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Πρόλογος 

Η ενασχόληση µε την µελοποιηµένη ποίηση  είναι µια ενδιαφέρουσα 
δραστηριότητα για εµάς τους µαθητές  του Μουσικού Σχολείου Ιλίου  που 
ευαισθητοποιεί τα µουσικά ανακλαστικά µας και µας παρακινεί να 
ταξιδέψουµε στις µελωδίες γνωστών συνθετών ή να πλεύσουµε σε νέες 
µουσικές θάλασσες µε τις δικές µας συνθέσεις. 
Με  κατάλληλες τεχνικές ενδυνάµωσης κάθε οµάδας,  οδηγούµαστε  στην 
αναµενόµενη  διαδικασία διερεύνησης και συνεργατικής συµπεριφοράς 
και παρουσίασης συλλογικής συνθετικής εργασίας. 

Ευχαριστίες 

Θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε τους γονείς µας για τη βοήθεια που µας 
προσέφεραν και την καθηγήτριά  µας   κυρία Βασµανόλη  Ερασµία  για τις 
χρήσιµες οδηγίες και πληροφορίες που µας έδωσε.  
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ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΟΥΜΕ   ΤΑ ΜΕΛΟΠΟΙΗΜΕΝΑ 

ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ ΑΠΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ 

ΚΑΙ ΝΑ ΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΟΥΜΕ (ΕΙΣΑΓΩΓΗ- ΜΟΥΣΙΚΗ-ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ) 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ: 

1. ΠΟΙΑ  Η  ΣΧΕΣΗ ΠΟΙΗΣΗΣ-ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΑ 

2. ΠΟΙΑ  ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ ΣΕ 

ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΖΗΣΕ, ΤΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ 

ΡΕΥΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΧΤΗΚΕ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ , ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ 

ΒΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΔΙΕΞΟΔΑ  ΤΟΥ (ΜΕ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ 

ΤΟΥ) 

3.ΠΟΙΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΕΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ  ΑΠΟ   ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥΣ 

ΣΥΝΘΕΤΕΣ (ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΙΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ 

ΜΕΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΑΠΟ   4 ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ) 

4. ΠΩΣ  ΣΥΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ   Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΛΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ 

ΠΟΙΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΤΙΧΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΟΥ 

ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ       (ΡΥΘΜΟΣ,ΜΕΤΡΟ, ΟΜΟΙΟΚΑΤΑΛΗΞΙΑ, ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΣΥΛΛΑΒΩΝ, ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ, ΠΑΡΗΧΗΣΕΙΣ)  ΚΑΙ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ  ΤΗΣ 

ΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ (Π.Χ. ΑΔΙΕΞΟΔΑ ΑΝΘΡΩΠΟΥ) 

5.ΠΩΣ ΘΑ  ΜΕΛΟΠΟΙΗΣΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ  ΚΑΠΟΙΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΤΟΥ 

ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ (ΕΙΤΕ ΕΧΟΥΝ ΜΕΛΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΠΟ ΓΝΩΣΤΟΥΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ 

ΕΙΤΕ ΟΧΙ)
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  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΗΘΗΚΕ   
1.ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 
2.ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗ ΥΛΙΚΟΥ:  
Α.ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ (ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ, ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΜΕΓΑΛΗΣ 
ΙΔΕΑΣ ΚΛΠ.) 
Β.ΒΙΟΣ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ-ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ-ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΚΑΡΥΩΤΑΚΙΣΜΟΥ 
Γ.ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ  ΡΕΥΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΧΤΗΚΕ ΕΠΙΔΡΑΣΗ –  
Δ.ΕΡΓΟ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ (ΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ-ΠΟΙΗΜΑΤΑ) 
Ε.ΘΕΜΑΤΑ-ΣΤΙΧΟΥΡΓΙΚΗ (ΜΕΤΡΟ, ΟΜΟΙΟΚΑΤΑΛΗΞΙΑ ΚΛΠ) 
ΣΤ. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ-ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
ΑΠΟ ΜΕΛΕΤΕΣ-ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ-ΠΟΙΗΣΗΣ-ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ 
ΤΟΥΣ -ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ  ) 
3. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΜΕΛΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΟΙΗΜΑΤΩΝ  ΤΟΥ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ  
4.ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΟΥ 
ΕΝΕΠΝΕΥΣΑΝ ΤΟΥΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΝΑ  ΜΕΛΟΠΟΙΗΣΟΥΝ  ΤΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 

ΠΟΙΗΜΑΤΑ (ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ)-ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ 

ΠΟΙΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΩΝ  

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Β’ΛΥΚΕΙΟΥ. ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΕΠΙΣΗΣ ΜΕ ΤΟ 

ΜΑΘΗΜΑ  ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α’ΛΥΚΕΙΟΥ  ΕΝΟΤΗΤΑ: ‘ΑΠΟ 

ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΕΩΣ ΤΗ ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΠΟΙΗΣΗ’,ΟΠΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ 

ΕΚΤΕΝΗΣ   ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΤΟΥ 

ΝΕΟΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΥ-ΝΕΟΡΟΜΑΝΤΙΣΜΟΥ   ΒΑΣΙΚΟΣ  ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΩΝ 

ΟΠΟΙΩΝ ΕΙΝΑΙ  Ο ΠΟΙΗΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗΣ. 

Η ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΑΣ ΜΕ ΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ Η ΦΟΙΤΗΣΗ ΜΑΣ ΣΤΟ  

ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΛΙΟΥ  ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΟΥΜΕ   ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ 

ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΘΕΤΩΝ  ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΤΙΧΟΥΣ 

ΠΟΙΗΤΩΝ  ΟΠΩΣ ΤΟΥ Κ. ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 

ΟΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ  ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ    ΝΑ 

ΣΥΝΘΕΤΟΥΜΕ  ΔΙΚΑ ΜΑΣ   ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ, ΚΑΙ ΤΟ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΤΑΛΕΝΤΟ 

ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΣΥΜΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ  ΣΤΟ    ΝΑ  

ΜΕΛΟΠΟΙΗΣΟΥΜΕ  ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΚΑΠΟΙΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ    
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5. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΜΕΛΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΠΟΙΗΜΑΤΟΣ 
(ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ)-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΘΕΜΙΑΣ ΜΕ ΜΟΥΣΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

(ΕΙΔΟΣ, Π.Χ. ΕΝΤΕΧΝΟ, ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΚΛΠ., ΜΟΥΣΙΚΑ 

ΟΡΓΑΝΑ) 

6. ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ ΓΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ—ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ  

7.ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ   ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ Η ΟΜΑΔΙΚΕΣ 

ΜΕΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ  

8. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ –ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ   ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

9. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΘΕ ΟΜΑΔΑΣ 

(ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ) 

10.  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΦΑΝΕΙΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ  ΤΩΝ 

ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 

ΜΑΘΗΤΩΝ ) 

11. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΩΝ 

POWER POINT-ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΛΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΟΙΗΜΑΤΩΝ-

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ  ) 
  

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 1.ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ 

ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ, Η ΟΠΟΙΑ ΔΕΧΤΗΚΕ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ, 

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ , ΤΑ 

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ  ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΑΔΙΕΞΟΔΑ  

ΤΟΥ ΠΟΙΗΤΗ 

2.ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΛΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΟΙΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ 

ΤΡΑΓΟΥΔΙ  

3.ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ –ΝΕΕΣ ΜΕΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
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ΠΟΡΟΙ – ΥΛΙΚΑ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗΣ 
ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ: 

