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Α. Τα τρία ερωτήματα: 

• Τι λέει το κείμενο 
(περιεχόμενο);

• Πώς το λέει (γλώσσα, λεξιλόγιο, 
ύφος εκφραστικά μέσα, 
αφηγηματικές τεχνικές  και 
αφηγηματικοί τρόποι κ.ά. );

• Γιατί το λέει έτσι (πώς 
σχετίζεται με τις προθέσεις του 
συγγραφέα, την εποχή του,  το 
διάλογο με άλλα κείμενα -
διακειμενικότητα, τα  
λογοτεχνικά ρεύματα);



Β. ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΕΙΚΤΩΝ

Επιλέγουμε δείκτες 
λογοτεχνικού γραμματισμού 
και δείκτες αξιακού περιεχομένου

Κατά την επιλογή, λαμβάνουμε υπόψη τη βασική αρχή: 

Μορφή, αξίες και περιεχόμενο συνεξετάζονται συνδυαστικά. 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ  (από το κείμενο των δεικτών)

Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση: να αντιλαμβάνονται τη σχέση 
λογοτεχνικής μορφής και περιεχομένου. 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
• 1. γλωσσικά και υφολογικά γνωρίσματα, καθώς και εκφραστικά μέσα 

/τεχνικές στα ποιητικά, θεατρικά και πεζογραφικά κείμενα 
• 2. η νοηματική και αισθητική λειτουργία των πιο πάνω στοιχείων, σε 

συνάρτηση με το περιεχόμενο των λογοτεχνικών κειμένων 



Α. Γενικά

• Ό,τι περιέχεται σε ένα σχήμα, μια
μορφή, καλείται περιεχόμενο.

• Δεν υπάρχει περιεχόμενο χωρίς
μορφή, αποτελούν ένα ενιαίο και
αδιαίρετο σύνολο.

• Με τη μορφή γίνεται προσιτό και
αποκτά αξία το έργο. Η μορφή
δίνει νόημα και προκαλεί την
αισθητική συγκίνηση του έργου.
Για την προβολή αυτή ο κάθε
καλλιτέχνης χρησιμοποιεί
τρόπους/ τεχνικές και εκφραστικά
μέσα.

• Η μορφή είναι ο τρόπος ύπαρξης
και έκφρασης του περιεχομένου.



Β. Ειδικότερα
• Περιεχόμενο ενός έργου τέχνης είναι το νόημά του, οι ιδέες

του, οι σκοποί του. «Η παρορμητική εμπειρία απ’ όπου
ξεκινάει ένα έργο τέχνης, τα συναισθηματικά βιώματα που
είναι δεμένα με αυτήν την εμπειρία, η ψυχική στάση του
δημιουργού και το συνακόλουθα εκφραζόμενο νόημα – όλα
αυτά αποτελούν το περιεχόμενο του έργου τέχνης.»
(Πετρίτης, 1992, σελ.31)

Μια βασική διευκρίνιση:

Συχνά όμως  συγχέεται το θέμα ενός έργου με το περιεχόμενο
του. 

(Fischer, 1963, σελ. 170-177, υποκεφάλαιο: Θέμα, περιεχόμενο, 
νόημα και μορφές) 



Θέμα είναι ένα συγκεκριμένο κομμάτι της πραγματικότητας
που γύρω από αυτό αναπτύσσεται το περιεχόμενο […]

Το περιεχόμενο ενός θέματος είναι κάτι πολυπλοκότερο από το
θέμα. Όση σημασία κι αν έχει η επιλογή του θέματος, το
περιεχόμενο ενός έργου τέχνης δεν καθορίζεται τόσο από τι
αλλά από το πώς παριστάνεται, με ποιον τρόπο ο καλλιτέχνης
(συνειδητά ή ασυνείδητα) εκφράζει τις ποικίλες τάσεις
(λογοτεχνικές, κοινωνικές) της εποχής του και ποια μορφή
δίνει στο υλικό του.



• Το θέμα δηλαδή αυτό καθ’ αυτό είναι ένα παθητικό στοιχείο
που ενεργοποιείται από τα υπόλοιπα στοιχεία του έργου και
εξαρτάται από τη θέση που θα πάρει ο καλλιτέχνης απέναντί
του. Για το λόγο αυτό το ίδιο θέμα μπορεί να παρουσιαστεί με
διαφορετικές προεκτάσεις και οπτικές και με διαφορετικές
μορφές. (βλ. αναλυτικό πρόγραμμα Γυμνασίου)

Παρόλα αυτά, η επιλογή του θέματος δεν είναι ασήμαντη, καθώς
στην εξέλιξη της τέχνης στο νέο θέμα εκφράζεται μια νέα
κοινωνική κατάσταση, νέες κοινωνικές συνθήκες.

