
Η ένταξη λογοτεχνικών όρων στη 
διδασκαλία και στην αξιολόγηση της 

Λογοτεχνίας

Προαιρετικό σεμινάριο 2016-17

4η συνάντηση

1

Μαριλένα Πόρακου, Σύμβουλος 
Φιλολογικών Μαθημάτων (Λογοτεχνία)



Γενικοί δείκτες για το Μάθημα της 
Λογοτεχνίας στο Λύκειο 

2



Δείκτες και Γλωσσάριο Λογοτεχνικών 
Όρων (ΥΠΠ, 2016)

• Οι λογοτεχνικοί όροι, και γενικότερα τα στοιχεία 
λογοτεχνικού γραμματισμού, εντάσσονται με έμφαση στη 
διδασκαλία και στην αξιολόγηση του μαθήματος. Τα 
στοιχεία αυτά δεν εξετάζονται μεμονωμένα, αλλά 
πάντα σε συνάρτηση με τα λογοτεχνικά κείμενα.

• Στο Γλωσσάριο Λογοτεχνικών Όρων καταγράφονται 
ορισμοί των στοιχείων θεωρίας της Λογοτεχνίας και του 
λογοτεχνικού γραμματισμού που περιέχονται στους 
Δείκτες Επιτυχίας και Επάρκειας, οι οποίοι συνιστούν 
τους προοργανωτές, οδοδείκτες στο ΑΠ Λογοτεχνίας 
Γυμνασίου- Λυκείου.
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Γιώργος Ιωάννου, 

† 13.12.43
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Κλίμα δεκτικότητας: φωτογραφία: Η εικόνα 
αντιστοιχεί με τον τίτλο και βοηθά  να 
τοποθετηθούμε όχι μόνο στον χρόνο, αλλά και 
στον τόπο (σταυρός) – αντίστοιχο ποίημα του 
Αναγνωστάκη, το οποίο έχει ως τίτλο μόνο την 
ημερομηνία 



Ενδεικτικά κάποιοι δείκτες 
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Προβληματισμός

• Έχοντας το κείμενο του Γ. Ιωάννου †13.12.43,
πώς θα διδάξουμε για πρώτη φορά στους 
μαθητές μας την έννοια του αφηγητή;
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Ερωτήματα
• Ποιος παρουσιάζει όλα αυτά; Πού φαίνεται;
• Ο αφηγητής παίρνει μέρος στην ιστορία; Με τι ρόλο;
• Τον αφηγητή μέσα από τι μπορούμε να ισχυριστούμε 

ότι τον γνωρίζουμε;
• Τι θέση παίρνει για όσα βλέπει; 
• Πόσο επηρεάζει τις απόψεις μας το γεγονός ότι το 

κείμενο μάς βάζει να βλέπουμε με τα μάτια του 
αφηγητή; Αν άλλαζε η εστίαση και «ακούγαμε» και τα 
σχόλια των άλλων, θα συμμεριζόμασταν το ίδιο αυτές 
τις απόψεις; 

Ευαγγελία Φρυδάκη, Η θεωρία της λογοτεχνίας στην πράξη της 
διδασκαλίας, Αθήνα, Κριτική, 2003, σσ. 266-269
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• Ποιος «μιλά» στην 
ιστορία  φωνή  (σχέση 
αφηγητή- ιστορίας);

Ομοδιηγητικός: αφήγηση 
κύριας ιστορίας ως 
μάρτυρας/ θεατής –
πρωτοπρόσωπη 
αφήγηση 
(δραματοποιημένος 
αφηγητής: συμμετέχει 
στην αναπαράσταση των 
γεγονότων, εμφανίζεται 
δηλαδή ως πρόσωπο της 
ιστορίας που αφηγείται). 
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Ποιος «βλέπει» στην ιστορία;
 εστίαση 

• Ο αφηγητής είναι παρών, παρακολουθεί, 
παρατηρεί, κινείται στον χώρο και τον χρόνο 
συνειρμικά (μνήμη και παρατήρηση) και 
σχολιάζει, συναισθάνεται το μεγαλείο, 
προσπαθεί να μπει στη θέση του 16χρονου και 
να αναπλάσει στο μυαλό του τις τελευταίες του 
στιγμές.
Αφήγηση με εσωτερική εστίαση (εμπλοκή του 
αφηγητή στα γεγονότα που παρατηρεί έμμεσα, 
μέσω όρασης και συναισθημάτων  -ταύτιση με 
τον 16χρονο ήρωα με τον οποίο ήταν 
συνομήλικος- και όσα γεγονότα υποπίπτουν στην 
αντίληψή του) [… «έτσι θα ΄ταν…»]. 
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Σχέση συγγραφέα- αφηγητή
• Ο συγγραφέας – δημιουργός δεν 

