ρώξνπο κηθξνύο θαη
ηππνπνηεκέλνπο.
Σπλεηξκόο: αν γίνει αςηό … και ηην παλιά δόξα. Ο αθεγεηήο από ην
θηίζηκν ηεο λέαο πνιπθαηνηθίαο αξρίδεη λα ζπκάηαη ην θηίζηκν ηεο
παιηόηεξεο θαζώο θαη ηελ εύξεζε ηνπ ςεθηδσηνύ, ην νπνίν ζαύκαδε όιε
ε γεηηνληά. Με αθνξκή απηό ζίγεη γηα άιιε κηα θνξά ηελ αζηηθνπνίεζε
θαη ηελ ππνβάζκηζε ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο γηα ράξε ηνπ θέξδνπο.
Βησκαηηθόο ραξαθηήξαο: απνθαιύπηεηαη από ηελ αλαθνξά ζηε
Θεζζαινλίθε θαζώο θαη ζηελ πξνζθπγηθή θαηαγσγή ηνπ.
Εηξσλεία: ο ζισαμένορ ζπιηονοικοκύπηρ μαρ. Η ελέξγεηα ηνπ
ζπηηνλνηθνθύξε λα δηνρεηεύζεη ην βόζξν ζην πεγάδη βξίζθεη ηνλ
αθεγεηή εληειώο αληίζεην. Γη’ απηόλ ην πεγάδη είλαη έλα ζηνηρείν πνπ
ζπλδέεη ηνλ άλζξσπν κε ηε κεηέξα γε θαη δηαθσλεί κε ηε ζπλήζεηα ησλ
αλζξώπσλ λα ζπάλε ηα δεζκά κε ηε γε ζην όλνκα ηνπ ρξήκαηνο θαη ηνπ
θέξδνπο.
Γ. Τα ζηνηρεία πνπ ζπλδένπλ ηε γπλαίθα κε ην ζπίηη ηεο είλαη ε ην
πεγάδη, ε κνπξηά θαη ην θαηώθιη. Κάζε θνξά πνπ επηζθέπηεηαη ην ζπίηη
ηεο δεηά λα πηεη λεξό από ην πεγάδη θαη όηαλ ζ’ απηό δηνρεηεύεηαη ν
βόζξνο αξλείηαη λα πηεη ην λεξό ηεο βξύζεο θαη βνπξθώλεη. Σε ζρέζε κε
ηε κνπξηά δεηά κνύξα γηα λα θάεη θαη κάιηζηα ηελ πξώηε θνξά δήηεζε
θαη ζπόξν γηα λα ηνλ θπηέςεη ζηελ απιή ηνπ θαηλνύξηνπ ηεο ζπηηηνύ. Η
ζηελαρώξηα ηεο είλαη πξνθαλώο πνιύ κεγάιε όηαλ ε κνπξηά
θαηαζηξάθεθε από ηελ ηηαιηθή βόκβα. Ιδηαίηεξε είλαη ε λνζηαιγία ηεο
γηα ην θαηώθιη ηνπ ζπηηηνύ, όπνπ θάζνληαλ πάληα όηαλ επηζθεπηόηαλ ην
ζπίηη ηεο θαη από εθεί έξηρλε θιεθηέο καηηέο ζηελ απιή. Απηό ην
αληηιακβαλόκαζηε ζην ηέινο ηνπ θεηκέλνπ πνπ ε γξηά ζπκάηαη πσο ε
θόξε ηνπ κπέε – καπξνθνξεκέλε γπλαίθα πηα – θηινύζε ην θαηώθιη
θεύγνληαο.
Γ. Ομοιότητες:
Καη ζηα δύν θείκελα νη πξσηαγσληζηέο εθθξάδνπλ ζπγθξαηεκέλα ηε
λνζηαιγία ηνπο πξνο ηα αληηθείκελα ηνπ ζπηηηνύ ηνπο. Ειέγρνπλ ηα

ζπλαηζζήκαηά ηνπο, βνπξθώλνπλ ρσξίο όκσο αθξόηεηεο ζηε
ζπκπεξηθνξά ηνπο.
