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ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΚΕΙΜΕΝΑ  ΣΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  
Επιμέλεια:Έλλη Θεοδωράτου 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 
 

1. ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΟ ΠΟΙΗΜΑ «Ο ΚΡΗΤΙΚΟΣ»  

2. ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΟ ΠΟΙΗΜΑ «Η ΜΕΛΑΓΧΟΛΙΑ ΤΟΥ 

ΙΑΣΟΝΟΣ ΚΛΕΑΝΔΡΟΥ ΠΟΙΗΤΟΥ ΕΝ ΚΟΜΜΑΓΗΝΗ 595 μ.Χ 

 

3. ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΟ ΠΟΙΗΜΑ «ΜΙΚΡΗ ΑΣΥΜΦΩΝΙΑ 
ΕΙΣ Α ΜΕΙΖΟΝ» 

 

4. ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΟ ΠΟΙΗΜΑ «ΜΟΝΟ ΓΙΑΤΙ Μ 
ΑΓΑΠΗΣΕΣ» 

 

5. ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΟ ΠΟΙΗΜΑ «Ο ΕΛΕΓΚΤΗΣ»  
6. ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΟ ΠΟΙΗΜΑ «ΠΟΙΗΣΗ 1948»  
7. ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΟ ΠΟΙΗΜΑ «ΣΤΟ ΝΙΚΟ Ε… 1949»  
8. ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΟ ΠΟΙΗΜΑ «ΤΑ ΑΝΤΙΚΛΕΙΔΙΑ»  
9. ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ «ΣΗΜΕΙΟ 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΩΣ».»ΚΟΝΙΑΚ ΜΗΔΕΝ ΑΣΤΕΡΩΝ», «ΣΚΟΝΗ», «ΤΑ 
ΠΑΘΗ ΤΗΣ ΒΡΟΧΗΣ» 

 

10. ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΟ ΔΙΗΓΗΜΑ «ΤΟ ΑΜΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ 
ΜΗΤΡΟΣ ΜΟΥ» 

 

11. ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΟ ΔΙΗΓΗΜΑ «ΟΝΕΙΡΟ ΣΤΟ ΚΥΜΑ»  
12. ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΟ ΠΕΖΟΓΡΑΦΗΜΑ «ΜΕΣ ΤΟΥΣ 

ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟΥΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥΣ» 
 

13. ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΟ ΠΕΖΟΓΡΑΦΗΜΑ «ΣΤΟΥ ΚΕΜΑΛ 
ΤΟ ΣΠΙΤΙ» 
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ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΚΕΙΜΕΝΑ  ΣΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  
Επιμέλεια:Έλλη Θεοδωράτου 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΟ ΠΟΙΗΜΑ « Ο ΚΡΗΤΙΚΟΣ» 
ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΣΟΛΩΜΟΥ 

 
Γ. Μαρκοράς: Ο Όρκος 

 
 

Πλέει το καράβι αδιάκοπα, κι η Πούλια ωστόσο δείχτει, 
Στον ουρανό αρμενίζοντας, πως είναι μεσονύχτι. 

Όλα σιγούν. Στη θάλασσα γλυκοκοιμούντ’ οι ανέμοι, 
Και κάθε αστέρι, που ψηλά φεγγοβολάει και τρέμει, 
Φαίνετ' αγγέλου σπλαχνικού προσηλωμένο βλέμμα 
Στον κόσμο, που ποτίζεται πάντα με δάκρυα κι αίμα. 
Κάποιο, στα βάθη της νυχτός, Πνεύμα καλό και θείο 
Μ’ ελεημοσύνη θα ’γυρε τα μάτια και στο πλοίο, 
Αν ένα κούρασμα γλυκό κι ύπνος αγάλια εχύθη 
Σε τόσα εκεί, που λάχτιζαν, απελπισμένα στήθη. 
Όλοι κοιμούνται· μοναχά δεν είναι σφαλισμένα 
Δυο μάτια ουρανογάλαζα, δυο μάτια ερωτευμένα. 
Ο στοχασμός, που γλήγορα θ’ αράξει στ’ ακρογιάλι, 
Όπου φαντάζεται να ιδεί τον ακριβό της πάλι, 
Ως έχει χρεία, της Ευδοκιάς ανάσασα δε δίνει, 
Μήτε να κλείσει βλέφαρο καθόλου την αφήνει· 

Πλην στον αγώνα, που ξυπνή την εβαστούσε ακόμα, 
Το τρυφερό της έπεσε παραδαρμένο σώμα, 

Κι εκεί που μαύρη καταγής ακίνητη απομένει, 
Στη χλόη θαρρεί του τόπου της πως είναι πλαγιασμένη. 

Αν στο ροδάτο μάγουλο σιγά – σιγά τ’ αέρι 
Μιαν άκρη από τα ξέπλεκα σγουρά μαλλιά της φέρει 

τ’ αγαπημένου το φιλί πώς αγρικάει παντέχει, 
Και νέα σε κάθε φλέβα της γλυκάδα ουράνια τρέχει. 

 
 

 
 

Ποιες αναλογίες – θεματικές και μορφολογικές-  ανιχνεύετε ανάμεσα στο 
απόσπασμα από τον Όρκο του Γ. Μαρκορά και τον Κρητικό;
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ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΚΕΙΜΕΝΑ  ΣΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  
Επιμέλεια:Έλλη Θεοδωράτου 

Α. Σικελιανός: Μήτηρ Θεού 
 
 

Άνεμος φύσαγε γλυκός, από μακρά φτασμένος, 
με τη γαλήνια ευωδιά των κάμπων φορτωμένος. 

 
Τα μύρα πλέαν ανάερα· αντίκριζε η ψυχή μου, 
όθε κι αν γύριζε, γοργή, τη μυστική άθλησή μου. 

 
Και ιδές…  Ανθοί ανεπάντεχοι, δαφνόδεντρα και βάγια 

στης γης αν ευωδάγανε τα ευλογημένα πλάγια· 
 

Στα χρυσοπράσινα έλατα αν ο ήλιος, σε μια στάλα, 
φλόγα γαλάζια ανάβρυζε, πήδαε πυρρή διχάλα, 

 
Και μιαν ακοίμητη δροσιά κινούσαν, να με ζώνει, 
τ’ άγια φαράγγια που κρατούν ολοχρονίς το χιόνι· 

 
α, πώς σπαρτάρησε η καρδιά σαν ένιωσε τα μάγια 

τα γλυκανάπνοα, σε σφιχτά να την κρατούν αρπάγια! 
 

Πώς το ρουμπίνι πύρινο ζώνει ψηλά το στέμμα, 
όμοια στο νου μου ολόγυρα μαζώχτη ξάφνου το αίμα 

 
Και πάλι πισωδρόμισε γοργό, σα για να πάρει 
χλωμάδα μεγαλύτερην απ’ το μαργαριτάρι… 

 
Ψυχή! Και ξάφνου, σκίζοντας το φοβερό σκοτάδι 
η αχτίδα της το δάκρυ μου το βρήκε ωσάν πετράδι! 

 
 
 
 
Ποια είναι η θέση της Φύσης στο ποιητικό όραμα του Σολωμού και του 
Σικελιανού; 
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ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΚΕΙΜΕΝΑ  ΣΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  
Επιμέλεια:Έλλη Θεοδωράτου 

 
Ανδρέα Κάλβου «Ο Ωκεανός» 

 
Γη των θεών φροντίδα, 
Ελλάς ηρώων μητέρα, 

φίλη, γλυκεία πατρίδα μου, 
νύκτα δουλείας σ’ εσκέπασε, 

νύκτα αιώνων. 
 

Ούτω εις το χάος αμέτρητον 
των ουρανίων ερήμων 
νυκτερινός εξάπλωσεν 
έρεβος τα πλατέα 
πένθιμα εμβόλια. 

 
Και εις την σκοτιάν βαθείαν, 
εις το απέραντον διάστημα, 

τα φώτα σιγαλέα 
κινώνται των αστέρων 

λελυπημένα. 
 

Εχάθηκαν η πόλεις, 
εχάθηκαν τα δάση, 

κι η θάλασσα κοιμάται 
και τα βουνά. Και ο θόρυβος 

παύει των ζώντων. 
 

(…..) 
Έθλιψε την Ελλάδα 

νύκτα πολλών αιώνων, 
νύκτα μακράς δουλείας, 
αισχύνη ανδρών ή θέλημα 

των αθανάτων. 
 

Η χώρα τότε εφαίνετο 
ναός ηρειπωμένος, 

όπου οι ψαλμοί σιγάουσι 
και του κισσού τα ατρέμητα 

φύλλα κοιμώνται. 
(…..) 

 
Ο Ανδρέας Κάλβος είναι και αυτός ένας κορυφαίος εκπρόσωπος 
της λεγόμενης Επτανησιακής Σχολής. Να διαβάσετε τις στροφές 
απ’ την ωδή του «Ο Ωκεανός»  και να εντοπίσετε 
ομοιότητες ως προς το περιεχόμενο με το εξεταζόμενο απόσπασμα 
από το έργο του Σολωμού «Ο Κρητικός». 
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ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΚΕΙΜΕΝΑ  ΣΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  
Επιμέλεια:Έλλη Θεοδωράτου 

 
Κλείτος Κύρου, «Οπτική απάτη» 

 
Κατατρύχονταν από μια μορφή γυναίκας 
Την έβλεπε στον ύπνο του μ΄ υψωμένα 

Χέρια να παραληρεί με θέρμη 
Την έβλεπε κάθε πρωί να γνέφει 

Στο απέναντι παράθυρο να χαμογελά 
Μ΄ αστραπές στα μάτια και στα δόντια 

Μες στο μισοσκότεινο δωμάτιο 
Σύμβολο της άυλης παντοτινά γυναίκας 
Έτσι νόμιζε τουλάχιστο δεν είχε διδαχθεί 
Τους παράγοντες της οφθαλμαπάτης.  
Όταν πια κατάλαβε είχε ξημερώσει 
Σα να κύλησε μια ατελείωτη νύχτα 
Κι ήταν μόνος πάλι και ξεφύλλιζε 
Παλιές πολύ παλιές φωτογραφίες. 