Σκοµπιοάλα Μαρία 
Τσισµαλίδη Μαρία 
Ράπτη Μαρία 
Καψύλη Ζωή 

Χρυσαφάκη Μιχαέλα 
Παρασκευοπούλου Αθηνά 

Ιστορικό και  Κοινωνικό Πλαίσιο 
  
 Ο Καρυωτάκης βρισκόταν σε µία περίοδο µε ανακατατάξεις και 
σύγχυση. 
  Πρώτα απ όλα υπήρξε το ξέσπασµα του Α’ Παγκοσµίου Πολέµου µε 
αφορµή την δολοφονία του Διαδόχου του θρόνου της Αυστροουγγαρίας 
και της γυναίκας του. Τα δύο µέτωπα ήταν η Αντάντ (Βρετανία, Γαλλία, 
Σερβία, Αυτοκρατορική Ρωσία, Ιταλία, Ελλάδα, Πορτογαλία και 
Ρουµανία) και οι Κεντρικές Δυνάµεις (Αυστροουγγαρία, Γερµανία, 
Βουλγαρία, Τουρκία). Κατά τη διάρκεια του πολέµου εισήλθαν και οι 
δυνάµεις των Η.Π.Α. µε το πλευρό της Αντάντ που στο τέλος 
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επικράτησε. Το 1917 ξέσπασε ταυτόχρονα και η Ρωσική Επανάσταση. Οι 
Μπολσεβίκοι υπό την ηγεσία του Βλάντιµηρ Λένιν κατέλαβαν σηµαντικά 
κυβερνητικά κτήρια κι έκαναν έφοδο στα Χειµερινά Ανάκτορα. Με αυτό  
εγκαθιδρύθηκε η Σοβιετική Σοσιαλιστική Δηµοκρατία. 
  Στη συνέχεια η αποτυχία της Μεγάλης Ιδέας ήταν ένα από τα 
σηµαντικότερα θέµατα που έλαβαν µέρος εκείνη την περίοδο στην 
Ελλάδα. Πρόκειται για αλυτρωτικό ελληνικό οραµατισµό τον οποίο 
εµπνεύστηκε ο τότε πρωθυπουργός, Ιωάννης Κωλέττης, στα µέσα του 
19ου αιώνα τον οποίον υποστήριξαν και οι µετέπειτα Ελληνικές 
κυβερνήσεις µέχρι το 1922 όπου έγινε η Μικρασιατική Καταστροφή. 
  Τέλος, ο Ελληνικός Μεσοπόλεµος, σε αντιδιαστολή µε τον Ευρωπαϊκό 
ορίζεται η περίοδος µεταξύ του 1923 και του 1940 µεταξύ δηλαδή της 
Μικρασιατικής Καταστροφής και της εισόδου της Ελλάδας στον Β’ 
Παγκόσµιο Πόλεµο. Πρόκειται για την πιο ταραγµένη γεµάτη αντίφαση 
περίοδο, αλλά αποτελεί κλειδί για τη βαθύτερη κατανόηση και 
διαµόρφωση της σύγχρονης Ελληνικής κοινωνίας. 
   
  
  Όλα τα παραπάνω είχαν επιπτώσεις και στις κοινωνίες καθώς οι 
άνθρωποι βρίσκονταν σε απόγνωση. Η προσφυγιά λόγω της 
Μικρασιατικής Καταστροφής και οι εκατοντάδες νεκροί του Πολέµου 
ήταν πλήγµα για όλες τις χώρες. 
  Ο Καρυωτάκης να αποτραβηχτεί από την κοινωνία στην οποία ζούσε 
και πολλές φορές ερχόταν σε ρήξη µε αυτήν αλλά και µε τον ίδιο του τον 
εαυτό. Ήταν ένα κοµµάτι της κοινωνίας όσο κι αν δεν ήθελε να το 
αποδεχθεί. Στην καθηµερινότητά του ερχόταν αντιµέτωπος µε τους 
δηµοσίους υπαλλήλους που όπως γνωρίζουµε κι από τα ποιήµατά του δεν 
είχε καθόλου σε εκτίµηση.  
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                  9  
Η ζωή και το έργο του 

  Ο Κωνσταντίνος Καρυωτάκης γεννήθηκε στις 30 Οκτωβρίου του 1896 
στην Τρίπολη και απεβίωσε στις 21 Ιουλίου του 1928 σε ηλικία 32 ετών 
στην παραλία του Αµβρακικού στην Πρέβεζα. 
  Ο πατέρας του ήταν από την Κορινθία κι εργαζόταν ως νοµοµηχανικός. 
Από την άλλη η µητέρα του ήταν από την Τρίπολη, όπου και γεννήθηκε. 
Είχε µια µεγαλύτερη αδερφή, την Νίτσα (1895) κι ένα µικρότερο αδερφό, 
τον Θάνο (1899). Η οικογένεια λόγω της δουλειάς του πατέρα 
µετακινιόταν συνεχώς. Λίγες από τις πόλεις που διέµειναν ήταν η 
Λευκάδα, ή Λάρισα, η Καλαµάτα, τα Χανιά και η Αθήνα. 
  Από µικρή ηλικία ο ποιητής είχε αναδείξει το ταλέντο του στην ποίηση 
καθώς έγραφε και δηµοσίευε ποιήµατά του σε παιδικά περιοδικά κι 
έπαιρνε µέρος σε διαγωνισµούς ποιητικού περιεχοµένου. 
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  Φοίτησε στη Νοµική Σχολή της Αθήνας κι έπειτα στράφηκε στο 
δηµόσιο τοµέα λόγω της λιγοστής δουλειάς που είχε. Αρχικά δούλεψε για 
ένα µικρό χρονικό διάστηµα ως υπουργικός γραµµατέας Α΄ στη 
Θεσσαλονίκη και µετά διορίστηκε στο Υπουργείο Υγιεινής Πρόνοιας και 
Κοινωνικής Αντίληψης όπου εκεί γνώρισε την ποιήτρια και συνάδελφό 
του, Μαρία Πολυδούρη. Ερωτεύτηκαν αλλά δυστυχώς δεν µπόρεσαν να 
εκπληρώσουν ποτέ τον πόθο τους αυτό. 
  Το 1919 δηµοσίευσε την πρώτη ποιητική του συλλογή µε τίτλο « Ο 
Πόνος του Ανθρώπου και των Πραγµάτων» της οποίας απαγορεύτηκε η 
κυκλοφορία έπειτα από έξι µήνες από την αστυνοµία. Την ίδια χρονιά 
δηµοσίευσε ένα περιοδικό µε στοιχεία σάτιρας που λεγόταν « Η Γάµπα». 
  Η δεύτερη ποιητική του συλλογή δηµοσιεύτηκε το 1921 µε τίτλο « 
Νηπενθή» (Οµηρική λέξη που σηµαίνει αυτή που διώχνει το Πένθος) (Τη 
συγκεκριµένη χρονιά γνώρισε την Πολυδούρη) ενώ την Τρίτη και 
τελευταία του, το Δεκέµβρη του 1927 και είχε τον τίτλο « Ελεγεία και 
Σάτιρες». 
  Δυστυχώς, ο ποιητής έφυγε γρήγορα από την ζωή, σε ηλικία µόλις 32 
ετών από ένα πιστόλι που χειρίστηκε ο ίδιος, µε το οποίο έδωσε τη 
χαριστική βολή στην καρδιά κοντά στο καφενείο όπου λίγο πριν καθόταν 
κι έπινε την βυσσινάδα του. Τέλος στην τσέπη του βρέθηκε ένα χαρτί 
όπου επιβεβαίωνε πως ο ποιητής είχε ξανακάνει απόπειρα κι έγραφε τα 
εξής: « Είναι καιρός να φανερώσω την τραγωδία µου. Το µεγαλύτερό µου 
ελάττωµα στάθηκε η αχαλίνωτη περιέργειά µου, η νοσηρή φαντασία και η 
προσπάθειά µου να πληροφορηθώ για όλες τις συγκινήσεις, χωρίς τις 
περισσότερες να µπορώ να τις αισθανθώ. Τη χυδαία, όµως ,πράξη  που 
µου αποδίδεται την µισώ. Εζήτησα µόνο την ιδεατή ατµόσφαιρά της, την 
έσχατη πικρία της. Ούτε είµαι ο κατάλληλος άνθρωπος για το επάγγελµα 
εκείνο. Ολόκληρο το παρελθόν µου πείθει γι αυτό. Κάθε πραγµατικότης 
µου ήταν αποκρουστική. Είχα τον ίλιγγο του κινδύνου. Και τον κίνδυνο που 
ήρθε τον δέχοµαι µε πρόθυµη καρδιά. Πληρώνω για όσους, καθώς εγώ, 
δεν έβλεπα κανένα ιδανικό στη ζωή τους, έµειναν πάντα έρµαια των 
δισταγµών τους ή εθεώρησαν την ύπαρξή τους παιχνίδι χωρίς ουσία. Τους 
βλέπω να έρχονται ολοένα περισσότεροι µαζί µε τους αιώνες. Σ αυτούς 
απευθύνοµαι. Αφού εδοκίµασα όλες τις χαρές!!! είµαι έτοιµος για έναν 
ατιµωτικό θάνατο. Λυπούµαι τους δυστυχισµένους γονείς µου, λυπούµαι τα 
αδέρφια µου. Αλλά φεύγω µε το µέτωπο ψηλά. Ήµουν άρρωστος. Σας 
παρακαλώ να τηλεγραφήσετε, για να προδιαθέση την οικογένειά µου, στο 
θείο µου Δηµοσθένη Καρυωτάκη, Οδός Μονής Προδρόµου, Πάροδος 
Αριστοτέλους, Αθήνα. 

[Υ.Γ.] Και για ν αλλάξουµε τόνο. Συµβουλεύω όσους ξέρουν να κολύµπι  να 
µην επιχειρήσουνε ποτέ να αυτοκτονήσουν δια θαλάσσης. Όλη νύχτα 
απόψε, επί δέκα ώρες, εδερνόµουν µε τα κύµατα. Ήπια άφθονο νερό, αλλά 
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κάθε τόσο, χωρίς να καταλαβαίνω πως, το στόµα µου ανέβαινε στην 
επιφάνεια. Ορισµένως, κάποτε, όταν µου δοθεί η ευκαιρία, θα γράψω τις 
εντυπώσεις ενός πνιγµένου. 

