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Αυτή τη χρονιά (2005) έφυγαν δυο αθόρυβοι, αλλά 
μεγάλοι ποιητές για τα νεοελληνικά μας γράμματα, οι 
Μανόλης Αναγνωστάκης και Μίλτος Σαχτούρης.  

Η πρώτη μεταπολεμική γενιά στην οποία ανήκουν οι 
Μ. Αναγνωστάκης και Μ. αχτούρης βίωσε τον 
πόλεμο, την Κατοχή, τον εμφύλιο, στοιχεία που 
εξάγονται από την ποίησή τους. Με βάση τη γέννηση 
στο κέντρο αυτής της γενιάς βρίσκονται όσοι 
γεννήθηκαν στα 1922-23, πολλοί έχουν τελειώσει μια 
ανώτατη σχολή και αρκετοί πολέμησαν στην Αλβανία. 
την ποιητική δημιουργία της Α΄ Μεταπολεμικής 
Γενιάς διαμορφώθηκαν τρεις τάσεις: α. η αντιστασιακή 
ή κοινωνική (Μ. Αναγνωστάκης, Α. Αλεξάνδρου, Μ. 
Κατσαρός, Σ. Λειβαδίτης, κ.ά.),  

β. η νεοϋπερρεαλιστική (Έκτορας Κακναβάτος, Δ. 
Παπαδίτσας, Μ. αχτούρης, Ε. Βακαλό, κ.ά.),  

γ. η υπαρξιακή ή μεταφυσική (Μ. αχτούρης, Ν. 
Καρούζος, Όλγα Βότση, Γ. Κότσιρας κ.ά.).  



 Ο Μανόλης Αναγνωστάκης, 

γελλήζεθε ηο 1925 ζηε 

Θεζζαιολίθε, ζπούδαζε 

ηαηρηθή, θαηαδηθάζηεθε ζε 

ζάλαηο ηο 1949 γηα ηελ 

ποιηηηθή ηοσ δράζε θαη πέζαλε 

ηο 2005. Εκθαλίζηεθε ζηα 

ειιεληθά γράκκαηα αρτηθά κε 

έλα παραδοζηαθό ποίεκα ηο 

1942, αιιά από ηο 1945  

γράθεη θαη εθδίδεη κοληέρλα/ 

λεφηερηθή ποίεζε. Επίζες, 

έγραυε κειέηες, πεδά θαη έθακε 

ποιιές κεηαθράζεης.  



Ο Μ. Αναγνωστάκης, ποιητής και κριτικός, 
άνθρωπος με καθαρή ποιητική και πολιτική 
συνείδηση, επέλεξε τη σιωπή, όταν πια οι 
λέξεις έχασαν το νόημά τους, όταν η αλήθεια 
και το ψέμα έγιναν δυσδιάκριτα και η 
συναλλαγή έγινε πιο πολύπλοκη απ΄ ό,τι 
κατατίθεται ποιητικά, π.χ.  

 

  «Α, φτάνει πια! Πρέπει να λέμε την αλήθεια 
στα/ παιδιά», «Προς το παρόν, στον παλιό 
δρόμο που λέγαμε, υψώνεται/ η Σράπεζα 
υναλλαγών/ -εγώ συναλλάσσομαι, εσύ 
συναλλάσσεσαι αυτός συναλλάσσεται-».  



Ο Μαν. Αναγνωστάκης αγαπήθηκε 
ιδιαίτερα, θαυμάστηκε για το ήθος του, 
υπήρξε πολίτης χωρίς συμβιβασμούς, με τις 
ευαίσθητες κεραίες του εδώ και χρόνια είδε 
κατά πού πάνε τα πράγματα και προτίμησε 
τη σιωπή. Οι θεωρητικές θέσεις του ήταν 
και στάση ζωής, γι΄ αυτό  κατέκρινε το 
κλίμα «παλικαρισμού» όλων εκείνων που 
ζήτησαν ανταμοιβή για την Εθνική τους 
Αντίσταση ή που μεγιστοποίησαν τη 
συμβολή τους. Η ποίησή του, σε γλώσσα 
οικεία που λέει «τα σύκα σύκα και τη 
σκάφη σκάφη», έχει καθαρότητα αξιών και 
αισθημάτων. Μετά τις Εποχές Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και τη 
Συνέχεια δίνει το Στόχο γραμμένο μέσα στη 
δικτατορία.  



 Σα ποιητικά του μοτίβα, ο χρόνος, η 
επίκληση ενός σκοπού, π.χ. «Θα ΄ρθει 
μια μέρα», η μάνα και το παιδί στον 
πόλεμο, π.χ. «Φωνές/ Ση νύχτα/ 
Μακρινές φωνές/Μάνας τρελής στους 
έρημους δρόμους/Κλάμα παιδιού 
χωρίς απάντηση/ Ερείπια/ αν 
τρυπημένες σάπιες σημαίες», το 
χρέος, ο συλλογικός αγώνας, η 
πρωτοπρόσωπη ποιητική αφήγηση, η 
κριτική στάση, π.χ. «τις νύχτες που 
σκότωσα μέσα μου κάθε παλιά μου/ 
αυταπάτη.», ο θάνατος «Πικρών και 
ανεξήγητων θανάτων/ Γράφοντας 
ποιήματα χωρίς ήχους και λέξεις» όλα 
συνθέτουν την ποιητική και πολιτική 
ηθική του Μ. Αναγνωστάκη.  



Η ποίησή του διδάσκει τους 

νέους με το δικό της δηλωτικό 

τρόπο να ξεχωρίζουν τα 

παραμύθια από την 

πραγματικότητα και τους κάθε 

είδους Λαυρέντηδες από τους 

άλλους πολίτες, π.χ. «Πέθανες-

κι έγινες και συ: ο καλός. 

Ο λαμπρός άνθρωπος, ο 

οικογενειάρχης, ο πατριώτης. 

[...]/ 

Α, ρε, Λαυρέντη, εγώ που μόνο το 

΄ξερα τι κάθαρμα ήσουν, 

τι κάλπικος παράς, μια ολόκληρη 

ζωή μέσα στο ψέμα.».  



 Οι ποιητές Μ. Αναγνωστάκης και Μ. αχτούρης έχουν 
κοινά στοιχεία όπως είναι: τα ίδια εξωκειμενικά 
συμφραζόμενα -Πόλεμος, Κατοχή, Εμφύλιος-, η ένταξη 
στην ίδια γενιά, η παρουσία του θανάτου στην ποίησή 
τους και ο χαμηλός και εξομολογητικός τόνος. Οι 
διαφορές ανάμεσά τους είναι αρκετές, κυρίως σε θέματα 
κοινωνικά και πολιτικά, τα οποία διαπερνούν την ποίηση 
του Μ. Αναγνωστάκη, ο οποίος είναι πολιτικά 
προσδιορισμένος με το δυναμικό παρόν του στους αγώνες 
του τόπου. Αντίθετα ο Μ. αχτούρης είναι μοναχικός και 
απόμακρος, υπηρέτησε τη θητεία του, βίωσε τον φόβο του 
πολέμου και τη φρίκη της Κατοχής, που αναδεικνύεται 
μέσα από μοτίβα και εικόνες που συγκροτούν μια ποίηση 
τραυματική και αιμάσσουσα. Έτσι, το ιστορικό βίωμα 
ενυπάρχει στην ποίησή του, αλλά όχι ως καταγγελτικός 
λόγος και ως υπεύθυνη πολιτική φωνή, όπως στον Μ. 
Αναγνωστάκη. 



Ο Μ. Σαχτούρης γεννήθηκε στην Αθήνα 
το 1919, καταγόταν από την Ύδρα από 
γενιά αγωνιστών, φοίτησε στη Νομική 
χολή, την οποία εγκατέλειψε, 
εμφανίστηκε στα ελληνικά γράμματα το 
1944 και εξέδωσε αρκετές ποιητικές 
συλλογές. Εντάσσεται εντός και εκτός του 
υπερρεαλισμού, στην ποίησή του 
κυριαρχούν το παράλογο στοιχείο, η απλή 
γλώσσα, η ποιητική σκηνοθεσία και η 
εικονοποιϊα. Οι εικόνες του αποδίδουν την 
πραγματικότητα, όπου πρόσωπα, ζώα και 
πράγματα μεταπλάθονται με τη φαντασία 
και το παράλογο- αναστροφή της 
πραγματικότητας- σε αρχετυπικές μορφές, 
σε σημεία με συμπυκνωμένη ενέργεια. Η 
σκηνοθετική τεχνική του είναι άριστη, 
είναι τεχνική βάθους, καθώς κάνει 
κατάδυση στο βίωμα και τη συνείδηση και 
αναδεικνύει- όχι με μεγαλοστομίες- την 
ουσία των πραγμάτων. Η σκηνική 
διάρθρωση των ποιημάτων του ανοίγει και 
κλείνει ως αυλαία.  



 Ο Μίλτος αχτούρης αξιοποιεί στοιχεία 
από τον εξπρεσιονισμό, τον εικονισμό, τον 
υπερρεαλισμό και το παράλογο, αλλά 
ουσιαστικά ακολουθεί το δικό του 
μοναχικό δρόμο, που συνίσταται στη 
φανταστική εγγραφή του εμπράγματου 
κόσμου στην ποίησή του. Αξίζει να 
επισημανθεί ότι η ιστορία ως βίωμα είναι 
παρούσα τόσο στη σκηνοθεσία του όσο 
και στην ιδεοπλαστική εικόνα. Η 
ιδεοπλαστική του εικόνα είναι αυτόνομη, 
καθαρή, πηγάζει από τα πράγματα και τις 
αισθήσεις, η τεχνική του είναι 
αφαιρετική.  



 Η ποιητική του γλώσσα είναι απλή, 
καθημερινή, όπου η συμπύκνωση των όρων 
της παρομοίωσης και η αξιοποίηση της 
μεταφοράς συγκροτούν ένα νέο ποιητικό τοπίο 
σύντηξης του πραγματικού και ποιητικού στο 
οποίο εμπλέκεται ο αναγνώστης και το 
προσλαμβάνει ως ενιαίο χώρο. Σο ποιητικό 
του τοπίο είναι μοναχικό, γεμάτο φόβο, το 
περιβάλλον στενό, έτσι όπως ήταν και η ζωή 
του ποιητή, π.χ. «κι έμεινα μ΄ έναν 
ακρωτηριασμένο φίλο/  και μ΄ ένα ματωμένο 
κλαδάκι συντροφιά». Ο ποιητής μεταθέτει την 
εμπειρία του που βγαίνει από τη συνείδηση  
σε έναν άλλο κόσμο υπερπραγματικό, εκεί 
όπου συντελείται το παράλογο ως σχίσμα της 
ζωής και της δημιουργίας του, εκεί όπου και ο 
έρωτας γίνεται θάνατος.  