έρχεται σ’ επαφή με τον 
αναγνώστη παρά μόνο μέσω του 
δημιουργήματός του. Η 
«μέθοδος» με την οποία ο 
συγγραφέας μεταδίδει την 
ιστορία στον αναγνώστη είναι ο 
αφηγητής. Ο αφηγητής είναι ένα 
πλασματικό πρόσωπο, που 
διαμορφώνεται ανάλογα με τις 
ανάγκες της αφήγησης. Διαφέρει 
από τον συγγραφέα του έργου 
όσο διαφέρει το φανταστικό από 
το πραγματικό. Ακόμη και όταν 
ταυτίζονται συγγραφέας και 
αφηγητής, πρόκειται για ρητορική 
χειρονομία.
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Ο αφηγητής αποκτά υπόσταση μέσα από το κείμενο, 
αφού προηγουμένως του δώσει πνοή ο δημιουργός

• Η αφήγηση δεν είναι η γραφή με την οποία ο συγγραφέας 
παράγει το κείμενό του. Αυτός που μιλά μέσα στο αφήγημα 
δεν είναι εκείνος που γράφει μέσα στη ζωή (C. Angelet και J. 
Herman, «Αφηγηματολογία», Εισαγωγή στις σπουδές της 
Λογοτεχνίας. Μέθοδοι του κειμένου, σ. 203).

• Ο συγγραφέας είναι ένα ιστορικό δεδομένο, ένα υπαρκτό 
πρόσωπο που ανήκει στον πραγματικό κόσμο και εκπέμπει 
μια πλαστή ιστορία προς ένα άλλο υπαρκτό πρόσωπο, τον 
αναγνώστη. Από την άλλη πλευρά, ο αφηγητής αποτελεί 
μέλος του μυθοπλαστικού κόσμου του κειμένου και 
απευθύνεται σε ένα άλλο μέλος αυτού του κόσμου, το 
λεγόμενο αποδέκτη της αφήγησης.

Η θεωρία του αφηγηματικού λόγου του Gérard Genette, 
users.auth.gr/akarakit/afigimatikos_logos.doc
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• Στα μυθοπλαστικά κείμενα, ο αφηγητής είναι 
απλά ο φορέας της αφήγησης, ένα γλωσσικό 
υποκείμενο που εκφράζεται σε μια γλώσσα η 
οποία συγκροτεί το κείμενο. Είναι, δηλαδή, μια 
λειτουργία του κειμένου και όχι ένα πρόσωπο. 

• Κατά κάποιο τρόπο, λοιπόν, ο αφηγητής συνιστά 
την εγγραφή του συγγραφέα στο κείμενο. Δεν 
είναι τίποτα περισσότερο από μια περσόνα, 
ένα μυθοπλαστικό υποκείμενο, μια αυτόνομη 
κατασκευασμένη μυθοπλαστική ταυτότητα που 
μιλά και ανήκει στον κόσμο του λογοτεχνικού 
έργου, όπως και τα πρόσωπα. Ενδεχομένως να 
επιδέχεται κάποιου είδους σύγκριση ή να 
εμφανίζει κάποια μορφή συγγένειας με το 
υπαρκτό, με το ιστορικό πρόσωπο που 
ονομάζουμε συγγραφέα, αλλά σε καμιά 
περίπτωση δεν ταυτίζεται με αυτόν.
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• Σε παλαιότερες εποχές, η ταύτιση του αφηγητή 
με το ιστορικό πρόσωπο του συγγραφέα ήταν μία 
από τις αιτίες που οδήγησαν στην άνθιση της 
βιογραφικής κριτικής μεθόδου, που στην ουσία 
ασχολούνταν ελάχιστα με το ίδιο το κείμενο

Βασικό αξίωμα της σύγχρονης αφηγηματολογίας
είναι ότι δεν μπορεί να υπάρξει αφήγηση χωρίς 
αφηγητή. Η αφήγηση είναι μια μορφή λόγου. 
Συνεπώς, εκφέρεται από κάποιον, ο οποίος 
αναγκαστικά αφήνει στο κείμενο κάποια ίχνη, 
λιγότερο ή περισσότερο αισθητά. 

http://latistor.blogspot.com/2010/02/blog-
post_21.html#ixzz4SbSbasav
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• Ο αφηγητής ορίζεται από τις λειτουργίες που επιτελεί 
και από το είδος των σχέσεών του προς τους άλλους 
παράγοντες της αφηγηματικής διαδικασίας.

