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ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΠΕΜΠΤΗ 24 ΜΑΪΟΥ 2007 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

Α.  Το έργο του Ρίτσου είναι από τα πιο πλούσια και πληθωρικά έργα που έχει 

παρουσιάσει ένας λογοτέχνης στην ιστορία της λογοτεχνίας µας. Ως εκ τούτου, θα 

ήταν επικίνδυνο να το χαρακτηρίσουµε µε γνώµονα µία µόνο ποιητική σύνθεση. 

Ωστόσο, η Σονάτα του Σεληνόφωτος είναι αλήθεια ότι έχει αρκετά από τα στοιχεία 

που προσδιορίζουν το µεγάλο ποιητή και το έργο του.  

-Λυρισµός:  

α) ο διάχυτος λυρισµός είναι εµφανής στους στίχους 61-63.  

Η εικόνα της γυναίκας στην ηλικία της παιδούλας είναι νοσταλγικά γραφική, ενώ το 

ξανθό χρώµα των µαλλιών επανέρχεται. Γεµάτη λυρισµό είναι και η ποιητική εικόνα 

της άλλης παιδούλας που αποτελεί ευκαιρία, για να κάνει η γυναίκα λόγο για την 

ποιητική πλευρά της, την ενασχόληση της µε την ποίηση που την παρασύρει σε 

λυρικές εικόνες.  

β) στίχοι 80-81. Η θαυµάσια λυρική σύλληψη της µορφής του Θεού, ντυµένου µε το 

υποβλητικό και θαµπό φως του φεγγαριού (την αχλύ), έχει την πηγή της στην Παλαιά 

∆ιαθήκη και στους εκκλησιαστικούς ύµνους. Η γυναίκα τολµάει να χρησιµοποιεί 

τέτοιες µεγαλόστοµες λυρικές εκφράσεις γιατί έχει πάρει τη χάρη από το Θεό.  

-Παροµοιώσεις:  

α. στίχος 55. Παροµοίωση που αντλείται από παραστάσεις του ποιητή που είναι 

συνυφασµένες µε την κοινωνικοπολιτική του ιδεολογία.  

β. στίχος 78. Συνδέεται µε την αγνότητα της και την αφοσίωση της στο Θεό 

αποκαλύπτοντας τη δίψα της για τη ζωή που δε γνώρισε. 

-Εικόνες: 

α. στίχος 49. Η εικόνα της ψαρόβαρκας που χάνεται στο βάθος συµβολίζει την 

ανάγκη φυγής της γυναίκας από την πραγµατικότητα.  

β. στίχος 69. Η εικόνα της πολυθρόνας σκεπασµένης µε άσπρο σεντόνι είναι 

εκδήλωση πένθους, παραπέµπει στην ιδέα του θανάτου. 

-Ασήµαντα καθηµερινά πράγµατα: 
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α. στίχος 45. Η πολυθρόνα συµβολίζει την εποχή των ονείρων και των προσδοκιών 

της δράσης όσο ήταν νέα και είχε δικαίωµα στο όνειρο. 

β. στίχος 57. Τα µαντίλια είναι αντικείµενα χρηστικά που η γυναίκα τα αντµετωπίζει 

από την αισθητική τους και µόνο πλευρά.  

 

Β1. 

α. στίχοι 98-100. 

β. Το κενό που δηµιουργούσε η έλλειψη ανθρώπινης παρουσίας, το κενό που της 

ζωής της ολόκληρης, το κάλυψε η ποιητική της δηµιουργία, η έµπνευση που της έδινε 

ο Θεός. Αρχικά, η ποίηση χρησιµοποιείται από τη γυναίκα, για να µπορέσει να 

λειτουργεί θετικά. Ωστόσο, η ιδεαλιστική αυτή ποίηση, αφιερωµένη στο Θεό, είναι 

απόκοσµη. Στην ουσία, την αποµακρύνει από τη ζωή και τους ανθρώπους. Έτσι, αντί 

να λειτουργήσει καταπραϋντικά όσον αφορά τη µοναξιά της, µακροπρόθεσµα 

συνετέλεσε στην επίτασή της. Γι’ αυτό τώρα η γυναίκα συνειδητοποιώντας αυτήν την 

αλήθεια, µονολογεί: δε φτάνει και διαπιστώνει ότι η προσήλωσή της σε αυτή την 

ποίηση ήταν µάταιη, ίσως και µια από τις αιτίες για το στερηµένο παρελθόν της.  