 Ένα άλλο ευρηματικό στοιχείο σε αυτήν την 
ποίηση είναι οι τίτλοι των συλλογών και των 
ποιημάτων που «συνομιλούν» με τη λόγια και 
τη λαϊκή παράδοση, όπως και με το 
παραμύθι, με τη μυθολογία, τον Όμηρο, την 
αρχαία τραγωδία και με νεότερους 
δημιουργούς, Έλληνες και ξένους, πολλοί εκ 
των οποίων αναφέρονται και στην ποίησή του 
(Δ. Σολωμός, Ν. Εγγονόπουλος, Κ. 
Καρυωτάκης, Α. Εμπειρίκος, Σκαλκώτας, 
Κάφκα, Τ. Ντύλαν κ.ά.). Ο ποιητής με 
πρωτότυπο τρόπο μεταπλάθει όλα αυτά τα 
στοιχεία σε μια ανανεωμένη πρωτοποριακή 
γραφή που είναι πέραν του υπερρεαλισμού, 
του ρεαλισμού και του εξπρεσσιονισμού, αν 
και αξιοποιεί στοιχεία από όλα αυτά τα 
ρεύματα και κινήματα.  



 Είναι ολοφάνερο ότι στην ουσία της αυτή η 
ποίηση είναι δραματική. Οι δραματικές 
καταστάσεις δίνονται με επιλεγμένες λέξεις και 
εικόνες που θυμίζουν Γκουέρνικα και 
Ιερώνυμο Μπος, μεταδίδουν φρίκη, 
κομματιασμένο κόσμο και πληγωμένη 
συνείδηση. Σα μοτίβα του επανέρχονται 
βελτιωμένα από συλλογή σε συλλογή, π.χ. 
πουλιά, ζώα, ουρανός, ψωμί, ζητιάνα. 
Καταλύει την απόσταση ανάμεσα στη γη και 
τον ουρανό, οι μορφές του ανεβοκατεβαίνουν 
από τη ζωή στο θάνατο και το αντίστροφο ως 
δυο εκφάνσεις του ίδιου πράγματος.  



 Αναζητάει πέρα από τη γη τη λύτρωση, καθώς 

σε αρκετά του ποιήματα έρχονται οι άγγελοι ή 

μια ζητιάνα να δώσουν ψωμί από τον ουρανό, 

π.χ.                   

           «είναι όλοι τους δακρυσμένοι 

           όμως κοιτάζουν τις ουράνιες ρεκλάμες 

           και μια ζητιάνα που πουλάει τσουρέκια 

           στον ουρανό» (Τα Δώρα, σελ. 44).  



 Η ποιητική χρωματολογία και ζωολογία του αχτούρη, με 
τα βασικά χρώματα και τις αποχρώσεις τους, με το μεικτό 
χαρακτήρα πουλιών, ζώων και προσώπων αποκαλύπτει το 
χαρακτήρα και την ουσία των πραγμάτων, που είναι και 
αυτή μεταβαλλόμενη όπως τα αποδιδόμενα χρώματα. Η 
χρωματολογία του λειτουργεί στο κλίμα του πολέμου, της 
κατοχής και του εμφυλίου. Αυτή η ποικιλία και η 
κινούμενη χρωματική «άμμος» αποδίδει την ασταθή και 
δύσκολη εποχή, το ματωμένο διάλογο του ποιητικού 
υποκειμένου με την εποχή του και την εχθρότητα ή τη 
«βαθύτερη οικειότητα του σύγχρονου κόσμου προς το 
σύγχρονο άνθρωπο».  



 το Μ. αχτούρη δεν έχουμε καταγγελτικό 
λόγο με πολιτική σκόπευση, όπως στον 
Αναγνωστάκη, αλλά ποιητικό λόγο που δείχνει 
(δείξη) και προβάλλει σε συγκεκριμένο χώρο 
και χρόνο το ατομικό βίωμα, το οποίο 
μεταπλάθεται σε μια ποίηση όπου κυριαρχεί ο 
πόνος και η ανθρώπινη οδύνη ως βαθύτερη 
ουσία της ανθρώπινης ύπαρξης (μοίρα, 
τραγωδία, παραλογές). Σο ύφος του κινείται 
ανάμεσα στην οικειότητα και την ανοικειότητα, 
ξαφνιάζοντας τον αναγνώστη με την 
παραμορφωτική διάσταση των ποιητικών 
υλικών από τα οποία αναδεικνύεται η τραγική 
μοίρα του ανθρώπου ως πάσχοντος όντος, 
χωρίς καρυωτακική απαισιοδοξία.  



 Η δικαιοσύνη και η λύτρωση αναζητούνται στον 
ουρανό, όπως φαίνεται και από τη συχνή χρήση 
της λέξης «ουρανός» και άλλων συμπαντικών 
στοιχείων. Σο γήινο και ουράνιο επίπεδο 
αλληλοδιαπλέκονται, καθώς ό,τι γίνεται στο γήινο 
επίπεδο επηρεάζει και το ουράνιο. Ο Μ. 
αχτούρης με την ποίησή του αναζητά την 
αλήθεια, την αυθεντική ζωή, την απελευθέρωση 
από «πάθη και παθήματα» ανάμεσα στον ουρανό 
και τη γη και δίνει την εντύπωση ότι ως κλόουν 
μετεωρίζει και μετεωρίζεται στο μεταξύ ουρανού 
και γης αναζητώντας το νόημα της ύπαρξης. Η 
αναζήτησή του θυμίζει mutatis mutandis το 
ερώτημα της Μαργαρίτας στο Φάουστ του Γκαίτε 
και τον προβληματισμό του Ευριπίδη «Σι είναι 
θεός, και τι μη θεός και τι ανάμεσό τους» που 
επαναδιατυπώνεται στην Ελένη του εφέρη.  



 Η σκηνοθετική τεχνική του συγκροτεί ένα σκηνικό 
μεταμορφώσεων όπου κυριαρχούν το τοτεμικό στοιχείο, οι 
αρχετυπικές μορφές, τα πλάσματα της παιδικής 
παραμυθικής φαντασίας και το παράλογο, τα οποία με τη 
σειρά τους αποκαλύπτουν το ζοφερό βιωματικό κόσμο του 
αχτούρη, που αναζητά την ελπίδα σε έναν άλλο χώρο 
καθαρό, τον ουράνιο. Έτσι, ο κομματιασμένος κόσμος του 
Μ. αχτούρη δεν είναι μόνον μια ζωγραφισμένη ποίηση ή 
η στιγμιαία εντύπωση από τη Γκουέρνικα, αλλά το βάθος 
και το πλάτος ενός επώδυνου βιώματος που μετέτρεψε την 
παιδική και εφηβική ηλικία σε εφιαλτικό βίωμα. Μόνο 
που το βίωμα αυτό συνεχίζεται από τότε ως το τέλος της 
ζωής του (διαστολή του χρόνου), ενώ ο χώρος του ως 
ποιητική χωρικότητα συρρικνώνεται σε όσα έζησε ο 
ποιητής στην Αθήνα εκείνα τα δύσκολα χρόνια (πόλεμος, 
κατοχή, εμφύλιος, ασθένεια του ποιητή).   

  



 Και οι δυο ποιητές είναι ανθολογημένοι σε 
σχολικά βιβλία, όπως:  

Γυμνάσιο: γ΄ γυμνασίου:  

 Ποιήματα που μας διάβασε ένα βράδυ ο λοχίας Οttο V  
Μανόλης Αναγνωστάκης,  

 Το ψωμί Μίλτος αχτούρης. 

Λύκειο: τα Κ.Ν.Λ. γ΄ λυκείου Γενικής Παιδείας: 

 Μ. αχτούρης, Η Αποκριά και Ο στρατιώτης ποιητής. 

 Μ. Αναγνωστάκης, Θεσσαλονίκη, Μέρες του 1969 μ. Χ., 
Επιτύμβιον και Νέοι της Σιδώνος.  

Νεοελληνική Λογοτεχνία Θεωρητικής Κατεύθυνσης ανθολογούνται 
τα ακόλουθα ποιήματα: 

 Μ. αχτούρης, Ο Ελεγκτής, Ο Συλλέκτης 

 Μ. Αναγνωστάκης, Επίλογος, Στο Ν. Ε... 1949 

TEE 

 



4. Διδακτικά παραδείγματα 

Μ. Αναγνωστάκης 
 

α. Θεσσαλονίκη, Μέρες του 1969 μ.Χ.  

 

την οδό Αιγύπτου-πρώτη πάροδος δεξιά 

Σώρα υψώνεται το μέγαρο της Σράπεζας υναλλαγών 

Σουριστικά γραφεία και πρακτορεία μεταναστεύσεως. 

Και τα παιδάκια  δεν μπορούνε πια να παίξουνε από 

τα τόσα τροχοφόρα που περνούνε. 

Άλλωστε τα παιδιά μεγάλωσαν, ο καιρός εκείνος πέρασε που ξέρατε       5 

Σώρα πια δε γελούν, δεν ψιθυρίζουν  μυστικά, δεν εμπιστεύονται, 

Όσα επιζήσαν, εννοείται, γιατί ήρθανε βαριές αρρώστιες από τότε 

Πλημμύρες, καταποντισμοί, σεισμοί, θωρακισμένοι στρατιώτες, 

Θυμούνται τα λόγια του πατέρα: εσύ θα γνωρίσεις καλύτερες μέρες 

Δεν έχει σημασία τελικά αν δεν τις γνώρισαν, λένε το μάθημα                10 

οι ίδιοι στα παιδιά τους 



Ελπίζοντας πάντοτε πως κάποτε θα σταματήσει η αλυσίδα 

Ίσως στα παιδιά των παιδιών τους ή στα παιδιά των παιδιών 

 των παιδιών τους. 