• Ο Genette έκανε τη διάκριση ανάμεσα στο «ποιος 
βλέπει» και στο «ποιος μιλά», υπονοώντας ότι σ’ ένα 
έργο, ο αφηγητής δεν ταυτίζεται αναγκαστικά με την 
οπτική γωνία μέσα από την οποία φιλτράρεται η 
αφηγηματική πληροφορία. Με άλλα λόγια, ο 
αφηγητής δεν είναι πάντοτε ο εικονολήπτης της 
ιστορίας που αφηγείται.

• Αυτό που τελικά προτείνει ο Genette, είναι η έννοια 
της «εστίασης»: το πρόσωπο μέσα από το οποίο 
εστιάζεται η ιστορία που παρακολουθούμε, δεν 
συμπίπτει απαραίτητα με τον αφηγητή. 
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† 13.12.43

Αφηγηματικοί τρόποι
• Ποιους αφηγηματικούς τρόπους χρησιμοποιεί ο 

συγγραφέας για να παρουσιάσει το γεγονός της 
ανακομιδής των οστών του 16χρονου;

• Αφήγηση (θυμάται – μνήμη, συνειρμοί, 
παρατηρεί) και περιγραφή (κατακίτρινα, με λίγο 
καστανό χώμα κολλημένο απάνω τους, κ.ά.)

• Σχόλιο: αντιδρά και σχολιάζει τη συμπεριφορά 
της ομάδας των τουριστών  μειώνει, 
επιπλήττει, σαρκάζει την ελαφρότητα των ηθών 
και της συμπεριφοράς τους (ειρωνεία 
καταστάσεων) – σχόλιο και για τη δική του 
πορεία στο μέλλον («Θεέ μου, …»)
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• Εσωτερικός μονόλογος (πρωτοπρόσωπη
αφήγηση)

• Εξομολογητικός χαρακτήρας  προσωπική 
διάσταση, βάθος σε όσα αφηγείται που 
ενισχύεται από πρωτοπρόσωπη αφήγηση, 
αποκαλύπτει προσωπικές σκέψεις, τον ψυχισμό  
του (προσωπική εσωτερική διαδρομή), 
δημιουργείται η ανάγκη να καταγράψει και να 
μοιραστεί
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Ποιος αφηγηματικός τρόπος απουσιάζει; 

• Απουσία διαλόγου Μονόλογος τρεις 
φράσεις

• …άκουσα τον αδελφό να λέει βραχνά: 
χαριστική βολή.

• Ένας ακούστηκε να φωνάζει με θυμό: Καλά 
τους έκαναν∙ αφού οι άλλοι σκότωσαν 
στρατιώτες του κατακτητή.

• …συνέχεια έλεγα: Θεέ μου, μη μ’ αφήνεις 
ούτε καλημέρα…

Γιατί, νομίζετε, ότι αποφεύγεται ο διάλογος;
19



Δομή αφήγησης (χρόνος, χώρος)

• Χρόνος ιστορίας: 1963

• Χώρος ιστορίας: τόπος 
μαρτυρίου

• Αναφορά στο παρελθόν 
και τα γεγονότα 
εκτέλεσης

• Χρόνος αφήγησης: 1963

• Χώρος αφήγησης: τόπος 
μαρτυρίου

• Αναφορές  στο μέλλον 
(ευχή με την οποία 
κλείνει στο τέλος)

Συμπίπτουν: ο αφηγητής βρίσκεται στον χώρο, παρακολουθεί με 
ευλάβεια την ανακομιδή των λειψάνων από τους συγγενείς του 
νεκρού. Η παρουσία των τουριστών κατά την ολοκλήρωση των 
εργασιών των συγγενών  σύμπτωση ανάμεσα στη χρονική τάξη 
της ιστορίας και της κειμενικής αφήγησης

Η ευθύγραμμη αφήγηση, η χρονική και χωρική αλληλουχία των γεγονότων 
θρυμματίζεται  (διάσπαση αφηγηματικής γραμμής  περιπλάνηση 
σκέψης αφηγητή σε δικά του βιώματα, π.χ. της κατοχής) 20



Πώς εξυπηρετεί η χρήση του χρόνου των 
ρημάτων την αφηγηματική τεχνική

Χρόνος εκτέλεσης

-Δηλώνεται ήδη 
από τον τίτλο –
ημερομηνία (και 
οπτικοποίηση του 
χώρου)

-δυνητική οριστική 
(…θα ήταν και τότε 
εδώ…, …έτσι θα 
’νιωσε κι αυτός…)
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Χρόνος γραφής

Παροντικοί 
χρόνοι:
Ενεστώτας  και 
χρήση χρονικού 
επιρρήματος
(Φτάνω, Και 
τώρα, Τώρα 
σκέφτομαι, 
πιστεύω, 
θυμούμαι, κ.ά.)