 
 

 
 

Να εντοπίσετε ομοιότητες ανάμεσα στο απόσπασμα 4[21] του «Κρητικού» και 
στο ποίημα του Κλείτου Κύρου «Οπτική απάτη 
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ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΚΕΙΜΕΝΑ  ΣΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  
Επιμέλεια:Έλλη Θεοδωράτου 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΟ ΠΟΙΗΜΑ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΒΑΦΗ 
«ΜΕΛΑΓΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΙΑΣΟΝΟΣ ΚΛΕΑΝΔΡΟΥ ΠΟΙΗΤΟΥ ΕΝ 

ΚΟΜΜΑΓΗΝΗ 495 μ.Χ» 
 

Ου. Σαίξπηρ: Σονέτο 77 
 

Τα νιάτα πως διαβαίνουν θα σου πει ο καθρέφτης, 
και το ρολόι πώς φεύγουν οι ακριβές στιγμές σου· 
τη σκέψη σου οι λευκές σελίδες θα κρατήσουν, 
κι απ’ ό,τι γράψεις ένα δίδαγμα θα πάρεις. 

 
πιστά ρυτίδες ο καθρέφτης θα σου δείξει, 

που κάποιους τάφους ανοιχτούς θα σου θυμίσουν, 
και θα σε μάθει αργός ο ίσκιος στο ρολόι 

πώς προχωρεί προς την αιωνιότητα ο Χρόνος. 
 

Πρέπει να εμπιστευθείς σε τούτα τ’ άδεια φύλλα 
όσα η ανάμνησή σου δεν μπορεί να σώσει· 
και κάποτε θα δεις μεγάλα αυτά τα τέκνα 

της σκέψης σου, που έτσι ξανά θα τη γνωρίσεις. 
 

Όσες φορές κοιτάξεις τον καθρέφτη, το ρολόι, 
θα ωφεληθείς· και θα γεμίζουν οι σελίδες. 

 
Πως συνδέονται ο Χρόνος, τα Γηρατειά και η Ποίηση στο παραπάνω ποίημα; 
Να το παραβάλετε με το ποίημα του Καβάφη Μελαγχολία του Ιάσωνος 
Κλεάνδρου, ποιητού εν Κομμαγηνή· 595 μ. Χ.  
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ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΚΕΙΜΕΝΑ  ΣΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  
Επιμέλεια:Έλλη Θεοδωράτου 

Κωνσταντίνος Καβάφης: Είναι ένας γέροντας 
 

Είν’ ένας γέροντας. Εξηντλημένος και κυρτός, 
σακατεμένος απ’ τα χρόνια, κι από καταχρήσεις, 

σιγά βαδίζοντας διαβαίνει το σοκάκι. 
Κι όμως σαν μπει στο σπίτι του να κρύψει 
τα χάλια και τα γηρατειά του, μελετά 

το μερτικό που έχει ακόμη αυτός στα νειάτα. 
Έφηβοι τώρα τους δικούς του στίχους λένε. 

Στα μάτια των τα ζωηρά περνούν η οπτασίες του. 
Το υγιές, ηδονικό μυαλό των, η εύγραμμη, σφιχτοδεμένη σάρκα των, 

με την δική του έκφανσι του ωραίου συγκινούνται. 
 

(Από τα Ποιήματα 1897-1933, Ίκαρος 1984) 
 
Να συγκρίνετε τα δύο καβαφικά ποιήματα και να σχολιάσετε τις ομοιότητες 
και τις διαφορές που παρατηρείτε. 
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ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΚΕΙΜΕΝΑ  ΣΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  
Επιμέλεια:Έλλη Θεοδωράτου 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΟ ΠΟΙΗΜΑ ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 
 «ΜΙΚΡΗ ΑΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΣ Α ΜΕΙΖΟΝ» 

 
Τ. Κορμπιέρ: Μικρός που πέθανε στ’ αστεία 

 
 

Φύγε τώρα, κομμωτή κομητών! 
Χόρτα στον άνεμο και τα μαλλιά σου. 

Φωσφορισμούς θ’ αφήνουν τα βαθιά σου 
άδεια μάτια, φωλιές των ερπετών. 

 
 

Κρίνοι, μυοσωτίδες, άνθη των 
ταφών, θα γίνουνε μειδίαμά σου. 
Φύγε τώρα, κομμωτή κομητών! 
Δοξάρια σιωπηλά τα κόκαλά σου. 

Τον βαρύ πια μην κάνεις. Των ποιητών 
τα φέρετρα παιχνιδάκια στοχάσου, 
είναι κι αθύρματα νεκροθαπτών. 
Φύγε τώρα, κομμωτή κομητών! 

 
 
 

      (μτφρ. Κ.Γ. Καρυωτάκης) 
 
 
 
 
 
 
 
Ποια εικόνα του εαυτού του ως ποιητή παρουσιάζει ο Τριστάν Κορμπιέρ; Ποιες 
ομοιότητες παρουσιάζει με την εικόνα του Κώστα Καρυωτάκη στο ποίημα 
Μικρή Ασυμφωνία εις Α Μείζον;  
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ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΚΕΙΜΕΝΑ  ΣΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  
Επιμέλεια:Έλλη Θεοδωράτου 

Τ. Κόρφης: Των μοναχικών ποιητών 
      Κοσμική δεξίωση ποιητών 

 
Και, βέβαια, η ποίηση δεν  υπάρχει εδώ 

Στα πολυτελή σαλόνια με τη λαϊκότροπη μουσική. 
Στους επώνυμους, φουσκωμένους διάνους, 

Στην κοσμική ηθοποιό, 
Που με συγκινημένη, τάχα, φωνή απαγγέλλει 

Τα ονόματα των διάσημων ξένων ποιητών: Ενός φίλου 
Του Πωλ Ελιάρ, ενός μεταφραστή της Βίβλου 
Κι εκείνου του παμπόνειρου Ναπολιτάνου 

Με το ψαλιδισμένο μουστακάκι και τα πανούργα μάτια. 
 

Καημένε Κέρουακ, εσύ που ξέρεις πόσο μεγάλοι 
Είναι οι δρόμοι, που δεν οδηγούν πουθενά, 
Κι ακροβατείς σε μια τροχισμένη λεπίδα 
Μαχαιριού, περιφρονώντας κάθε εξουσία 
Για τη νύχτα, εσύ ερωμένε κι εραστή, 

Κρίνο της θάλασσας, που ανοίγεις και πεθαίνεις 
Την ίδια στιγμή, εφήμερο έντομο, 

Οδήγησέ μας από τα μονοπάτια του θανάτου 
Στην πραγματική ζωή. 

 
Ποιες ομοιότητες στο περιεχόμενο μπορείτε να επισημάνετε ανάμεσα στο 
παραπάνω ποίημα και στο ποίημα του Καρυωτάκη; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΙΣΑΡΗ 
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ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΚΕΙΜΕΝΑ  ΣΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  
Επιμέλεια:Έλλη Θεοδωράτου 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΟ ΠΟΙΗΜΑ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΠΟΛΥΔΟΥΡΗ 
«ΜΟΝΟ ΓΙΑΤΙ Μ ΑΓΑΠΗΣΕΣ» 

 
Μυρτιώτισσα: Σ’ αγαπώ 

 
 

Σ’ αγαπώ δεν μπορώ 
τίποτ’ άλλο να πω 
πιο βαθύ, πιο απλό, 

πιο μεγάλο! 
 
 

Μπρος στα πόδια σου εδώ 
Με λαχτάρα σκορπώ 
Τον πολύφυλλο ανθό 

Της ζωής μου. 
 
 

Ω μελίσσι μου, πιές 
απ’ αυτόν τις γλυκές, 
τις αγνές ευωδιές 
της ψυχής μου! 

Τα δυο χέρια μου –να! 
στα προσφέρω δετά, 
για να γείρεις γλυκά 

το κεφάλι, 
 
 

κ’ η καρδιά μου σκιρτά 
κι όλη ζήλεια ζητά 

να σου γίνει ως αυτά προσκεφάλι! 
 
 

Και για στρώμα καλέ, 
πάρε όλην εμέ- 

σβησ’ τη φλόγα σε με 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΙΣΑΡΗ 
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ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΚΕΙΜΕΝΑ  ΣΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  
Επιμέλεια:Έλλη Θεοδωράτου 

της φωτιάς σου. 
ενώ δίπλα σου εγώ 
τη ζωή θ’ αγρικώ 
να κυλάει στο ρυθμό 
της καρδιάς σου!... 

 
 

Σ’ αγαπώ δεν μπορώ 
τίποτ’ άλλο να πω 
πιο βαθύ, πιο απλό, 

πιο μεγάλο! 
 