(π.χ. η μετατροπή των μεγαλόπνοων εξάρσεων της παλαμικής ποίησης σε έναν

πιο πεσσιμιστικό τόνο από τη γενιά του Καρυωτάκη είναι δείκτης κοινωνικών
ανακατατάξεων της εποχής – ανάλογη παρατήρηση μπορεί να γίνει και σε
μορφικό επίπεδο).



Σύμφωνα με τους ρώσους φορμαλιστές που
αποθέωσαν τον ρόλο της μορφής στην λογοτεχνία

Μορφή ενός έργου τέχνης είναι ο τρόπος που
μεταδίδεται το περιεχόμενο του έργου στο δέκτη.
Φόρμα είναι η εσωτερική οργάνωση, ο δομικός
σκελετός, που σε κάθε είδος τέχνης κτίζεται από
ιδιότυπα υλικά - μέσα και προβάλλει, θεμελιώνει και
εκφράζει το περιεχόμενο.



Στην περίπτωση της μορφής υπάρχει μια άλλη σύγχυση όπου η
μορφή ενός έργου τέχνης ταυτίζεται με τα επιμέρους
εκφραστικά μέσα.

Για παράδειγμα, στην λογοτεχνία οι λέξεις θεωρούνται μορφή,
στη ζωγραφική το χρώμα κτλ. Αυτά, όμως είναι ένα μέρος της
μορφής.

Η μορφή ενός έργου είναι η σύνθεση όλων των μέσων που
οδηγεί στο αποτέλεσμα, είναι η συγκρότηση του καλλιτεχνικού
υλικού η οποία ενσαρκώνει μια νέα συγκίνηση και δεν
βρίσκεται στα στοιχεία αυτού του υλικού παρμένα χωριστά και
ασύνδετα.

Χρειάζεται ωστόσο πάντα προσοχή να μην καταλήξουμε σε μια
φορμαλιστικού – δομικού τύπου προσέγγιση που το
περιεχόμενο μένει δευτερεύον στοιχείο στο περιθώριο.



Η οργανική μορφή αποτελεί χαρακτηριστικό της
λογοτεχνικότητας (…) είναι εκείνο ακριβώς που διακρίνει τον
λόγο της λογοτεχνίας από τον μη λογοτεχνικό λόγο

Νάσος Βαγενάς, «Λογοτεχνία και οργανική μορφή», εφ. Το
Βήμα, 10/02/2008



Και η άποψη ενός θεωρητικού:

Ε. Φίσερ (1984).Η αναγκαιότητα της τέχνης, Αθήνα: Θεμέλιο, 167-169

• Ο καλλιτέχνης με το ταλέντο, την ευαισθησία, τις ιδέες και τις
ανησυχίες του, που αποτυπώνει στο έργο του, άλλοτε εκφράζει τις
κοινωνικές αντιλήψεις της εποχής και άλλοτε συμβάλλει στη
μεταβολή ή την ανατροπή τους.

• Στο έργο διακρίνουμε τη μορφή και το περιεχόμενο, δυο ξεχωριστά
στοιχεία που όμως συνδέονται στενά μεταξύ τους. Η μορφή του
έργου προκύπτει από το υλικό, την τεχνική και τους αισθητικούς
κανόνες. Με τη μορφή ο καλλιτέχνης εκφράζει τις ιδέες και τις ψυχικές
του ανάγκες που αποτελούν το περιεχόμενο του έργου. Το πνεύμα
δημιουργεί τη μορφή και την υπερβαίνει

• « Η υψηλή τέχνη να μην είναι απλώς η ηχώ και ο καθρέφτης
κάποιας συγκεκριμένης εποχής, αλλά να διαθέτει επιπλέον την
προφητική δύναμη που φτάνει μακριά στο μέλλον» (Καντίνσκι).



Ο κ. Κ. παρατηρούσε έναν πίνακα πού έδινε σε μερικά αντικείμενα μια πολύ
ιδιότυπη μορφή. Κι ο κ. Κ. είπε: κάποιοι καλλιτέχνες όταν μελετούν τον
κόσμο τον παριστάνουν όπως και πολλοί φιλόσοφοι. Καθώς μοχθούν για τη
μορφή τούς ξεφεύγει το περιεχόμενο.

Κάποτε δούλευα σ’ έναν κηπουρό. Μια μέρα μου δίνει ένα ψαλίδι
και μου λέει να κλαδέψω μια δάφνη. Τη δάφνη την είχαν μέσα σε μια
γλάστρα και τη δάνειζαν σε διάφορες εκδηλώσεις. Γι αυτό κι έπρεπε να είναι
στρογγυλή σα σφαίρα. Άρχισα παρευθύς να κλαδεύω τ’ αγριόκλαδα,
παιδευόμουν ώρες ολάκερες, μα δεν κατάφερα τίποτα. Κάποτε κλάδευα τη
μια πλευρά περισσότερο, κάποτε την άλλη. Όταν στο τέλος κατόρθωσα να τη
στρογγυλέψω ή σφαίρα είχε γίνει μικρή σα σβώλος.