Καη νη δύν είλαη ζπλδεδεκέλνη κε ζπγθεθξηκέλα αληηθείκελα ηνπ
ζπηηηνύ πνπ πξνθαλώο ηνπο ζπκίδνπλ ηελ παηδηθή θαη εθεβηθή ηνπο
ειηθία.
Η θαηαγξαθή ηεο λνζηαιγίαο ηνπο γίλεηαη κε ηξόπν ιηηό, απιό ρσξίο
κεινδξακαηηζκνύο.

10/5/2015
Αλέξανδπορ Παπαδιαμάντηρ
ΟΝΔΙΡΟ ΣΟ ΚΤΜΑ
Α. Θέκαηα - κνηίβα:
 Ο εμέρσλ ξόινο ηεο θύζεο: Ο Παπαδηακάληεο εμπκλεί ην ξόιν ηεο
θύζεο θαη ζεσξεί πσο κόλν δώληαο θνληά ζηε θύζε ν άλζξσπνο είλαη
αιεζηλόο, επηπρηζκέλνο (Η ηειεσηαία τροληά … όιος ο αηγηαιός θαη ηα
βοσλά.). ελδεηθηηθό ηεο αγάπεο ηνπ γηα ην θπζηθό ηξόπν δσήο είλαη
θαη νη ιεπηνκεξείο θαη ηαπηόρξνλα ιπξηθέο πεξηγξαθέο ηεο θύζεο (Η
πεηρώδες, απόηοκος αθηή ηοσ, … ηες πλοής ηωλ θραγγέιηολ).
 Ο αλέθηθηνο έξσηαο: Ο αθεγεηήο έιθεηαη εξσηηθά από ηε κηθξή
Μνζρνύια, ηελ αληςηά ηνπ θπξ-Μόζρνπ. Απηό ην αληηιακβάλεηαη ν
αλαγλώζηεο αξρηθά από ηελ πιεζώξα ησλ επηζέησλ θαη ησλ
εθθξαζηηθώλ κέζσλ πνπ ρξεζηκνπνηεί γηα λα πεξηγξάςεη ηε
Μνζρνύια (Ήηολ ωραία κειατροηλή … ηολ τρώηα ηοσ προζώποσ ηες).
Σηε ζπλέρεηα, παξνκνηάδεη ηελ Μνζρνύια κε ηελ αγαπεκέλε ηνπ
θαηζίθα ζηελ νπνία κάιηζηα έδσζε ην ίδην όλνκα. Η νκσλπκία απηή
απνθαιύπηεη ηελ αλνκνιόγεηε έιμε ηνπ βνζθνύ γηα ηε λεαξή
Μνζρνύια. Επεηδή ην θνξίηζη απνηειεί απιεζίαζην όλεηξν γη’ απηόλ
ππνθαζηζηά ηελ αγάπε ηνπ κε ηελ αγάπε γηα ηελ θαηζίθα,
πξνβάιινληαο ζ’ απηήλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ.
Β1 α. Τν δηήγεκα είλαη γξακκέλν ζηελ ηδηόηππε πξνζσπηθή γιώζζα ηνπ
Παπαδηακάληε ζηελ νπνία εκθαλίδνληαη ζηνηρεία ιόγηα (ζσγάηερ,
σπέθωζθελ, οπώρας θ.α.), ηύπνη ηεο γιώζζαο ηνπ Επαγγειίνπ (Εης ηο
όλοκα ηοσ Παηρός….θ.α.) , ηύπνη ηεο ηνπηθήο δηαιέθηνπ (λ’ αξγνινγήζεη
θ.α.).Φαξαθηεξηζηηθά είλαη θαη ηα δάλεηα από άιια θείκελα (π.ρ. ην
ρσξίν από ην «Άζκα Αζκάησλ»).