 
 
 
 
Πως εκφράζεται το αίσθημα του έρωτα στο παραπάνω ποίημα; Ποιες 
ομοιότητες παρατηρείτε με το ποίημα της Μαρίας Πολυδούρη; 
 
 
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΙΣΑΡΗ 
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ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΚΕΙΜΕΝΑ  ΣΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  
Επιμέλεια:Έλλη Θεοδωράτου 

Γ. Αηδονόπουλος: Μόνο για την αγάπη 
 
 

Μόνο για την Αγάπη ας προσπεράσω 
κι αυτή τη δύσκολη μου ανηφοριά, 
κι ας προσπαθήσω να χαμογελάσω 
σαν το λουλούδι στην καλοκαιριά… 

 
 

Μόνο για την Αγάπη ίσως αξίζει 
την πρώιμη μοναξιά μου ν’ αρνηθώ, 
πριν, όπως το νερό, που πλημμυρίζει, 

με παρασύρει μέσα στο βυθό! 
Γύρω μου τάφοι, γύρω μου τα δάκρυα 
κάποιων ματιών που κλάψανε πιστά. 

Μα εγώ θα μείνω εδώ, σε κάποιαν άκρια, 
με τα δικά μου βλέφαρα κλειστά. 

 
 

Χωρίς να βλέπω τίποτα απ’ τη μπόρα, 
κι ας είναι σαν το δέντρο να μαδώ. 

Τώρα που όλα τριγύρω σβήνουν… Τώρα! 
Μόνο για την Αγάπη, που είναι εδώ! 

 
 
 
 
 
Πώς χαλυβδώνει η Αγάπη τον ποιητή για να ξεπεράσει τις δυσκολίες; Ποιές 
ομοιότητες παρατηρείτε με το ποίημα της Πολυδούρη; 
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΙΣΑΡΗ 
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ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΚΕΙΜΕΝΑ  ΣΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  
Επιμέλεια:Έλλη Θεοδωράτου 

Ε. Μπράουνιγκ: Σονέτο XLIII, Απ’ τα Πορτογαλεζικά 
 
 

Πώς σ’ αγαπώ; Τους τρόπους ας μετρήσω. 
Σ’ αγαπώ στο βάθος, πλάτος και ύψος 

που η ψυχή μου δύναται να φτάσει, σαν ψάχνει αόρατη 
να βρει το τέλος του Είναι και της Χάρης της ιδανικής. 

Σ’ αγαπώ στο επίπεδο της ταπεινότερης 
καθημερινής ανάγκης, κάτω απ’ τον ήλιο ή του κεριού 

το φως. 
Σ’ αγαπώ ελεύθερα, όπως παλεύουν οι άντρες 

για το Δίκιο. 
Σ’ αγαπώ αγνά, όπως απεχθάνονται τον Έπαινο. 

Σ’ αγαπώ με το πάθος που έντυνα 
παλιά τις λύπες μου και με την πίστη 

των παιδικών μου χρόνων. 
Σ’ αγαπώ με μιαν αγάπη που νόμιζα πως έχασα 
μαζί με τους χαμένους μου αγίους… σ’ αγαπώ 

με την ανάσα, 
τα χαμόγελα, τα δάκρυα όλης της ζωής μου! –και αν 

ο Θεός ορίσει, 
θα σ’ αγαπώ περισσότερο μετά το θάνατο. 

 
 
 
 
 
Ποια δύναμη έχει ο έρωτας στο ποίημα αυτό; Βρίσκετε αναλογίες με το ποίημα 
της Πολυδούρη; 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΙΣΑΡΗ 
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ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΚΕΙΜΕΝΑ  ΣΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  
Επιμέλεια:Έλλη Θεοδωράτου 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΟ ΠΟΙΗΜΑ ΤΟΥ ΜΙΛΤΟΥ ΣΑΧΤΟΥΡΗ 
 «Ο ΕΛΕΓΚΤΗΣ» 

 
Α. Αλεξάνδρου: Το μαχαίρι 

Όπως αργεί τ’ ατσάλι να γίνει κοφτερό και χρήσιμο μαχαίρι 
έτσι αργούν κ’ οι λέξεις ν’ ακονιστούν σε λόγο. 

Στο μεταξύ 
όσο δουλεύεις στον τροχό 
πρόσεχε μην παρασυρθείς 

μην ξιπαστείς 
απ’ τη λαμπρή αλληλουχία των σπινθήρων. 

Σκοπός σου εσένανε το μαχαίρι. 
 

Μ. Σαχτούρης: Τα δώρα 
Σήμερα φόρεσα ένα 
ζεστό κόκκινο αίμα 

σήμερα οι άνθρωποι μ’ αγαπούν 
μια γυναίκα μου χαμογέλασε 

κι ένα κορίτσι μου χάρισε ένα κοχύλι 
ένα παιδί μου χάρισε ένα σφυρί 

 
Σήμερα γονατίζω στο πεζοδρόμιο 
καρφώνω πάνω στις πλάκες 

τα γυμνά άσπρα ποδάρια των περαστικών 
είναι όλοι μας δακρυσμένοι 

όμως κανείς δεν τρομάζει (…) 
 

Δυο άνθρωποι ψιθυρίζουν 
τι κάνει την καρδιά μας καρφώνει; 
Ναι την καρδιά μας καρφώνει 
ώστε λοιπόν είναι ποιητής. 

 
    (απόσπασμα) 

 
Ποια είναι η ευθύνη και ο ρόλος του ποιητή στον κόσμο, σύμφωνα με τα 
παραπάνω ποιήματα; Να τα συγκρίνετε με τον Ελεγκτή. 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΙΣΑΡΗ 
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ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΚΕΙΜΕΝΑ  ΣΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  
Επιμέλεια:Έλλη Θεοδωράτου 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΟ ΠΟΙΗΜΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 
«ΠΟΙΗΣΗ 1948» 

 
Μ. Σαχτούρης: Χριστούγεννα 1948 

Σημαία 
ακόμη 

τα δόκανα στημένα στους δρόμους 
τα μαγικά σύρματα 

τα σταυρωτά 
και τα σπίρτα καμένα 

και πέφτει η οβίδα στη φάτνη 
του μικρού Χριστού 
το αίμα το αίμα το αίμα 
εφιαλτικές γυναίκες 
με τρυφερά κέρινα 

χέρια 
απεγνωσμένα χαϊδεύουν 

βόσκουν 
στην παγωνιά 

καταραμένα πρόβατα 
με το σταυρό 
στα χέρια 

και το τουφέκι της πρωτοχρονιάς 
το τόπι 

ο σιδερόδρομος της λησμονιάς 
το τόπι του θανάτου 

 
Οι ποιητές Μ. Σαχτούρης και Ν. Εγγονόπουλος έχουν βιώσει στη διάρκεια του 

εμφυλίου κοινές εμπειρίες. Εξετάζοντας συγκριτικά τα δύο ποιήματα να 
απαντήσετε στο ερώτημα: Πώς μετουσιώνεται σε ποίηση η εμπειρία ζωής;  

 

 

 

 

 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΙΣΑΡΗ 
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ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΚΕΙΜΕΝΑ  ΣΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  
Επιμέλεια:Έλλη Θεοδωράτου 

 

Νικηφόρου Βρεττάκο: Σέ ὀνειρευόμουνα ποίηση 
 

Σέ ὀνειρευόμουνα δέντρο - ἕνα πρωί 
μυριάδες ἰβίσκοι ν’ ἀνάβουνε πάνω σου. 

Σέ ὀνειρευόμουνα μήτρα. 
Ἀλλά νά: 

μέρες παράξενες, καιροί σκοτεινοί, 
σέ πάλευαν ὅλα. Κι ὅμως, ποίηση ἐσύ, 

ἀμετάπειστο ρεῦμα τ’ οὐρανοῦ, ἐπιμένεις. 
Ἕνα κύμα ἀπό κόκκινα παράξενα φῶτα, 
ἕνα κύμα πληγές, πού ξεσπώντας φωτάει 

τά χαρτιά μου τή νύχτα. 

«Τό βάθος τοῦ Κόσμου» (1961) 

 

Ο Νίκος Εγγονόπουλος, στο ποίημά του «Ποίηση 1948», και ο Νικηφόρος 
Βρεττάκος, στο ποίημά του «Σέ ὀνειρευόμουνα ποίηση» που ακολουθεί, 
διατυπώνουν τη θέση τους απέναντι στη σχέση της ποιητικής δημιουργίας με 
την εποχή της. Να εντοπίσετε ομοιότητες και διαφορές στο περιεχόμενο των 
δύο ποιημάτων. 

 
 
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΙΣΑΡΗ 
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ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΚΕΙΜΕΝΑ  ΣΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  
Επιμέλεια:Έλλη Θεοδωράτου 

Τ. Βαρβιτσιώτη: Όταν ο ποιητής… 
 
 

Όταν ο ποιητής 
Ανοίγει τα μάτια του 
Στο καθημερινό θαύμα 

Εμφανίζονται σιγα – σιγά 
Όλα τα πένθιμα φαντάσματα 
Όλα τα όνειρα τα λυπητερά 
Σαν κεριά που καπνίζουν 

 
Τότε με το χλωμό του δάκτυλο 
Χαράζει τ’ αρχικά της αστραπής 
Πάνω στη στιβαγμένη σκόνη 
Πάνω στο πρόσωπο της χρονιάς 

 
Που γέρνει 

Μαστιγωμένο απ’ όλους τους ανέμους 
Αλλάζει τη λάσπη 

Σε κρουνούς από φωτεινό αίμα 
Μεταμορφώνει το θάνατο 
Σ’ ερωτικό τραγούδι 

 
Ω ποίηση αναμάρτητη 

Εμπιστευμένη στη δροσιά της θύελλας 
Ω ποίηση ατελεύτητη 

φτεροκόπημα χελιδονιών. 
 