Προς το παρόν, στον παλιό δρόμο που λέγαμε, υψώνεται 

Η Σράπεζα υναλλαγών 

-εγώ συναλλάσσομαι, εσύ συναλλάσσεσαι αυτός συναλλάσσεται-          15 

Σουριστικά γραφεία και πρακτορεία μεταναστεύσεως 

-εμείς μεταναστεύουμε, εσείς μεταναστεύετε, αυτοί μεταναστεύουν- 

Όπου και να ταξιδέψω η ελλάδα με πληγώνει, έλεγε κι ο Ποιητής 

Η Ελλάδα με τα ωραία νησιά, τα ωραία γραφεία, 

Σις ωραίες εκκλησιές 

   

Η Ελλάς των Ελλήνων. 



 Η οικείωση με την ποίηση του Μ. Αναγνωστάκη είναι 
εύκολη τόσο λόγω της γλώσσας όσο και του τόνου της 
φωνής του, του ύφους. Εκείνο που προέχει είναι η 
προσεκτική ανάγνωση, πρώτη και δεύτερη ώστε να 
κατανοηθεί το περιεχόμενο και η βαρύτητα των 
λέξεων και των σημασιών τους. Οι τίτλοι 
προετοιμάζουν για το περιεχόμενο των ποιημάτων 
και για τη συγκρότηση του νοήματος και μηνύματος. 
το ποίημα Θεσσαλονίκη, Μέρες του 1969 μ.Χ. τα 
ιστορικά συμφραζόμενα είναι ολοφάνερα συνεπώς 
και το στόχος του ποιήματος. Ο τίτλος του ποιήματος 
και της συλλογής Στόχος προβάλλουν τον κοινωνικό, 
ειρωνικό και καταγγελτικό λόγο του Μαν. 
Αναγνωστάκη. Η συλλογή Στόχος (1970) περιέχει 
ποιήματα που γράφτηκαν στην περίοδο της 
δικτατορίας 1967-74.  



• Εστιάζουμε την προσοχή μας στον πεζολογικό στίχο, 
στη στίξη που υποστηρίζει τη συναισθηματική 
διακύμανση και στο σκηνικό που πλαισιώνει νοήματα 
και μηνύματα. Σο σκηνικό στους πρώτους στίχους 
δίνει μια πολυτελή πρόσοψη κτηρίων μιας χώρας που 
βιώνει την κοινωνική και εθνική αθλιότητα. Δίνεται 
αφαιρετικά και συνοπτικά η Ελλάδα της δεκαετίας του 
1970. Η Σράπεζα υναλλαγών, τα Σουριστικά γραφεία 
και τα πρακτορεία μεταναστεύσεως με τη γραφή και τα 
σημαινόμενά τους αναδεικνύουν τον κοινωνικό στόχο 
αυτής της ποίησης, που επιτείνεται με την αναφορά 
στα «παιδάκια»-υποκοριστικό, συμπάσχει ο ποιητής-, 
τα οποία δεν έχουν ελεύθερο χώρο για να παίξουν, ενώ 
η αλλαγή έχει εισβάλει με όλη της τη μεγαλοπρέπεια 
«τροχοφόρα». Η μετάβαση με το «άλλωστε» στο χρόνο 
από το χτες στο σήμερα επισύρει και άλλες αλλαγές 
που δηλώνονται πρώτα συνοπτικά και μετά μέσα από 
εικόνες και καταστάσεις «ο καιρός εκείνος πέρασε που 
ξέρατε», όπου η επίταξη του ρήματος ενέχει πόνο και 
νοσταλγία.  



 Με το «Σώρα πια δε γελούν, δεν ψιθυρίζουν μυστικά, δεν 
εμπιστεύονται,» γίνεται η μετάβαση στο παρόν όπου όλα 
έχουν αλλάξει προς το χειρότερο και όχι όπως θα 
περιμέναμε, σύμφωνα με τις πολυτελείς προσόψεις των 
Σραπεζών και των τουριστικών γραφείων. Σο γέλιο και η 
εμπιστοσύνη χάθηκαν (αλλαγή καιρών) με αντανάκλαση 
στον ανθρώπινο παράγοντα, π.χ. 

 
   «Όσα επιζήσαν, εννοείται, γιατί ήρθανε βαριές αρρώστιες από τότε 

    Πλημμύρες, καταποντισμοί, σεισμοί, θωρακισμένοι στρατιώτες, 

    Θυμούνται τα λόγια του πατέρα: εσύ θα γνωρίσεις καλύτερες μέρες 

    Δεν έχει σημασία τελικά αν δεν τις γνώρισαν, λένε το μάθημα 

    οι ίδιοι στα παιδιά τους 

    Ελπίζοντας πάντοτε πως κάποτε θα σταματήσει η αλυσίδα» 



 τους στίχους αυτούς με τη δυναμική της μεταφοράς 
και αλληγορίας δίνεται το κακό με αναφορά στις 
φυσικές καταστροφές και τους θωρακισμένους 
στρατιώτες- ιστορικό στίγμα (κατοχή, εμφύλιος), τα 
παιδιά δεν γνώρισαν τις «καλύτερες μέρες» για τις 
οποίες μιλούσαν οι πατέρες, άλλωστε και οι ίδιοι ως 
πατέρες με την ελπίδα για καλύτερες μέρες θα 
γαλουχήσουν τα παιδιά τους. Η επίταση με την 
επανάληψη σε αιτιατική και γενική, π.χ.  «Ίσως στα 
παιδιά των παιδιών τους ή στα παιδιά των παιδιών 
των παιδιών τους.»  

 δηλώνει τη μη πραγματοποιημένη ελπίδα και δίνει 
ποιητικότητα στο στίχο. 

  



 Από το σκηνικό των πρώτων στίχων πήγαμε στον 
άνθρωπο, στο συλλογισμό και τη μνήμη, που 
διακόπτονται με επαναφορά στο παρόν και στο 
πολυτελές σκηνικό, ένα σκηνικό φενακισμένο, όπως 
είναι και οι ανθρώπινες σχέσεις, όπου κυριαρχεί η 
συναλλαγή, η εκμετάλλευση και η μετανάστευση, 
εσωτερική και εξωτερική, από τα οικονομικά αδιέξοδα, 
π.χ.  «Προς το παρόν, στον παλιό δρόμο που λέγαμε, 
υψώνεται 

 

                            η Σράπεζα υναλλαγών 

  - εγώ συναλλάσσομαι, εσύ συναλλάσσεσαι αυτός 
συναλλάσσεται- 

  Σουριστικά γραφεία και πρακτορεία μεταναστεύσεως 

  -εμείς μεταναστεύουμε, εσείς μεταναστεύετε, αυτοί 
μεταναστεύουν-».  



 Η αξιοποίηση της κλίσης του ρήματος με την πρόταξη της 
προσωπικής αντωνυμίας δηλώνει με τον πιο αυθεντικό τρόπο 
την κατάσταση που βιώνουν οι άνθρωποι, την φτώχια, τη 
μετανάστευση, δηλαδή το εθνικό ξεπούλημα πίσω από τη 
βιτρίνα των Σραπεζών και των τουριστικών γραφείων. τους 
τελευταίους στίχους ο Μ. Αναγνωστάκης συνομιλεί με το 
εφέρη (διαλογικότητα), τον «Ποιητή» με την 
κεφαλαιογράμματη γραφή και την αντίστοιχη σημασιοδότηση 
του εφέρη ως μεγάλου ποιητή, και ολοκληρώνει το ποίημά του 
με την ανθρωπογεωγραφία της Ελλάδας σε ύφος σαρκαστικό με 
σαφή αναφορά στην εκμετάλλευση λέξεων και εννοιών, 
θρησκευτικού και πατριωτικού συναισθήματος από τη 
δικτατορία του 1967, π.χ. 

   

     «Όπου και να ταξιδέψω η Ελλάδα με πληγώνει, έλεγε ο Ποιητής 

         Η Ελλάδα με τα ωραία νησιά, τα ωραία γραφεία, 

                     τις ωραίες εκκλησίες 

               Η Ελλάς των Ελλήνων».»  



 Ο ποιητής, όπως σημαίνει και ο τίτλος της συλλογής, 
στοχεύει να μας προβληματίσει με γλώσσα οικεία, με 
εικόνες και καταστάσεις καθημερινές που ίσως 
περνούν απαρατήρητες. Η απομόνωση του 
τελευταίου στίχου ηχεί ως τραγική ειρωνεία. Σο ύφος 
είναι στοχαστικό στοχεύοντας στο μήνυμα και 
ζητώντας επαγρύπνηση από όλους σε εκείνους τους 
δίσεχτους καιρούς. Είναι ολοφάνερο ότι πρόκειται 
για ποίηση κοινωνική. τη συνολική θεώρηση γίνεται 
συζήτηση στην τάξη, διερευνώνται τα χαρακτηριστικά 
της ποιητικής του Μ. Αναγνωστάκη και απαντώνται 
οι ερωτήσεις, αν δεν έχει γίνει αυτό κατά την 
ανάλυση του ποιήματος. 



Επιτύμβιον, Συλλογή Στόχος (1970)  
η οποία περιέχει ποιήματα που γράφτηκαν στην περίοδο της 

δικτατορίας 1967-74. 

  
Πέθανες - κι έγινες και συ: ο καλός. 

Ο λαμπρός άνθρωπος, ο οικογενειάρχης, ο πατριώτης.  

Σριάντα έξι στέφανα σε συνοδέψανε, τρεις λόγοι αντιπροέδρων, 

εφτά ψηφίσματα για τις υπέροχες υπηρεσίες που προσέφερες. 

Α, ρε Λαυρέντη, εγώ που μόνο το 'ξερα τι κάθαρμα ήσουν,  

τι κάλπικος παράς, μια ολόκληρη ζωή μέσα στο ψέμα.  

Κοιμού εν ειρήνη δε θα 'ρθω την ησυχία σου να ταράξω.  

(Εγώ, μια ολόκληρη ζωή μες στη σιωπή θα την εξαγοράσω  

πολύ ακριβά κι όχι με τίμημα το θλιβερό σου το σαρκίο). 