  
 Χαρακτηριστικά της ποίησής του 

     Ως προς την µορφή: 
• Γλώσσα: καθαρεύουσα (δηµόσιο - υπαλληλική), δηµοτική, 

καθηµερινή, ανοµοιογένεια γλωσσικού λόγου 
(επιτηδευµένη) . 

• Ύφος: ειρωνεία, σαρκασµός, αυτοσαρκασµός. 
• στιχουργία:. Τα ποιήµατά του έχουν µέτρο, ρυθµό και 

οµοιοκαταληξία.  
• Κατά την άποψη του Τέλλου Άγρα, πρόκειται για µικρή 

στιχουργική αναγέννηση:µεικτά µέτρα, παρατονισµοί, 
κενοί χρόνια, χωλά µέτρα, διασκελισµοί, µετάθεση της 
τοµής, συνίζηση κακά τονισµένη, χασµωδίες 
απροειδοποίητες 

• Κατά τον Βάσο Βαρίκα, ο Καρυωτάκης έκανε ένα είδος 
συγκερασµού του ελεύθερου στίχου µε εκείνον της 
παράδοσης 

• Κατά τον Χρήστο Παπάζογλου, παρόλο που  η γενική 
εντύπωση της ποίησης του Καρυωτάκη δίνεται από ένα 
εξωτερικό στιχουργικό σχήµα παραδοσιακό, αυστηρό και 
άκαµπτο, αυτό που χαρακτηρίζει τη   µουσική της και της 
προσδίδει την   ιδιαίτερη φυσιογνωµία της είναι η 
παρατονία, ο κλονισµένος ρυθµός, ο παράταιρος ήχος. 

     Ως προς το περιεχόµενο: 

 Ο Καρυωτάκης κατατάσσεται στην κατηγορία των νέο-συµβολιστών 
βαθύτατα επηρεασµένος από τον Γαλλικό συµβολισµό. Πολλές φορές ο 
συµβολισµός του χαρακτηρίζεται από κάποιους ως υπερβατός καθώς η 
ποίησή του δηµιουργεί αφηρηµένες εικόνες, δίνει έναν λυρισµό και 
ταυτόχρονα πολλές φορές χρησιµοποιεί υπερβολή στο λόγο του είτε για 
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να τονίσει είτε για να φορτώσει συναισθηµατικά τον αναγνώστη µε 
αποτέλεσµα να τον “αγγίξει” περισσότερο. Στα ποιήµατά φαίνεται πολύ 
έντονα το συναίσθηµα της νοσταλγίας για το παρελθόν και για τα χρόνια 
που ήταν ευτυχισµένος. Ο Καρυωτάκης είναι ρεαλιστής ποιητής και στα 
περισσότερα ποιήµατα του ασκεί καυστική κοινωνική κριτική.  

Σχέση Μουσικής και 
Ποίησης 

Επί χιλιάδες χρόνια, η µουσική και η ποίηση βρίσκονταν σε 
αλληλοεξάρτηση, πήγαιναν χέρι χέρι. Σε όλες τις παραδοσιακές 
κοινωνίες, η µουσική ήταν ταυτισµένη σχεδόν απόλυτα µε τον λόγο και 
την κίνηση, µε την ποίηση και τον χορό. Αλλά και η ελληνική λέξη 
«µουσική» περιέγραφε την «τέχνη των µουσών» η οποία περιλάµβανε 
µουσική, ποίηση   και χορό. Είναι οι ραψωδοί οι οποίοι απήγγελλαν τα 
οµηρικά έπη µε τη συνοδεία ενός µουσικού οργάνου, οι ωδές του 
Πινδάρου, η λυρική ποίηση της Σαπφούς, τα χορικά µέρη στο αρχαίο 
ελληνικό δράµα και όχι µόνο. Σε όλη την αρχαιότητα η µουσική 
αντλούσε τα νοήµατά της από την σχέση την οποία είχε µε τον ποιητικό 
λόγο ο οποίος καθόριζε τη χρήση των κατάλληλων µουσικών κλιµάκων.  
Όσον αφορά τον κόσµο της Δύσης, διαπιστώνεται πως η σχέση ανάµεσα 
στην µουσική και τον ποιητικό λόγο υπήρξε στενή και καθοριστική    για 
την εξέλιξη της λεγόµενης «έντεχνης» µουσικής τους τελευταίους πέντε 
αιώνες. Ισχυρά παραδείγµατα αποτελούν το µεσαιωνικό όργκανουµ και 
το µοτέτο. Η απόπειρα της µουσικής να συµβολίζει και να εκφράζει 
διαφορετικά µεταξύ τους νοήµατα και συναισθήµατα έχει την αφετηρία 
της στον χώρο των θρησκευτικών ύµνων. 

Η αρχικά συνοδευόµενη του ποιητικού λόγου µουσική, είναι φανερό πως 
µε την πάροδο του χρόνου άρχισε να αυτονοµείται ως ξεχωριστό είδος 
τέχνης. Καθώς εκείνη λοιπόν επιχειρούσε να «χρωµατίσει» τα νοήµατα 
των στίχων, αναπτύχθηκε σταδιακά ένας συµβολικός κώδικας ο οποίος 
αντιστοιχούσε τα ποιητικά νοήµατα µε τα µουσικά. Ο κώδικας αυτός 
εµπεδώθηκε στην συνείδηση του κοινού και επέτρεψε την προοδευτική 
αυτονόµηση της µουσικής γλώσσας κυρίως κατά την περίοδο του 
Μπαρόκ τον 17ο αιώνα. Με αυτόν τον τρόπο ο ποιητικός λόγος και η 
µουσική ακολούθησαν τον δικό τους ανεξάρτητο δρόµο. 
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Γυρνώντας πίσω στο παρόν τίθεται το ερώτηµα  γ πώς µελοποιείται ένα 
ποιητικό κείµενο. Εδώ µπορεί να πει κανείς πως τα προβλήµατα που 
καλείται να αντιµετωπίσει και να επιλύσει ο συνθέτης ο οποίος 
καταπιάνεται µε την µελοποίηση ενός νοηµατικά και µορφολογικά 
σύνθετου ποιήµατος είναι αντίστοιχα µε τα προβλήµατα τα οποία 
καλείται να αντιµετωπίσει ένας σκηνοθέτης που επιχειρεί να µεταφέρει 
στον κινηµατογράφο, όχι ένα έτοιµο σενάριο αλλά ένα λογοτεχνικό έργο. 
Όµως, πέρα από αυτό ο ήχος των λέξεων σε ένα ποίηµα παίζει τόσο 
καθοριστικό όσο και βοηθητικό ρόλο, όχι µόνο λόγω του εσωτερικού 
ρυθµού της κάθε λέξης αλλά και των συνηχήσεων.  

Σε ένα ποίηµα ,άλλες φορές το κυρίαρχο στοιχείο βρίσκεται στον ρυθµό, 
άλλες φορές στην γλωσσοπλαστία, άλλες στον συµβολισµό και την 
αξιοποίηση της µεταφοράς. Επίσης στην ποίηση η γλώσσα 
αποµακρύνεται από την καθοµιλουµένη, γίνεται όλο και πιο συµβολική 
και χρησιµοποιεί πληθώρα συνειρµών. Όπως στην ποίηση, έτσι και στη 
µουσική, τα νοήµατα δεν βρίσκονται στο επίπεδο αυτής της καθαυτής 
οργάνωσης των ήχων, αλλά στις µεταφορικές, συµβολικές και 
ψυχολογικές λειτουργίες που έχουν αποκτήσει αυτοί οι τρόποι 
οργάνωσης, στα πλαίσια διαφορετικών µουσικών ιδιωµάτων και στιλ. 

Πάλι ,ως προς τον τρόπο µελοποίησης ενός ποιήµατος, ο συνθέτης που 
σκοπεύει να µελοποιήσει πρέπει να τηρεί ορισµένες προϋποθέσεις. Είναι 
αναγκαίο να βρίσκεται σε θέση να αντιλαµβάνεται τα επίπεδα του 
κρυµµένου ποιητικού νοήµατος καθώς και να µπορεί να συνεργαστεί µε 
το ιδιαίτερο ποιητικό ύφος, διαφορετικά θα χάσει τελείως τον στόχο του. 

Στο επίπεδο της αρµονίας είναι προφανές το γεγονός ότι ο µουσικός 
πρέπει να είναι σε θέση να παρακολουθεί τις ψυχολογικές αποχρώσεις 
καθώς και τις µεταβολές των νοηµάτων. Εάν οι ψυχολογικές ανταλλαγές 
της µουσικής είναι απλοϊκές και θυµίζουν απλές λύσεις ασκήσεων 
αρµονίας, τότε σαφώς δεν είναι ικανές να υποστηρίξουν τις ψυχολογικές 
απαιτήσεις που έχει ένα ποιητικό έργο µε υψηλούς βαθµούς αµφισηµίας 
και συµβολισµών. Με αυτόν τον τρόπο ο αυθορµητισµός και το ταλέντο 
του συνθέτη δεν αρκούν, κρίνεται απαραίτητη και η γνώση της τεχνικής. 
Χρειάζεται η κατάλληλη εναλλαγή µειζόνων, ελασσόνων και άλλων 
τονικοτήτων µε σκοπό την πρόκληση θετικών ή αρνητικών, χαρούµενων 
ή λυπητερών συναισθηµάτων αντίστοιχα ώστε να µεταφερθεί πλήρες το 
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νόηµα στον ακροατή, ο οποίος, µε τη σειρά του, οφείλει να έχει µαζί µε 
τον συνθέτη   πολιτιστική επάρκεια. 