 
 
 
 
Ποια άποψη εκφράζει ο Τ. Βαρβιτσιώτης για την Ποίηση και σε τι 
διαφοροποιείται από τον Εγγονόπουλο; 
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΙΣΑΡΗ 
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ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΚΕΙΜΕΝΑ  ΣΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  
Επιμέλεια:Έλλη Θεοδωράτου 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΟ ΠΟΙΗΜΑ ΤΟΥ ΜΑΝΟΛΗ 
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ «ΣΤΟ ΝΙΚΟ Ε…..1949» 

 
Τίτος Πατρίκιος «Οφειλή» 

 
Μέσα από τόσο θάνατο που έπεσε και πέφτει, 

πολέμους, εκτελέσεις, δίκες, θάνατο κι άλλο θάνατο 
αρρώστια, πείνα, τυχαία δυστυχήματα, 

δολοφονίες από πληρωμένους εχθρών και φίλων, 
συστηματική υπόσκαψη κι έτοιμες νεκρολογίες 
είναι σα να μου χαρίστηκε η ζωή που ζω. 

Δώρο της τύχης, αν όχι κλοπή απ’ τη ζωή των άλλων, 
γιατί η σφαίρα που της γλίτωσα δε χάθηκε 

μα χτύπησε το άλλο κορμί που βρέθηκε στη θέση μου. 
Έτσι σα δώρο που δεν άξιζα μου δόθηκε η ζωή 

κι όσος καιρός μου μένει 
σαν οι νεκροί να μου τον χάρισαν 

για να τους ιστορήσω. 
 

Να συγκρίνετε τα δύο ποιήματα( Αναγνωστάκη- Πατρίκιου) ως προς τον ρόλο 
του δημιουργού απέναντι στις κοινωνικές και ιστορικές συνθήκες της εποχής 
του. 
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ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΚΕΙΜΕΝΑ  ΣΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  
Επιμέλεια:Έλλη Θεοδωράτου 

Τ. Πατρίκιος: Οι φίλοι 
 
 

Δεν είναι η θύμηση των σκοτωμένων φίλων 
που μου σκίζει τώρα τα σωθικά. 

Είναι ο θρήνος για τους χιλιάδες άγνωστους 
που αφήσανε στα ράμφη των πουλιών 

τα σβησμένα μάτια τους 
που σφίγγουνε στα παγωμένα χέρια τους 

μια φούχτα κάλυκες κι αγκάθια. 
Τους άγνωστους περαστικούς διαβάτες 

που ποτέ δεν μιλήσαμε 
που μόνο κάποτε για λίγο κοιταχτήκαμε 

όταν μας έδωσαν τη φωτιά του τσιγάρου τους 
στο βραδινό δρόμο. 

Τους χιλιάδες άγνωστους φίλους 
που έδωσαν τη ζωή τους 

για μένα. 
 

     (19 Γενάρη 1949) 
 
 
 
 
Ο Τίτος Πατρίκιος βίωσε, όπως και ο Μ. Αναγνωστάκης, τη φρίκη του 
εμφυλίου. Ποιες εφιαλτικές μνήμες εμφανίζονται στα δύο ποιήματα;  
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ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΚΕΙΜΕΝΑ  ΣΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  
Επιμέλεια:Έλλη Θεοδωράτου 

Νίκος-Αλέξης Ασλάνογλου 
Η Ποίηση δεν μας αλλάζει 

 
Η ποίηση δε μας αλλάζει τη ζωή το ίδιο σφίξιμο, ο κόμπος της βροχής 

 Η καταχνιά της πόλης σα βραδιάζει 
 Δε σταματά τη σήψη που προχώρησε 
 Δε θεραπεύει τα παλιά μας λάθη 
 Η ποίηση καθυστερεί τη μεταμόρφωση 
 Κάνει πιο δύσκολη την καθημερινή μας πράξη 
 
 
Πώς αντιλαμβάνεται τον ρόλο της ποίησης ο Ασλάνογλου και πώς ο 
Αναγνωστάκης στα δύο ποιήματα; 
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ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΚΕΙΜΕΝΑ  ΣΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  
Επιμέλεια:Έλλη Θεοδωράτου 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΟ ΠΟΙΗΜΑ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΗ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ 
«ΤΑ ΑΝΤΙΚΛΕΙΔΙΑ» 

 
Γ. Σαραντής: Δεν είναι η ποίηση 

 
………………………………… 

δεν είναι η ποίηση 
κλειστός τόπος για ονειροπόληση 

φέρνει τη νήπια αίσθηση της πρώτης χαραυγής 
κι είναι η συμφιλίωση ενάντιων πραγμάτων 

αυτό που δένει το Θεό 
με το εφήμερο 

το στήθος με τη λησμονιά 
το βίο τον ανθρώπινο 
με τη δικαιοσύνη 
δεν είναι η ποίηση 

κλειστός τόπος για ονειροπόληση 
είναι το άλλο νόημα των πραγμάτων. 

 
(απόσπασμα) 

Τι είναι ποίηση, σύμφωνα με το παραπάνω ποίημα; 
 

Μ. Αναγνωστάκης: Σε τι βοηθά λοιπόν... 
 

Σε τι βοηθά λοιπόν η ποίηση 
(Αυτή εδώ η ποίηση, λέω) 

Στα υψηλά σου ιδανικά, στη συνείδηση του χρέους 
Στο μεγάλο πέρασμα από τον καταναγκασμό 

Στις συνθήκες της ελευθερίας; 
Σε τι βοηθά λοιπόν η ποίηση 

Αυτό, έστω, που εγώ ποίηση ονομάζω- 
(Ας ζήσουμε λοιπόν και μ’ αυτά ή μόνο μ’ αυτά). 

 
 
Πως αντιλαμβάνεται την ποίηση ο Παυλόπουλος και πώς ο Αναγνωστάκης; 
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ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΚΕΙΜΕΝΑ  ΣΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  
Επιμέλεια:Έλλη Θεοδωράτου 

Α. Δικταίος: Η Ποίηση 
……………………………………. 

Μα εσύ, Ποίηση, 
που δεν μπορείς να κλειστείς μέσα σε σχήματα, 

μα εσύ, Ποίηση, 
που δεν μπορούμε να σ’ αγγίξουμε με το λόγο, 

εσύ, 
το στερνό ίχνος της παρπυσίας του Θεού ανάμεσά μας, 

σώσε την τελευταία ώρα τούτη του ανθρώπου, 
την πιο στυγνή και την πιο απεγνωσμένη, 

που ο Θάνατος, 
που η Μοναξιά, 
που η Σιωπή, 

τον καρτερούν σε μια στιγμή μελλούμενη. 
      

      (απόσπασμα) 
 
Πώς συνδέονται οι παραπάνω στίχοι με Τα Αντικλείδια του Παυλόπουλου; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΙΣΑΡΗ 
 

23



ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΚΕΙΜΕΝΑ  ΣΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  
Επιμέλεια:Έλλη Θεοδωράτου 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥΛΑ 
«ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΩΣ», «ΚΟΝΙΑΚ ΜΗΔΕΝ ΑΣΤΕΡΩΝ», «ΤΑ ΠΑΘΗ 

ΤΗΣ ΒΡΟΧΗΣ», «ΣΚΟΝΗ» 
 

Λ. Μεγάλου –Σεφεριάδη: Δελφοί 
 

Κάποτε αναρωτιόμουνα 
πώς ο ηνίοχος των Δελφών 
δεν είναι διόλου απελπισμένος 
που δεν είναι καν ηνίοχος. 
Τώρα νιώθω ό,τι ο γλύπτης 
ερήμην του τυράννου 

του Γέλαντα και των Συρακουσών 
είχε διαβλέψει: 

πως η ζωή είναι εντελώς απλή· 
δεν είναι παρά ο θάνατος 

που ελλοχεύει. 
 
 
Να εντοπίσετε τις ομοιότητες και τις διαφορές ως προς την πρόσληψη του 
καλλιτεχνικού έργου ανάμεσα στα ποιήματα Δελφοί και Σημείον Αναγνωρίσεως. 
 
 
 
 
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΙΣΑΡΗ 
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ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΚΕΙΜΕΝΑ  ΣΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  
Επιμέλεια:Έλλη Θεοδωράτου 

Α. Δημουλάς: Στο Μουσείο 
 
 

Το ακέφαλο άγαλμα, στημένο 
στη μέση της αίθουσας, κοιτάζω. 

Απ’ τα πόδια του ως το λαιμό, σπουδάζω 
τις λεπτομέρειες: το λυγισμένο 

 
κάπως γόνατο, το τεντωμένο 

χέρι, τους μυς του στήθους. Αλλάζω 
θέση και απόσταση. Θαυμάζω 

στο σύνολο το σώμα. Και προσμένω 
 

από τη μια στιγμή ως την άλλη 
(της φαντασίας η δύναμη μεγάλη 
όταν σε τούτο η τέχνη βοηθή), 
ασύγκριτα προσθέτοντας κάλλη, 

στη θέση, απ’ όπου λείπει, να φανή 
υπέροχο, απολλώνειο, το κεφάλι. 