 Προηγείται η προετοιμασία του/της καθηγητή/τριας, 
ανάγνωση, διερεύνηση της πρόσληψης και διεύρυνση 
μέσα από την ανάλυση μορφής και περιεχομένου. 
χολιάζονται η εκδοτική παρουσία στα ποιήματα, ο 
τίτλος, η παράδοση των επιτυμβίων και εστιάζεται η 
προσοχή στο περιεχόμενο αυτού του επιτύμβιου που 
μόνον επιγραμματικό δεν είναι. υνήθως  στους 
επιτύμβιους στίχους επαινείται ο θανών, εδώ δίνονται 
δυο εκδοχές, η άποψη των πολλών και η άμεση 
αντίληψη του ποιητή που έρχεται σε αντίθεση με τα 
κούφια εγκωμιαστικά λόγια. Άλλωστε ο τρόπος γραφής, 
το ύφος και οι διακυμάνσεις της φωνής αναδεικνύουν 
την ειρωνική και σαρκαστική γλώσσα που σημαίνει πολύ 
περισσότερα από όσα λέει και που κορυφώνεται με τους 
στίχους στην παρένθεση και τη γενίκευση στον 
επιλογικό μετεωρισμένο στίχο. Η διαπλοκή του β΄ με το 
α΄ ρηματικό πρόσωπο και η εμφατική παρουσία της 
προσωπικής αντωνυμίας «εγώ, συ» δημιουργούν οικείο 
ύφος, άμεση εμπειρία, δηλαδή βιωματικό πειστικό λόγο. 



• την πρώτη στροφή συσσωρεύονται τα χαρακτηριστικά και 
ονοματοποιημένα επίθετα, τα πολλά στεφάνια, οι τρεις 
επικήδειοι λόγοι και τα ψηφίσματα, στοιχεία που καταδεικνύουν 
ότι ο νεκρός κατείχε κάποια δημόσια θέση ή ήταν κάποιος που 
πρόσφερε υπηρεσίες. Η ποιότητα των υπηρεσιών του 
διευκρινίζεται στη δεύτερη στροφική ενότητα που κατανοείται 
καλύτερα σε σχέση με τα εξωκειμενικά συμφραζόμενα. Οι τιμές 
στο νεκρό έχουν σχέση με τη μεσαία αστική τάξη που μετά τον 
εμφύλιο ξεπουλιέται στις διεθνείς αγορές και τα ντόπια 
συμφέροντα, όπως λέει ο ποιητής ειρωνικά «για τις υπέροχες 
υπηρεσίες που πρόσφερες». 

• τη δεύτερη στροφική ενότητα δίνεται η πραγματική εικόνα του 
θανόντος με το σχήμα αποστροφής  και τον καθημερινό λαϊκό 
λόγο, όπου οι λέξεις αποδίδουν την ουσία των πραγμάτων και όχι 
μια φενακισμένη εικόνα για το νεκρό, π.χ. 

  

           «Α, ρε Λαυρέντη, εγώ που μόνο το ΄ξερα τι κάθαρμα ήσουν 

           τι κάλπικος παράς, μια ολόκληρη ζωή μέσα στο ψέμα».  



 υζητιούνται το επίρρημα «μόνο» και οι λεκτικές επιλογές 
«κάθαρμα, κάλπικος παράς, ψέμα», που ηθογραφούν ένα νεκρό 
χωρίς αξίες. Μέσα από τα αντιθετικά επιτύμβια λόγια ο 
αναγνώστης εστιάζει στην πραγματική εικόνα του Λαυρέντη και 
όχι την επίσημη και πεποιημένη των τριών αντιπροέδρων. τη 
συνέχεια ο ποιητής με τη λόγια έκφραση, «Κοιμού εν ειρήνη δε 
θα ΄ρθω την ησυχία σου να ταράξω»,  δηλώνει την πρόθεσή του, 
η οποία ουσιαστικά έχει αναιρεθεί, διότι η υστεροφημία του 
νεκρού και η ησυχία του έχει διαταραχθεί και δεν μπορούμε να 
πούμε ότι ο νεκρός κοιμάται εν ειρήνη. Βέβαια, ο ποιητής δεν 
στοχεύει μικρόψυχα στο συγκεκριμένο άτομο αλλά στις πράξεις 
του και σε κάθε «Λαυρέντη», ο οποίος γίνεται αντιπροσωπευτικό 
όνομα-σύμβολο στον επιλογικό στίχο, π.χ. «Δε θα ΄σαι ο πρώτος 
ούτε δα κι ο τελευταίος.». τη συνέχεια της δεύτερης στροφής με 
τους στίχους στην παρένθεση ο ποιητής αποκαλύπτει τα 
συναισθήματά του και τη στάση του, στάση πολιτική, κοινωνική 
και υπεύθυνη, που μιλάει με τη σιωπή του, π.χ.  

 

 «(Εγώ, μια ολόκληρη ζωή μες στη σιωπή θα την εξαγοράσω 

      Πολύ ακριβά κι όχι με τίμημα το θλιβερό σου το σαρκίο)».  



 Η πικρή γεύση και ο εξομολογητικός τόνος δίνονται 
με την αντίθεση του εγώ και εσύ και με την 
περιφρόνηση εκείνου που αντιπροσωπεύει ο νεκρός 
και το «σαρκίο» του. Η σιωπή ως πολιτική στάση δεν 
μπορεί να θυσιαστεί  για το Λαυρέντη. Ακολουθεί η 
ολοκλήρωση του νοήματος με το σχήμα του κύκλου, 
τόσο ως προς τη λόγια έκφραση (διαλογικότητα με 
τον εκκλησιαστικό λόγο), όσο και ως προς τους 
σαρκαστικούς χαρακτηρισμούς για το Λαυρέντη, με 
αναδιάταξη του πρώτου στίχου της πρώτης στροφής, 
τον ευθύ λόγο, την επιλογή των κεφαλαίων 
γραμμάτων και την «ομιλούσα στίξη», π.χ. 

  

     «Κοιμού εν ειρήνη. Ως ήσουν πάντα στη ζωή: ο καλός, 

      ο λαμπρός άνθρωπος, ο οικογενειάρχης, ο πατριώτης. 

 

      Δε θα ΄σαι ο πρώτος ούτε δα κι ο τελευταίος.»  



• Ο μετεωρισμένος επιλογικός στίχος, η επανάληψη, ο 
σαρκασμός, η συσσώρευση των επιθέτων, όλα 
γίνονται φορείς μηνυμάτων με στοχο τον «τιμώμενο» 
νεκρό και τη φενακισμένη εικονοποίησή του. Έτσι η 
μοντέρνα ποίηση μεταφέρει μηνύματα, νοήματα και 
σημασίες με όλα τα όπλα που παρέχει η γλώσσα και 
η γραμματική της (φωνολογία, μορφολογία, στίξη). 
Με τον επιλογικό στίχο επιτυγχάνεται η διεύρυνση 
των στόχων του ποιητή, ιδιαίτερα με τη φράση «ούτε 
δα» και τη σαρκαστική πικρή διάθεση. Η μέθοδος 
γραφής του Μ. Αναγνωστάκη θυμίζει Καβάφη (π.χ. 
Ηγεμών εκ Δυτικής Λιβύης), το ύφος είναι ρητορικό 
και μοιάζει με μονόλογο του ποιητή (κοφτή φράση, 
προσεγμένη δομή,  παρηχήσεις των γραμμάτων λ, ρ, 
επιλογή του β΄ ρηματικού προσώπου). Ο τελευταίος 
στίχος δένει με τους δύο πρώτους στίχους και 
δημιουργεί αίσθηση αποφθεγματική.  



 Αν οι ερωτήσεις έχουν 

απαντηθεί κατά την 

ερμηνεία, τότε οι μαθητές 

μπορούν να εργαστούν σε 

θεματικούς άξονες όπως 

είναι: η λειτουργία της 

ειρωνείας την ποίηση του 

Μανόλη Αναγνωστάκη με 

αναφορές στους: Κων. 

Καβάφη, Μ. Αναγνωστάκη, 

Ντίνο Χριστιανόπουλο, Κ. 

Δημουλά, Κ. Χαραλαμπίδη 

και άλλους ποιητές. 

 



Νέοι της Σιδώνος,  
Συλλογή Στόχος (1970). 

Κανονικά δεν πρέπει να ’χουμε παράπονο 

Καλή κι εγκάρδια η συντροφιά σας, όλο νιάτα,  

Κορίτσια δροσερά – αρτιμελή αγόρια 

Γεμάτα πάθος κι έρωτα για τη ζωή και για τη δράση. 

Καλά, με νόημα και ζουμί και τα τραγούδια σας 

Τόσο, μα τόσο ανθρώπινα, συγκινημένα, 

Για τα παιδάκια που πεθαίνουν σ’ άλλην ήπειρο 

Για ήρωες που σκοτώθηκαν σ’ άλλα χρόνια, 

Για επαναστάτες Μαύρους, Πράσινους, Κιτρινωπούς, 

Για τον καημό του εν γένει πάσχοντος Ανθρώπου. 

Ιδιαιτέρως σας τιμά τούτη η συμμετοχή 

Στην προβληματική και στους αγώνες του καιρού μας 

Δίνετε ένα άμεσο παρών και δραστικό – κατόπιν τούτου 

Νομίζω δικαιούσθε με το παραπάνω  

Δυο δυο, τρεις τρεις, να παίξετε, να ερωτευθείτε, 

Και να ξεσκάσετε, αδελφέ, μετά από τόση κούραση. 

 

(Μας γέρασαν προώρως, Γιώργο, το κατάλαβες;) 



 Σο ποίημα αυτό συνεξετάζεται με τους ιδώνειους νέους του 
Κ. Π. Καβάφη είτε ομαδοσυνεργατικά στην τάξη είτε στο 
σπίτι ως εργασία σε ομάδες με δοσμένες ερωτήσεις και 
αξιοποίηση των ερωτήσεων του βιβλίου. Δίνεται έμφαση στη 
στάση των νέων-εμμονή στα λόγια-, στο λόγο-σχόλιο του 
ποιητή για τους νέους και στην ειρωνεία-σαρκασμό. 
χολιάζεται ο παρενθετικός στίχος στο τέλος όπου ο ποιητής 
εξομολογείται στο φίλο του Γιώργο σε α΄ πληθυντικό 
πρόσωπο, π.χ. «(Μας γέρασαν προώρως, Γιώργο, το 
κατάλαβες;»). Η ρητορική ερώτηση αναδεικνύει το βάθος του 
προβληματισμού του ποιητή και συνειδητού πολίτη και την 
αντίθεσή του σχετικά με τη στάση των νέων, που σταματούν 
στα λόγια. Σο επίρρημα «προώρως» =πριν την ώρα, δηλώνει 
επιτάχυνση του χρόνου, αλλά και ωραιοποίηση του 
παρελθόντος του Γιώργου, φίλου του ποιητή και του ποιητή 
που ανήκουν σε άλλη γενιά, βίωσαν άλλα πράγματα και ως 
νέοι μιλούσαν με έργα και όχι μόνον με μεγάλα λόγια.  