Χρόνος εκταφής 
– αφήγηση

Παρελθοντικοί 
χρόνοι:
Αόριστος, 
παρατατικός
(ταράχτηκα, 
έκλαψα, 
πρωτοζύγωσα, 
ξέπλενε, κ.ά.)



Χρονική διάρκεια γεγονότων
• Χρόνος γραφής: 1964 (εξωκειμενικό στοιχείο)

• Χρόνος ιστορίας: κάποιες ώρες κατά τις 
οποίες ο αφηγητής επισκέπτεται τον τόπο της 
ομαδικής εκτέλεσης, παρακολουθεί την 
ανακομιδή των οστών του 16χρονου – 1963

• Χρόνος αφήγησης: Κατοχή και χρόνος 
εκτέλεσης – 1943 (τίτλος), χρόνος εκταφής 
των λειψάνων, χρόνος γραφής
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Χρήση αντιθέσεων

• Σκοπός η εξύψωση της θυσίας του 16χρονου (και 
κατ’ επέκταση όλων όσοι εκτελέστηκαν) και η 
αξιοπρέπεια των συγγενών του σε αντίθεση με τους 
επισκέπτες που διακρίνονται για τη ρηχότητα και 
την αδιαφορία τους - αλλοτριωμένη μάζα

• Αντιθετικές εικόνες που παρατηρούνται στις δύο 
σκηνές του διηγήματος: 

Α. ιεροτελεστία εκταφής ≠ βεβήλωση ιερού χώρου

Β. η στάση του αφηγητή:

συγκίνηση, συστολή, δέος-αιδώς ≠ σαρκασμός, οργή, 
αγανάκτηση
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Ερωτήσεις αξιολόγησης
• Με βάση το αφήγημα, να δώσετε ένα παράδειγμα από 

το οποίο να διαφαίνεται ο ρεαλιστικός τρόπος γραφής 
του Γιώργου Ιωάννου.

• Ποιοι είναι οι τρόποι και οι τεχνικές αφήγησης που 
επιτρέπουν στον αφηγητή να εκθέτει τα βιώματά του σε 
ένταση και βάθος και ποια είναι τα κυρίαρχα αισθήματα 
που διατρέχουν το διήγημα;

• Ο αφηγητής φαίνεται να είναι με το μέρος των 
εκτελεσθέντων. Να εξηγήσετε ποιο κόσμο 
αντιπροσωπεύουν για τον αφηγητή, καθώς και πώς 
σκέφτεται για το μπουλούκι των εντόπιων τουριστών, 
δικαιολογώντας σε κάθε περίπτωση την απάντησή σας.
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ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ

Δραστηριότητα που σχετίζεται με αφηγηματικούς 
τρόπους και τεχνικές 

• Η λογοτεχνία δεν είναι «μίμηση» της ζωής, 
αλλά μια συγκεκριμένη επιλογή και 
οργάνωση στοιχείων, που μας παρουσιάζουν 
μια οπτική, μια δυνατότητα ή μια ερμηνεία 
ζωής.

Οι μαθητές καλούνται να μεταγράψουν το 
κείμενο από την οπτική γωνία ενός από τα 
υπόλοιπα πρόσωπα.
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Ποίηση

Η ποίησις είναι ανάπτυξη στίλβοντος ποδηλάτου.

Μέσα της όλοι μεγαλώνουμε.

Οι δρόμοι είναι λευκοί. Τ’ άνθη μιλούν.

Από τα πέταλά τους αναδύονται συχνά   
μικρούτσικες παιδίσκες.

Η εκδρομή αυτή δεν έχει τέλος.

Α. Εμπειρίκος
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Η ποίηση μοιάζει ανάρρωση γλυκιά με απουσίες 
δικαιολογημένες…

Με τέσσερις αισθήσεις γυρίζει ή με έξι

Ραβδοσκοπώντας φλέβες του ουρανού

Ώσπου σκοντάφτει στον προτελευταίο στίχο…

Ο τελευταίος στίχος δεν μένει πάντα τελευταίος.

