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Α. 
 Ένα από τα βασικά στοιχεία της ποίησης του Ρίτσου είναι ο λυρισµός. ∆υο 
σηµεία στα οποία φαίνεται η λυρική του διάθεση είναι οι στίχοι 61-62, όπου η 
Γυναίκα παρουσιάζεται ως µια όµορφη κοπέλα που ασχολείται µε τη µουσική και 
πηγαίνει στο Ωδείο και στο στίχο 81 όπου η Γυναίκα αναφέρει ότι έχει οραµατιστεί 
το Θεό «ντυµένο» µε το θαµπό και υποβλητικό φως («αχλύ») του φεγγαριού. 
 Παραδείγµατα παροµοιώσεων αποτελούν οι στίχοι 50 και 78 όπου αντίστοιχα 
παροµοιάζεται το «τριγωνικό πανί» µε «µαντίλι» και το «φεγγάρι» µε «µια µεγάλη 
συνοδεία ασηµένιων κύκνων». 
 Εικονοπλασία διαπιστώνουµε στους στίχους 66-67 όπου περιγράφεται η 
φθορά της παλιάς πολυθρόνας και στους στίχους 85-88 όπου γίνεται περιγραφή των 
σωµάτων και των κινήσεων των ανδρών που «πολιορκούσαν» τη Γυναίκα. 
 Τέλος, η προβολή ασήµαντων καθηµερινών πραγµάτων είναι έκδηλη στην 
περιγραφή της πολυθρόνας (στίχοι 45 και 65-67), όπως και στο στίχο 48, όπου το 
«πανί της ψαρόβαρκας» δίνει αφορµή για ονειροπόληση. Παρατηρούµε ότι τα 
αντικείµενα είναι φορείς φθοράς και παρακµής. Ενώ είναι προορισµένα να 
εξυπηρετούν τον άνθρωπο και να δηµιουργούν µια αίσθηση θαλπωρής, έχουν 
αποκτήσει έναν αρνητικό χαρακτήρα κι απωθούν. 
(Επισήµανση: οι απαντήσεις είναι ενδεικτικές. Λυρισµός διαπιστώνεται ακόµη στους 
στίχους 46-52, 76-78 και 95-99. Παροµοιώσεις έχουµε επίσης στους στίχους 55, 62 
και 99. Εικόνες υπάρχουν και στους στίχους 47, 49, 50-52, 54, 55, 61-62, 74 και 77-
78, ενώ η προβολή ασήµαντων καθηµερινών πραγµάτων φαίνεται και στους στίχους 
49 και 50). 

  
Β1. 
α. 
 Τα σηµεία στα οποία επαληθεύεται η άποψη ότι ο Ρίτσος συχνά παρεµβάλλει 
στο ποίηµα «λόγο για την ποίηση» είναι οι στίχοι 63, 79, 80-81, όπου υπάρχει έµµεση 
αναφορά στη λειτουργία της ποίησης και κυρίως στους στίχους 98 - 100 “γράφοντας 
ένδοξους στίχους ... ∆ε φτάνει”. 
 
β. 
 Ο Ρίτσος είχε εξοµολογηθεί στη Χρύσα Προκοπάκη: «από πολύ νωρίς 
απέκτησα την καλλιτεχνική πονηρία να βάζω τρίτους να µιλάνε για µένα». Οι 
παραπάνω στίχοι επιβεβαιώνουν τα λόγια του, καθώς µέσα από το µονόλογο της 
Γυναίκας συχνά τον ακούµε να µιλά για την ποίηση. Οι στίχοι 63-64 υπαινίσσονται 
ότι η ενασχόληση της Γυναίκας µε την ποίηση την οδηγεί συχνά να µιλά µε λυρισµό. 
Στους στίχους 79-81 µαθαίνουµε ότι η Γυναίκα υπήρξε οντολογική ποιήτρια, 
δηµιουργός έργων θρησκευτικής πίστης. Εδώ η ποίηση ορίζεται ως συνοµιλία µε το 
Θεό. Στους στίχους 98-100 η Γυναίκα δηλώνει ότι µόνιµη διέξοδος στη µοναξιά της 
ζωής της ήταν η ποίηση, µια ποίηση κοντά στο Θεό, αλλά µακριά από τον άνθρωπο 
και τις ανάγκες του. Όµως,ούτε η διέξοδος της ποίησης της έλυσε το πρόβληµα της 
µοναξιάς, επειδή ήταν πέρα από τη ζωή των ανθρώπων. 
 Οι στίχοι 98-100 θεωρούνται αρνητικό σχόλιο του Ρίτσου για την άποψη «η 
τέχνη για την τέχνη», καθώς υπαινίσσεται πως η ποίηση η αποµακρυσµένη από την 