Η µουσική, όπως και η γλώσσα, είναι και αυτή, µε τη σειρά της, ένας 
κώδικας και απαιτείται να τον γνωρίζει κανείς και να τον χρησιµοποιεί µε 
τρόπο ποιοτικό, προκειµένου να επικοινωνήσει πιο αποτελεσµατικά. 
Έτσι, η συµβολική πολυπλοκότητα της ποίησης θεωρείται αναγκαίο να 
ακολουθείται από µια ανάλογη πολυπλοκότητα της µουσικής. Οι 
επιτυχηµένες περιπτώσεις τραγουδιών που βασίζονται σε µελοποιηµένη 
ποίηση είναι εκείνες που κατάφεραν να βρουν τη χρυσή τοµή ανάµεσα σε 
µια µουσική τοµή που δεν καταστρατηγεί τα νοήµατα της ποίησης, αλλά 
που καταφέρνει ταυτοχρόνως να είναι και εύληπτη. Είναι εποµένως ένα 
πρόβληµα ταύτισης δύο παραγόντων. Παρά τα προβλήµατα, υπήρξαν και 
υπάρχουν ακόµα φυσιογνωµίες που κατορθώνουν να µελοποιήσουν µε   
θαυµαστό τρόπο ποιητικά κείµενα. Εξέχοντες τέτοιοι συνθέτες  είναι  ο 
Μίκης Θεοδωράκης και ο Μάνος Χατζιδάκις.  

  Η µελοποίηση µπορεί να φέρνει την ποίηση στα στόµατα και τη 
µνήµη του µεγάλου κοινού αλλά ταυτόχρονα την αλλάζει, την 
παραµορφώνει και µερικές φορές «την σκοτώνει». Αν η µελοποίηση 
σηµειώσει επιτυχία, για όσους την ακούσουν, το ποίηµα πεθαίνει. 
Παραµένει ποίηµα µονάχα για όσο κόσµο δεν θα ακούσει την 
µελοποίηση. Όταν όµως ένα ποίηµα δεν είναι αριστούργηµα, αν είναι 
µέτριο ή και ασήµαντο, µια µελοποίηση µπορεί να συµβάλει στην 
σωτηρία του, προεκτείνοντας και ολοκληρώνοντάς το. 

Εδώ έρχεται κανείς στο ερώτηµα πώς    άραγε µία µελοποίηση µπορεί να 
θεωρηθεί επιτυχής χωρίς να φθείρει την αξία του ποιητικού κειµένου. 
Κρίνεται σηµαντική η συνεργασία ανάµεσα στον συνθέτη και τον  ποιητή 
η οποία πρέπει να χαρακτηρίζεται από ένα  διάλογο πολιτιστικά ισότιµο. 
Τόσο στην γλώσσα, όσο και στην µουσική, η  αισθητική λειτουργία 
έγκειται στην κατανόηση και στην αξιοποίηση των παρεκκλίσεων, στην 
αποφυγή της  κοινοτυπίας. Στην διαδικασία µελοποίησης της ποίησης η 
µουσική δεν επιτρέπεται ούτε να αγνοεί τα πολλαπλά επίπεδα του 
νοήµατος, ούτε να υποχωρεί, σε σηµείο που να µετατρέπεται σε απλή 
υπόκρουση του νοήµατος. Πρέπει να υφίσταται πάντα µια συνεργασία 
ανάµεσα σε ποιητική και µουσική αµφισηµία και αβεβαιότητα. Ο 
µουσικός πρέπει να είναι σε θέση να «συνταξιδεύει» µε τα κρυµµένα 
νοήµατα της ποίησης. Όταν ο συνθέτης µελοποιεί ποίηση δεν πρέπει να 
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λειτουργεί απλώς ως µουσικός που γράφει νότες, αλλά και ως 
σκηνοθέτης, σκηνογράφος και φωτιστής των νοηµάτων. 

Κανείς δεν µπορεί να πει µε βεβαιότητα   πώς πρέπει να µελοποιείται ένα 
ποίηµα, για αυτό άλλωστε υπάρχουν περιπτώσεις όπου το ίδιο ποίηµα 
µπορεί να µελοποιείται µε εντελώς διαφορετικούς τρόπους από 
διαφορετικούς συνθέτες. Η µόνη συνταγή της αποτυχίας είναι ουσιαστικά 
η έλλειψη της τεχνικής, της καλλιέργειας και προφανώς του ταλέντου. 
Τόσο στην µουσική, όσο και στην ποίηση, πρέπει ο ποιητής να βοηθήσει. 
Τα νοήµατά της ποίησης πρέπει να παρουσιάζουν έναν ορισµένο βαθµό 
αβεβαιότητας που να επιτρέπει να πάρει θέση ανάµεσά τους η µουσική. 

Όπως είναι γνωστό στους περισσότερους, η ποίηση στην απαρχή της 
ήταν πάντα µελοποιηµένη. Τα δηµοτικά τραγούδια εµείς τώρα τα 
διαβάζουµε ως ποιήµατα, αλλά αυτοί που τα δηµιούργησαν τα έφτιαξαν 
τραγουδώντας τα. Σήµερα, ο πιο αποτελεσµατικός τρόπος για τη διάδοση 
της ποίησης είναι η µελοποίηση αφού οι άνθρωποι πλέον περισσότερο 
ακούν παρά διαβάζουν. Ισχυρό παράδειγµα αποτελεί ο «Ύµνος εις την 
Ελευθερίαν» του Σολωµού, ο οποίος απέκτησε φήµη αφού µελοποιήθηκε 
από τον Μάντζαρο. 

Ανακεφαλαιώνοντας, µπορεί να διακρίνει κανείς τρία συνολικά είδη 
µελοποίησης. Πρώτη περίπτωση είναι οι ποιητές να έχουν γράψει 
ποιήµατα µε τονισµό στους στίχους έτσι ώστε να µελοποιηθούν από 
µεταγενέστερους. Δεύτερη περίπτωση αποτελεί το φαινόµενο στο οποίο 
αξιόλογοι ποιητές, παράλληλα µε την ποιητική δουλειά τους, έγραψαν 
στίχους και τραγούδια. Τελευταία περίπτωση είναι οι στιχουργοί οι 
οποίοι έφτασαν σε σηµείο να γράψουν πραγµατική ποίηση. 
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9  

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 
Μελοποιηµένων  Ποιηµάτων   
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Τίτλος Τραγουδιού Συνθέτης/ερµηνευτής
Ιδανικοί αυτόχειρες Λ.Θάνος/ Ν. Ξυλούρης

Ιδανικοί αυτόχειρες Δ.Μούτσης/Χ.Λεττονός

Κι αν έσβησες σαν ίσκιος Β. Κοντόπουλος/Χ. Θηβαίος

Κι αν έσβησε σαν ίσκιος Μ. Θεοδωράκης/ Μ. Θεοδωράκης  και 
ΒΠαπακωνσταντίνου. 

Κι αν έσβησε σαν ίσκιος
Λ.Θάνος/Ν.Ξυλούρης

Κι αν έσβησε σαν ίσκιος  Xαϊνηδες 

Κι αν έσβησε σαν ίσκιος  Διάφανα κρίνα

Κυριακή Κ. Λειβαδάς/Ε.Τσαλιγοπούλου

Κυριακή Δ. Μαραµής/Κ.Κληρονόµος

Κυριακή Μ. Πλέσσας/Ν.Κούρκουλος

 Μοναξιά Δ.Παπαδηµητρίου/Γ. Φλωράκης

Υποθήκαι  Μ.Θεοδωράκης/Β. Παπακωνσταντίνου

Δηµόσιοι υπάλληλοι Μ.Θεοδωράκης/Β. ΠαπακωνσταντίνουΜόνο Γ. Σπανός/Γ.ΠουλόπουλοςΜόνο Λ.Πλάτωνος/Σ.ΓιαννάτουΜπαλάντα στους άδοξους ποιητές των 
αιώνων

Μ. Θεοδωράκης/Β.ΠαπακωνταντίνουΠεθαίνοντας  Λ. Πλάτωνος/Σ.ΓιαννάτουΜυγδαλιά Λ.ΘάνοςΗ Νύχτα Λ. Πλάτωνος/Σ.Γιαννάτου
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Το βράδυ Λ.Πλάτωνος/Σ.Γιαννάτου