Κάποτε γίνεται πρώτος στίχος ενός ποιήματος

Που γράφει κάποιος αναγνώστης

Μιχάλης Γκανάς
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Τάκης Σινόπουλος, Φίλιππος
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Ενδεικτικοί δείκτες
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Πρώτες εντυπώσεις
• Σκοτεινότητα, χρώματα, ακινησία, απραξία, αλλά και η 

διαφοροποίηση του Φίλιππου από τους υπόλοιπους
• Η απώλεια του αγαπημένου φίλου (επανάληψη της 

φράσης «δε θα ξανάρθει ο Φίλιππος» τρεις φορές 
τονίζει την απώλεια, καθώς και τη φωτεινότητα του ήρωα 
μέσα στο γενικό σκοτάδι  χρήση οριστικής έγκλισης 
(βεβαιότητα, σιγουριά, δεν υπάρχει οποιαδήποτε 
περίπτωση να αλλάξουν τα δεδομένα)

• Θλίψη, απογοήτευση

Λέξεις/ φράσεις που αποδεικνύουν τα πιο πάνω: ακίνητη 
κοιλάδα, δε θα ξανάρθει, καράβια εφράξανε τη θάλασσα, 
Μαύρισε η γη, κακός χειμώνας, μαύρισε το μυαλό, 
πολιτεία ασάλευτη, δέντρα πεσμένα στις οικοδομές, 
σκοτεινές μέρες, κ.ά.  εικονοπλασία, εικονοποιΐα, 
εκφραστικά μέσα (κυρίως μεταφορά)
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Το ποίημα ανήκει στη Μεταπολεμική Γενιά

• Στοιχεία που το αποδεικνύουν:

• Ιστορική και πολιτική εμπειρία (Κατοχή, 
Αντίσταση, Εμφύλιος οι δεσπόζοντες θεματικοί 
άξονες) – Διπλός αγώνας κάποιων Ελλήνων (α) 
κατά των Γερμανών, (β) αναδημιουργία της 
κοινωνίας με βάση τα συμφέροντα των πολιτών 
και αποδέσμευση της Ελλάδας από τα δεσμά των 
οικονομικά ισχυρών. 

• Έλλειψη ψευδαισθήσεων και οραματισμών

• Μοντερνισμός: διάλυση της μορφής, ελεύθερος 
στίχος, έλλειψη μέτρου, ομοιοκαταληξίας
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Ποιητικό υποκείμενο, η φωνή που 
«μιλάει»

• Το ποιητικό υποκείμενο «μιλάει» με το «εγώ» 
(στοχάζομαι, μου φώναξε, απόμεινα μονάχος), 
εμπλέκοντας όμως και το συλλογικό «εμείς» για 
λίγο - την προσπάθεια των φίλων του Φίλιππου 
να τον μεταπείσουν.

• Το ποιητικό υποκείμενο είναι θεατής και 
ερμηνευτής των γεγονότων, συμμετέχοντας σε 
αυτά.

ατομικότητα
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Το ποίημα στηρίζεται σε έναν άξονα 
αντίθεσης

Φίλιππος

• Φωτεινό παράδειγμα

• Στο πρόσωπό του 
συμβολίζονται και 
περιλαμβάνονται και όλοι 
όσοι είναι έτοιμοι να 
απορρίψουν τα υλικά αγαθά, 
τις ηδονές, τις χαρές της ζωής, 
τον συμβιβασμό. Είναι έτοιμοι 
να αφήσουν πίσω τους όλα τα 
πιο πάνω, για να θυσιαστούν 
για τους συνανθρώπους τους

Όλοι οι υπόλοιποι

• Βρίσκονται στον αντίποδα του 
Φίλιππου, των προσδοκιών του 
και του οράματός του για μια 
δικαιότερη κοινωνία

• Προσπαθούν να τον μεταπείσουν 
, να τον απομακρύνουν από τον 
σκοπό και το όραμά του

• Άνθρωποι που επιλέγουν την 
απραξία, που σκέφτονται τον 
εαυτό τους

• Κυρία Πανδώρα: συζητά μόνο 
περί σώματος, εξαιτίας του 
θανάτου του άντρα της 
(προέχουν οι προσωπικές 
ανάγκες)
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Η συναισθηματική φόρτιση του ποιητικού υποκειμένου
• Αισθάνεται έντονα την 

απώλεια και την απουσία του 
αγαπημένου του φίλου 
(επανάληψη της φράσης)

• Θαυμασμός για το πείσμα και 
την επιμονή του Φίλιππου να 
παραμείνει πιστός στις ιδέες 
και το όραμά του

• Εικόνες φρίκης μετά την 
αναχώρηση του Φίλιππου-
αγανακτισμένο το π.υ. να 
αντικρίζει τον κόσμο χωρίς 
την παρουσία του

• Αίσθηση της μοναξιάς (α) 
γιατί ο φίλος του σκοτώθηκε 
πολεμώντας για την πατρίδα 
και (β) έμεινε μόνος του να 
περπατά σε μια κούφια πόλη 
(απουσία ανθρώπινης 
δράσης, ανούσιο των 
πραγμάτων)

• Χρήση μεταφορών (ακίνητη κοιλάδα, 
λαμπερά βουνά, καράβια εφράξανε τα 
λάφυρα, μαύρισε η γη, μαύρισε το 
μυαλό, σκοτεινές μέρες, ερειπωμένα 
πρόσωπα, το αίμα του ακούγοντας)