 Εδώ διακρίνουµε µια έµµεση κριτική του ποιητή στο δόγµα «η Τέχνη για την 

Τέχνη», ο οποίος αρνείται την εξωκοσµική ποίηση. Ο υπαινιγµός του ποιητή είναι 

πως η ποίηση η αποµακρυσµένη από την κοινωνία, παρά την τελειότητα που µπορεί 

να την διακρίνει, είνα ψυχρή σαν το µάρµαρο και οδηγεί στην ατοµική και κοινωνική 

αποµόνωση, όπως γενικά και κάθε τέχνη που δεν απευθύνεται στο κοινωνικό σύνολο 

(«η Τέχνη για την Τέχνη»). Η επανάληψη της φράσης «∆ε φτάνει» δείχνει τη 

µεταµέλειά της για αυτή τη στάση ζωής και τέχνης. έτσι λοιπόν εξακολουθεί να 

ικετεύει άφησέ µε να ΄ρθω µαζί σου. Υπάρχουν πολλά πράγµατα που δε γνώρισε, 

πολλές καταστάσεις που δεν έζησε, πολλά κενά στη ζωή της, που πρέπει να 

συµπληρωθούν. Νιώθει ότι το παρελθόν της την έχει απογοητεύσει και πιστεύει ότι 

έχει το δικαίωµα να προσβλέπει µε ελπίδα στο µέλλον. 

 Οι στίχοι 99-100 εκφράζουν επίσης την πίστη του στην αιωνιότητα της 

αληθινής ποίησης, η οποία ξεπερνά τα στενά πλαίσια της ατοµικής ζωής και του 

παρόντος και εξακτινώνεται στο µέλλον. 
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Β.2.  

Η γυναίκα µε τα µαύρα κατάγεται από παλιά αρχοντική οικογένεια, όπως 

φαίνεται από το χώρο στον οποίο ζει, από την καλλιέργεια της και την ενασχόληση 

της µε τη µουσική στην παιδική της ηλικία και, στη συνέχεια µε την ποίηση. Οι 

συνήθειές της δείχνουν µια γυναίκα εκλεπτυσµένη, µε λεπτούς τρόπους και 

ευαισθησίες (π.χ. η επιµονή της στη συντήρηση των λουστρινιών κάθε µήνα και η 

αδυναµία της στα µαντίλια). Φαίνεται πως δεν εργάστηκε ποτέ, όπως 

αντιλαµβανόµαστε από την κοινωνική αποµόνωσή της, τις εσωτερικές της 

καταβυθίσεις και τα όνειρα που έκανε καθισµένη ώρες στην αναπαυτική της 

πολυθρόνα. Το µόνο της έργο ήταν η ποίησή της.  

 Η γυναίκα µε τα µαύρα νοσταλγεί µελαγχολικά τη νεότητά της, που πρόσφερε 

όνειρα και ελπίδες για το µέλλον. Μιλώντας για την πολυθρόνα, σκέφτεται «πως 

κάποτε υπήρξε νέα και αυτή» (στ. 44), εννοώντας κατά βάθος, και τη δική της 

νεότητα, όταν καθισµένη αναπαυτικά ονειρευόταν για ώρες «µε κλεισµένα µάτια» µια 

όµορφη αµµουδιά στο φεγγαρόφωτο ή ένα πανί ψαρόβαρκας (στ. 45-52). Θυµάται 

ακοµη µε νοσταλγία την εποχή που πήγαινε στο ωδείο µε την µπλε ποδιά και τον 

άσπρο γιακά της, µε δύο ξανθές πλεξούδες, όµορφη και λαµπερή (στ. 58-65). 

Νοσταλγεί ακόµα τους εξαίσιους νέους που την πολιορκούσαν, ενώ η ίδια ήταν 

απόλυτα αφοσιωµένη στο Θεό και στην ποίησή της (στ. 80-92). 

 Η απόλυτη αφοσίωση της γυναίκας στην ποίηση την οδήγησε σε κοινωνική 

αποµόνωση και προσκόλληση σε ένα χώρο που απαιτούσε ολόπλευρη ενασχόληση 

και ψυχική αγνότητα. Τα επίθετα «πάναγνη και µόνη» επαναλαµβάνονται µε έµφαση, 

για να δείξουν την απουσία κάθε «αντικειµενικά θεωρούµενης ζωής», για την οποία 

δε φαίνεται να µετανιώνει, γιατί την οδήγησε σε απόλυτη αφοσίωση στο Θεό και 

στην ποίησή της, που την αποζηµίωνε για τις στερήσεις και τις θυσίες της. Η γυναίκα 

θεωρεί πως η επιλογή της ήταν αξιόλογη, γιατί είχε σπουδαίους καρπούς, ένα 

ποιητικό έργο σηµαντικό, που θα ζούσε στην αιωνιότητα («στίχους που, σε 

διαβεβαιώ, θα µείνουνε σαν λαξευµένοι σε άµεµπτο µάρµαρο/πέρα απ’τη ζωή µου και 

τη ζωή σου, πέρα πολύ»). 

 

Γ. 
 