Το βράδυ Σ.Σκιαδάς/

Σε παλιό συµφοιτητή Δ.Παπαδηµητρίου/Ε.Αρβανιτάκη

Σε παλιό συµφοιτητή Λ.Πλάτωνος/Σ.Γιαννάτου

Στο άγαλµα της Ελευθερίας Λ.Θάνος/Ν.Ξυλούρης 

Τελευταίο ταξίδι Φ.Περιστέρης/Κ.Μάντζιος

Τελευταίο ταξίδι Ν.Ξυδάκης/Ε.Αρβανιτάκη

Gala Magic de Spell

Aνδρείκελα   Υπόγεια Ρεύµατα

Δικαίωσις Ηδίλη Τσαλίκη

Πολύµνια Θ.Ανεστόπουλος

Πολύµνια Υπόγεια Ρεύµατα

Πρέβεζα Γ. Γλέζος/Θ.Γκαϊφύλλιας2η εκτ. Β. Παπακωνσταντίνου

Πρέβεζα Δ. Μούτσης/Χ.Λεττονός

Σάββατο βράδυ Στέλλα Γαδέδη

Σαν δέσµη από τριαντάφυλλα Λ. Πλάτωνος/Σ. Γιαννάτου

Χαµόγελο Λ. Πλάτωνος/Σ.Γιαννάτου

Σε παλιό συµφοιτητή Λένα Πλάτωνος

Τα γράµµατά σου Λ.Πλάτωνος/Σ.Γιαννάτου

Δον Κιχώτες Θ. Μικρούτσικος/Μ.Κωχ

Είµαστε κάτι … Β.Δηµητρίου/Χ.Θηβαίος



   

Μόνο-Καρυωτάκης 

Αχ, όλα έπρεπε να ‘ρθουν καθώς ήρθαν! 
Οι ελπίδες και τα ρόδα να µαδήσουν.  
Βαρκούλες να µου φύγουνε τα χρόνια,  

να φύγουνε, να σβήσουν. 

Έτσι, όπως εχωρίζαµε τα βράδια  
για πάντα να χαθούνε τόσοι φίλοι. 
Τον τόπο που µεγάλωσα παιδάκι 

ν αφήσω κάποιο δείλι 

Τα ωραία κι απλά κορίτσια –ω, αγαπούλες! – 
η ζωή ή να µου τα πάρει, χορού γύρος, 
Ακόµη ο πόνος, άλλοτε που ευώδα, 

Να µε βαραίνει στείρος.  

Όλα έπρεπε να γίνουν. Μόνο η νύχτα 
δεν έπρεπε γλυκιά έτσι να ‘ναι  

να παίζουνε τ’ αστέρια εκεί σαν µάτια 
και σα να µου γελούνε. 

T  
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Aνάλυση ποιήµατος : 

Α στροφή: Από την πρώτη κιόλας στροφή φαίνεται η απαισιοδοξία 
του ποιητή για την ζωή και το παρόν. Τα ρόδα και η ελπίδα γι αυτόν 
έχουν σβήσει. Χρησιµοποιεί τα ρόδα, που είναι ένδειξη ευθυµίας, 
χαράς και ευτυχίας τα οποία ξαφνικά µαραίνονται. Σιγά σιγά το φως 
σβήνει, η ελπίδα του ποιητή χάνεται. Η ζωή του φαίνεται ανούσια 
χωρίς ενδιαφέρον, δεν έχει νόηµα γι αυτόν κι επιθυµεί να περάσουν τα 
χρόνια γρήγορα τα οποία παροµοιάζει µε βάρκες που αναχωρούν. 
Β στροφή: Στη δεύτερη στροφή αναπολεί τα χρόνια που πέρασαν, το 
παρελθόν του. Του λείπουν οι φίλοι, το σπίτι και η οικογένειά του τα 
οποία τώρα δεν έχει, πράγµα που τον στεναχωρεί. Νιώθει πως τα 
έχασε όλα και δεν µπορεί να τα  ανακτήσει. 
Γ στροφή : Στην τρίτη στροφή µιλά για το µεγαλύτερο πρόβληµα που 
τον οδήγησε στην µελαγχολία και στην απαισιοδοξία του για τη ζωή. 
Ο Καρυωτάκης έπασχε από σύφιλη (µεταδοτικό αφροδίσιο νόσηµα) 
και ο ίδιος επέβαλε στον εαυτό του να µην έρθει σε επαφή µε 
γυναίκες. Στενοχωριέται   που η ζωή τον καταδίκασε µε τον χειρότερο 
τρόπο να µην µπορεί να ευτυχήσει όπως όλοι οι άλλοι άνθρωποι, να 
αγαπήσει και  να κάνει οικογένεια. Νιώθει εγκλωβισµένος, 
αποκοµµένος, δεν ζει µια φυσιολογική ζωή όπως όλοι αλλά µένει 
µόνος του βυθισµένος σε µία καταθλιπτική καθηµερινότητα 
αναπολώντας της αναµνήσεις από το παρελθόν του. 
Δ στροφή: Στις προηγούµενες τρεις στροφές µιλά για όσα έχει χάσει. 
Σε αυτήν την στροφή αρχίζει µε το ρήµα πρέπει. Ρίχνει το βάρος στη 
ζωή λέγοντας πως έτσι έχουν τα πράγµατα και δεν µπορούν να 
αλλάξουν. Είναι πεπεισµένος γι αυτό και µένει αδρανής  χωρίς να 
κάνει κάτι ενθυµούµενος µόνο τις παλιές καλές στιγµές. Μετά από 
αυτό στρέφεται προς την νύχτα που είναι τόσο γλυκιά και ήρεµη µε 
αστέρια στον ουρανό που λαµπιρίζουν και του φέρνουν όλες αυτές τις 
αναµνήσεις στο µυαλό. Από τη µία πλευρά  έχουµε την οµορφιά της 
νύχτας και από την άλλη την µελαγχολική ψυχή του ποιητή.  
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Κι αν έσβησε σαν ίσκιος   
Κι αν έσβησε σαν ίσκιος τ’ όνειρό µου,  
κι αν έχασα για πάντα τη χαρά,  

κι αν σέρνοµαι στ’ ακάθαρτα του δρόµου,  
πουλάκι µε σπασµένα τα φτερά 

 
Κι αν έχει, πριν ανοίξει, το λουλούδι  
στον κήπο της καρδιάς µου µαραθεί,  
το λεύτερο που εσκέφτηκα τραγούδι 
κι αν ξέρω πως ποτέ δε θα ειπωθεί 

 
Κι αν έθαψα την ίδια τη ζωή µου  
βαθιά µέσα στον πόνο που πονώ  
καθάρια πως ταράζεται η ψυχή µου 
σα βλέπω το µεγάλο ουρανό,  

 
Η θάλασσα σαν έρχεται µεγάλη,  
και ογραίνοντας την άµµο το πρωί,  

µου λέει για κάποιο γνώριµο ακρογιάλι,  
µου λέει για κάποια που `ζησα ζωή! 

T  
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❖ Aνάλυση ποιήµατος : 

- Το παραπάνω ποίηµα παρουσιάζει ορισµένα δοµικά και 
µορφολογικά χαρακτηριστ ικά . Παρατηρείται πλεχτή 
οµοιοκαταληξία σε όλη την έκταση του ποιήµατος, δηλαδή σε 
κάθε στροφή οµοιοκαταληκτούν ο πρώτος µε τον τρίτο (π.χ. 
όνειρό µου, δρόµου) και ο δεύτερος µε τον τέταρτο στίχο (π.χ. 
χαρά, φτερά). Γενικότερα, το έργο αυτό αποτελείται από τέσσερις 
τετράστιχες στροφές. Όσον αφορά το µέτρο, υφίσταται η εναλλαγή 
ιαµβικού ενδεκασύλλαβου µε ιαµβικό δεκασύλλαβο στίχο.  

- Σε αυτό το σηµείο θα υπάρξει αναφορά στο περιεχόµενο του 
ποιήµατος. Φαίνεται πως ο Καρυωτάκης µιλάει σε α’ πρόσωπο 
αναφερόµενος στο παρελθόν κάνοντας το ποίηµα  πιο ζωντανό και 
παραστατικό. Επίσης, εκφράζεται µέσα από τους στίχους του η 
αίσθηση της θλίψης, της δυστυχίας και της νοσταλγίας µιλώντας 
για µια ζωή γεµάτη πόνο λόγω της απώλειας της χαράς και των 
ονείρων που υπήρχαν παλαιότερα, κάνοντας έτσι το ποίηµα 
δραµατικό. 