κοινωνία, παρά την τελειότητα που µπορεί να την διακρίνει, είναι ψυχρή σαν το 
µάρµαρο και οδηγεί στην ατοµική και κοινωνική αποµόνωση όπως γενικά και κάθε 
τέχνη που δεν απευθύνεται στο κοινωνικό σύνολο.Η ελλειπτική πρόταση «∆εν 
φτάνει» σηµαίνει ότι η ποίηση δεν αρκεί για να γεµίσει το κενό ζωής, γιατί δεν 
µπορεί να υποκαταστήσει τη ζωή (πρβλ. και στ 92) και εκφράζει τη µεταµέλεια της 
γυναίκας γι’αυτή τη στάση ζωής και τέχνης. 
 
Β2. 
 Το απόσπασµα µας παρέχει στοιχεία που συνθέτουν το παρελθόν της 
Γυναίκας. Συγκεκριµένα, στο στίχο 44 γίνεται έµµεση αναφορά στην οµορφιά της 
νιότης της. Στο σηµείο αυτό προσπαθεί να αποστρέψει την προσοχή του νέου από τη 
φωτογραφία, στην οποία απεικονίζεται νέα και όµορφη. Η δυσπιστία του νέου προς 
την όµορφη κοπέλα που απεικονίζει η φωτογραφία δηλώνει ότι η Γυναίκα µε τα 
µαύρα υπήρξε αξιοζήλευτης οµορφιάς, όσο και αν δεν το πιστεύει ο νέος. Στους 
στίχους 52 και 57 η Γυναίκα αναφέρει ότι ασχολούνταν µε τα µαντίλια µε µια 
διάθεση ροµαντισµού. ∆ε χρησιµοποιεί τα µαντίλια για καθηµερινές ανάγκες αλλά µε 
τρόπο που αναδεικνύει µια φύση ευαίσθητη και ροµαντική. Αναγνωρίζει βέβαια τώρα 
ότι η ενασχόληση αυτή για έναν άνθρωπο µε το πνευµατικό επίπεδο και το 
χαρακτήρα του νέου ήταν µόνο µια «ιδιοτροπία». Επίσης, στους στίχους 56-57 µε την 
αναφορά ότι πάντα η όραση της ήταν δυνατή και ότι, κατά συνέπεια, δε χρειάστηκε 
ποτέ να φορέσει γυαλιά, είναι έκδηλη η επιθυµία της Γυναίκας να δείξει στο νέο ότι 
ακόµη διατηρεί κάποια χαρακτηριστικά της νιότης της. 
 Η ευαίσθητη ψυχοσύνθεση της Γυναίκας, όπως και η αριστοκρατική 
καταγωγή της φαίνεται στους στίχους 59-65, όπου αναφέρεται η ενασχόλησή της µε 
τη µουσική. Μάλιστα φαίνεται πως είχε ιδιαίτερο ταλέντο, αφού οι δικοί της πίστευαν 
στις καλλιτεχνικές ικανότητές της. Ακόµη στους στίχους 70-72, στο σηµείο όπου 
ολοκληρώνεται η περιγραφή της πολυθρόνας, γίνεται αναφορά στα πρόσωπα που τη 
συντρόφευαν τη Γυναίκα στο παρελθόν, οι οποίοι όµως τώρα όλοι έχουν πεθάνει και 
τους θυµάται να κάθονται στην πολυθρόνα και να ονειροπολούν. 
 Η οξύνοια και η παρατηρητικότητα της Γυναίκας είναι έκδηλη στους στίχους 
82-88 και 90-91 όπου περιγράφονται µε λεπτοµέρειες οι άνδρες που θαύµαζαν την 
οµορφιά της, οι κινήσεις τους και τα βλέµµατά τους. Ωστόσο, η ίδια, περιορισµένη 
από τις κοινωνικές επιταγές που ορίζουν ότι οι γυναίκες θα έπρεπε να είναι 
συνεσταλµένες και να µην ενδίδουν στις ερωτικές επιθυµίες, επέλεξε την αγνότητα, 
βρίσκοντας παρηγοριά και καταφύγιο στη ποίηση, εµπνεόµενη από το Θεό. Αυτή της 
η επιλογή, όµως, την αποµάκρυνε από τους συνανθρώπους της και την καταδίκασε 
στη µοναξιά, τις συνέπειες της οποίας βιώνει τώρα. 
 Η καλλιτεχνική της ευαισθησία είναι φανερή επίσης στο γεγονός ότι 
ασχολήθηκε µε την ποίηση (στίχοι 80-82 και 98-99), µέσω της οποίας προσπάθησε 
να εκφράσει τους προβληµατισµούς της, τις σκέψεις και τα συναισθήµατά της, 
επιλέγοντας ακόµα και στη «συζυγική της κλίνη» να κατευθυνθεί «προς τα πάνω», να 
επιλέξει την πνευµατική ζωή και όχι τις κοσµικές απολαύσεις.   
 