 Γενικά, η μεγαλοστομία και οι κούφιες λέξεις 
καταγγέλλονται ποιητικά από το Μ. Αναγνωστάκη. 
Άλλωστε, ο ποιητής καταθέτει και ποιητικά ότι οι 
άνθρωποι κρίνονται από τις πράξεις τους, οι οποίες 
πρέπει να ανταποκρίνονται στην αλήθεια. Η αλήθεια 
και η διαφάνεια των πραγμάτων είναι το ποιητικό 
και κοινωνικό αίτημα του ποιητή, διότι μέσα από 
αυτή θα προκύψει η αυτοκριτική και η κάθαρση. ε 
μια κριτική ενδοσκόπηση καταθέτει ποιητικά ότι 
πρέπει να λέμε την αλήθεια στα παιδιά, να λέμε τη 
σκάφη σκάφη και τα σύκα σύκα. Έτσι, με το λαϊκό 
επαναδιπλούμενο λόγο σηματοδοτεί ο ποιητής την 
αλήθεια και την αυθεντικότητα προσώπων, 
πραγμάτων και καταστάσεων ως διαρκές αίτημα. 



 Ποιήματα που μας διάβασε ένα βράδυ ο λοχίας Οtto V…  
(από τη συλλογή Εποχές και γράφτηκαν το 1941-44) 

Σε δυο λεφτά θ’ ακουστεί το παράγγελμα «Εμπρός»  

Δεν πρέπει να σκεφτεί κανένας τίποτ’ άλλο 

Εμπρός η σημαία μας κι εμείς εφ’ όπλου λόγχη από πίσω 

Απόψε θα χτυπήσεις ανελέητα και θα χτυπηθείς 

Θα τραβήξεις μπροστά τραγουδώντας ρυθμικά εμβατήρια 

Θα τραβήξεις μπροστά που μαντεύονται χιλιάδες ανήσυχα μάτια 

Εκεί που χιλιάδες χέρια σφίγγονται γύρω από μι’ άλλη σημαία 

Έτοιμα να χτυπήσουνε και να χτυπηθούν. 

 

Σ’ ένα λεφτό πρέπει πια να μας δώσουν το σύνθημα 

Μια λεξούλα μικρή μες στη νύχτα, που σε λίγο εξαίσια θα λάμψει. 

 

(Κι εγώ που ’χω μια ψυχή παιδική και δειλή 

Που δεν θέλει τίποτα άλλο να ξέρει απ’ την αγάπη 

Κι εγώ πολεμώ τόσα χρόνια χωρίς, Θε μου, να μάθω γιατί 

Και δε βλέπω μπροστά τόσα χρόνια παρά μόνο το δίδυμο αδερφό μου.) 



 Μετά την ανάγνωση και την πρώτη πρόσληψη των 

μαθητών συνερευνητικά και με κατάλληλες 

ερωτήσεις διερευνώνται το συλλογικό στοιχείο, το 

καθήκον, ο χρόνος ως χρονική στιγμή, η στίξη και 

η γλώσσα ως μορφή και ως ύφος, π.χ.  

  

«ε δυο λεφτά θ΄ ακουστεί το παράγγελμα «Εμπρός» 

Δεν πρέπει να σκεφτεί κανένας τίποτ’ άλλο 

Εμπρός η σημαία μας κι εμείς εφ΄ όπλου λόγχη 

από πίσω» 



 Εστιάζεται η προσοχή μας στο σύνθημα του 
πολέμου, στον εθνικό αγώνα με την αναφορά στη 
σημαία και στην ένταση της προσοχής όλων σε αυτόν 
τον σκοπό. Η δημοτική γλώσσα, το οικείο ύφος, το 
σπάσιμο του στίχου, η εκδοτική παρουσία του 
ποιήματος και ο πόλεμος είναι στοιχεία που 
εντοπίζονται στο κείμενο και συζητιούνται. τη 
συνέχεια σχολιάζεται η συνύπαρξη του ρεαλισμού με 
το δραματικό στοιχείο, η ενεργητική και παθητική 
σύνταξη και ο ρεαλισμός του πολέμου, π.χ. 

  

 «Απόψε θα χτυπήσεις ανελέητα και θα χτυπηθείς 

   Θα τραβήξεις μπροστά τραγουδώντας ρυθμικά 

      Εμβατήρια 

 Θα τραβήξεις μπροστά που μαντεύονται χιλιάδες 

      Ανήσυχα μάτια» 



 Σο σκηνικό συμπληρώνεται με την παρουσία των 
άλλων πολεμιστών γύρω από μια άλλη σημαία- 
σύμβολο και το νόημα κυκλώνεται-σχήμα 
κύκλου, όπως: 

  

 «Εκεί που χιλιάδες χέρια σφίγγονται γύρω από 

        μι’ άλλη σημαία 

 Έτοιμα να χτυπήσουνε και να χτυπηθούν» 

  

  Έτσι στήνεται γύρω από τις σημαίες το πολεμικό 
σκηνικό όχι με ηρωισμούς και μεγαλοστομίες, 
αλλά με ρεαλισμό και τραγικότητα. Ο κόσμος 
γύρω από τη μια και την άλλη σημαία- 
εσωτερικός και εξωτερικός σε σχέση με το 
ποιητικό υποκείμενο, μοιάζει με χορό αρχαίας 
τραγωδίας. 



 Η αγωνία δίνεται στους επόμενους δυο στίχους με τα 
ημιστίχιά τους, με την εναγώνια χρονική στιγμή, 
όπου τα «δυο λεφτά» γίνονται «΄ ένα λεφτό» που θα 
δοθεί το σύνθημα για το οποίο μας προετοίμασε ο 
πρώτος στίχος, που τώρα δίνεται ειρωνικά με το 
υποκοριστικό «Μια λεξούλα μικρή μες στη νύχτα, 
που σε λίγο εξαίσια θα λάμψει». Η χρονική στιγμή 
γίνεται εναγώνια καθώς όλα συμβαίνουν «μες στη 
νύχτα» και από μια μικρή λέξη θα κριθεί το ύψιστο 
αγαθό για τον άνθρωπο, η ζωή. Η αναφορά στην 
κρίσιμη χρονική στιγμή που φτάνει «σε λίγο» και το 
επιλεγμένο λεξιλόγιο αποδίδουν την τραγικότητα 
που βιώνουν τα κειμενικά υποκείμενα, η οποία 
επιτείνεται με το σαρκασμό και την κριτική στάση 
του ποιητή απέναντι στον πόλεμο, που εμπεριέχεται 
στη φράση «εξαίσια θα λάμψει».  



 Η δεύτερη ενότητα είναι ενταγμένη σε παρένθεση στοιχείο που 
σημαίνει ότι το ποιητικό υποκείμενο εκφράζει εξομολογητικά τα δικά 
του συναισθήματα, το ατομικό στοιχείο σε αντίθεση με το ηρωικό-
συλλογικό. Η πρωτοπρόσωπη αφήγηση αποτελεί κατάθεση ψυχής με 
μοναδική ανθρώπινη αξία την αγάπη για το συνάνθρωπο, την αντίθεση 
στον πόλεμο (αγάπη, έχθρα # μίσος, πόλεμος) και τη διακήρυξη της 
πανανθρώπινης ειρήνης, π.χ. 

 

  «(Κι εγώ που ‘ χω μια ψυχή παιδική και δειλή 

     Που σε θέλει τίποτα άλλο να ξέρει απ΄ την αγάπη 

     Κι εγώ πολεμώ τόσα χρόνια χωρίς, Θε μου, να μάθω γιατί 

     Και δε βλέπω μπροστά μου τόσα χρόνια παρά μόνο το δίδυμο αδερφό μου)». 

  

 υζητείται η άποψη του λοχία ότι πολεμάει τόσα χρόνια χωρίς να 
ξέρει το γιατί και ότι βλέπει τον αντίπαλο ως δίδυμο αδερφό. Έτσι 
φωτίζεται η άποψη και της άλλης πλευράς, γίνεται συζήτηση για τη 
θέση του ποιητή σχετικά με τον πόλεμο και ακολουθεί η εκπόνηση 
μιας διεπιστημονικής-διαθεματικής εργασίας από τους μαθητές 
χωρισμένους σε ομάδες με τη μέθοδο project με θέμα:  



«Ειρήνη- πόλεμος» στους άξονες: 

 

 Η διερεύνηση των εννοιών ειρήνη –πόλεμος στο έργο 
του Μ. Αναγνωστάκη 

 Μελέτη αυτών των μοτίβων και εννοιών στην 
αρχαιοελληνική λογοτεχνία (π.χ Ηρόδοτος, 
Αριστοφάνης). 

 Παρουσίαση των μοτίβων αυτών σε άλλους 
νεοέλληνες ποιητές (π.χ. Ρίτσος, εφέρης κλπ) σε 
σύγκριση με γραφή του Μ. Αναγνωστάκη. 

 Θεατρικές μαρτυρίες-θεατρικά έργα και μηνύματα. 

 Ο άμαχος πληθυσμός στον πόλεμο 

 Οικονομικά συμφέροντα και πόλεμος  

 Εικαστικές αναπαραστάσεις. 

 



 Μέσα από αυτή τη σύντομη διαδρομή στο ποιητικό 
έργο του Μ. Αναγνωστάκη αναδεικνύεται η 
πολιτική-κοινωνική στόχευση της ποίησής του, ο 
χαμηλόφωνος και εξομολογητικός τόνος, το 
ατομικό και συλλογικό βίωμα, αλλά κυρίως η 
διάψευση των ελπίδων της γενιάς του. Κυριαρχούν 
η αναμονή, η προσδοκία, το ύφος ημερολογίου, οι 
έντονοι κοινωνικοί προβληματισμοί και η 
αμεσότητα της φωνής του. Η ποίησή του αποπνέει 
πίκρα, απαισιοδοξία και ηθικολογία/διδακτισμό. 
τις Εποχές στόχος είναι οι αντίπαλες πολιτικές 
συνθήκες της εποχής, στις Συνέχειες η εσωτερική 
σύγκρουση στο χώρο της αριστεράς, στο Στόχο η 
δικτατορία του 1967. υχνά ολοκληρώνονται τα 
ποιήματά του με μια κραυγή διαμαρτυρία που 
δίνεται ποιητικά ως προσωπική φωνή μέσα σε 
παρένθεση. Σέλος, αρκετά ποιήματά του 
μελοποιήθηκαν από το Μ. Θεοδωράκη. 