Η ρξήζε ηεο ιόγηαο γιώζζαο εμεγείηαη από ηηο ζπνπδέο ηνπ θαζώο θαη
από ην γεγνλόο όηη ζύζζσκε ε πεδνγξαθία ηεο επνρήο θαιιηεξγεί ηελ
θαζαξεύνπζα. Η επηινγή ηεο ζθηαζίηηθεο δηαιέθηνπ εμεγείηαη από ηελ
θαηαγσγή ηνπ ζπγγξαθέα θαη επηιέγεηαη ζηα δηαινγηθά κέξε ή όηαλ
παξνπζηάδνληαη εξγαζίεο ησλ ιατθώλ αλζξώπσλ ηνπ λεζηνύ.
Τέινο , ζε πνιιά ζεκεία ν ιόγνο δηαζέηεη κνπζηθόηεηα θαη ξπζκό,
ζηνηρεία δειαδή πνπ ζπλαληάκε ζηελ πνίεζε.

Β1 β. Εθθξαζηηθά κέζα:
 Επίζεηα: σξαία, κειαρξνηλή, ειηνθαπκέλε, σρξά, ξνδίλε,
ρξπζαπγίδνπζα, ιεπθόηεξνο.
 Παξνκνηώζεηο: σο πηελόλ ηνπ αηγηαινύ, εθαίλεην λα νκνηάδεη κε ηελ
λύκθελ ηνπ άζκαηνο.
 Μεηαθνξέο: ζεξκόαηκνο, νη νθζαικνί ζνπ πεξηζηεξαί.
 Υπεξβνιή: απείξσο ιεπθόηεξνο
 Ομύκσξν: σρξά, ξνδίλε.
 Τξηκεξέο: σρξά, ξνδίλε, ρξπζαπγίδνπζα.
Η Μνζρνύια πξνβάιιεηαη σο πξόηππν νκνξθηάο, κε ηξόπν ιπξηθό πνπ
ηελ θαζηζηά σο ηδαληθή.
Β2. Ο αθεγεηήο ζην ζπγθεθξηκέλν απόζπαζκα παξνπζηάδεηαη λα δεη ζην
λεζί ηνπ, ηε Σθηάζν, θαη λα εξγάδεηαη σο βνζθόο ηεο Μνλήο ηνπ
Επαγγειηζκνύ. Είλαη έλαο άλζξσπνο πνπ θαζεκεξηλά έξρεηαη ζε επαθή
κε ηε θύζε θαη κεηαμύ ηνπο δεκηνπξγείηαη κηα ζρέζε αιιειεμάξηεζεο
θαη αιιεινδηακόξθσζεο. Η θύζε ηνλ θάλεη λα αηζζάλεηαη όκνξθνο θαη
ξσκαιένο θαη παξάιιεια ηνλ θαζηζηά εζηθά νινθιεξσκέλν. Γη’ απηό δε
ζα ήηαλ άζηνρν λα εηπσζεί πσο ε ζρέζε ηνπο είλαη επηπιένλ θαη εζηθή.
Η δσή θνληά ζην θπζηθό πεξηβάιινλ ηνλ θαζηζηά απηάξθε,
νινθιεξσκέλν θαη γη’ απηό κόλν κέζα ζ’ απηήλ ληώζεη ειεύζεξνο. Η
δπλαηόηεηά ηνπ λα γεύεηαη ηελ νκνξθηά ηεο θαη λα δεη κέζα ζηελ εξεκία
ηεο θαζώο θαη ε απεξαληνζύλε ηεο ηνλ θάλεη λα αηζζάλεηαη πιήξεο.
Είλαη επηπρηζκέλνο θαη ζεσξεί όηη ε θύζε ηνλ θάλεη λα αηζζάλεηαη
πξαγκαηηθόο άλζξσπνο
Γ. Ο θπξ – Μόζρνο παξνπζηάδεηαη σο έλαο άλζξσπνο πνπ ελδηαθέξεηαη
πνιύ γηα ηελ απόθηεζε νηθνλνκηθήο δύλακεο θαη γη’ απηό θξνληίδεη λα
αγνξάζεη ηα θηήκαηα ησλ γεσξγώλ θαη λα κεγαιώζεη ην ρσξάθη ηνπ.