- Χαρακτηριστική είναι η χρήση κατάλληλων  επιθέτων  και   
οπτικών  εικόνων που µεταφέρουν αυτή την αίσθηση. Ορισµένα 
επίθετα του ποιήµατος και γενικότερα οι προσδιορισµοί 
προσδίδουν µε το νόηµά τους µια τραγικότητα (π.χ. ακάθαρτα του 
δρόµου, σπασµένα φτερά, µεγάλος ουρανός, θάλασσα, γνώριµο 
ακρογιάλι). Όσον αφορά τις εικόνες θα κρινόταν σηµαντική η 
αναφορά σε µερικές. Οι εικόνες αυτές, λοιπόν, είναι οι παρακάτω: 
▪ «κι αν σέρνοµαι στ’ ακάθαρτα του δρόµου»: δηλώνεται το 

µέγεθος της θλίψης του η οποία τον κάνει να σέρνεται σε έναν 
βρώµικο δρόµο. 

▪ «πουλάκι µε σπασµένα τα φτερά»: δηλώνεται η αδυναµία 
συνέχισης της ζωής δίχως τη χαρά του παρελθόντος, τα χαµένα 
όνειρα και η αίσθηση αχρηστίας. 

▪ «το λουλούδι, / στον κήπο της καρδιάς µου µαραθεί»: δίνεται η 
εντύπωση πως έχει στερηθεί µια παλιά αγάπη του και βιώνει 
ερωτική απογοήτευση, εφόσον στο παρελθόν αισθανόταν ότι 
ήταν ανθισµένη η καρδιά του, ενώ τώρα πλέον υπάρχει ένας 
ολόκληρος κήπος µε µαραµένα άνθη. 

▪ «η θάλασσα σαν έρχεται µεγάλη  / και ογραίνοντας την άµµο το 
πρωί»: δίνεται η εντύπωση πως οι στιγµές χαράς που πέρασε 
ήταν το καλοκαίρι, αφού θυµάται τη ζωή την οποία βίωσε 
κάποτε, βλέποντας τη θάλασσα. 

- Τέλος θα ήταν σηµειωτέο να αναλυθεί ο δέκατος στίχος. Αναφέρει 
τη φράση «βαθιά µέσα στον πόνο που πονώ». Με την έµµεση 
επανάληψη της έννοιας του πόνου (πόνο-πονώ) και σε συνεργασία 
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µε την έννοια της βαθύτητας (βαθιά) φανερώνεται για άλλη µια 
φορά το µέγεθος του ψυχικού πόνου τον οποίο βιώνει ο 
Καρυωτάκης. 

- Συνοψίζοντας, όλα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, καταλήγουµε 
στο συµπέρασµα ότι το ποίηµα χαρακτηρίζεται για την 
απαισιοδοξία του. Ο ποιητής δηλώνει αδύναµος να συνεχίσει τη 
ζωή του καθώς χαρακτηρίζει το µέλλον µάταιο. Αυτή του η στάση 
οφείλεται στην απώλεια των ονείρων, της χαράς και ενός έρωτα 
που ανήκουν πλέον στο παρελθόν. Έχοντας χάσει κάθε είδους 
ευτυχία πονάει ψυχικά δείχνοντας αδιαφορία για το µέλλον που 
έρχεται. 

9  
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ΟΛΑ ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΑΝ 

1.ΚΙ ΑΝ ΕΣΒΗΣΕΣ ΣΑΝ ΙΣΚΙΟΣ… ΜΟΥΣΙΚΗ:   ΧΑΪΝΗΔΕΣ 

(ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΗΠΕΝΘΗ 1921) 

Κι αν έσβησε σαν ίσκιος τ' όνειρό µου, 
κι αν έχασα για πάντα τη χαρά, 

κι αν σέρνοµαι στ' ακάθαρτα του δρόµου, 
πουλάκι µε σπασµένα τα φτερά· 
κι αν έχει, πριν ανοίξει, το λουλούδι 
στον κήπο της καρδιά µου µαραθεί, 
το λεύτερο που εσκέφτηκα τραγούδι 
κι αν ξέρω πως ποτέ δε θα ειπωθεί· 
κι αν έθαψα την ίδια τη ζωή µου 
βαθιά µέσα στον πόνο που πονώ --  
καθάρια πώς ταράζεται η ψυχή µου 
σα βλέπω το µεγάλο ουρανό, 
η θάλασσα σαν έρχεται µεγάλη, 
και ογραίνοντας την άµµο το πρωί, 

µου λέει για κάποιο γνώριµο ακρογιάλι, 
µου λέει για κάποια που 'ζησα ζωή! 

2. ΜΟΝΟ   ΜΟΥΣΙΚΗ: ΓΙΑΝΝΗ   ΣΠΑΝΟΥ 
(ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ  ΝΗΠΕΝΘΗ 1921) 

Αχ, όλα έπρεπε να 'ρθουν καθώς ήρθαν! 
Οι ελπίδες και τα ρόδα να µαδήσουν. 
Βαρκούλες να µου φύγουνε τα χρόνια, 

να φύγουνε, να σβήσουν. 
Ετσι, όπως εχωρίζαµε τα βράδια, 
για πάντα να χαθούνε τόσοι φίλοι. 
Τον τόπο που µεγάλωνα παιδάκι 

ν' αφήσω κάποιο δείλι. 
Τα ωραία κι απλά κορίτσια -- ω, αγαπούλες! --  
η ζωή να µου τα πάρει, χορού γύρος. 
Ακόµη ο πόνος, άλλοτε που ευώδα, 

να µε βαραίνει στείρος. 
Ολα έπρεπε να γίνουν. Μόνο η νύχτα 
δεν έπρεπε γλυκιά έτσι τώρα να 'ναι, 
να παίζουνε τ' αστέρια εκεί σαν µάτια 
και σα να µου γελάνε 

3.ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΤΙ…   ΜΟΥΣΙΚΗ: ΒΑΣΙΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ   
(ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΛΕΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΑΤΙΡΕΣ 1927) 

Eίµαστε κάτι ξεχαρβαλωµένες  
κιθάρες. O άνεµος, όταν περνάει,  
στίχους, ήχους παράφωνους ξυπνάει  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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.   

4.ΙΔΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΧΕΙΡΕΣ    ΜΟΥΣΙΚΗ: ΛΟΥΚΑ ΘΑΝΟΥ 
(ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗΕΛΕΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΑΤΙΡΕΣ 1927) 

Γυρίζουν το κλειδί στην πόρτα, παίρνουν  
τα παλιά, φυλαγµένα γράµµατά τους, 
διαβάζουν ήσυχα, κι έπειτα σέρνουν  
για τελευταία φορά τα βήµατά τους. 
Ηταν η ζωή τους, λένε, τραγωδία. 

Θεέ µου, το φρικτό γέλιο των ανθρώπων, 
τα δάκρυα, ο ίδρως, η νοσταλγία 
των ουρανών, η ερηµιά των τόπων. 
Στέκονται στο παράθυρο, κοιτάνε  
τα δέντρα, τα παιδιά, πέρα τη φύση, 
τους µαρµαράδες που σφυροκοπάνε, 
τον ήλιο που για πάντα θέλει δύσει. 
Oλα τελείωσαν. Το σηµείωµα να το, 
σύντοµο, απλό, βαθύ, καθώς ταιριάζει, 
αδιαφορία, συγχώρηση γεµάτο 

για κείνον που θα κλαίει και θα διαβάζει. 
Βλέπουν τον καθρέφτη, βλέπουν την ώρα, 
ρωτούν αν είναι τρέλα τάχα ή λάθος, 
«όλα τελείωσαν» ψιθυρίζουν «τώρα», 
πως θ' αναβάλουν βέβαιοι κατά βάθος 

5.ΕΙΣΑΙ ΨΥΧΗ ΜΟΥ   ΜΟΥΣΙΚΗ: ΛΟΥΚΑ ΘΑΝΟΥ   

(ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ  ΝΗΠΕΝΘΗ 1921) 
Είσαι, ψυχή µου, η κόρη που τη σβήνει 
ολοένα κάποιος έρωτας πικρός, 
που λησµονήθηκε κοιτώντας προς  
τα περασµένα, κι έτσι θ' αποµείνει. 

9  24



Κατάµονη σε µι' άκρη, όπως εκείνη, 
σε παρατούν ο κόσµος, ο καιρός. 
Ενας ακόµη θα 'σουνα νεκρός, 
αν οι νεκροί δεν είχαν τη γαλήνη. 

Σαν αδερφούλα η κόρη αυτή σου µοιάζει 
που γέρνει, συλλογίζεται και αργεί 
χαµένην ευτυχία να νοσταλγεί. 

Δικό σου λέω, ψυχή µου, είναι µαράζι 
όσα, το βράδυ, δάκρυα, την αυγή, 
στα ρόδα κατεβαίνει και µοιράζει 

6.ΚΥΡΙΑΚΗ    ΜΟΥΣΙΚΗ: ΜΙΜΗ ΠΛΕΣΣΑ   
(ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ :ΝΕΑΝΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ 1919-1924) 

O ήλιος ψηλότερα θ' ανέβει  
σήµερα που 'ναι Kυριακή.  
Φυσάει το αγέρι και σαλεύει  
µια θηµωνιά στο λόφο εκεί.  
 