 Η ποίηση του Μίλτου Σαχτούρη μπορεί 
να διερευνηθεί ως προς πολλές 
παραμέτρους, όπως είναι η λειτουργία του 
παράλογου, η εικονοποιϊα του, η 
σκηνοθετική τεχνική του, η λειτουργία του 
χώρου και του χρόνου, οι προσωπογραφίες-
αναφορές σε αγαπημένα πρόσωπα και 
δημιουργούς κ.ά. 

   

 Ενδιαφέρουσες είναι για μελέτη οι 
ακόλουθες παράμετροι:  

 Εικονοποιΐα-κηνοθεσία:  

 α. Εικόνες με εστίαση στο γήινο επίπεδο 
και μετάπλασή τους σε ιδεοπλαστικές 
εικόνες (πραγματικός κόσμος). 

 β. Εικόνες με εστίαση στο ουράνιο επίπεδο 
μέσα από την λέξη «ουρανός» με τις πολλές 
ιδιότητές του (φανταστικός κόσμος). 

 γ. Αλληλοδιείσδυση του γήινου και 
ουράνιου επιπέδου μέσα από τη 
σκηνοθετική τεχνική του ποιητή και τη 
λειτουργία της φαντασίας και του 
σαχτουρικού παραλόγου.  

Μίλτος 

Σαττούρης  



Εικονοποιϊα: Η εικονοποιΐα του αχτούρη αποκαλύπτει τη 

διάθεση και τη διάνοιά του, που με τις λεκτικές επιλογές, τις 

μεταφορές και τις παρομοιώσεις εικονογραφεί κάθε φορά το 

θέμα που διαπραγματεύεται αντλώντας υλικό για τη μυθοπλασία 

του από τη ζωή, τις λαϊκές δοξασίες, τα παραμύθια κ.ά. Οι 

εικόνες του συγκροτούν και στηρίζουν την ιδέα και τον τρόπο 

που αυτή εκφέρεται, όπως στο ποίημα Ελεγκτής, π.χ. 

 

  
Ένας μπαξές γεμάτος αίμα 

                         είν΄ ο ουρανός 

και λίγο χιόνι 

έσφιξα τα σκοινιά μου 

πρέπει και πάλι να ελέγξω 

τ΄αστέρια 

εγώ 

κληρονόμος πουλιών 

πρέπει 

έστω και με σπασμένα φτερά 

να πετάω  

    (Ποιήματα, σελ. 140).  



 το ποίημα αυτό η εικόνα του κακοποιημένου 
ουρανού συγκροτεί την ιδέα μέσα από τη σκηνή ενός 
ουράνιου μηχανοδηγού (σκοινιά) και του ρόλου του 
(ιδέα, μήνυμα), όπου ο ποιητής ως ιερό πουλί 
σακατεμένο από τους δύσκολους καιρούς πρέπει να 
κάμει τη διαδρομή του από τη γη στον ουρανό. Θα 
έλεγα ότι η σύζευξη ουρανού και γης μέσα από την 
εικονοποιϊα  συντελείται στον Κάλβο με τον οποίο 
μπορεί να ανιχνευθούν κάποιες ομοιότητες, αφού ο 
Κάλβος είναι και από τους αγαπημένους του Μ. 
αχτούρη, π.χ. «τα φώτα σιγαλέα/ κινώνται των 
αστέρων/ λελυπημένα» (Ο Ωκεανός). Η τεχνική του Μ. 
αχτούρη είναι αφαιρετική, δίνει τα απαραίτητα και 
από το πράγμα πάει στο συμβολισμό του, στο μήνυμα, 
αξιοποιώντας την παρατακτική σύνταξη και τη 
μεταφορά, η οποία εγγράφεται στη λέξη ως στοιχείο 
τεχνικής του Μ. αχτούρη και της πρωτοτυπίας του.  



 Εικόνες με εστίαση στο γήινο επίπεδο και τη 
μετάπλασή τους σε ιδεοπλαστικές εικόνες 
(πραγματικός κόσμος): συναντώνται σε όλες τις 
συλλογές, αλλά συσσωρευτικά στις πρώτες, καθώς 
σταδιακά παρατηρείται μεγαλύτερη αλληλοδιείσδυση 
εικόνων από τον πραγματικό στον ουράνιο κόσμο. H 
εικονοποιϊα της συλλογής Λησμονημένη (1945) 
κινείται στο γήινο κυρίως επίπεδο άλλοτε μέσα από 
συγκεκριμένα στοιχεία γήινα που γίνονται ποιητικά 
και άλλοτε μέσα από έναν αόριστο εικονισμό, που 
παραπέμπει στη Λησμονημένη ως παρούσα απούσα, 
ως πρόσωπο-μοτίβο σε πολλά ποιήματα. Οι 
μεταμορφώσεις στο αχτούρη θυμίζουν Οβίδιο, έτσι η 
λησμονημένη ταυτίζεται με πολλά πράγματα και 
πρόσωπα μέσα από αλλεπάλληλες μεμονωμένες 
εικόνες που συγκροτούν ένα παζλ, π.χ. 



«Η λησμονημένη είναι ο στρατιώτης που σταυρώθηκε 

 η λησμονημένη είναι  το ρολόγι, που σταμάτησε 

          »   »     το κλωνάρι που άναψε 

   »   »     η βελόνα   που έσπασε 

   »   »     ο επιτάφιος που άνθισε 

[…]  »   »     το φιλί που αρρώστησε 

[…]  »   »     ο πυρετός που έπεσε»  



 Η λεκτική επιλογή της ουσιαστικοποιημένης 
παθητικής μετοχής «η λησμονημένη» ως τίτλου 
παραπέμπει τόσο σε πρόσωπο όσο και στην 
ψυχική κατάσταση του ποιητικού υποκειμένου, 
που μπορεί να κατανοηθεί σε σχέση και με τα 
εξωκειμενικά στοιχεία (αρρώστια του ποιητή, 
ματαίωση της ερωτικής συνάντησης με την 
αγαπημένη που αναγκαστικά γίνεται 
λησμονημένη για τη ζωή και σύμβολο για την 
ποίηση). το ποίημα Τα περιστέρια του νεκρού 
(σελ.55) με αφιέρωση στον Ο. Ελύτη, οι γήινες 
εικόνες συγκροτούν το μήνυμα μέσα από έναν 
έντονα δραματικό λόγο όπου τα πουλιά, τα νερά, 
τα βουνά, οι αετοί και ο κάμπος συνομιλούν με 
τις παραλογές, π.χ.  



  «ελάτε βγήτε στον κάμπο περιστέρια μου 

   με τις γαλάζιες κορδέλες στο λαιμό σας 

   ελάτε βγήτε με το φεγγάρι στην καρδιά 

  σα θα σηκώσω την ταφόπετρά μου[…]/ 

  

 Αργοπεθαίνουν γύρω μου τ΄ άλλα πουλιά 

 ελάτε βγήτε στον κάμπο περιστέρια μου 

 ελάτε βγήτε σφαγμένα περιστέρια μου».  



 Σο παράθυρο- εικονιστικό μοτίβο-συχνό στην ποίηση 
του αχτούρη συμβολίζει την αναζήτηση εξόδου, σε 
αντίθεση με την πόρτα, που αποκτά μια φιλοσοφική 
και μεταφυσική διάσταση, καθώς ταυτίζεται με το 
θάνατο μέσα από τη διαδικασία της μεταφοράς. Έτσι, 
η ζωή ανοίγεται στο θάνατο μέσα από εικόνες-ιδέες-
σύμβολα, π.χ. πόρτα-τάφος, κυπαρίσσια- θάνατος, 
κ.ά. στο ποίημα Η Πόρτα (σελ. 64), π.χ. «Η πόρτα 
που άνοιξες με τόσο πάθος/ άνοιξε στο θάνατο».  

 Επίσης, το ποίημα Δεν Είναι ο Οιδίποδας (σελ.73) 
αποτελείται από πολλές επί μέρους εικόνες που με 
την παραμορφωτική τεχνική του Μ. αχτούρη ο 
ποιητικός λόγος δείχνει και αποκαλύπτει τη φρίκη 
που δεν κουβεντιάζεται, π.χ.  



  «Ο Αίγισθος το δίχτυ ο Κώστας 

        […] ο Κώστας ο ψαράς ο πονεμένος 

        νεράντζια σπάνε τα τζάμια στα παράθυρα 

        […] ο Κώστας ο σκοτωμένος[…]  

        τότε νυχτώνει η σιωπή τους δρόμους 

        και βγαίνει ο τυφλός με το μπαστούνι του 

        παιδιά τον ακλουθάνε στις μύτες των ποδιών 

        δεν είναι ο Οιδίποδας 

        είναι ο Ηλίας της λαχαναγοράς 

        παίζει μιαν εξαντλητική θανάσιμη φλογέρα 

         είναι ο νεκρός Ηλίας της λαχαναγοράς»  

      (Ποιήματα, σελ.73-74)  



  Ενδοκειμενικά εντοπίζεται ωριμότητα των 
μέσων που αξιοποιεί ο ποιητής, η 
σκηνοθετική τεχνική και εικονοποιϊα, το 
ατομικό συναντά το συλλογικό ως κοινό βίωμα 
μέσα από εικόνες ομιλούσες, π.χ. «Ξένε/ με 
το μαύρο κοστούμι σου/[…]/ πού έχεις 
κρύψει το πιστόλι σου;».  

 Άλλοτε η εικονοποιϊα διευρύνεται και 
ξαφνιάζει με την ανοικειότητά της και με τη 
λειτουργία της μεταφοράς, π.χ. «Ωραίος σαν 
αετός ο Εμπειρίκος/ τα μάτια του να καίνε./- 
Πώς απ΄τον Πόρο, Αντρέα;/ εσύ πάντα 
πήγαινες στην Άνδρο./ -Κι εσύ Μίλτο, έπρεπε 
να ήσουνα/ στην Ύδρα, γιατί στον Πόρο;» 
(Εκτοπλάσματα, σελ.24).  