 
 
 
Πώς αντιδρούν  οι δύο ποιητές στη θέα των αγαλμάτων στα ποιήματα Στο 
Μουσείο και Σημείον Αναγνωρίσεως; 
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΙΣΑΡΗ 
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ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΚΕΙΜΕΝΑ  ΣΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  
Επιμέλεια:Έλλη Θεοδωράτου 

Μ. Μαλακάσης: Ανοιξιάτικη μπόρα 
 
 

Βαριές, πλατιές οι στάλες 
πέφτουν οι μεγάλες 

της βροχής 
κι αριές· 

 
κλάμα βουβό και πώς αχείς! 

Πώς αντηχείς 
μες στις θλιμμένες τις καρδιές! 
Αντάμα με σπασμένες δοξαριές· 
κακιές που ’ν  οι παλιές πληγές, 

και της φτωχής 
απαντοχής 

οι απελπισιές!... 
……………………………………. 

Απόψ’ αλί! 
απόψ’ αλυ- 

σοδέθηκε όλη μου η ζωή, 
μ’ ό,τι  θροεί, φυλλορροεί, 

σπάζει, σπαράζει 
κι είναι του πόνου μου αδερφός· 
απόψ’ ο ήλιος που είναι κρυφός 

ασπρογαλιάζει, 
και πνίγετ’ έτσι δίχως φως, 
σαν τη χαμένη μου ψυχή, 

μέσα στο βρόχι σου, ω βροχή! 
και στο χαλάζι 
το μαράζι… 

 
 
 
 
Να επισημάνετε τα κοινά στοιχεία μορφής και περιεχομένου στα ποιήματα 
Ανοιξιάτικη μπόρα και Τα πάθη της βροχής. 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΙΣΑΡΗ 
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ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΚΕΙΜΕΝΑ  ΣΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  
Επιμέλεια:Έλλη Θεοδωράτου 

 
Τζ. Τζόυς: Η Έβελιν 

 
 

Το σπίτι της! Κοίταξε γύρω της το δωμάτιο, παρατηρώντας 
όλα τα αντικείμενα, που τα ξεσκόνιζε και τα γυάλιζε 
μια φορά την εβδομάδα, χρόνια τώρα, και κάθε φορά  
αναρωτιόταν, πώς στην ευχή μαζεύεται αυτή η σκόνη.  
Ίσως δε θα τα ξανάβλεπε ποτέ πια αυτά τα πράγματα που 
ως τότε δεν είχε σκεφτεί να τ’ αποχωριστεί. Εντούτοις όλα 
αυτά τα χρόνια που τα καθάριζε αυτά τα πράγματα, δεν  
είχε ακόμα μάθει το όνομα εκείνου του παπά, που  
η φωτογραφία του, κιτρινισμένη, κρεμόταν στον τοίχο,  
πάνω απ ’το σπασμένο αρμόνιο και πλάι  
στη χρωματιστή λιθογραφία……. 
 

Πώς αντιμετωπίζει η ηρωίδα τη σκόνη; πιστεύετε ότι η σκόνη σ’ αυτό το 
απόσπασμα έχει τον ίδιο συμβολισμό με εκείνον του ποιήματος της Κ. 
Δημουλά; 
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΙΣΑΡΗ 
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ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΚΕΙΜΕΝΑ  ΣΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  
Επιμέλεια:Έλλη Θεοδωράτου 

Κ. Δημουλά, Απροσδοκίες 
 
 

Θεέ μου τι δεν μας περιμένει ακόμα. 
κάθομαι εδώ και κάθομαι. 
Βρέχει χωρίς να βρέχει 

όπως όταν σκιά 
μας επιστρέφει στο σώμα. 

 
 
 

Κάθομαι εδώ και κάθομαι. 
Εγώ εδώ, απέναντι η καρδιά μου 

και πιο μακριά 
η κουρασμένη σχέση μου μαζί της. 
Έτσι, για να φαινόμαστε πολλοί 
κάθε που μας μετράει το άδειο. 

 
 
 

Φυσάει άδειο δωμάτιο. 
Πιάνομαι γερά από τον τρόπο μου 

που έχω να σαρώνομαι. 
Νέα σου δεν έχω. 

 
Η φωτογραφία σου στάσιμη. 
Κοιτάζεις σαν ερχόμενος 
χαμογελάς σαν όχι. 

Άνθη αποξηραμένα στο πλάι 
σου επαναλαμβάνουν ασταμάτητα 
το άκρατο όνομά τους semprevives 

semprevives – αιώνιες, αιώνιες 
μην τύχει και ξεχάσεις τι δεν είσαι. 

 
 
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΙΣΑΡΗ 
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ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΚΕΙΜΕΝΑ  ΣΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  
Επιμέλεια:Έλλη Θεοδωράτου 

 
Με ρωτάει ο καιρός 

από πού θέλω να περάσει 
πού ακριβώς τονίζομαι 
στο γέρνω ή στο γερνώ. 

 
Κανένα τέλος δεν γνωρίζει ορθογραφία. 

 
 

Νέα σου δεν έχω. 
Η φωτογραφία σου στάσιμη. 
Όπως βρέχει χωρίς να βρέχει. 

 
        (απόσπασμα) 

 
Πώς λειτουργεί το θέμα της φωτογραφίας και στα δύο ποιήματα της Κ. 
Δημουλά, «Απροσδοκίες» και «Κονιάκ μηδέν αστέρων»; 
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΙΣΑΡΗ 
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ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΚΕΙΜΕΝΑ  ΣΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  
Επιμέλεια:Έλλη Θεοδωράτου 

Ζ. Καρέλλη: Αρρώστια 
 
 

Όλο τους πεθαμένους σκέφτομαι αυτές τις μέρες. 
Πλούσια από θάνατο η μνήμη μου 
ους φέρνει εμπρός μου ζωντανούς. 
Μιλούνε ορισμένα απ’ τα λόγια τους: 

«Ένα πουκάμισο χρώμα σαν το καΐσι..» 
«Μα σε φιλήσω, γιατί πέθανα.» 
«Ζητούσα να σας δω και ήρθα.» 

Πρόσωπα, λόγια πολλά, που τα κρατώ 
σαν ξένα, θέλω δικά μου να τα κάνω 
και δεν μπορώ, γιατί δεν εννοώ 

τον θάνατο, αρνιέμαι να τον καταλάβω. 
 
 

Όμως ούτε και τη ζωή, έτσι, 
μπορώ ν’ αγγίζω, όπως θέλω 

να την κρατήσω, που βλέπω τις κινήσεις 
των ζωντανών, σαν να ‘ναι μες στη μνήμη μου 

κι αυτές και δε μπορώ να τις αγγίξω 
ζωντανές. Τις χαίρομαι συχνά, 
τις αγαπώ, τις βλέπω εκστατικά, 

κι άξαφνα γίνονται σαν από πεθαμένους. 
 
 
 
 
 
Πώς αντιμετωπίζεται το θέμα της μνήμης και του θανάτου στα ποιήματα 
Αρρώστια και Κονιάκ Μηδέν Αστέρων; 
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΙΣΑΡΗ 
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ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΚΕΙΜΕΝΑ  ΣΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  
Επιμέλεια:Έλλη Θεοδωράτου 

Κ. Ουράνης: Η ζωντανή νεκρή 
 
 

Δεν πέθανες! Στην κάμαρα ακόμα τ’ άρωμά σου 
είναι απλωμένο ως τώρα δα να μ’ άφησες, κι απάνω 

στον καναπέ ατέλειωτο μένει το κέντημά σου 
και το κομμάτι που ‘παιζες είναι ανοιχτό στο πιάνο. 
Απάνω στο τραπέζι μου πάντα η δική σου εικόνα, 
που πάντα με την ήρεμη ματιά της με κοιτάζει, 
και δεν είναι άνεμος, μα είσαι εσύ, την πόρτα 

που μισανοίγεις για να μπεις την ώρα που βραδυάζει. 
Δεν πέθανες. Είσαι παντού και είσαι μέσα σ’ όλα: 

στων ρόδων το ξεφύλλισμα, στο στεναγμό του αγέρα, 
στα νέφη που χρυσίζουμε σαν πάει να σβήσει η μέρα 
κι ως και ις νύχτες δίπλα μου σε νιώθω ξαπλωμένη… 

Δεν πέθανες. Αδιάφορα οι μήνες κι αν περνάνε: 
 

τότε οι νεκροί πεθαίνουνε, όταν τους λησμονάνε! 
 
 
 
 
 
Πώς αντιμετωπίζεται το θέμα του θανάτου στα ποιήματα Η ζωντανή νεκρή και 
Κονιάκ Μηδέν Αστέρων; 
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΙΣΑΡΗ 
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ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΚΕΙΜΕΝΑ  ΣΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  
Επιμέλεια:Έλλη Θεοδωράτου 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΟ ΔΙΗΓΗΜΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΙΖΥΗΝΟΥ 
«ΤΟ ΑΜΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΣ ΜΟΥ» 

 
Ι. Πολέμη: Η μάννα 

 
 
 

Ο Δήμος ο σκληρόκαρδος  
με χέρια αφορεσμένα, 
κτυπά και δέρνει αλύπητα 
τη μάννα που τον ‘γέννα. 
 