Tα γιορτινά θα βάλουν, κι όλοι  
θα 'χουν ανάλαφρη καρδιά:  
κοίτα στο δρόµο τα παιδιά,  
κοίταξε τ' άνθη στο περβόλι.  
 
Tώρα καµπάνες που χτυπάνε  
είναι ο Θεός αληθινός.  
Πέρα τα σύννεφα σκορπάνε  
και µεγαλώνει ο ουρανός.  
 
Άσε τον κόσµο στη χαρά του  
κι έλα, ψυχή µου, να σου πω,  
σαν τραγουδάκι χαρωπό,  
ένα τραγούδι του θανάτου. 

7.ΚΑΛΟ ΤΑΞΙΔΙ  ΜΟΥΣΙΚΗ: ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΗ 
  

Tελευταίο 
ταξίδι 
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Kαλό ταξίδι, αλαργινό καράβι µου, στου απείρου  
και στης νυχτός την αγκαλιά, µε τα χρυσά σου φώτα!  
Nα 'µουν στην πλώρη σου ήθελα, για να κοιτάζω γύρου  
σε λιτανεία να περνούν τα ονείρατα τα πρώτα.  
 
H τρικυµία στο πέλαγος και στη ζωή να παύει,  
µακριά µαζί σου φεύγοντας πέτρα να ρίχνω πίσω,  
να µου λικνίζεις την αιώνια θλίψη µου, καράβι,  
δίχως να ξέρω πού µε πας και δίχως να γυρίσω! 

ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΛΕΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΑΤΙΡΕΣ 1927
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8.ΠΡΕΒΕΖΑ  ΜΟΥΣΙΚΗ: ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΤΣΗ 

 (ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ 1928) 

Θάνατος είναι οι κάργες που χτυπιούνται  
στους µαύρους τοίχους και στα κεραµίδια,  
θάνατος οι γυναίκες που αγαπιούνται  
καθώς να καθαρίζουνε κρεµµύδια.  
 
Θάνατος οι λεροί, ασήµαντοι δρόµοι  
µε τα λαµπρά, µεγάλα ονόµατά τους,  
ο ελαιώνας, γύρω η θάλασσα, κι ακόµη  
ο ήλιος, θάνατος µέσα στους θανάτους.  
 
Θάνατος ο αστυνόµος που διπλώνει,  
για να ζυγίσει, µια "ελλιπή" µερίδα,  
θάνατος τα ζουµπούλια στο µπαλκόνι  
κι ο δάσκαλος µε την εφηµερίδα.  
 
Βάσις, Φρουρά, Εξηκονταρχία Πρεβέζης.  
Την Κυριακή θ' ακούσουµε την µπάντα.  
Επήρα ένα βιβλιάριο Τραπέζης,  
πρώτη κατάθεσις δραχµαί τριάντα.  
 
Περπατώντας αργά στην προκυµαία,  
"υπάρχω;" λες, κι ύστερα "δεν υπάρχεις!"  
Φτάνει το πλοίο. Υψωµένη σηµαία.  
Ίσως έρχεται ο κύριος Νοµάρχης.  
 
Αν τουλάχιστον, µέσα στους ανθρώπους  
αυτούς, ένας επέθαινε από αηδία...  
Σιωπηλοί, θλιµµένοι, µε σεµνούς τρόπους,  
θα διασκεδάζαµε όλοι στην κηδεία. 
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9.ΣΕ ΠΑΛΙΟ ΣΥΜΦΟΙΤΗΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ :ΔΗΜΗΤΡΗ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  
( ΑΠΟ ΤΗΝΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΗΠΕΝΘΗ 1921) 
Φίλε, η καρδιά µου τώρα σα να εγέρασε. 
Τελείωσεν η ζωή µου της Αθήνας, 

που όµοια γλυκά και µε το γλέντι επέρασε  
και µε την πίκρα κάποτε της πείνας. 

Δε θα 'ρθω πια στον τόπο που η πατρίδα µου 
τον έδωκε το γιόρτασµα της νιότης, 
παρά περαστικός, µε την ελπίδα µου, 
µε τ' όνειρο που εσβήστη, ταξιδιώτης. 
Προσκυνητής θα πάω κατά το σπίτι σου 
και θα µου πουν δεν ξέρουν τι εγίνης. 
Μ' άλλον µαζί θα ιδώ την Αφροδίτη σου 
κι άλλοι το σπίτι θα 'χουν της Ειρήνης. 
Θα πάω προς την ταβέρνα, το σαµιώτικο 
που επίναµε για να ξαναζητήσω. 

Θα λείπεις, το κρασί τους θα' ναι αλλιώτικο, 
όµως εγώ θα πιω και θα µεθύσω. 

Θ' ανέβω τραγουδώντας και τρεκλίζοντας  
στο Ζάππειο που ετραβούσαµεν αντάµα. 
Τριγύρω θα 'ναι ωραία πλατύς ο ορίζοντας, 
και θα 'ναι το τραγούδι µου σαν κλάµα. 

  

10.ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗ :  ΜΙΚΗ .ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ  
(ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ  ΕΛΕΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΑΤΙΡΕΣ 1927) 

Οι υπάλληλοι όλοι λιώνουν και τελειώνουν  
σαν στήλες δύο δύο µές στα γραφεία. 

(Ηλεκτρολόγοι θα 'ναι η Πολιτεία 
κι ο Θάνατος, που τους ανανεώνουν.) 
Κάθονται στις καρέκλες, µουτζουρώνουν  
αθώα λευκά χαρτιά, χωρίς αιτία. 
«Συν τη παρούση αλληλογραφία 
έχοµεν την τιµήν» διαβεβαιώνουν. 
Και µονάχα η τιµή τους αποµένει, 
όταν ανηφορίζουµε τους δρόµους, 
το βράδυ στο οχτώ, σαν κορντισµένοι 

Παίρνουν κάστανα, σκέπτονται τους νόµους, 
σκέπτονται το συνάλλαγµα, του ώµους  
σηκώνοντας οι υπάλληλοι οι καηµένοι.  

11.ΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗ:   ΛΕΝΑΣ  ΠΛΑΤΩΝΟΣ  
  

(ΑΠΟ ΤΑ  ΝΕΑΝΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ 1919-1924) 
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Τα γράµµατά σου τα 'χω, Αγάπη πρώτη, 
σε ατίµητο κουτί, µες στην καρδιά µου. 
Τα γράµµατά σου πνέουνε τη νιότη 
κι ανθίζουνε την όψιµη χαρά µου. 
 
Τα γράµµατά σου, πόσα µου µιλούνε  
µε τις στραβές γραµµές και τα λαθάκια! 
Τρέµουν, γελάνε, κλαίνε, ανιστορούνε  
παιχνίδισµα τη ζούλια και την κάκια...  
 
Το µύρο στους φακέλους που είχες ραντίσει, 
του Καιρού δεν το σβήσανε τα χνότα. 
Παρόµοια ας ήταν να µην είχε σβήσει 
η απονιά σου τα ονείρατα τα πρώτα! 
 
Τα γράµµατά σου πάνε, Αγάπη µόνη, 
βάρκες λευκές, τη σκέψη µου εκεί κάτου. 
Τα γράµµατά σου τάφοι· δεν τελειώνει 
απάνω τους η λέξη του Θανάτου. 

12.ΔΟΝ ΚΙΧΩΤΕΣ  ΜΟΥΣΙΚΗ:   ΘΑΝΟΥ  ΜΙΚΡΟΥΤΣΙΚΟΥ   
 ( ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΗΠΕΝΘΗ 1921) 

Oι Δον Kιχώτες πάνε οµπρός και βλέπουνε ώς την άκρη  
του κονταριού που εκρέµασαν σηµαία τους την Iδέα.  
Kοντόφθαλµοι οραµατιστές, ένα δεν έχουν δάκρυ  
για να δεχτούν ανθρώπινα κάθε βρισιά χυδαία.  
 
Σκοντάφτουνε στη Λογική και στα ραβδιά των άλλων,  
αστεία δαρµένοι σέρνονται καταµεσής του δρόµου,  
ο Σάντσος λέει «δε σ' το 'λεγα;» µα εκείνοι των µεγάλων  
σχεδίων αντάξιοι µένουνε και: «Σάντσο, τ' άλογό µου!»  
 
Έτσι αν το θέλει ο Θερβαντές ― εγώ τους είδα, µέσα  
στην µίαν ανάλγητη Zωή, του Oνείρου τους ιππότες  
άναντρα να πεζέψουνε και, µε πικρήν ανέσα,  
µε µάτια ογρά, τις χίµαιρες ν' απαρνηθούν τις πρώτες.  
 
Tους είδα πίσω να 'ρθουνε ―παράφρονες, ωραίοι  
ρηγάδες που επολέµησαν γι' ανύπαρχτο βασίλειο―  
και σαν πορφύρα νιώθοντας χλευαστικιά πως ρέει,  
την ανοιχτή να δείξουνε µάταιη πληγή στον ήλιο! 