 Εικόνες με εστίαση στο ουράνιο επίπεδο μέσα από 
την λέξη «ουρανός» με τις πολλές ιδιότητές του 
εντοπίζονται πάρα πολλές στη σαχτουρική ποίηση είτε 
αυτόνομες είτε διαπλεκόμενες με το γήινο επίπεδο. Η 
λέξη «ουρανός» αναφέρεται πάνω από 50 φορές κι αν 
συνυπολογιστούν οι λέξεις που παραπέμπουν στον 
ουρανό, όπως φεγγάρι, άστρο, ήλιος, σύννεφο, τότε η 
αναφορά αυτή τετραπλασιάζεται. Εκείνο που έχει 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι πώς παρουσιάζεται ο ουρανός 
και ποιος είναι ο σκηνοθετικός και μυθοπλαστικός του 
ρόλος στην ποιητική του Μ. αχτούρη. Με βάση τα 
ευρήματα ο ουρανός αποτελεί ένα χώρο ελπίδας και 
λύτρωσης, καθώς «τα παιδιά πετάνε ψίχουλα στον 
ουρανό» (Χριστούγεννα 1943, σ.28) «και μια ζητιάνα που 
πουλάει τσουρέκια/ στον ουρανό» (Τα Δώρα σελ. 44) ή 
συγκροτεί ένα χώρο δικαίωσης, όπως στο ποίημα Τ’ 
Αδέρφια, π.χ. «μια μέρα θ’ ανάψει ο ουρανός γαλάζιος» 
(σ. 128), «πάντα θα’ χουμε ανάγκη από ουρανό», 
«μοίραζε γνήσιο ουρανό» (Ποιήματα, σελίδες 129, 132,146).  



 υχνά, όμως, στην ποίηση του αχτούρη ο ουρανός 
παραπέμπει σε θάνατο, π.χ. «να κρεμάσουνε τον 
καπετάνιο/ στο μεγάλο κατάρτι τ΄ ουρανού» (σελ. 
12). το ποίημα Του Θηρίου οι ουράνιες εικόνες 
διαπλέκονται με τις αρχετυπικές, ο χώρος 
συρρικνώνεται, κυριαρχεί το θηρίο που ο ποιητής ως 
κλόουν πάει να το εξευμενίσει στήνοντας ένα 
πολύπλοκο σκηνικό και επιστρατεύοντας στοιχεία 
από τη λόγια, λαϊκή και παραμυθική παράδοση 
(διαλογικότητα), π.χ. «Μη φύγεις θηρίο/[…]/ θα σου 
βρω πάλι το σπασμένο μπαλκόνι/ και το σκύλο 
ουρανό» (σ.83). Μια άλλη ιδιότητα του ουρανού είναι 
εκείνη του χώρου-παγίδας, καθώς ο ουρανός χάνει 
την ιδιότητα του γαλάζιου, του ήρεμου και καθαρού 
και γίνεται τοπίο γεμάτο παγίδες «σπηλιές, δάση και 
βράχους», όπως στο ποίημα Ο Ουρανός (σελ.57) 
όπου κυριαρχεί η μη αυθεντική ζωή.  



 Ο ουρανός με την παρέμβαση των ανθρώπων 
μοιάζει με κήπο ματωμένο (παρομοίωση), 
π.χ. «Ένας μπαξές γεμάτος αίμα/ είν’ ο 
ουρανός» (Ελεγκτής), ή είναι γεμάτος «σάπιο 
αίμα». Πέρα από τις αρνητικές ιδιότητες ο 
ουρανός παρουσιάζεται ποιητικά ως χώρος 
επιθυμητού ταξιδιού (λαϊκή θυμοσοφία για 
το τελευταίο ταξίδι) «θα ΄ναι ωραίο ταξίδι/ ο 
ουρανός» (σ.217), ως χώρος που απορροφά τα 
πράγματα της γης, π.χ. «και οι καρέκλες 
έφυγαν στον ουρανό» (σ.224) και ως χώρος-
πράγμα μέσα από τη λειτουργία της 
μετωνυμίας και της συνεκδοχής, π.χ. 
«ουρλιάζει το τηλέφωνο στον ουρανό» (σ.220). 



 Αλληλοδιείσδυση του γήινου και ουράνιου επιπέδου 

μέσα από τη σκηνοθετική τεχνική του ποιητή και τη 

λειτουργία της φαντασίας και του σαχτουρικού 

παραλόγου. 

 

  Η σκηνική αρχιτεκτονική του σαχτουρικού κόσμου  

αγκαλιάζει το γήινο και ουράνιο επίπεδο, που συγκροτούν 

ενιαία δομή μιας καλοδουλεμένης ποιητικής οργάνωσης, 

όπου το συλλογικό βίωμα διαπλέκεται με το ατομικό, ο 

πραγματικός χρόνος και ο χώρος ως ποιητική χωρικότητα και 

χρονικότητα εστιάζουν σε ένα σημείο αναφοράς, π.χ. 

Αποκριά, Χριστούγεννα κ.ά.  



 Η Αποκριά 

 

 Μακριά σ έν’ άλλο κόσμο γίνηκε αυτή 

 η Αποκριά 

 το γαϊδουράκι γύριζε μες στους έρημους δρόμους 

 όπου δεν ανάπνεε κανείς 

 πεθαμένα παιδιά  ανέβαιναν ολοένα στον ουρανό 

 κατέβαιναν μια στιγμή να πάρουν τους αετούς τους 

      που τους είχαν ξεχάσει 

 έπεφτε χιόνι γυάλινος χαρτοπόλεμος 

 μάτωνε τις καρδιές 

 μια γυναίκα γονατισμένη 

 ανάστρεφε τα μάτια της σα νεκρή 

 μόνο περνούσαν φάλαγγες στρατιώτες εν δυο 

 εν δυο με παγωμένα δόντια 

 Σο βράδυ βγήκε το φεγγάρι 

 αποκριάτικο 

 γεμάτο μίσος 

 το δέσαν και το πέταξαν στη θάλασσα 

 μαχαιρωμένο 

 Μακριά σ΄ έν’ άλλο κόσμο γίνηκε αυτή 

       η αποκριά. 



 το ποίημα Αποκριά ο εμφύλιος, το βίωμα, η 
παιδική αγνότητα, η φρίκη της εποχής «πεθαμένα 
παιδιά ανέβαιναν ολοένα στον ουρανό» κάνουν τον 
ποιητή να ξορκίζει το κακό με το παράλογο στοιχείο 
που στηρίζεται στο υλικό της αλήθειας «μακριά σ΄ έν΄ 
άλλο κόσμο γίνηκε αυτή/ η αποκριά» (σ.105). Σο 
καρναβαλικό και το πραγματικό στοιχείο (παιδικές 
μνήμες αποκριάς, στρατιώτες, ιστορικά δρώμενα) 
συνυπάρχουν με το φεγγάρι (λαϊκό μοτίβο), που έχει 
και αυτό μασκαρευτεί από το μίσος των ανθρώπων 
«μαχαιρωμένο». Σο ποίημα Αποκριά με σαφή την 
αναφορά του στο Εμφύλιο (1946-49) μπορεί να 
προσεγγιστεί μέσα από τις εικόνες του, το σχήμα 
κύκλου, τις αντιθέσεις, τη γλώσσα του.  



 υζητείται πώς ο χώρος της παιδικής αγνότητας 
έγινε χώρος φρίκης, χώρος εφιαλτικός που θα 
συνοδεύει τον ποιητή δια βίου, εμπειρία που γίνεται 
ποίηση, αφού η πραγματικότητα ξεπερνάει σε 
τραγικότητα κάθε φαντασία. Επίσης είναι ανάγκη να 
εντοπιστούν τα στοιχεία του παράλογου, να 
συζητηθούν φράσεις-κλειδιά, που συνεξετάζονται με 
τη δομή, τη γλώσσα και όλα τα στοιχεία μορφής του 
ποιήματος, όπως: «Μακριά σ΄έναν άλλο κόσμο 
γίνηκε αυτή/ η αποκριά», όπου η φρικτή εμπειρία 
απωθείται, το βίωμα και η φρίκη δίνονται 
παραμορφωτικά ως ερημιά, φόβος, θάνατος, με την 
αξιοποίηση της τραγικής ειρωνείας «το γαϊδουράκι 
γύριζε μεσ’ στους έρημους δρόμους/ όπου δεν 
ανέπνεε κανείς». Οι επόμενες υπερρεαλιστικές 
εικόνες αποδίδουν τη φρίκη με διαπλοκή του γήινου 
και ουράνιου επιπέδου, με την εισβολή του 
παράλογου στοιχείου, π.χ.  



 «πεθαμένα παιδιά ανέβαιναν ολοένα στον ουρανό 

    κατέβαιναν μια στιγμή να πάρουν τους αετούς τους 

                                             που τους είχαν ξεχάσει 

    έπεφτε χιόνι γυάλινος χαρτοπόλεμος 

    μάτωνε τις καρδιές».  

 Έτσι στο σκηνικό στήθηκε προβάλλοντας 
καταστάσεις πραγματικές και ψυχικές, το παιδί στον 
πόλεμο, ο θάνατος, η αποκριά και το πέταγμα του 
αετού έγινε πόλεμος γυάλινος (τραγωδία) σε ένα κρύο 
τοπίο «χιόνι», όπου ματώνουν οι καρδιές. Σο τοπίο 
συμπληρώνεται με τη γονατισμένη γυναίκα στο 
δρόμο που πέθαινε από την πείνα, η φρίκη του 
βίαιου θανάτου αποδίδεται εικαστικά (σχέση 
υπερρεαλισμού και ζωγραφικής),  



 «μια γυναίκα γονατισμένη 

    ανάστρεφε τα μάτια της σα νεκρή» (αθώα θύματα), 

 το στίγμα του πολέμου δίνεται με τους στίχους  

 «μόνο περνούσαν φάλαγγες στρατιώτες εν-δυο 

         εν-δυο με παγωμένα δόντια». 

 Σα παγωμένα δόντια αποδίδουν το θάνατο που 
μοίραζαν οι στρατιώτες. Σα εξωκειμενικά 
συμφραζόμενα γίνονται κειμενικά στοιχεία με φόντο 
για το ατομικό και συλλογικό βίωμα την Αποκριά. 
την επόμενη στροφή ο πόλεμος και το μίσος 
αντανακλάται στη φύση, καθώς και το ρομαντικό 
λαϊκό μοτίβο, το φεγγάρι, που έχει και αυτό 
μασκαρευτεί γεμάτο από το μίσος των ανθρώπων. Σα 
επίθετα που το χαρακτηρίζουν «αποκριάτικο, 
μασκαρεμένο» αναδεικνύουν με σαρκασμό το δράμα 
της ζωής και τα αδιέξοδα, π.χ.  



