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Κ.Π Καβάφης 

 

Θάλασσα του Πρωιού  

 

 
Εδώ ας σταθώ. Κι ας δω κ’ εγώ την φύσι λίγο. 

Θάλασσας του πρωιού κι ανέφελου ουρανού 

λαμπρά μαβιά, και κίτρινη όχθη· όλα 

ωραία και μεγάλα φωτισμένα. 

 

Εδώ ας σταθώ. Κι ας γελασθώ πως βλέπω αυτά 

(τα είδ’ αλήθεια μια στιγμή σαν πρωτοστάθηκα)· 

κι όχι κ’ εδώ τες φαντασίες μου, 

τες αναμνήσεις μου, τα ινδάλματα της ηδονής. 

Ἄγγελος Σικελιανός 

ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΗ    (1915) 

Στὸ ρόδινα μάκαριο φῶς, νά με, ἀνεβαίνω τῆς αὐγῆς, 

                    μὲ σηκωμένα χέρια, 

ἡ θεία γαλήνη μὲ καλεῖ τοῦ πέλαου, ἔτσι γιὰ νὰ βγῶ 

                    πρὸς τὰ γαλάζια αἰθέρια· 

μὰ ὢ ἄξαφνες πνοὲς τῆς γῆς ποὺ μὲς στὰ στήθια μου 

χυμᾶν 

                    κι ἀκέρια με κλονίζουν! 

Ὦ Δία, τὸ πέλαγο εἶν᾿ βαρὺ καὶ τὰ λυτά μου τὰ μαλλιὰ 

                    σὰ πέτρες μὲ βυθίζουν! 

Αὖρες τρεχάτε -ὦ Κυμοθόη, ὦ Γλαύκη,- ἐλᾶτε πιάστε 

μου 

                    τὰ χέρια ἀπ᾿ τὴ μασκάλη. 

Δὲ πρόσμενα ἔτσι μονομιᾶς παραδομένη νὰ βρεθῶ 

                    μὲς στοῦ Ἥλιου τὴν ἀγκάλη... 
 

Κ. Καρυωτάκης 

 

[Είμαστε κάτι…] 

 

Eίμαστε κάτι ξεχαρβαλωμένες 

κιθάρες. O άνεμος, όταν περνάει, 

στίχους, ήχους παράφωνους ξυπνάει 

στις χορδές που κρέμονται σαν καδένες. 

 

Eίμαστε κάτι απίστευτες αντένες. 

Yψώνονται σα δάχτυλα στα χάη, 

στην κορυφή τους τ' άπειρο αντηχάει, 

μα γρήγορα θα πέσουνε σπασμένες. 

 

Eίμαστε κάτι διάχυτες αισθήσεις, 

χωρίς ελπίδα να συγκεντρωθούμε. 

Στα νεύρα μας μπερδεύεται όλη η φύσις. 

 

Στο σώμα, στην ενθύμηση πονούμε. 

Mας διώχνουνε τα πράγματα, κι η ποίησις 

είναι το καταφύγιο που φθονούμε. 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 
 

1) Προσέξτε τη στιχουργική των τριών ποιημάτων. Σι εξασφαλίζει 
στα δύο πρώτα ποιήματα η έλλειψη ομοιοκαταληξίας; 

Γιατί πιστεύετε πως ο Καρυωτάκης επέλεξε την ομοιοκαταληξία 
στο «Είμαστε κάτι»; 

 

2) Οι εικόνες των τριών ποιημάτων: να τις εντάξετε σε έναν πίνακα 
γράφοντας δίπλα στην κάθε μια το συμβολισμό που νομίζετε πως 
έχουν. 

 

3) Βρείτε όλους τους εκφραστικούς τρόπους που απομακρύνουν 
το κάθε ποίημα από την αντικειμενική λογική πραγματικότητα. 

 

4) Γιατί πιστεύετε πως η θάλασσα είναι αγαπητό θεματικό μοτίβο 
των ποιητών; 

 

5) Ποια χαρακτηριστικά της μοντέρνας ποίησης μπορείτε να 
ανιχνεύσετε στο ποίημα του Κ. Καρυωτάκη [Είμαστε κάτι…]; 

 

Μεταβατικοί Ποιητζσ 