9  29



13.ΤΟ ΒΡΑΔΥ  ΣΕ ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΣΤΕΛΙΟΥ ΣΚΙΑΔΑ 
  

( ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΛΕΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΑΤΙΡΕΣ 1927)  
Τα παιδάκια που παίζουν στ' ανοιξιάτικο δείλι 

µια ιαχή µακρυσµένη --  
τ' αεράκι που λόγια µε των ρόδων τα χείλη 

ψιθυρίζει και µένει, 
τ' ανοιχτά παραθύρια που ανασαίνουν την ώρα, 

η αδειανή κάµαρά µου, 
ένα τραίνο που θα 'ρχεται από µια άγνωστη χώρα, 

τα χαµένα όνειρά µου, 
οι καµπάνες που σβήνουν, και το βράδυ που πέφτει 

ολοένα στην πόλη, 
στων ανθρώπων την όψη, στ' ουρανού τον καθρέφτη, 

στη ζωή µου τώρα όλη... 
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14.GALA ΜΟΥΣΙΚΗ: MAGIC DE SPELL  
(ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΙΗΤΙΚΗ  ΣΥΛΛΟΓΗ Ο ΠΟΝΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ 1919) 

Θα γλεντήσω κι εγώ µια νύχτα 
Μαυροντυµένοι απόψε, φίλοι ωχροί, 
ελάτε στο δικό µου περιβόλι, 

µ' έναν παλµό το βράδυ το βαρύ 
για ναν το ζήσουµ' όλοι. 

Τ' αστέρια τρεµουλιάζουνε καθώς  
το µάτι ανοιγοκλείνει προτού δακρύσει. 
Ο κόσµος τω δεντρώνε ρέβει ορθός. 
Κλαίει παρακάτου η βρύση. 

Από τα σπίτια που είναι σα βουβά, 
κι ας µίλησαν τη γλώσσα του θανάτου,  

µε φρίκη το φεγγάρι αποτραβά 
τ' ασηµοδάχτυλά του. 

Είναι το βράδυ απόψε θλιβερό 
κι εµείς θαν το γλεντήσουµε το βράδυ, 
όσοι έχουµε το µάτι µας ογρό 
και µέσα µας τον άδη. 

Οι µπάγκοι µας προσµένουν.Κι όταν βγει 
το πρώτο ρόδο στ' ουρανού την άκρη, 
όταν θα σκύψει απάνου µας η αυγή 

στο µαύρο µας το δάκρυ 
θα καθρεφτίσει τ' απαλό της φως. 
Γιοµάτοι δέος ορθοί θα σηκωθούµε, 
τον πόνο του θα ειπεί κάθε αδερφός 

κι όλοι σκυφτοί θ' ακούµε 
Κι ως θα σας λέω για κάτι ωραίο κι αβρό 
που σκυθρωποί το τριγυρίζουν πόθοι, 
τη λέξη τη λυπητερή θα βρω 
που ακόµα δεν ειπώθη. 

Μαυροντυµένοι απόψε, φίλοι ωχροί, 
ελάτε στο δικό µου περιβόλι, 

µ' έναν παλµό το βράδυ το βαρύ 
για ναν το ζήσουµ' όλοι. 

  
  

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ 

Όλοι εµείς  οι µαθητές που συνθέσαµε   τη συγκεκριµένη  ερευνητική εργασία για 
την µελοποιηµένη ποίηση του Καρυωτάκη εστιάσαµε  το ενδιαφέρον µας  στη σχέση 
ποίησης-µουσικής και στα συγκεκριµένα στοιχεία της ζωής και της ποίησης του 
Καρυωτάκη που ενέπνευσαν συνθέτες να µελοποιήσουν τα ποιήµατά του. Είναι 
αξιοσηµείωτο ότι µόνοι µας, χωρίς έτοιµες παρτιτούρες, µε οµαδική συνεργασία, 
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παρουσιάσαµε  επιτυχώς τα συγκεκριµένα τραγούδια /µελοποιηµένα ποιήµατα.  Οι 
διαφορετικές µελοποιήσεις  ίδιων ποιηµάτων σχετίζονται µε την ιδιαιτερότητα του 
κάθε µουσικού είδους (ροκ, έντεχνο, λαϊκό , παραδοσιακό) και την προσωπική 
µουσική παρουσία των συνθετών και ερµηνευτών. Είναι σηµαντικό εµείς οι µαθητές 
του  Μουσικού Σχολείου Ιλίου να µελοποιούµε οι ίδιοι ποιήµατα, προκειµένου να 
ενεργοποιούνται  τα µουσικά ανακλαστικά µας  . Στη συγκεκριµένη εργασία 
παρουσιάστηκε η µελοποίηση του ποιήµατος ‘Το βράδυ’ από το µαθητή της Γ’ 
Λυκείου  Στέλιο Σκιαδά . 
Σε µελλοντικές εργασίες προτείνεται να αναλυθούν και να παρουσιαστούν άλλα   
ποιήµατα του Καρυωτάκη όπως µελοποιήθηκαν από γνωστούς συνθέτες.  Επίσης 
καλό είναι να ευαισθητοποιηθούν και άλλοι συµµαθητές µας  και να παρουσιάσουν 
περισσότερες δικές τους συνθέσεις. 
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Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
Τίτλος Μαθήµατος: Η Ποίηση του Κ. Γ. Καρυωτάκη 

Ενότητα: ΚΑΡΥΩΤΑΚΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ 
Διδάσκων: Αναπλ. Καθ. Απόστολος Α. Μπενάτσης 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
ΑΦΙΕΡΩΜΑ  ΣΤΟΝ Κ.Γ. ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ, ΑΘΗΝΑ:ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ ΤΗΣΕΣΤΙΑΣ’’ 

www.greek-language.gr ΠΥΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ –  ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 
ΚΑΡΥΩΤΑΚΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ www.ecourse.uoi.gr 

ΕΥΡΙΠΗ ΓΑΡΑΝΤΟΥΔΗ www.phil.uoa.gr (ΕΚΠΑ –ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ) 
www.karyotakis.awardspace.com/poems/poetry.htm 
Κ.Γ.Καρυωτάκης, Τα ποιήµατα 1913-1928, Εκδόσεις Νεφέλη, Αθήνα 1992 (φιλολογική επιµέλεια 
και σχόλια Γ.Π.Σαββίδη) 

 www.eapilektoi.blodspot.gr (ΕΑΠ  -ΕΛΠ30) 
https://student.cc.uoc.gr 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΛΛΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ, 3ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ, 5ΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ, ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Κ.ΛΠ) 
ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ : 

www.netschoolbook.gr 
www.latistorblogspot.gr’ 

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΜΕΛΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ ΣΕ ΣΤΙΧΟΥΣ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 
www.musicheaven.gr 
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΗΝ 

ΠΟΙΗΤΡΙΑ ΜΑΡΙΑ ΠΟΛΥΔΟΥΡΗ 
.ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΣΧΕΣΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ-ΠΟΙΗΣΗΣ www.musicheaven.gr 
www.e-dromos.gr (άρθρο Φοίβου Δεληβοριά στην εφηµερίδα ‘Δρόµος της Αριστεράς’) 
διαδίκτυο-µηχανή αναζήτησης google:µελοποιηµένα ποιήµατα Καρυωτάκη 

ΕΚΤΕΛΕΣΕΙΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ (youtube,    δίσκοι, cd) 

‘Οι µελοποιήσεις της Μαρίας Πολυδούρη και του Κώστα Καρυωτάκη’ . Κύκλος 

εκδηλώσεων Β΄ Πολυδούρεια 2010, Καλαµάτα, 20 Μαρτίου 2010. Διοργάνωση: 

Δήµος Καλαµάτας – Σύνδεσµος Φιλολόγων Μεσσηνίας 

.www.hea.edu.gr Μελοποιηµένη ποίηση για την Παγκόσµια Ηµέρα Ποίησης! 

ΜΕΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΟΙΗΣΗ http://0317.syzefxis.gov.gr/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΜΕΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΟΙΗΣΗ 2013-2014   
www.pi-schools.gr (ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ) 
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          Τµήµα: Φιλολογίας 9  

Οι µαθητές που πήραν µέρος στην  ερευνητική  εργασία : 
Χαρά Καλυβιώτη                                       Μαρία Ράπτη 
Παναγιώτα Αντωνακάκη                            Αθηνά Παρασκευοπούλου 
Στέφανος Σόφτσης                                    Μαρία Μουσλοπούλου 
Θεοδώρα Κυρίου                                       Λένα Ριζοπούλου 
Ζωή Καψύλη                                             Ειρήνη Οικονοµοπούλου 
Μιχαέλα Χρυσαφάκη                                 Σαβίνα Νικοντίµοβα 
Δέσποινα Μανιά                
   Ευχαριστούµε το µαθητή της Γ’ Λυκείου Στέλιο Σκιαδά που 
µελοποίησε το ποίηµα ‘Το βράδυ’ και έπαιξε πιάνο στην παρουσίαση του τραγουδιού. 
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