 «Σο βράδυ βγήκε το φεγγάρι 

    αποκριάτικο 

    γεμάτο μίσος 

    το δέσαν και το πέταξαν στη θάλασσα 

    μαχαιρωμένο» 

 

 Σο ποίημα κλείνει με το σχήμα του κύκλου και την 
απώθηση της αποκριάς στη μνήμη και σε έναν άλλο 
χρόνο και κόσμο ως να μην έγινε. Μέσα από τη 
μνήμη αναζητείται διέξοδος, το παράλογο στηρίζεται 
σε υλικό της αλήθειας, ο χρόνος είναι πραγματικός-
ιστορικός και γίνεται ποιητικός με τη μετάπλαση της 
εμπειρίας σε ποίηση. Η δομή του ποιήματος, η 
καθημερινή γλώσσα, η απουσία στίξης όλα 
μεταφέρουν την εσωτερική εντύπωση από το ποιητικό 
γεγονός και την ψυχική κατάσταση του ποιητικού 
υποκειμένου.  



Ο στρατιώτης ποιητής 

  

Δελ έτφ γράυεη ποηήκαηα 

κέζα ζε θρόηοσς 

κέζα ζε θρόηοσς  

θύιεζε ε δφή κοσ 

 

Τε κηαλ εκέρα έηρεκα 

ηελ άιιελ αλαηρίτηαδα 

κέζα ζηο θόβο 

κέζα ζηο θόβο 

πέραζε ε δφή κοσ 

 

Δελ έτφ γράυεη ποηήκαηα 

δελ έτφ γράυεη ποηήκαηα 

κόλο ζηασρούς 

ζε κλήκαηα 

θαρθώλφ 



 το ποίημα Ο στρατιώτης ποιητής και όχι ο στρατευμένος 
όπως στο Ρίτσο μελετάται η δομή, οι  κοφτές φράσεις¸ οι 
ηχητικές εικόνες, οι επαναλήψεις, η συμπαρουσία του 
βιώματος, η στίξη, η γλώσσα και το περιεχόμενο. Σο ποίημα 
αρχίζει με μια αρνητική δήλωση σε παρακείμενο «δεν έχω 
γράψει ποιήματα», κάτι ανάλογο έχει γράψει ο αραντάρης 
και ο Ρίτσος, ενώ η δήλωση ανατρέπεται από την ίδια τη 
δράση «μέσα σε κρότους/ μέσα σε κρότους/ κύλησε η ζωή 
μου». Ο αόριστος δηλώνει ένα χρόνο όπου ολοκληρώθηκε μια 
πράξη, μια ζωή μέσα στο θόρυβο της μάχης ως σωματική 
παρενόχληση. Ακολουθεί η προέκταση του γεγονότος αυτού 
σε ένα άλλο πιο βαθύ επίπεδο, στην ψυχή, π.χ. 

 

                «Ση μιαν ημέρα έτρεμα 

              την άλλην ανατρίχιαζα 

              μέσα στο φόβο 

              μέσα στο φόβο 

              πέρασε η ζωή μου».  



 Παρατηρούμε την κλιμάκωση του φόβου από το 
σωματικό και ψυχοσωματικό επίπεδο στο καθαρά 
ψυχολογικό που είναι και το πιο επώδυνο. Σο 
ρήμα «πέρασε», αντί για το «κύλησε» της α΄ 
στροφής δηλώνει αγώνα για να γίνει το πέρασμα. 
την τρίτη στροφή επαναλαμβάνεται δυο φορές ο 
πρώτος στίχος, στοιχείο με σημασία ποιητική και 
ποιοτική, που ηχεί ως διαμαρτυρία για τη φρίκη 
του πολέμου, για τους ποιητές που πηγή 
έμπνευσής τους έγινε ο πόλεμος και ο θάνατος 
αντί για τη ζωή και τον έρωτα, π.χ. 

             «μόνο σταυρούς 

              σε μνήματα 

              καρφώνω».  



 χολιάζεται ο παροντικός χρόνος, το α΄ ενικό 
πρόσωπο, η ποιητική κατάθεση του ποιητή που 
επαναλαμβάνεται «Δεν έχω γράψει ποιήματα» και 
κυρίως ο φόβος του θανάτου που έκαμε το 
αχτούρη ποιητή και μάρτυρα μιας εποχής που τον 
συνόδεψε ως το τέλος της ζωής του (ατομική 
ψυχολογία), κάτι που δεν έγινε με τους Ελύτη, 
Εμπειρίκο, αραντάρη, Εγγονόπουλο και άλλους 
δημιουργούς. υνεπώς, στην ανακεφαλαίωση 
μπορούν να ανιχνευθούν αυτοβιογραφικά στοιχεία, 
στοιχεία ομοιότητας και διαφοράς με άλλους 
δημιουργούς της γενιάς του, υπερρεαλιστικά και 
υπαρξιακά στοιχεία και να απαντηθούν οι ερωτήσεις 
του βιβλίου ως άξονες που συμβάλλουν στη μελέτη 
του ποιήματος.  



Στο γυμνάσιο ανθολογείται το ποίημα Το ψωμί. 

 

 

 Το ψωμί 

 

'Ένα τεράστιο καρβέλι, μια πελώρια φραντζόλα ζεστό. 

ψωμί, είχε πέσει στο δρόμο από τον ουρανό' 

ένα παιδί με πράσινο κοντό βρακάκι και με μαχαίρι  

έκοβε και μοίραζε στον κόσμο γύρω, 

όμως και μια μικρή, ένας μικρός άσπρος άγγελος, κι αυτή  

μ' ένα μαχαίρι έκοβε και μοίραζε 

κομμάτια γνήσιο ουρανό 

κι όλοι τώρα τρέχαν σ' αυτή, λίγοι πηγαίναν στο ψωμί,  

όλοι τρέχανε στον μικρόν άγγελο που μοίραζε ουρανό!  

Ας μην το κρύβουμε. 

Διψάμε για ουρανό. 



 Σο ποίημα μπορεί να προσεγγιστεί μέσα από τις εικόνες 
του με αξιοποίηση των βιωμάτων των μαθητών. 
Εντοπίζεται η πρόελευση από τον ουρανό-σχεση δυο 
επιπέδων και αναζήτηση ελπίδας στον ουρανό. 
χολιάζεται ο ρόλος του παιδιού και της μικρής με την 
ποιητικότητα και την εισβολή του παράλογου. Σο ότι όλοι 
έτρεχαν σε αυτή και όχι στο ψωμί είναι στοιχείο που 
σχολιάζεται ως αναζήτηση μόνιμης ελπίδας που 
ολοκληρώνεται ποιητικά ως αίτημα ότι όλοι διψάνε για 
ουρανό, όπου ο ουρανός είναι χώρος ελπίδας, π.χ. 

 

     «όλοι τρέχανε στον μικρόν άγγελο που μοίραζε   ουρανό! 

      Ας μην το κρύβουμε 

      Διψάμε για ουρανό.». 



  Αφού γίνει μια πρώτη εξοικείωση μέσα από τις 
ερωτήσεις, τις εικόνες και τη διερεύνηση της μοντέρνας 
ποιητικής γραφής, μπορεί να γίνει ένα σχέδιο εργασίας 
με θέμα τον τίτλο του ποιήματος, Το ψωμί, και άξονες 
μικροέρευνας στους οποίους θα εργαστούν οι μαθητές 
κατά ομάδες των 3-5 ατόμων με τη διακριτική 
καθοδήγηση του/της καθηγητή/τριας, όπως: 

 Σο ψωμί ως σύμβολο στη λογοτεχνία 

 Ο άρτος αναπόσπαστο μέρος της θείας λειτουργίας και 
του εκκλησιαστικού λόγου 

 Παραγωγή σιταριού, κύκλος επεξεργασίας (κλίμα, 
περιοχές ελλαδικές, εποχή που γίνεται το όργωμα, η 
σπορά, η λίπανση, ο θέρος, το αλώνισμα). 

 ιτάρι και διατροφή 

 Επαγγέλματα   

 Σο ψωμί στη λαογραφία (γάμοι, θρησκευτικές γιορτές, 
νεκρικά έθιμα κ.ά.) 

 Η ιστορία και η δημιουργία του ψωμιού 

 



• ε σχέση με τα παραπάνω θέματα οι μαθητές μπορούν 
να δημιουργήσουν ερωτηματολόγια και να οργανώσουν 
συνεντεύξεις ή έκθεση στο σχολείο ή στο δήμο. 

•  υνεπώς, παρατηρούμε ότι, μέσα από αυτή την 
ενδεικτική διαδρομή στο έργο του Μ. αχτούρη, 
αποκαλύπτεται η σκηνοθετική τεχνική του ποιητή, η 
καλοδουλεμένη εικονοποιϊα του, η αριστοτεχνική 
έκφραση, το λιτό αλλά όχι τετριμμένο λεξιλόγιό του, 
καθώς όλα είναι στοιχεία ποιητικής ενός μεγάλου 
ποιητή που βίωσε τους «στυγερούς καιρούς». Ο Μ. 
αχτούρης ευαίσθητος, μοναχικός, αυθεντικός, 
αληθινός και αθώος ως τρελός λαγός, κληρονόμος 
πουλιών, άνθρωπος με κοπάδια μαργαρίτες στο στήθος 
του, μέγας κηπουρός της πνευματικής μας ζωής 
αναχώρησε στις 29 του Μάρτη 2005 για το γαλανό 
ουρανό, για τον ήρεμο κόσμο των αγγέλων, όπου το 
περίμεναν ο Ντύλαν Σόμας, ο Κάφκα, ο κλάβος, ο 
Ιωάννου, η Μ. Αξιώτη, ο Αλεξάνδρου, ο Καχτίτσης, ο Ν. 
Εγγονόπουλος, ο Α. Εμπειρίκος και άλλοι με τους 
οποίους συνομιλεί ποιητικά.  



 Ο θάνατος δεν χρειάζεται πια να τον 
επισκέπτεται  

 «όταν σβήνω το φως/ έρχεται ο θάνατος 
και/ μου φιλά τα χέρια » (Εκτοπλάσματα 
σελ.15),  

 καθώς είχε έναν ειρηνικό θάνατο έτσι 
όπως τον ευχόταν  

 «Θεέ μου, δώσε μας ένα θάνατο/ 
ειρηνικό» (Εκτοπλάσματα σελ.23).  



 

 

ΚΑΛΗ  ΔΤΝΑΜΗ 

 

 

 

 

Χριστίνα Αργυροπούλου 

Σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 