• Η λειτουργία της μεταφοράς: 
δηλώνεται η ανάγκη του πομπού να 
ξεπεράσει τα στενά όρια που θέτει η 
φυσική τάξη των πραγμάτων, η κοινώς 
αποδεκτή και εκλογικευμένη, για να 
εκφράσει συναισθήματα, ασυνόρευτη 
φαντασία και ταυτόχρονα η 
ελευθερία του δέκτη να καταθέσει τις 
δικές του ερμηνευτικές προσεγγίσεις 
στο κείμενο. Στο σχήμα της μεταφοράς 
η γλώσσα αισθάνεται την ανάγκη να 
υπερβεί τους γλωσσικούς νόμους που 
της φαίνονται στατικοί, περιοριστικοί 
και άκαμπτοι για να εκφράσει με 
επιτυχία αυτό που εκείνη τη στιγμή 
βιώνει

• Χρήση συμβόλων (λάφυρα, σειρήνες, 
ο Φίλιππος, η κυρία Πανδώρα)

Ποια 
εκφραστικά 
μέσα 
μεταχειρίζεται 
ο ποιητής, για 
να επιτευχθεί η 
συγκινησιακή 
φόρτιση;
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• Οι λέξεις της καθομιλουμένης (π.χ. χτικιάρης) 
έρχονται σε αντίθεση με τη δραματική φόρτιση 
των λέξεων που περιγράφουν τον πόλεμο (αίμα, 
μαύρισε, φωτιές) και με το μυθικό υπόβαθρο 
των λέξεων που αφορούν το όραμα του 
Φίλιππου (λαμπερά βουνά), τονίζοντας και με 
αυτό τον τρόπο τις αντιθέσεις που υπάρχουν.

• Η γλώσσα είναι λιτή, σκληρή, με δραματικότητα, 
χωρίς λυρισμό αποδεικνύοντας την υπαρξιακή 
αγωνία του ποιητή.
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Σύμβολα
• Κυρία Πανδώρα

Ηθικός συμβιβασμός μέσα από την ανάγκη για επιβίωση, όπως αυτή 
υποδηλώνεται από τον στίχο «μιλώντας μόνο περί σώματος». Είναι 
σύμβολο μιας Ελλάδας που βγαίνει από τον εμφύλιο μετρώντας 
νεκρούς και προσπαθεί να επιβιώσει με κάθε μέσο, μιας Ελλάδας της 
φθοράς και της έκπτωσης των οραμάτων του Φίλιππου. Η παρουσία 
της κορυφώνει τη διάψευση του οραματιστή Φίλιππου και 
οριστικοποιεί την απουσία του.

• Φίλιππος

Σύμβολο αγνού, ιδεολόγου και οραματιστή
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• Λάρισα
Η συγκεκριμένη πόλη λειτουργεί ως σύμβολο μιας οποιασδήποτε 
ελληνικής πόλης που βίωσε την καταστροφική πραγματικότητα του 
πολέμου (Μακεδονία – ακίνητη κοιλάδα: ευρύτερος χώρος 
ποιήματος η μεταπολεμική Ελλάδα)



Ερωτήσεις αξιολόγησης

• Κυρίαρχο ρόλο στο ποίημα του Σινόπουλου έχουν τα 
πρόσωπα -παρόντα ή απόντα-, τα οποία 
λειτουργούν συμβολικά. Να παρουσιάσετε τα γενικά 
χαρακτηριστικά αυτών των προσώπων και να 
εξηγήσετε ποια ατμόσφαιρα δημιουργεί η 
παρουσία/ απουσία τους στο ποίημα.

• Να αναφέρετε εκφραστικά μέσα με τα οποία 
αποδίδεται η ατμόσφαιρα στο ποίημα, 
δικαιολογώντας  πώς συνδέεται η χρήση τους με το 
περιεχόμενο του ποιήματος. Να τεκμηριώσετε την 
άποψή σας δίνοντας συγκεκριμένα στοιχεία.

• «Δε θα ξανάρθει ο Φίλιππος». Να εξηγήσετε τη 
λειτουργία της φράσης μέσα στο ποίημα, καθώς και 
τον λόγο της επανάληψής της.
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• Να συσχετίσετε (θεματικά, μορφολογικά) το πιο 
κάτω απόσπασμα από τον «Τελευταίο Σταθμό» του 
Γ. Σεφέρη  με το ποίημα του Σινόπουλου «Φίλιππος»

Να μιλήσω για ήρωες να μιλήσω για ήρωες: ο Μιχάλης

που έφυγε μ’ ανοιχτές πληγές απ’ το νοσοκομείο

ίσως μιλούσε για ήρωες όταν, τη νύχτα εκείνη

που έσερνε το ποδάρι του μες στη συσκοτισμένη πολιτεία,

ούρλιαζε ψηλαφώντας τον πόνο μας∙ «Στα σκοτεινά

πηγαίνουμε στα σκοτεινά προχωρούμε...»