Ο κηπουρός μου είπε Απογοητευμένος: Καλά, βλέπω τη σφαίρα, πού είναι
όμως ή δάφνη;

Μπ. Μπρεχτ, Οι Ιστορίες του Κου Κόυνερ



… θα πρέπει να διατρέχει κάθε μάθημα
Λογοτεχνίας σε όλες τις φάσεις του (από
τη διδασκαλία μέχρι την αξιολόγηση) με
το να δίνεται ιδιαίτερη έμφαση σε
ερωτήσεις και δραστηριότητες που
προωθούν την υλοποίηση της πιο πάνω
αρχής και να εξοικειώνει επίσης τους
μαθητές στην αξιοποίηση βασικών
εγχειριδίων για τη χρήση των όρων
αυτών στον προφορικό και στον γραπτό
λόγο.

• Λεξικό Λογοτεχνικών Όρων, ΟΕΔΒ,
Αθήνα 2004

• Γλωσσάριο Λογοτεχνικών Όρων, ΟΑΠ,
ΥΠΠ, 2016



Τα εκφραστικά μέσα

Το σύνολο των μέσων που χρησιμοποιούνται στη
λογοτεχνική έκφραση. Δεν ταυτίζονται με τα σχήματα
λόγου / τους εκφραστικούς τρόπους: «Και τα σχήματα
λόγου και τα εκφραστικά μέσα είναι χαρακτηριστικά
στοιχεία της λογοτεχνικής γλώσσας. […] Υπάρχει,
όμως, μια θεμελιώδης διαφορά: τα εκφραστικά μέσα
είναι η ευρύτερη σε πλάτος έννοια, ενώ τα σχήματα
λόγου είναι η στενότερη. Επομένως, τα λεγόμενα
σχήματα λόγου (π.χ. μεταφορά, προσωποποίηση,
υπερβολή, υπερβατό κλπ.) εγγράφονται, ως
υπάλληλες έννοιες, στο ευρύχωρο πλάτος που έχει
ο όρος εκφραστικά μέσα. Μπορούμε δηλαδή να
πούμε ότι συνιστούν δύο ομόκεντρους κύκλους που ο
στενότερος (= σχήματα λόγου) είναι εγγεγραμμένος
στον ευρύτερο (= εκφραστικά μέσα). Όλα τα σχήματα
λόγου είναι εκφραστικά μέσα, αλλά όλα τα
εκφραστικά μέσα δεν συνιστούν αναγκαστικά και
σχήματα λόγου.



• Η καλβική, λ.χ., εικονοποιία, συνήθως επιβλητική, 
μεγαλειώδης και εντυπωσιακή, ανήκει στα εκφραστικά μέσα 
του ποιητή, στη γλωσσική – ποιητική του τροπικότητα. Δεν 
συνιστά, όμως, σχήμα λόγου. Συνεπώς, οι εικόνες, το είδος 
του λεξιλογίου που χρησιμοποιεί ένας λογοτέχνης (π.χ. 
ιδιωματικό, λόγιο, καθημερινό), η ιδιάζουσα χρήση ενός 
μέρους του λόγου (π.χ. του επιθέτου), η στίξη κ.ά. είναι 
εκφραστικά μέσα και όχι σχήματα λόγου».

• Ν. Παρίσης, «Εκφραστικά μέσα και σχήματα λόγου»: 
http://www.philognosia.gr/gr/ekfrastika.html

Από το Γλωσσάριο Λογοτεχνικών Όρων, ΟΑΠ, ΥΠΠ, 2016 

http://www.philognosia.gr/gr/ekfrastika.html


Οι Αφηγηματικοί τρόποι 

Αφηγηματικοί τρόποι ονομάζονται τα συστατικά στοιχεία που 
συναποτελούν μιαν αφήγηση, π.χ. έκθεση (καθαρή αφήγηση), διάλογος, 
περιγραφή, σχόλιο, εσωτερικός μονόλογος, ελεύθερος πλάγιος λόγος. 
Εντάσσονται, ευρύτερα, στις αφηγηματικές τεχνικές.

α) Έκθεση ή αφήγηση: Είναι η παρουσίαση γεγονότων και πράξεων, την 
οποία ο Πλάτων και ο Αριστοτέλης διέκριναν σε «διήγηση» και 
«μίμηση». Στη διήγηση ο αφηγητής αφηγείται μια ιστορία με τη δική του 
φωνή, ενώ στη μίμηση δανείζεται τη φωνή άλλων προσώπων.

β) Διάλογος: Είναι τα διαλογικά μέρη σε ευθύ λόγο και σε 1ο πρόσωπο.