Γ. 
 Με το στίχο 65 («λοιπόν, σούλεγα για την πολυθρόνα») η Γυναίκα επιστρέφει 
στο τραγικό παρόν. Η «ξεκοιλιασµένη» πολυθρόνα γίνεται σύµβολο φθοράς, θανάτου 
και εγκατάλειψης («σκουριασµένες σούστες», «άχερα») που καταδυναστεύουν τη 
Γυναίκα. Η φθορά έχει κυριαρχήσει στο χώρο. Έτσι, η Γυναίκα παραιτείται και 
εγκαταλείπει κάθε προσπάθεια επιδιόρθωσης. Επιχειρεί να δικαιολογήσει ό,τι δεν 
έκανε στο παρελθόν, αναφέροντας ως λόγους την έλλειψη χρόνου που αναστέλλει 
κάθε δράση, χρηµάτων εξαιτίας της φτώχειας και διάθεσης ως συνέπεια των 
παραπάνω αρνητικών συνθηκών. 



 Προκειµένου να µη βλέπει τη φθαρµένη πολυθρόνα, η Γυναίκα σκέφτηκε να 
την καλύψει µε ένα σεντόνι, σε µια προσπάθεια να κρύψει και όχι να επιλύσει το 
πρόβληµα. Η εικόνα του λευκού σεντονιού τη φοβίζει, γιατί συµβολίζει το θάνατο και 
το πένθος. 
 Στους στίχους 69-70 συνδέονται τα µοτίβα της πολυθρόνας και του  
φεγγαριού, το οποίο επιδρά αρνητικά, γιατί το φως του πάνω στο άσπρο σεντόνι 
επιτείνει την αίσθηση του θανάτου («φοβήθηκα ... φεγγαρόφωτο»). 
 Το βασικό θέµα «ζωή - θάνατος» δίνεται εντονότερα µε την εικόνα της 
απουσίας των ανθρώπων που παλαιότερα κάθονταν στην πολυθρόνα. Με τους 
στίχους 71 - 72 η Γυναίκα επενέρχεται στο θέµα της ονειροπόλησης (στ. 46), από την 
οποία ξέφυγε µέσω µιας σειράς συνειρµών. Στους ίδιους στίχους έχουµε αναφορά 
στο θάνατο µε ήπιες και ποιητικές λέξεις («και τώρα ξεκουράζονται ... φεγγάρι»). 
 