Οι ήρωες προχωρούν στα σκοτεινά. 

Λίγες οι νύχτες με φεγγάρι που μ’ αρέσουν. 

Cava dei Tirreni, 5 Οκτωβρίου ’44 
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Κ. Καρυωτάκης, Είμαστε κάτι…
Είμαστε κάτι ξεχαρβαλωμένες
κιθάρες. Ο άνεμος, όταν περνάει, 
στίχους, ήχους παράφωνους ξυπνάει 
στις χορδές που κρέμονται σαν καδένες. 

Είμαστε κάτι απίστευτες αντένες. 
Υψώνονται σα δάχτυλα στα χάη,
στην κορυφή τους τ' άπειρο αντηχάει,
μα γρήγορα θα πέσουνε σπασμένες.

Είμαστε κάτι διάχυτες αισθήσεις, 
χωρίς ελπίδα να συγκεντρωθούμε. 
Στα νεύρα μας μπερδεύεται όλη η φύσις.

Στο σώμα, στην ενθύμηση πονούμε.
Μας διώχνουνε τα πράγματα, κι η ποίησις
είναι το καταφύγιο που φθονούμε. 41
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Κ. Καρυωτάκης, Είμαστε κάτι…

• Α΄ πληθυντικού  μιλά 
με το «εμείς»

• Η φράση «Είμαστε κάτι» 
χρησιμοποιείται ήδη στον 
τίτλο, καθώς και στις 
τρεις από τις τέσσερις 
στροφές του ποιήματος 
(επανάληψη), ενώ και 
στην τελευταία πάλι 
χρήση α΄ πληθυντικού 
(ρήματα: πονούμε, 
φθονούμε, προσωπική 
αντωνυμία: μας)

• Εντάσσει τον εαυτό του 
μέσα σε μια ομάδα 
ανθρώπων που 
αισθάνονται όπως 
ακριβώς κι αυτός 
(συλλογικότητα)

Ποιο ρηματικό τύπο χρησιμοποιεί ο ποιητής;
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• Πώς αισθάνεται το ποιητικό υποκείμενο - και 
κατ’ επέκταση όσους εκπροσωπεί;

• Το κλίμα του ποιήματος – η αίσθηση που αφήνει 
με την πρώτη ανάγνωση, οι εντυπώσεις, οι ήχοι, 
τα χρώματα: 

• Δυσφορία, απογοήτευση, παραφωνία, αίσθηση 
διάλυσης, μουντά χρώματα, ήχοι παράφωνοι

• Λέξεις/ φράσεις με τις οποίες δηλώνεται το πιο 
πάνω κλίμα:

• κάτι ( ασάφεια, ρευστότητα, αδιευκρίνιστο), 
ξεχαρβαλωμένες, ήχους παράφωνους, χορδές 
που κρέμονται σαν καδένες, γρήγορα θα 
πέσουνε σπασμένες, χωρίς ελπίδα, μπερδεύεται, 
πονούμε, κ.ά.
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Οι λέξεις χρησιμοποιούνται με την κυριολεκτική τους σημασία; 

• Οι λέξεις δεν χρησιμεύουν πλέον για να ειπωθεί κάτι για τον κόσμο 
γύρω μας αλλά γίνονται ένας αυτόνομος κλάδος, ένας κόσμος 
ξεχωριστός, που διαφέρει από καθετί άλλο και υπάρχει πρώτα για τον 
εαυτό του. Οι λέξεις παύουν να έχουν ως στόχο τη μίμηση της φύσης, 
του εξωτερικού κόσμου ή της πραγματικότητας αλλά τη δημιουργία 
ενός άλλου, διαφορετικού, ποιητικού κόσμου ∙ 

Αντίδραση τόσο στον ρομαντικό 
στόμφο και τη ρητορεία όσο και 
στην παρνασσική απάθεια, 
αντικειμενικότητα και ακαμψία 
στο στίχο. Επίσης, διαφοροποίηση 
από τον ρεαλισμό και τον 
νατουραλισμό, που αρέσκεται στη 
λεπτομερή περιγραφή του 
πραγματικού κόσμου και έχει 
κοινωνικούς στόχους. 