γ) Περιγραφή: Η αναπαράσταση προσώπων, τόπων, αντικειμένων, 
καταστάσεων.

δ) Σχόλιο: Η παρεμβολή σχολίων, σκέψεων, απόψεων από τον αφηγητή, 
έξω από τη ροή της αφήγησης, που στοιχειοθετεί, όπως και η 
περιγραφή, μια επιβράδυνσή της.

ε) Ελεύθερος πλάγιος λόγος: Η πιστή απόδοση σκέψεων, διαθέσεων ή 
συναισθημάτων σε 3ο πρόσωπο και σε παρωχημένο χρόνο. Το τμήμα 
αυτό φαίνεται να ανήκει στην καθαρή αφήγηση, στην ουσία όμως 
εύκολα μετατρέπεται σε ευθύ λόγο.

στ) Εσωτερικός μονόλογος: Η απόδοση των σκέψεων ή συναισθημάτων 
σε 1ο πρόσωπο και σε χρόνο ενεστώτα.



Οι αφηγηματικές τεχνικές σχετίζονται α) με τον αφηγητή, την 
υπόστασή του μέσα στο κείμενο, τις σχέσεις αφηγητή-προσώπων, την 
οπτική γωνία του, β) τη δομή της αφήγησης, τον χρόνο, τον χώρο και γ) 
τη ρηματική άρθρωση της αφήγησης, τις συμβάσεις της.
Σε κάθε λογοτεχνικό κείμενο η αφηγηματολογία προσπαθεί να 
απαντήσει σε τρεις ερωτήσεις: ποιος αφηγείται, τι αφηγείται και πώς. 
Οι απαντήσεις σ’ αυτά τα ερωτήματα οδηγούν στην αναζήτηση των 
αφηγηματικών τεχνικών του κειμένου. Ο στόχος είναι η καθοδήγηση 
των μαθητών να ανακαλύψουν τα μυστικά της πλοκής. Οι μαθητές θα 
πρέπει να αναγνωρίσουν τον αφηγητή και να τον διακρίνουν από τον 
συγγραφέα. Να διερευνήσουν ποιος μιλάει στην ιστορία (φωνή), 
δηλαδή τη σχέση αφηγητή – ιστορίας με βάση τα δύο κριτήρια κατά τον 
Genette, τη συμμετοχή και το αφηγηματικό επίπεδο. Να επισημάνουν 
ποιος βλέπει στην ιστορία (εστίαση) και σε ποιον εστιάζει. Να 
εντοπίσουν τις τεχνικές που αφορούν στα τρία χρονικά επίπεδα (σειρά, 
διάρκεια, συχνότητα) στα οποία οργανώνεται ο αφηγηματικός λόγος, 
μέσα από τον οποίο πραγματώνεται η ιστορία.
(ΠΟΘΕΓ): http://www.potheg.gr/Treasure.aspx?lan=1
http://nemertes.lis.upatras.gr/jspui/bitstream/10889/4629/3/Nimertis_
Mpousia(ptde).pdf, σ. 56.

Από το Γλωσσάριο Λογοτεχνικών Όρων, ΟΑΠ, ΥΠΠ, 2016 



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΕ ΚΕΙΜΕΝΑ

Α. ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ - Μονόλογος ευαισθήτου του Ε. Ροΐδη

1. Ποιος λέει την ιστορία στο σατιρικό χρονογράφημα
«Μονόλογος ευαισθήτου» του Ε. Ροΐδη και σε ποιο πρόσωπο
(πρώτο, δεύτερο, τρίτο);

Πώς λειτουργεί η αφήγηση στο κάθε πρόσωπο;

(Πρώτο πρόσωπο: αμεσότητα, πειστικότητα αληθοφάνεια,
εξομολογητικός χαρακτήρας.

Δεύτερο πρόσωπο: δραματικότητα και θεατρικότητα στην
αφήγηση

Τρίτο πρόσωπο: αντικειμενικότητα, αποστασιοποίηση και
παντογνωσία)



2. Ποιους αφηγηματικούς τρόπους χρησιμοποιεί ο συγγραφέας (π.χ.

διάλογος, περιγραφή, μονόλογο, εσωτερικό μονόλογο);

Πώς λειτουργεί ο κάθε τρόπος;

Ή

3. Με ποιο τρόπο επιτυγχάνεται η αληθοφάνεια;

4. α) Η αφήγηση σε πρώτο πρόσωπο στο διήγημα του Ροΐδη κάνει το
κείμενό του αυτοβιογραφικό ή μήπως ο συγγραφέας κατασκευάζει έτσι ένα
προσωπείο; (να αιτιολογήσετε την απάντησή σας).