 
Ως που μια μέρα η δύστυχη, 
μες του καημού το βάρος, 
πικρά τον καταράστηκε: 
-Που να σε κόψει ο Χάρος! 
 
 
Το λόγο δεν απόσωσε 
να η κατάρα πιάνει, 
να τον κι ο Χάρος που ’ρχεται 
με κοφτερό δρεπάνι. 
 

Τα  κόκκαλά του τρίζουνε 
τα μάτια αλλοιθωρίζουν, 
τα παγωμένα χνώτα του 
του λιβανιού μυρίζουν 
 
 
-Κυρά, το Χάρο εφώναξες; 
εμένα λένε Χάρο 
πούναι τον, μάνα, πούναι τον 
το γυιό σου να τον πάρω; 
 
-Παράκουσες, κυρ Χάροντα, 
μα τη ζωή του Δήμου! 
Εγώ για μένα σ’ έκραξα, 
όχι για το παιδί μου!            
(ΕΞΩΤΙΚΑ, 1905)

 
 
 
 
 
α) Ποιο είναι και πού οφείλεται το αθέλητο "αμάρτημα" της μάνας; 
 
β) Με ποιο τρόπο ζητά να εξιλεωθεί; 
 
γ) Να συγκρίνετε τη μητέρα του διηγήματος του Βιζυηνού με τη μάνα του 
παραπάνω ποιήματος. 
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΙΣΑΡΗ 
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ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΚΕΙΜΕΝΑ  ΣΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  
Επιμέλεια:Έλλη Θεοδωράτου 

Γ. Βιζυηνού: Νοσταλγία 
 
 
 

Εψές ο ήλιος έδυνε στην άγια μου πατρίδα 
κ’ ένα του δώκαν φίλημα σε θλιβερή αχτίδα 

Να μου το φέρ’ εμένα. 
Θέλω να δω τη μάνα μου, τ’ αδέρφια μ’ να φιλήσω, 
στον τάφο του πατέρα μου θέλω να προσκυνήσω, 

βαρέθηκα τα ξένα. 
 

Μικρό μικρό μ’ ωρφάνεψε η αλύπητή μου μοίρα, 
μικρό μικρό της ξενητειάς το μονοπάτι πήρα, 

με χείλη πικραμένα. 
Μα τώρα πια τα χόρτασα της ξενητειάς τα κάλλη, 
αν είναι και παράδεισος θα την αφήσω πάλι, 

βαρέθηκα τα ξένα. 
………………………………………………… 

 
    

   (απόσπασμα, Βοσπορίδες Αύραι) 
 
 
Ποια αυτοβιογραφικά στοιχεία του Βιζυηνού που  επισημάνατε στο διήγημα 
«Το αμάρτημα της μητρός μου» υπάρχουν και στο ποίημα «Νοσταλγία»; 
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΙΣΑΡΗ 
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ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΚΕΙΜΕΝΑ  ΣΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  
Επιμέλεια:Έλλη Θεοδωράτου 

Γ. Βιζυηνού: Ποιος ήτον ο φονεύς του αδελφού μου 
 
 
 

-Ω, ο αρίσκος! ανέκραξεν η μήτηρ μου μετ' απεριγράπτου πόνου. Τίνος 
το λέγεις, παιδί μου; Αμ’ ο φτωχός ούτε ακούει, ούτε μιλεί πλέον! 
 Είναι τρελός ο καημενος!... 
… εκείνος δεν τρώγει παρά ξερό ψωμί, δεν φορεί παρά αυτά που βλέπεις, 
και κοιμάται κατά γης μεσ’ στην αχυρώνα. Και δεν θέλει  να φύγει από 
κοντά μου ό,τι κι αν του κάμουν. Μόνο σαν τον στεναχωρήσουν πάρα πολύ, 
μόνο σαν ταραχθεί, βγάζει μια παράξενη φωνή –Για το Θεό, Σουλτάνε 
μου, να μην το μάθει η κοκκώνα! άλλο απ’ αυτό δεν ηξεύρει τίποτε!  
Ο αρίσκος ο Κιαμήλης!... 
… Κείνος, βλέπεις, άφησε την μητέρα του και ήλθεν εις εμένα. Κουβαλεί 
νερό, πάγει εις τον μύλον, πάγει τα ψωμιά στον φούρνο, σκάφτει τ’ αμπέ- 
λια, σκουπίζει την αυλή, καλλιεργεί τα λουλούδια πάνω στον τάφο του χρη- 
στάκη μας· ως και το κανδήλι θέλει να τ’ ανάφτη με το χέρι του! 

 
         (απόσπασμα) 
 
 
 
Να συγκρίνετε την αντίδραση του Κιαμήλη και της μητέρας μετά τον ακούσιο 
φόνο. 
 
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΙΣΑΡΗ 
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ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΚΕΙΜΕΝΑ  ΣΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  
Επιμέλεια:Έλλη Θεοδωράτου 

Γ. Βιζυηνού: Ποιος ήτον ο φονεύς του αδελφού μου; 
 
 

-Διές εσύ! είπε, πώς περνούν τα χρόνια, και γυρνούν τα πράγματα! δεν θα 
γυρίσει το παιδί μου, έλεγα, δεν θα προφτάσει να έλθει πίσω, και θ’ αποθά- 
νω, και θα μείνουν τα μάτια μου ανοιχτά, από την λαχτάρα που έχουν να το 
δούνε! Όλ’ ημερίτσα παραφύλαγα τους δρόμους και ρωτούσα τους διαβά- 
τας. Και όταν εβράδιαζεν, άφην’ ανοιχτή την  θύρα ως τα μεσάνυχτα. Μη 
σφαλείς. Μιχαήλε, μπορεί να έλθ’ ακόμη. Και δεν θέλω να έλθει το παιδί 
μου και να βρει κλειστή την θύρα μου. Φθάνει που είναι τόσα χρόνια έρημο 
και ξένο, ας μην έρθει και στο χωριό του να του φανεί πως δεν έχει κανέναν 
 εις τον κόσμο, που να φυλάγη τον ερχομό του. Σαν επλάγιαζα, σ’ έβλεπα 
στον ύπνο μου, και μ’ εφαίνετο πως άκουα τη φωνή σου, κ’ εσηκωνόμουν 
και άνοιγα την θύρα: ήλθες, παιδί μου; Ήταν ο αγέρας, που σβυντζίνιζε 
στον δρόμο. 

          
        (απόσπασμα) 
Να αναζητήσετε τις αναλογίες στη συμπεριφορά της μητέρας. 
 
 

 
 
 
 
 
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΙΣΑΡΗ 
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ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΚΕΙΜΕΝΑ  ΣΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  
Επιμέλεια:Έλλη Θεοδωράτου 

Νικηφόρος Βρεττάκος 

«Μάνα και γιος» 

Στης ιστορίας το διάσελο όρθιος ο γιος πολέμαγε 
κι η μάνα κράταε τα βουνά, όρθιος να στέκει ο γιος της,  
μπρούντζος, χιόνι και σύννεφο. Κι αχολόγαγε η Πίνδος 
σαν να 'χε ο Διόνυσος γιορτή. Τα φαράγγια κατέβαζαν 

τραγούδια κι αναπήδαγαν τα έλατα και χορεύαν 
οι πέτρες. Κι όλα φώναζαν: "Ίτε παίδες Ελλήνων ..." 
Φωτεινές σπάθες οι ψυχές σταύρωναν στον ορίζοντα, 

ποτάμια πισωδρόμιζαν, τάφοι μετακινιόνταν.  

Κι οι μάνες τα κοφτά γκρεμνά σαν Παναγιές τ' ανέβαιναν 
Με τη ευκή στον ώμο τους κατά το γιο παγαίναν 
και τις αεροτραμπάλιζε ο άνεμος φορτωμένες 

κι έλυνε τα τσεμπέρια τους κι έπαιρνε τα μαλλιά τους 
κι έδερνε τα φουστάνια τους και τις σπαθοκοπούσε, 
μ' αυτές αντροπατάγανε, ψηλά, πέτρα την πέτρα, 

κι ανηφορίζαν στη γραμμή, όσο που μες στα σύννεφα 
χάνονταν ορθομέτωπες η μια πίσω απ' την άλλη.  

 

Να επισημάνετε τις διαφορές στη συμπεριφορά της μάνας στο κείμενο του 
Βιζυηνού και στο ποίημα του Νικηφόρου Βρεττάκου 
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ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΚΕΙΜΕΝΑ  ΣΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  
Επιμέλεια:Έλλη Θεοδωράτου 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΟ ΔΙΗΓΗΜΑ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 
ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ «ΟΝΕΙΡΟ ΣΤΟ ΚΥΜΑ» 

 
Α. Παπαδιαμάντη: Η νοσταλγός 

 
 
Η Λιαλιώ έμεινε με το μεσοφούστανον, κοντόν έως τας κνήμας, λευκόν όσον και το 
κολόβιον, και με τας λευκάς περικνημίδας, υφ’ ας εμάντευέ τις τας τορνευτάς και 
κομψάς κνήμας, λευκοτέρας ακόμη. Έμεινε με τα κρίνα του λαιμού της ατελώς 
καλυπτόμενα από την πορφυράν μεταξωτήν τραχηλιάν της, κι εκάθησε συνεσταλμένη 
παρά την πρύμνην, βραχυσωμοτέρα ή όσον ήτο, με το μέτριον και χαρίεν ανάστημα… 
…Η χάρις του λιγυρού αναστήματός της δεν εξηλείφετο από την άνευ μέσης 
περιβολήν την  οποίαν εφόρει. Και τα κατσαρά, τα οποία εκόσμουν το ηδυπαθές 
μέτωπόν της, ήσαν φυσικά και όχι επίπλαστα. Η λάμψις των βαθέων και μαύρων 
οφθαλμών της έκαιεν αμαυρά, υπό τας καμαρωτάς οφρύς, και τα πορφυρά χείλη της 
ερρόδιζον επί της ωχράς και διαυγούς χροιάς των παρειών της, αίτινες εβάπτοντο μ’ 
ελαφρόν ερύθημα εις τον παραμικρόν κόπον ή εις την ελαχίστην συγκίνησιν. Αλλά το 
λεπτόν και ήρεμον πυρ των οφθαλμών της έκαιε την καρδίαν του νέου. 
          