Η πραγματικότητα γίνεται αντιληπτή με τις 
αισθήσεις μας, δηλαδή ο εξωτερικός κόσμος 
δεν έχει κανένα ποιητικό ενδιαφέρον. 
Ωστόσο, τα πράγματα αυτού του κόσμου 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως 
διαμεσολαβητές, ως σύμβολα, για να φτάσει 
στο αληθινό της αντικείμενο: στην έκφραση 
ιδεών, ψυχικών ή νοητικών καταστάσεων, 
συναισθημάτων κτλ. ή μ’ άλλα λόγια, στο 
ασυνείδητο και στο μυστήριο του 
εσωτερικού μας κόσμου. 

ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ
47



Επιπλέον η διασάλευση της ομαλότητας, η 
παραφωνία, η δυσλειτουργία, η αδυναμία για 
έκφραση με ποια άλλα εκφραστικά μέσα δηλώνονται;

• Εικόνες (ακουστικές, οπτικές, κινητικές)
• Παρομοίωση  προσπάθεια απόδοσης του 

εσωτερικού τους κόσμου

• Ο συμβολισμός φέρνει μια επανάσταση στην ποίηση, 
τόσο στο περιεχόμενο όσο και στη μορφή: ως προς τα 
μορφολογικά ή τα δομικά χαρακτηριστικά, 
οδηγούμαστε μακριά από κάθε περιορισμό, προς τη 
διάλυση του ποιήματος (πιο κοντά στον μοντέρνο 
στίχο)
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Η εσωτερική κατάρρευση δηλώνεται και με άλλο τρόπο από 
τον ποιητή

Το ποίημα αποτελείται από: 
• τέσσερις στροφές

(οι δύο πρώτες τετράστιχες 
και οι επόμενες δύο 
τρίστιχες)

• Κάθε στίχος 
ενδεκασύλλαβος

• Ομοιοκαταληξία (στις δύο 
πρώτες στροφές σταυρωτή 
– αββα, και στις δύο 
τρίστιχες πλεχτή – γδγ)

• Εσωτερικά
παρατηρούνται 
διασκελισμοί,

• ο ιαμβικός 
αντικαθίσταται σε 
ορισμένα σημεία με 
τροχαϊκό (π.χ. στ. 3-4)

ΌΜΩΣ:

Άρτια οργανωμένο εξωτερικά

ΣΟΝΕΤΟ

Ανατροπές στο σονέτο: το 
περιεχόμενο της ποίησής του 

(αποσυντονισμός, παραφωνία, 
αίσθηση διάλυσης) αποδίδεται και 

με τη μορφή, την ηθελημένη διάλυση 
του στίχου που αντικατοπτρίζουν την 
εσωτερική κατάσταση του ποιητικού 

υποκειμένου.

49



Είμαστε κάτι…

• Ποιοι είναι τελικά αυτοί που δηλώνονται ήδη από τον 
τίτλο του ποιήματος;

Είναι οι ποιητές που αγωνίζονται να μη συμβιβαστούν 
με την εποχή τους, που αισθάνονται απομονωμένοι 
και περιθωριοποιημένοι, που είναι αναγκασμένοι να 
ζουν στο κλίμα της σήψης και της φθοράς γι’ αυτό και 
συνθλίβονται, προσπαθούν να είναι αποδέκτες στα 
μηνύματα του κόσμου, με το άπειρο, όμως το τέλος 
είναι προδιαγεγραμμένο: η ποίηση (η δημιουργία/ η 
τέχνη) είναι απρόσιτες και ανέφικτες σε ανθρώπους 
που βρίσκονται σε κατάσταση παρακμής, απελπισίας.
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Εργασίες αξιολόγησης
• Στο όνομα ποιων μιλάει το ποιητικό υποκείμενο όταν 

χρησιμοποιεί το α΄ πληθυντικό πρόσωπο “είμαστε...”; Να 
εξηγήσετε πώς συνδέεται  η επιλογή του α΄ πληθυντικού 
προσώπου με τις φράσεις «μας διώχνουνε τα πράγματα» 
και «η ποίησις είναι το καταφύγιο που φθονούμε» της 
τέταρτης στροφής;

• Η εικόνα κάθε στροφής υποδηλώνει και μια αντίστοιχη 
εσωτερική κατάσταση. Να εξηγήσετε ποια είναι αυτή η 
κατάσταση, επισημαίνοντας λέξεις ή φράσεις που την 
εκφράζουν, καθώς και ποιον αντίχτυπο έχει στον ψυχισμό 
του ποιητικού υποκειμένου. 

• Στο ποίημα εκφράζεται ο αποσυντονισμός, η παραφωνία, 
αισθήματα της διάλυσης και της φθοράς  που διακατέχουν 
την ψυχή του ποιητικού υποκειμένου. Να εξηγήσετε με 
ποιον άλλο τρόπο δηλώνονται τα πιο πάνω. 
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