Επηζπκεί λα είλαη ν άξρνληαο ηνπ ηόπνπ θαη ην θαηαθέξλεη αθνύ έρεη έλα
κηθξό πύξγν γηα θαηνηθία θαη έλα ηεξάζηην θηήκα πνπ ην έρεη
πεξηηνηρίζεη γηα λα θξαηά καθξηά ηνπο θαηνίθνπο ηνπ λεζηνύ. Επηπιένλ
έρεη πηνζεηήζεη ηελ αληςηά ηνπ, πνπ ήηαλ νξθαλή, ηελ νπνία νλόκαζε
Μνζρνύια. Η νκσλπκία ηνπο θαζώο θαη ην γεγνλόο όηη ηελ απαξηζκεί
ηζόηηκα κε ηα αγαπεκέλα ηνπ αληηθείκελα δειώλνπλ πσο ν θπξ – Μόζρνο
αληηκεηώπηδε ηε Μνζρνύια σο πξνέθηαζή ηνπ, σο κέξνο ηεο πεξηνπζίαο
ηνπ.
Ο αθεγεηήο ραξαθηεξίδεη ηνλ θπξ – Μόζρν σο «ιίαλ ηδηόηξνπνλ»,
γηαηί δελ εθηηκά ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν επέθηεηλε ηελ πεξηνπζία ηνπ.
«Έπεηζε κεξηθνύο πησρνύο γείηνλαο λα ηνπ πσιήζνπλ ηνπο αγξνύο ησλ»,
αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά ν αθεγεηήο, νπόηε όινη αληηιακβαλόκαζηε όηη
εθκεηαιιεύηεθε ηελ αλάγθε ησλ γεσξγώλ θαη αγόξαζε ηα θηήκαηά ηνπο

ζε πνιύ ρακειή ηηκή. Παξάιιεια ν αθεγεηήο ελνριείηαη θαη από ην
γεγνλόο πσο ν θπξ – Μόζρνο επηζπκνύζε λα δεη απνκνλσκέλνο, ρσξίο λα
έρεη επαθή κε ηνπο ππόινηπνπο λεζηώηεο. Γηα ηνλ αθεγεηή ν θπξ –
Μόζρνο είλαη εθθξαζηήο ηνπ αζηηθνύ ηξόπνπ δσήο θαη ηεο θνηλσληθήο
αδηθίαο.
Γ. Ομοιότητερ :
 Καη ζηα δύν θείκελα νη θνπέιεο παξνκνηάδνληαη κε πνπιηά (ως πηελόλ
ηοσ αηγηαιού – ηα κάηηα ζοσ είλαη περηζηέρηα).
 Γίλεηαη αληηζηνηρία ησλ θνξηηζηώλ κε θαηζίθα (κοσ εθαίλεηο λα
οκοηάδεη … Μοζτούιαλ – Η θόκε ζοσ είλαη θοπάδη γίδα).
 Υπνγξακκίδεηαη θαη πξνβάιιεηαη ε νκνξθηά ησλ δύν θνξηηζηώλ
(ωραία – όκορθε).
Γιαφοπέρ :
 Σην «Άζκα Αζκάησλ» έρνπκε πνιιέο αλαθνξέο θαη εθηελείο
πεξηγξαθέο ζηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνζώπνπ (κάηηα,
θόκε, δόληηα, ρείιε, κάγνπιν), ελώ ζην «Όλεηξν ζην Κύκα»
αλαθέξεηαη γεληθά ζην πξόζσπό ηεο.
 Σην «Άζκα Αζκάησλ» δε γίλεηαη θακία αλαθνξά ζην ραξαθηήξα ξεο
θόξεο, ελώ ζην «Όλεηξν ζην Κύκα» αλαθέξεηαη όηη ήηαλ δσεξή θαη
αλήζπρε (ζεξκόαηκνο θαη αλήζπρνο).