Η επανάληψη του γνωρίσµατος της πολυθρόνας ( ξεκοιλιασµένη ) τονίζει την 

επιστροφή στο τραγικό παρελθόν. Αυτό αποδίδεται µε ρεαλιστικές λεπτοµέρειες, που  
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εκφράζονται µε λέξεις αντιποιητικές και λειτουργούν ως σύµβολα και γίνονται 

στοιχεία φθοράς, εγκατάλειψης και θανάτου, στοιχεία που έχουν ριζώσει στο παλιό 

σπίτι και πνίγουν την ένοικό του. Οι επόµενες φράσεις « έλεγα να την πάω δίπλα στο 

επιπλοποιείο, µα που καιρός και λεφτά και διάθεση τι να πρωτοδιορθώσεις;» 

ακούγονται οικείες, καθώς δίνονται σε τόνο απλής κουβέντας. Σε αυτές µπορούµε 

ακόµη να ανιχνεύσουµε µια διάθεση υπεκφυγής, µια εµφανή προσπάθεια να 

δικαιολογηθούν πράγµατα που έπρεπε να γίνουν και δεν έγιναν. Το άλλοθι είναι 

έτοιµο: δεν υπήρχαν καιρός, λεφτά, διάθεση.  

  Η φράση « έλεγα να ρίξω ένα σεντόνι πάνω της »  προβάλλει µια ειδική χρήση του 

σεντονιού που το απλώνουµε πάνω στα έπιπλα, για να τα προστατεύει από τη φθορά 

και τη σκόνη, ενώ η επόµενη φοβήθηκα « τ’ άσπρο σεντόνι σε τέτοιο φεγγαρόφωτο», 

ποιητικά χρησιµεύει για να συνδέσει το θέµα της πολυθρόνας µε το µοτίβο του 

φεγγαριού. Εξάλλου, το άσπρο σεντόνι παραπέµπει σε παραστάσεις φθοράς και 

θανάτου. Άσπρα σεντόνια ρίχνουµε στα έπιπλα, όταν έχουµε πένθος, και τα άσπρα 

σεντόνια φέρνουν στο νου µας νεκρικά σάβανα. Λίγο πριν κλείσει η στροφή, ο 

ποιητής επανέρχεται στο θέµα που είχε ξεκινήσει στο στίχο 46. Τώρα ο κύκλος 

κλείνει : «σ’αυτή την πολυθρόνα κάθισαν άνθρωποι που ονειρεύτηκαν µεγάλα όνειρα». 

Τώρα, όµως, ξεκουράζονται κάτω από το χώµα. Έµµεση ποιητική αναφορά στο θέµα 

του θανάτου µε λέξεις ήπιες. Με την πολλοστή επανάληψη της φράσης « άφησέ µε να 

`ρθω µαζί σου », λειτουργικά µας εισάγει στην επόµενη ενότητα. 

 

 

∆.  

 Με τη Σονάτα του Σεληνόφωτος ο Γ. Ρίτσος πραγµατοποιεί µια στροφή προς 

τον εσωτερικό κόσµο του ανθρώπου, τα άδυτα της ψυχής του, τις ανάγκες και τα 

προβλήµατά του. 

 Έτσι η Σονάτα του Σεληνόφωτος θίγει περισσότερο απ’όλα τη φθορά που 

προκαλεί το πέρασµα του χρόνου, το θάνατο, τον ευτελισµό που συχνά η βιολογική 

φθορά συνεπάγεται, την βάσανο των ανεκπλήρωτων επιθυµιών που φέρει ο 

απολογισµός ζωής, τη µοναξιά και την κοινωνική αποµόνωση. Ακόµη, στοιχείο που 

χαρακτηρίζει – έστω και διακριτικά – τη Σονάτα του Σεληνόφωτος είναι και ο 

έρωτας. 
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 Στο ίδιο ακριβώς κλίµα κινείται και ο καβαφικός ήρωας. Άλλωστε, είναι 

γνωστό πως και ο ίδιος ο ποιητής φοβόταν περισσότερο τα γηρατειά παρά το θάνατο. 

Ένας ηλικιωµένος άνθρωπος, µόνος «χωρίς συντροφιά», αναπολεί νοσταλγικά το 

παρελθόν. Συνειδητοποιεί, καθώς «σκέπτεται», το ότι δεν πήρε από τη ζωή όσα ήθελε, 

όπως και η Γυναίκα µε τα Μαύρα, ειδικά τότε που είχε «δύναµη, και λόγο, και 

οµορφιά». Σε µια κρίση αυτογνωσίας αντιλαµβάνεται το πόσο γρήγορα παρήλθαν τα 

χρόνια, εξαιτίας της διαρκούς αναβλητικότητας ως σηµάδι, υποτίθεται, φρόνησης και 

σύνεσης. Παρ’όλο που η ελπίδα φαίνεται να χρεωκοπεί, αντιµετωπίζει µε χιούµορ και 

ειρωνεία τα σφάλµατα του παρελθόντος, ανήµπορος όµως να αλλάξει ριζικά τη ζωή 

του. 
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