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ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 

 

Α. Μη λογοτεχνικό κείμενο 

Συζητώντας με την ποιήτρια Ανδρομάχη Χουρδάκη 

Το παρακάτω κείμενο αποτελεί  ελαφρώς διασκευασμένο απόσπασμα συνέντευξης που έδωσε η ποιήτρια 

Ανδρομάχη Χουρδάκη την 1η Δεκεμβρίου 2020 και δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο των εκδόσεων 

«Ραδάμανθυς». 

 

Κυρία Χουρδάκη, [...], πού σας βρίσκει η ποίηση; Ποιες είναι οι δικές σας πηγές έμπνευσης;  

Η ποίηση με βρίσκει πάντα σε έναν εσωτερικό συνεχή διάλογο με τον εαυτό μου. Ένας διάλογος 

ενισχυμένος με την εξωτερική εμπειρία, με το βίωμα που θα λάβω στην αλληλεπίδρασή μου με 

τον συνάνθρωπο. Επώδυνο ή χαρούμενο, θα το μετατρέψω σε γνώση, απόσταγμα ζωής που, μη 

χωρώντας μέσα μου η συναισθηματική του περίσσεια, θα το ακουμπήσω στο χαρτί. Πηγές από 

τις οποίες αντλώ έμπνευση είναι συνήθως άνθρωποι που έζησαν σύντομο βίο που διακρινόταν 

όμως από κάποιο είδος ψυχικού μεγαλείου. Εδώ η γραφή μπορεί να αποδώσει συγχρόνως και 

δικαιοσύνη και για μένα αυτό είναι μέγιστη πράξη αθανασίας. Ο αρχαίος κόσμος γίνεται συχνά 

το όχημα της έκφρασής μου, η ελληνική μυθολογία, η αρχαία ελληνική τέχνη.  

[...] 

Οι ρίζες φαίνεται πως κατέχουν ιδιαίτερη θέση στην ποίησή σας. Οι δικές σας ρίζες, από την 

Ελευσίνα και την Κίσσαμο1, από την Αττική γη και την Κρήτη, φαίνεται πως επιδρούν 

καθοριστικά, ακόμα και στα θέματα που επιλέγετε. Είναι τόσο ισχυρή η έλξη τους λοιπόν;  

Είπατε την σωστή λέξη: «έλξη», γιατί αυτή είναι η δύναμη των ριζών μας, τόπων και προγόνων. 

Μας έλκουν, μας τραβούν, απαιτούν την επιστροφή μας, να αναψηλαφήσουμε2 το πρόσωπό μας 

κοιτάζοντας μέσα από τους προγονικούς μας καθρέφτες. Και βέβαια τότε θα δούμε πολύ 

ενδιαφέροντα πράγματα. Θα κατανοήσουμε καλύτερα την οντότητά μας και θα την ορίσουμε και 

πέραν των γονέων μας. Θα διαπιστώσουμε πως, αν και μεγαλώσαμε αστικά, μπορούμε να 

αναπτύξουμε δεξιότητες που απαιτεί το αγροτικό περιβάλλον ή και να μιλήσουμε σε μια 

ντοπιολαλιά που νομίζαμε ότι αγνοούσαμε. Όταν μάλιστα οι ρίζες προέρχονται από δυο 

διαφορετικούς τόπους, όπως στην περίπτωσή μου, τότε η αναψηλάφηση γίνεται πολύ 

 

1 Κίσσαμος: οικισμός κοντά στα Χανιά Κρήτης. 

2 αναψηλαφώ: επανεξετάζω λεπτομερώς και εις βάθος. 



ενδιαφέρουσα, γιατί από παιδί πρέπει να χωρέσεις εντός σου δύο πολιτισμούς, την τεράστια 

δυναμική μύθων τους, αλλά και την ιστορία τους. 

 

Θα ήθελα ένα σχόλιό σας για τη σύγχρονη λογοτεχνική παραγωγή.  

Έχουμε ενδιαφέρουσα σύγχρονη λογοτεχνική παραγωγή στην Ελλάδα! Ευτυχώς ακόμη 

σπουδαίοι συγγραφείς, γνωστοί και καταξιωμένοι, συνεχίζουν να μας χαρίζουν μεγάλα έργα! 