         (απόσπασμα) 
 
Να συγκρίνετε τη Λιαλιώ στο παραπάνω απόσπασμα με τη Μοσχούλα στο 
Όνειρο στο κύμα. Ποια στοιχεία της γυναικείας εμφάνισης φαίνεται να 
εκτιμά ιδιαίτερα ο συγγραφέας; 
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ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΚΕΙΜΕΝΑ  ΣΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  
Επιμέλεια:Έλλη Θεοδωράτου 

Σ. Μυριβήλη: Η δασκάλα με τα χρυσά μάτια 
 
 
Κοιμήθηκε άσκημα. Προς την αυγή είδε ένα όνειρο, ίσως κιόλας νάτανε μια φαντασία 
του πολύ έντονη, που τούρθε ζωντανή σα να είδε. Τόνε κράτησε ταραγμένο κάμποσο, 
ακόμα και σα σηκώθηκε από το κρεβάτι. Είτανε στης Βίγλας τα ράχτα. Η Σαπφώ. 
Κολυμπούσε ξένιαστη. Δε τόξαιρε πως κάποιος είναι και την παραφυλάει και σέρνει τη 
ματιά του πάνω της, κρυμμένος κάπου. Είταν ολόγυμνη κι απορούσε ο Δρίβας πως 
έγινε κ' ήξαιρε καταλεπτώς όλες τις μυστικές λεπτομέρειες αυτού του κορμιού. Έπαιζε 
στην ακρογιαλιά. Έριχνε λιθάρια και σκιρτούσε από πέτρα σε πέτρα. Αυτός, 
κουλουριασμένος πίσω απ' ένα βράχο, την έβλεπε, ήταν γεμάτος απ' τη θωριά της. Σα 
νάταν όλο το κορμί του σκεπασμένο με μάτια, πεινασμένα από ερωτική περιέργεια. 
Ένιωθε όλη τη ντροπή για το κάμωμά του, και μαζί την αχορταγιά της όρασής του. 
 
         (απόσπασμα) 
 
Έχει επισημανθεί ότι το απόσπασμα αυτό θυμίζει το Όνειρο στο κύμα. Ποια 
στοιχεία του περιεχομένου των δύο κειμένων επιβεβαιώνουν αυτή την 
άποψη; 
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ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΚΕΙΜΕΝΑ  ΣΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  
Επιμέλεια:Έλλη Θεοδωράτου 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΟ ΠΕΖΟΓΡΑΦΗΜΑ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ 
ΙΩΑΝΝΟΥ «ΜΕΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟΥΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥΣ» 

 
Λ. Μεγάλου – Σεφεριάδη: Σαν το μετάξι 

 
Επειδή τα λεφτά δεν είχαν καμία αξία, οι εργαζόμενοι έπεισαν το αφεντικό να 
οργανώσει συσσίτιο. ένα χυλό από μπλιγούρι τους έδινε, που σήμερα δε θα το δίνανε 
ούτε στα ζώα. Το τρώγανε όμως και κάνανε και το σταυρό τους. 
 Μετά από λίγο καιρό κάποιος έριξε την ιδέα να ζητήσουνε πενήντα δράμια 
σταφίδα. Χειμώνας ήταν κι η σταφίδα πυρώνει λιγάκι. Πάει μια επιτροπή, ο Στάθης 
ήταν ο μικρότερος, και λένε στο διευθυντή: «Το εργοστάσιο δουλεύει μια χαρά, εσείς 
κερδίζετε πιο πολλά κι από πριν, δώστε, το λοιπόν, κάτι και σ’ εμάς. Επιτέλους τι 
ζητάμε; Πενήντα δράμια σταφίδα ζητάμε. Δε ζητάμε το εργοστάσιο!» «Δεν έχω», λέει 
εκείνος, «πάρτε ένα πολυβόλο και σκοτώστε με!» «Εμείς δεν είμαστε εγκληματίες, 
εργάτες είμαστε», πετάγεται ο Στάθης, «θα σε καταγγείλουμε όμως στη Γκεστάπο ότι το 
ρεύμα που σου παραχωρεί δεν το χρησιμοποιείς όλο για να βγάζεις κουβέρτες για το 
γερμανικό στρατό, αλλά πιο πολύ βγάζεις κασμίρι και το πουλάς στη μαύρη» 
 Πρώτη φορά είδε ο Στάθης άνθρωπο να γίνεται πιο κίτρινος κι απ’ το λεμόνι. 
Την άλλη κιόλας μέρα τους δίνει τη σταφίδα. Αρχίσανε σιγά σιγά να ζητάνε κι άλλα. 
απ’ το χυλό για τα ζώα καταλήξανε να παίρνουν οκτώ οκάδες τρόφιμα το μήνα: λάδι, 
σιτάρι, φασόλια, μακαρόνια. Πράγμα αδιανόητο για όποιον δεν μπορούσε να πληρώσει 
με λίρες. Παίρναν οι εργαζόμενοι το μισθό τους και μετά βίας αγοράζανε μια λαχανίδα! 
Γι’ αυτό κάθε μέρα έβλεπες να μαζεύουνε από τα πεζοδρόμια ανθρώπους που είχανε 
πεθάνει από την πείνα. 
 Κι όμως, ακόμα και μέσα σ’ αυτή τη δυστυχία, ο κόσμος έβρισκε τρόπο να 
ξεδίνει. Ένα βράδυ ο Αρίστος κι ένας άλλος φίλος λένε:»Πάμε στου Βαγγέλη το 
μαγαζί;»  Αυτό ήταν ένα ταβερνάκι όπου συχνάζανε μαυραγορίτες. Στα τραπέζια τους 
έβλεπες παϊδάκια και ζαλιζόσουνα. Πήγανε, λοιπόν, οι τρεις φίλοι, καθίσανε και 
κουτσοπίνανε ξεροσφύρι. Κάποια στιγμή παίρνουνε τα όργανα κι αρχίζουνε το 
τραγούδι. Μέσα σε μισή ώρα το τραπέζι τους γέμισε μεζέδες και κρασί.  
          
         (απόσπασμα) 
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ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΚΕΙΜΕΝΑ  ΣΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  
Επιμέλεια:Έλλη Θεοδωράτου 

Ο αφηγητής υποστηρίζει ότι η φτώχεια και η ανέχεια του στέρησαν την 
ικμάδα και τη διάθεση για ζωή. Πώς κατανοείτε το συσχετισμό; Πιστεύετε ότι 
οι δυσμενείς συνθήκες της ζωής περιορίζουν τα όνειρα, τη ζωντάνια και την 
αισιόδοξη αντιμετώπιση της ζωής; 
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ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΚΕΙΜΕΝΑ  ΣΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  
Επιμέλεια:Έλλη Θεοδωράτου 

Διδώ Σωτηρίου 

«Οι νεκροί περιμένουν» 

Αρχίσαμε να βαδίζουμε πιασμένοι απ΄ το χέρι , κοντά ο ένας στον άλλον, χαμένοι, 
μουδιασμένοι, δισταχτικοί, σαν να ΄μαστε τυφλοί και δεν ξέρουμε που θα μας φέρει το 
κάθε βήμα που αποτολμούσαμε. Γυρεύαμε ξενοδοχείο στο λιμάνι για ν΄ ακουμπήσουμε 
και να περιμένουμε τους δικούς μας. Όπου όμως κι αν ρωτούσαμε, παίρναμε την ίδια 
στερεότυπη απόκριση: 

-Απ΄ τη Σμύρνη έρχεστε; Δε δεχόμαστε πρόσφυγες. 

-Μα θα σας πληρώσουμε καλά, άνθρωποι του Θεού, έλεγε η θεία Ερμιόνη. 

Εκείνοι επέμεναν στην άρνησή τους:-Φοβόμαστε τις επιτάξεις . Δε μάθατε λοιπόν πως 
στη Χίο, στη Μυτιλήνη, στη Σάμο έφτασε προσφυγολόι, κι επιτάξανε όλα τα σχολεία, 
τα ξενοδοχεία, τα πάντα; 

-Τι θέλαμε, τι γυρεύαμε μεις να ΄ρθούμε σε τούτον τον αφιλόξενο τόπο, έλεγε η κυρία 
Ελβίρα. Τι θέλαμε και τι γυρεύαμε να χωριστούμε από τους άνδρες μας! 