β) Αναζητήστε τεχνικές ειρωνείας στο κείμενο, πώς δηλαδή μετατρέπεται σε
εμπαιγμό ό,τι αρχικά ηχεί σοβαρό (ειρωνικό προσωπείο)

5. Πώς λειτουργεί η πρώτη πρόταση στο χρονογράφημα σε σχέση τον εκτενή
μονόλογο που ακολουθεί και τις προσδοκίες του αναγνώστη;

(σταδιακά η απόλυτη ανατροπή)



6. Μέσα από ποιους αφηγηματικούς τρόπους σκιαγραφείται ο ήρωας;

(μέσα από την περιγραφή του, τη διήγηση  πράξεών του, τον μονόλογό του…  ή 
τον διάλογό του με άλλα πρόσωπα)

Περιγραφή - Σκιαγραφεί τα πρόσωπα, στήνει το σκηνικό της δράσης και 
πλουτίζει την αφήγηση με πληροφορίες)

7. Με ποιο κυρίαρχο μέσο (σχήμα) ο Ροΐδης ειρωνεύεται/υποσκάπτει την 
εικόνα του «ευαίσθητου» ήρωά του; Να τεκμηριώσετε την απάντησή σας με 
δύο παραδείγματα από το κείμενο.

(το σχήμα «ένας – πολλοί»)

8. Ο «Μονόλογος ευαισθήτου» είναι χρονογράφημα. Πώς  ανταποκρίνεται στο 
βασικότερο χαρακτηριστικό του είδους, που είναι ο επικαιρικός χαρακτήρας 
του; (στάσεις και συμπεριφορές της αθηναϊκής κοινωνίας της εποχής του)

9. α) Να εξηγήσετε ποιον τύπο αφηγητή έχουμε στο χρονογράφημα και σε 
ποιο ρηματικό πρόσωπο γίνεται η αφήγηση.

β) Πώς ο τύπος του αφηγητή επηρεάζει το περιεχόμενο του 
χρονογραφήματος. ( αυτοδιηγητικός αφηγητής)



Β. ΠΟΙΗΣΗ

1. Πώς σκιαγραφείται η μορφή του
Διενή στο ομώνυμο δημοτικό
τραγούδι; Πώς η περιγραφή του
υποστηρίζεται από τυπικά σχήματα
λόγου που χαρακτηρίζουν το δημοτικό
τραγούδι;

(π.χ. επανάληψη, υπερβολή)

2. Με ποια κυρίως εκφραστικά μέσα 
αποδίδει ο Σολωμός το κάλλος και τη 
μαγεία της φύσης στον Πειρασμό; 



3. α) Η ποίηση του Σικελιανού διακρίνεται για τον μεγαλόπνοο
χαρακτήρα της. Να εντοπίσετε μορφικά και λεξιλογικά στοιχεία
στην Ιερά Οδό που το αποδεικνύουν (σχήματα λόγου, επιλογές
λέξεων, χρήση της στίξης κλπ.)

(δεξιοτεχνική αφηγηματική οργάνωση του ποιήματος, την
περίπλοκη και μακροπερίοδη συντακτική του ανάπτυξη, τον
μεγάλο πλούτο των εκφραστικών μέσων: πολλές μεταφορές,
μεγάλες παρομοιώσεις, πλούσιους επιθετικούς προσδιορισμούς,
ζωντανές εικόνες- Γλώσσα του ποιήματος είναι η δημοτική με
πολλά παλαιοδημοτικά στοιχεία: λ.χ. αβασκαντήρα, κάματον,
οκνούσε, πιδέξιο, ρείπια, αθεμωνιές, αγνάντια, ακλούθααν,
πλάγι, μούχρωμα κλπ.)



β ) Με ποιο τρόπο συνδέεται με το περιεχόμενο η χρήση της 
ίδιας παρομοίωσης (η ραγισματιά του καραβιού), σε δύο 
διαφορετικά σημεία του ποιήματος του Σικελιανού;

(Ο ποιητής προκειμένου να παρουσιάσει το αιφνίδιο πλημμύρισμα της
καρδιάς του με σκοτάδι χρησιμοποιεί την ίδια παρομοίωση με τη ραγισματιά
του καραβιού που είχε χρησιμοποιήσει στους εισαγωγικούς στίχους.

Με την επανάληψη αυτή επιτυγχάνει τη δημιουργία ενός σχήματος κύκλου,
ώστε να δοθεί η αίσθηση ολοκλήρωσης του ποιήματος αλλά και της
εσωτερικής του διαδρομής. Ενώ, επιπροσθέτως, αποδίδει την ισοτιμία φωτός
και σκοταδιού στο ταξίδι της αυτογνωσίας. Οι άνθρωποι δεν θα πρέπει να
αποφεύγουν το σκοτάδι, τον πόνο, αν θέλουν πράγματι να γνωρίσουν τον
εαυτό τους)



• Να επισημανθούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της καλβικής γλώσσας από
το ποίημα Ο Φιλόπατρις: πως συνυπάρχουν οι αρχαϊκές εκφράσεις με
κοινές νεοελληνικές λέξεις; Πώς αυτή η επιλογή συντελεί στη σκιαγράφηση
μιας ιδεολογικής στάσης;

• Να εντοπίσετε στο ποίημα από τις Ρίμες Αγάπης τα αντιθετικά ζεύγη και να
εξηγήσετε πώς συνδέονται αυτές οι αντιθέσεις με τα συναισθήματα του
ποιητικού υποκειμένου.