Επίσης είναι θετικό και υγιές –θα έλεγα– το ότι προκηρύσσονται λογοτεχνικοί διαγωνισμοί και 

παρατηρείται μεγάλος αριθμός συμμετοχών. Ο Έλληνας έχει μέσα του την προγονική δωρεά, το 

αίτημα της αφήγησης. Υπάρχουν δείγματα γραφής πρωτοεμφανιζόμενων που υπερτερούν, 

διακρίνονται, και αυτό είναι ελπιδοφόρο! Και μάλιστα αφού η συζήτησή μας γίνεται στην Κρήτη,  

με χαροποιεί ιδιαίτερα η διαπίστωση πως και στη νήσο μας υπάρχει λογοτεχνική παραγωγή 

βαρύνουσας αξίας! Έγκριτοι συγγραφείς και ποιητές μας λαμβάνουν το δώρο της Κρήσσας γης κι 

επιστρέφουν πλούσιο το πνευματικό τους αντίδωρο, άξιο να ξεπερνά τα τοπικά όρια!  

 

Α3. Να υποθέσεις ότι στο σχολείο σου διοργανώνεται ένας λογοτεχνικός διαγωνισμός και ότι 

εσύ, ως μέλος της οργανωτικής επιτροπής, εκφωνείς μια ομιλία στους συμμαθητές και στις 

συμμαθήτριές σου. Αφού τους/τις  ενημερώσεις για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού και για τα 

λογοτεχνικά είδη με τα οποία μπορούν να συμμετέχουν (π.χ. ποίημα, στίχοι, διήγημα, θεατρικό 

έργο), να εκθέσεις τους λόγους που κατά τη γνώμη σου θα ήταν καλό κάποιος/κάποια να λάβει 

μέρος σε αυτή τη διοργάνωση. Η έκταση της ομιλίας σου να είναι 200-250 λέξεις. 
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Β. Λογοτεχνικό κείμενο 

Νικηφόρος Βρεττάκος (1911-1991) 

Το έργο των ποιητών 

Το παρακάτω ποίημα συμπεριλαμβάνεται στον α΄ τόμο της δίτομης έκδοσης «Τα Ποιήματα» (εκδ. Τρία 

Φύλλα, 1999), στην οποία έχουν συγκεντρωθεί έργα του ποιητή από το 1929, όταν δημοσίευσε την πρώτη 

του συλλογή. 

 

Οι ποιητές κατοικούν έξω απ’ το φόβο. 

Κι όπως ο ήλιος φωτίζει απ’ ευθείας, κι εκείνοι: μιλούν 

απ’ αυθείας. Παλάμη δεν δύναται να τους κλείσει το στόμα,  

να δεσμεύσει το θείο τους πάθος. 

Γνωρίζοντας από τί πάστα γίνονται οι βασιλιάδες, ξέρουν 

να διαχωρίζουν του Θεού τους νόμους, απ’ τους νόμους τους.  



Επαναλαβαίνουνε, όπως το σύνθημα οι φύλακες, 

την αλήθεια που απαγορεύεται.  

Ο ποιητής 

είναι το πνεύμα της γης που σηκώνεται όταν 

γίνεται σκότος και λάμπει όπως ένα κομμάτι αστραπής σε μεγάλο 

ύψος τη νύχτα. 

 

Β3. Να επιλέξεις ένα από τα δύο ακόλουθα θέματα. Να καταγράψεις την απάντησή σου σε ένα 

κείμενο 100-150 λέξεων. 

 

1. «Ο ποιητής / είναι το πνεύμα της γης που σηκώνεται όταν / γίνεται σκότος και λάμπει 

όπως ένα κομμάτι αστραπής σε μεγάλο / ύψος τη νύχτα» : Πώς αντιλαμβάνεσαι την 

άποψη αυτή, που διατυπώνεται στο παραπάνω ποίημα, για τον ρόλο του ποιητή μέσα 

στην κοινωνία; Θα ήθελες να είσαι ποιητής; Να τεκμηριώσεις σε κάθε περίπτωση την 

απάντησή σου. 

ή 

2.  Φαντάσου ότι είσαι ποιητής και σου αρέσει να καταγράφεις τις σκέψεις σου σε 

ημερολογιακές σημειώσεις. Τι θα έγραφες στο ημερολόγιό σου για τον ρόλο της 

ποίησης στη ζωή σου; Μπορείς να αξιοποιήσεις το περιεχόμενο του ποιήματος 

προσθέτοντας και δικές σου ιδέες. 

Μονάδες 25 