Στο τέλος βρέθηκε ένας αναγκεμένος ξενοδόχος και μας έδωσε ένα σκοτεινό, άθλιο 
δωμάτιο με έξι κρεβάτια. Για πότε γινήκαμε πραγματικοί πρόσφυγες δεν το καταλάβαμε. 
Μέσα σε λίγα εικοσιτετράωρα όλος ο κόσμος αναποδογύρισε .Βαπόρια φτάναν το ένα 
πίσω από τ΄ άλλο και ξεφόρτωναν κόσμο, έναν κόσμο ξεκουρντισμένον, αλλόκοτο, 
άρρωστο, συφοριασμένο, λες κι έβγαινε από φρενοκομεία, από νοσοκομεία, από 
νεκροταφεία. Έπηξαν οι δρόμοι, το λιμάνι οι εκκλησιές, τα σχολειά, οι δημόσιοι χώροι. 
Στα πεζοδρόμια γεννιόνταν παιδιά και πέθαιναν γέροι . 

Ενάμισι εκατομμύριο άνθρωποι βρεθήκανε ξαφνικά έξω απ΄ την προγονική τους γη. 
Παράτησαν σκοτωμένα παιδιά και γονιούς άταφους. Παράτησαν περιουσίες, τον καρπό 
στα δένδρα και στα χωράφια το φαΐ στη φουφού, τη σοδειά στην αποθήκη το κομπόδεμα 
στο συρτάρι, τα πορτρέτα των προγόνων στους τοίχους. Και βάλθηκαν να τρέχουν να 
φεύγουν κυνηγημένοι απ΄ το τούρκικο μαχαίρι και τη φωτιά του πολέμου. Έρχεται μια 
τραγική στιγμή στη ζωή του ανθρώπου, που το θεωρεί  τύχη να μπορέσει να παρατήσει 
το έχει του, την πατρίδα του το παρελθόν του και να φύγει, να φύγει λαχανιασμένος 
αποζητώντας αλλού τη σιγουριά. Άρπαξαν οι άνθρωποι βάρκες, καΐκια, σχεδίες, 
βαπόρια, πέρασαν τη θάλασσα σ΄ έναν ομαδικό, φοβερό ξενιτεμό. Κοιμήθηκαν 
αποβραδίς νοικοκυραίοι στον τόπο τους και ξύπνησαν φυγάδες, θαλασσοπόροι, άστεγοι 
άποροι, αλήτες και ζητιάνοι στα λιμάνια του Πειραιά, της  Σαλονίκης, της Καβάλας του 
Βόλου, της Πάτρας. 

Ενάμισι εκατομμύριο αγωνίες και οικονομικά προβλήματα ξεμπαρκάρανε στο φλούδι 
της Ελλάδας, με μια θλιβερή ταμπέλα κρεμασμένη στο στήθος: «Πρόσφυγες!» Που να 
ακουμπήσουν οι πρόσφυγες; Τι να σκεφτούν; τι να ξεχάσουν; τι να πράξουν; που να 
δουλέψουν; πώς να ζήσουν;

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΙΣΑΡΗ 
 

41



ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΚΕΙΜΕΝΑ  ΣΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  
Επιμέλεια:Έλλη Θεοδωράτου 

 Τρέμαν ακόμα απ΄ το φόβο. Τα μάτια τους  ήταν κόκκινα απ΄ το αιμάτινο ποτάμι της 
κόλασης που διάβηκαν. Και σαν πάτησαν σε στέρεο έδαφος, μετρήθηκαν να δουν πόσοι 
φτάσανε και πόσοι λείπουν. Κι οι ζωντανοί δεν το πιστεύανε, μόνο άπλωναν τα χέρια 
τους στο κορμί τους και το ψάχνανε, για να βεβαιωθούνε πως δεν ήταν βρικόλακες. Και 
ψάχναν και για την ψυχή τους, να δουν αν ήταν στη θέση της.  Μ΄ αυτή ήταν άφαντη. 
Είχε μείνει πίσω στην πατρίδα κοντά στους αγαπημένους νεκρούς και στους 
αιχμαλώτους, κοντά στα σπιτάκια, στα χωράφια, στις δουλειές.... 

Κι είπαν : περαστικοί είμαστε, ας βολευτούμε όπως  όπως , κι αύριο θα ματαγυρίσουμε 
στα μέρη μας. Κι αποζητούσαν, τούτη την ελπίδα, με την ίδια λαχτάρα σαν το ψωμί το 
νερό και τ΄ αλάτι. 

Τόσοι ήταν, ενάμισι  εκατομμύριο ρωμιοί μικρασιάτες, που στριφογύριζαν τώρα στο 
καύκαλο της Ελλάδας, σαν περιπλανώμενοι ιουδαίοι διωγμένοι από τη γη της Χαναάν. 
Χωρίς  πατρίδα χωρίς δουλειά χωρίς σπίτι. Και μόλις χτες να θυμάσαι πως ήσουνα 
νοικοκύρης. 
Ψάχναν για τον αίτιο , αναθεμάτιζαν τον ουρανό, τη γης ,τον Κεμάλ το Βενιζέλο τον 
Κωνσταντίνο, την Αντάντ, τον πόλεμο. Μα πριν  απ΄ όλα τον ύπουλο τον Άγγλο ,τον 
υπολογιστή ,το διπλοπρόσωπο, το σφετεριστή που έκανε μπίζνες και αυτοκρατορική 
πολιτική με το αίμα και τη δυστυχία ενός λαού...  

 

Να συγκρίνετε τον τρόπο που παρουσιάζεται το θέμα της προσφυγιάς στο 
κείμενο του Ιωάννου και της Δ. Σωτηρίου 
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ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΚΕΙΜΕΝΑ  ΣΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  
Επιμέλεια:Έλλη Θεοδωράτου 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΟ ΠΕΖΟΓΡΑΦΗΜΑ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ 
ΙΩΑΝΝΟΥ «ΣΤΟΥ ΚΕΜΑΛ ΤΟ ΣΠΙΤΙ» 

 
Γ. Ιωάννου: Σ’ ένα παλιό τούρκικο σπίτι 

 
Σ’ ένα παλιό τούρκικο σπίτι 
κλείστηκα μέρες και παλεύω 
με τους λεκέδες του ασβέστη. 

Μετρώ τα ξύλα στο ταβάνι, βρίσκω τα νερά· 
δίνω ονόματα, τους δίνω την καρδιά μου. 

 
Ύστερα παίρνει και φυσά. 

Σαρώνονται χαρές και γνωριμίες. 
Ξανά μονάχος με τα ξύλα και τις πέτρες. 

 
Ίσως στεριώσω τώρα· πάλι απ’ την αρχή. 

Ίσως προφτάσω να σκαλώσω τους χαμένους. 
 

Πώς συμπεριφέρεται ο ήρωας του ποιήματος; Σας θυμίζει η στάση του τη 
γυναίκα του πεζογραφήματος; 
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ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΚΕΙΜΕΝΑ  ΣΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  
Επιμέλεια:Έλλη Θεοδωράτου 

Κυριάκου Χαραλαμπίδη 
ΓΛΥΚΟ ΤΟΥ ΚΟΥΤΑΛΙΟΥ 

 
ΝΑ ΙΔΩ ΠΟΙΟΣ ΕΙΜΑΙ ζύγωσα και  
πούθε το χώμα μου κρατά. Μπήκα και  
στάθηκα στο σπίτι τ' αλμυρό, σιμά σε  
λάκκο. Μια μαντιλοδεμένη μου 'φερε 
νερό, μου πρόσφερε γλυκό . ευχαριστώ  
την. Έκοψε και καρπούς από τον Κήπο 
του ποθητού σπιτιού μου, φρούτα  
λαμπερά ό,τι λογής, διάχυτα με χείλη 
πραγματικά και μέλη εμποτισμένα 
στην καλοσύνη τής χαράς αντιδωρήματα. 
Της είπα ευχαριστώ, αναθάρρησα και  
ζήτησα το σπίτι μου να ιδώ, αν  
επιτρέπεται. « Και βέβαια επιτρέπεται »,  
μου λέει - « μπορείς να 'ρθείς και στην  
κρεβατοκάμαρα ». Μπαίνω, θωρώ τη  
μάνα μου στον τοίχο να με κοιτάει από  
'να κάδρο. Αφήνω την εντροπή και  τη  
μάνα μου ο δόλιος απ' την Τροία. 
« Πάρτηνε », λέει αυτή σαν καλογέλαστη, 
« τι να την κάνω τώρα πια που ξέρω; 
Να πούμε την αλήθεια, τη νομίσαμε 
ηθοποιό με κείνη την κοτσίδα 
και τα λουλούδια γύρω της και με τη  
χάρη που την ομπρέλα της κρατεί». 
Άξιζε βέβαια να προσθέσει και το χέρι 
που γαντοφορεμένο, ραδινό σε καναπέ  
ακουμπούσε . αλλά τι περιμένεις ; 
Σάμπως γνωρίζει πόσοι αιώνες κύλησαν 
ίσαμε που να φτάσουμε στη σύνταξη 
γλυκού του κουταλιού; μεγάλο θέμα. 
Πάλι καλά πού μ' άφησε και μπήκα 
στο σπίτι μου το πατρικό η γυναίκα. 
Μη συνεχίσουμε άλλο και αγριέψει. 
Το μόνο που εύχομαι: από καιρού εις  
καιρό να 'χω την άδειά της να ξανάβλεπα 
την όψη τη γλυκιά του ποθητού μου. 

 
Να βρείτε ομοιότητες και διαφορές ανάμεσα στα κείμενα και να τις 
σχολιάσετε 
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