4. Να συγκρίνετε το ρομαντικό ποίημα που διδαχθήκατε του Αλφόνς ντε
Λαμαρτίν, Η λίμνη (ΝΕΛ Β΄, 86-89) με το ποίημα του Τζιάκομο Λεοπάρντι
Σελήνηˑ πώς καταλαβαίνουμε ότι και αυτό ανήκει στην ίδια εποχή (είναι και
αυτό «ρομαντικό»);

(την επιστροφή στη φύση και το παρελθόν, από διάθεση απαισιοδοξίας και
μελαγχολίας καθώς και νοσταλγία για τα περασμένα, την τάση για το
παράδοξο, το υπερφυσικό και το εξωτικό, το μυστηριώδες, το όνειρο, το
ασαφές και το συγκεχυμένο)

5. Παρατηρήστε τον πληθυντικό αριθμό που κυριαρχεί στο ποίημα του
Καρυωτάκη «Είμαστε κάτι…». Τι τόνο δίνει στο ποίημα; Να το συγκρίνετε με
τη χρήση της προσωπικής αντωνυμίας (εγώ) στη Μπαλάντα.

6. Εκτός από τη γλώσσα, ποιο άλλο στοιχείο της μορφής φανερώνει τον λαϊκό
χαρακτήρα του ποιήματος του Β. Μιχαηλίδη; Τι ενισχύει τη δραματικότητα
στο ποίημά του;



Ένα τραγούδι για τον Ριμαχό – Παντελή Μηχανικού 

Και ποιος ήτανε τόσο λεβέντης 
όπως τον Ριμαχό
που έσκυψε και φίλησε το χώμα
απ’ όπου διάβηκε η αγαπημένη του
κι αυτή προχωρούσε υπερήφανη κι ακατάδεχτη
κι οι άλλοι τον είπανε βλάκα 
κι αυτός ξανάσκυψε και ξαναφίλησε το χώμα
ξέροντας καλά πως οι άλλοι τον λέγανε βλάκα.
Και τα στήθια του ήταν γεμάτα χαρά
Γεμάτα χαρά.
Ποιος ήτανε τόσο λεβέντης όπως τον Ριμαχό. 
Εφτά χιλιάδες φορές θα σκοτώνονταν 
για να υπερασπίσει το χώμα
απ’ όπου διάβηκε η αγάπη του.
Ποιος είναι λεβέντης σαν τον Ριμαχό
ποιος έχει αγάπη σαν τον Ριμαχό
να υπερασπίσει τούτα τα χώματα



7. Σε τι στοχεύουν οι επαναλήψεις στο ποίημα του Π. 
Μηχανικού «Ένα τραγούδι για τον Ριμαχό»; β) Το 
συγκεκριμένο ποίημα συγκροτείται από ερωτήσεις: να 
αποδείξετε ότι πρόκειται για ρητορικές ερωτήσεις εξετάζοντας 
και τη στίξη του κειμένου, εκτός από το περιεχόμενό του.

8. Σχολιάστε τη λειτουργία των ρηματικών χρόνων στο ποίημα 
του Μηχανικού «Ένα τραγούδι για τον Ριμαχό». Ποια σημασία 
έχει ιδιαίτερα η χρήση του ενεστώτα στο τελευταίο μέρος; 
(Λάβετε υπόψη και τον χρόνο δημοσίευσης).





ΠΕΡΙΜΕΝΟΝΤΑΣ ΤΟΥ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΟΙ ΒΑΣΙΛΕΙΣ

— 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. 

(Από τα Ποιήματα 1897-1933, Ίκαρος 1984)



ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΟΙ ΒΑΣΙΛΕΙΣ

Μαζεύθηκαν οι Aλεξανδρινοί
να δουν της Κλεοπάτρας τα παιδιά,
τον Καισαρίωνα, και τα μικρά του αδέρφια,
Aλέξανδρο και Πτολεμαίο, που πρώτη
φορά τα βγάζαν έξω στο Γυμνάσιο,
εκεί να τα κηρύξουν βασιλείς,
μες στη λαμπρή παράταξι των στρατιωτών.