∆. 
 Οι ήρωες και των δύο έργων έχουν πολλά κοινά σηµεία ως προς το παρελθόν 
και τη ζωή τους σε αυτό. Στο ποίηµα του Καβάφη βλέπουµε έναν άνθρωπο 
περασµένης ηλικίας να κάθεται µόνος µέσα σε ένα καφενείο (κλειστός χώρος), 
µακριά από τους υπόλοιπους θαµώνες και να συλλογίζεται µε πικρία τα χρόνια που 
πέρασαν. Η µοναξιά του είναι αβάσταχτη, µα περισσότερο αβάσταχτη είναι η 
µεταµέλεια, για πράγµατα που δεν έκανε, για συναισθήµατα που δε βίωσε, για 
στιγµές που δε χάρηκε. Έχει πλήρη συνείδηση του «άθλιου» γήρατος και της 
αδυναµίας να επανέλθει σε αυτό και να ζήσει τώρα ό,τι δεν έζησε, όταν η οµορφιά 
και η δύναµη θα ήταν αρωγοί του. Το παρελθόν το νιώθει να είναι πολύ κοντά του 
και έτσι τα συναισθήµατα και η αίσθηση του ανικανοποίητου για αυτό είναι πιο 
έντονα φρικτά. Ο γέρος σκέφτεται πως η λογική µε την οποία έκρινε τις καταστάσεις 
στο παρελθόν και µε την οποία έκανε τις επιλογές του τον οδήγησε σε λάθος δρόµο, 
τον ξεγέλασε. Θεωρούσε πάντα πως είχε χρόνο, αλλά αυτός πέρασε γρήγορα, 
αφαιρώντας του τη δυνατότητα να εκπληρώσει τα όνειρά του. Στις σκέψεις του 
έρχονται οι χαρές που έχασε, οι επιθυµίες που δεν ευοδώθηκαν, τα πάθη που δε 
βιώθηκαν. Μετανιώνει για αυτό, οικτίρει τον εαυτό του. Οι σκέψεις τον κουράζουν, 
οι αναµνήσεις τον κατακλύζουν, ο γέρος παραιτείται. 
 Στο απόσπασµα από τη «Σονάτα του Σεληνόφωτος» παρακολουθούµε µια 
γυναίκα µε αντίστοιχα χαρακτηριστικά. Βρίσκεται κι αυτή µέσα σε ένα κλειστό χώρο 
(στο σπίτι της), είναι περασµένης ηλικίας, κάτι το οποίο αισθάνεται απόλυτα και το 
βιώνει µε πόνο και αποστροφή. Η µοναξιά την κατακυριεύει, το ίδιο και οι 
αναµνήσεις της για ένα παρελθόν που µπορεί χρονικά να απέχει από το παρόν, αλλά 
την καταδυναστεύει µέσα από το περιβάλλον στο οποίο ζει και τα φθαρµένα 
αντικείµενα που το αποτελεούν (στίχοι 66-69). Η γυναίκα µετανιώνει για τη µοναξιά 
και για πράγµατα που στη ζωή της δεν έζησε, για χαρές που δε χάρηκε, για πάθη στα 
οποία δε δόθηκε (στίχοι 90-92, 95-97) για όνειρα που δεν πραγµατοποίησε (στίχοι 
70-71). Ανακαλώντας στη σκέψη της το παρελθόν, συνειδητοποιεί πως δεν άδραξε 
από τη ζωή ό,τι αυτή της πρόσφερε, επειδή επέλεξε να αφιερωθεί στην ιδεαλιστική 
ποίηση (στίχοι 80, 98-100), που, όµως, την αποµάκρυνε από την πραγµατικότητα της 
ζωής, την έκανε να απαρνηθεί τον έρωτα και γενικότερα τη ζεστασιά των ανθρώπων. 
Η αίσθηση πως ο χρόνος έχει περάσει ανεπιστρεπτί, πως οι ευκαιρίες έχουν οριστικά 
χαθεί, πως πλέον θα πρέπει µάλλον να συµβιβαστεί µε την κατάστασή της είναι και 
στην ηρωίδα της Σονάτας καταλυτική. 