Ο Aλέξανδρος— τον είπαν βασιλέα
της Aρμενίας, της Μηδίας, και των Πάρθων.
Ο Πτολεμαίος— τον είπαν βασιλέα
της Κιλικίας, της Συρίας, και της Φοινίκης.
Ο Καισαρίων στέκονταν πιο εμπροστά,
ντυμένος σε μετάξι τριανταφυλλί,
στο στήθος του ανθοδέσμη από υακίνθους,
η ζώνη του διπλή σειρά σαπφείρων κι αμεθύστων,
δεμένα τα ποδήματά του μ’ άσπρες
κορδέλλες κεντημένες με ροδόχροα μαργαριτάρια.
Aυτόν τον είπαν πιότερο από τους μικρούς,
αυτόν τον είπαν Βασιλέα των Βασιλέων.

Οι Aλεξανδρινοί ένοιωθαν βέβαια
που ήσαν λόγια αυτά και θεατρικά.

Aλλά η μέρα ήτανε ζεστή και ποιητική,
ο ουρανός ένα γαλάζιο ανοιχτό,
το Aλεξανδρινό Γυμνάσιον ένα
θριαμβικό κατόρθωμα της τέχνης,
των αυλικών η πολυτέλεια έκτακτη,
ο Καισαρίων όλο χάρις κι εμορφιά
(της Κλεοπάτρας υιός, αίμα των Λαγιδών)·
κ’ οι Aλεξανδρινοί έτρεχαν πια στην εορτή,
κ’ ενθουσιάζονταν, κ’ επευφημούσαν
ελληνικά, κ’ αιγυπτιακά, και ποιοι εβραίικα,
γοητευμένοι με τ’ ωραίο θέαμα—
μ’ όλο που βέβαια ήξευραν τι άξιζαν αυτά,
τι κούφια λόγια ήσανε αυτές η βασιλείες. 

(Από τα Ποιήματα 1897-1933, Ίκαρος 1984) 



Ερωτήσεις για συνεξέταση μορφής και περιεχομένου στα 
δύο καβαφικά ποιήματα

• Το ποίημα διακρίνεται για τη θεατρικότητά του. Να βρείτε τα στοιχεία που 
τη συνιστούν και να συζητήσετε το αισθητικό τους αποτέλεσμα.  

Τα στοιχεία που τη συνιστούν είναι: 

•Ο χώρος, δηλαδή η αγορά, που θυμίζει έντονα θεατρική σκηνή.  

•Η διαλογική μορφή του ποιήματος. Υπάρχει διάλογος μεταξύ δύο προσώπων, όπου το ένα ρωτάει και το άλλο δίνει τις 
πληροφορίες.. Πώς λειτουργεί ο διάλογος σε συνάρτηση με το περιεχόμενο του ποιήματος;

Οι ερωτοαπαντήσεις οδηγούν σταδιακά σε μια κλιμάκωση της αγωνίας και της αναμονής, για να καταλήξει απότομα στη 
διάψευση της προσδοκίας.

•Η χρονική εξέλιξη της δράσης. Η υπόθεση ξεκινά το πρωί και τελειώνει το βράδυ.  

•Ο θρόνος του αυτοκράτορα.  

•Οι ενδυμασίες των αρχόντων που μοιάζουν με θεατρικά κοστούμια.  

Ο ποιητής μάς παρουσιάζει το χώρο αλλά και τα πρόσωπα που κινούνται σε αυτόν, δημιουργώντας έτσι την αίσθηση
πως παρακολουθούμε μια παράσταση. Με το θεατρικό αυτό τρόπο ανάπτυξης του ποιήματος πετυχαίνεται
μεγαλύτερη ζωντάνια και παραστατικότητα. Επίσης, ο ποιητής καταφέρνει να προκαλέσει το ενδιαφέρον του
αναγνώστη, ο οποίος συμμετέχει συναισθηματικά και συμπάσχει με όσα διαδραματίζονται στο ποίημα.



• Πώς ο τρόπος διατύπωσης του τίτλου στο  Περιμένοντας τους βαρβάρους 
συνδυάζεται με το περιεχόμενο του ποιήματος;

Ο τίτλος του ποιήματος μας προϊδεάζει για το περιεχόμενό του. Ο ρηματικός 
τίτλος δίνει μία αίσθηση θεατρικότητας και η χρήση του ιστορικού ενεστώτα 
επιτείνει αυτό το αίσθημα της αδημονίας, της προσμονής που αισθάνονται οι 
κάτοικοι αυτής της πόλης για την επερχόμενη καταστροφή τους.

• Με ποιο τρόπο συνεισφέρουν οι ερωτήσεις στο  Περιμένοντας τους 
βαρβάρους στην κλιμάκωση της έντασης;

Υπάρχει μία κλιμάκωση στο είδος των ερωτήσεων – ενώ η πρώτη ερώτηση 
ξεκινά με την απλή φράση «τι περιμένουμε στην αγορά συναθροισμένοι;», 
στις επόμενες ερωτήσεις οι απορίες πυκνώνουν και μεγαλώνουν την 
ανησυχία και την αγωνία των ηρώων του ποιήματος και του αναγνώστη. Οι 
ίδιες οι ερωτήσεις φέρουν και το βάρος της σκηνοθεσίας του ποιήματος.

• Να συνδέσετε την επιλογή των ρημάτων με την παθητική στάση/ 
απραξία ή την κινητικότητα που αναπτύσσεται σε διάφορα σημεία του 
ποιήματος;

• Ποιοι  μιλούν στο ποίημα Περιμένοντας τους βαρβάρους και ποιος ο 
ρόλος και τα χαρακτηριστικά κάθε φωνής; 



ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΠΟΙΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΝΕΞΕΤΑΣΗ ΜΟΡΦΗΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ.

1. Αν θεωρούσαμε πως τα δύο ποιήματα είναι δύο διαφορετικές σκηνές στο ίδιο
έργο, ποια προηγείται και ποια ακολουθεί και γιατί; Να τεκμηριώσετε την
απάντησή σας και με βάση τον χρόνο των ρημάτων του κάθε ποιήματος.

(παράλληλες εικόνες / στοιχεία σκηνικού - χρήση ενεστώτα και αορίστου)

Η τελευταία όμορφη εικόνα της Αλεξάνδρειας, προτού πέσει στα χέρια των
Ρωμαίων και φτάσει το τέλος μιας σημαντικής περιόδου για την πόλη του ποιητή.

2. Στο Περιμένοντας τους Βαρβάρους , το στοιχείο της δραματικότητας
υποστηρίζεται έντονα από την τεχνική του διαλόγου. Με ποια μέσα ο ποιητής
επιτυγχάνει ανάλογο αποτέλεσμα στους Αλεξανδρινούς Βασιλείς;

(παρένθεση, παύλα, σκηνικό, παράθεση λεπτομερειών)

3. Ο Καισαρίων, ένα από τα παιδιά της Κλεοπάτρας αποκτά ουσιαστικότερο
ρόλο μέσα στο ποίημα Αλεξανδρινοί βασιλείς. Με ποιο τρόπο το κατορθώνει αυτό
ο ποιητής; Πού εστιάζεται η περιγραφή και ποιο μέρος του λόγου κυριαρχεί /
δεσπόζει;

4. Να παρατηρήσετε τα επίθετα στους στιχ. 16 – 21 στο Αλεξανδρινοί Βασιλείς
και στους 17-21 στο Περιμένοντας τους βαρβάρους και να σημειώσετε το ρόλο
τους.

Τα επίθετα είναι προσεκτικά επιλεγμένα για να αποδώσουν το άμετρο του υλικού
πλούτου της ρωμαϊκής πολιτείας – την έκτακτη πολυτέλεια.



• Η ειρωνεία είναι από τα κύρια γνωρίσματα της ποίησης του Καβάφη. 
Πως λειτουργεί  σε σχέση  με το περιεχόμενο του ποιήματος ;

• Μπορείτε να εντοπίσετε λεκτική ειρωνεία  στο ποίημα Αλεξανδρινοί 
Βασιλείς ; 

• Η λεκτική ειρωνεία χρησιμοποιείται από τον Καβάφη για να
υποδείξει την κενότητα των τίτλων που αποδίδονται στα παιδιά
της Κλεοπάτρας και γίνεται αντιληπτή με την επανάληψη της
φράσης «τον είπαν» και τη χρήση της παύλας μετά από κάθε
όνομα, που επιτάσσει μια παύση στην ανάγνωση σα να
πρόκειται να ακουστεί κάτι σημαντικό στη συνέχεια, παρόλο
που όλοι γνώριζαν ότι όλα αυτά τα εδάφη δεν ανήκαν στην
Κλεοπάτρα:
Ὁ Ἀλέξανδρος – τόν εἶπαν βασιλέα
τῆς Ἀρμενίας, τῆς Μηδίας, καί τῶν Πάρθων.

• Στο Περιμένοντας τους βαρβάρους… Η ειρωνεία
δημιουργείται κυρίως μέσα από αυτή την διάψευση, αλλά ο
ποιητής δεν περιορίζεται μόνο σε αυτή τη μορφή ειρωνείας.
Κατά τη διάρκεια του διαλόγου, μέσα από την πλήρη
απαξίωση των βαρβάρων για κάθε μορφή πολιτισμού και
κάθε είδος συνετούς διακυβέρνησης δημιουργεί την αίσθηση
ότι κάθε στοιχείο μιας πολιτισμένης κοινωνίας, ιδωμένο από
την πλευρά των βαρβάρων, δεν αξίζει απολύτως τίποτα.
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