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Β.1. 
 
Είναι διάχυτη σε ολόκληρο το ποίημα η απαισιοδοξία, η μελαγχολία, η νοσταλγία για 

κάτι που χάθηκε, το δράμα της μοναξιάς που αντιμετωπίζει το ποιητικό υποκείμενο 
εξαιτίας της απουσίας του ερωτικού συντρόφου. 

 
τοιχεία που επιβεβαιώνουν αυτές τις απόψεις είναι τα εξής: 
• ύνδεση εικόνων της αισθητής πραγματικότητας με συναισθήματα που πηγάζουν 

από τον εσωτερικό κόσμο της ποιήτριας (βροχή - μοναξιά), σύζευξη του υλικού 
στοιχείου με το αφηρημένο. Η πραγματικότητα στερεί την επικοινωνία από την 
ποιήτρια, η ερημιά την αναγκάζει να στραφεί στα άψυχα αντικείμενο και τις 
αφηρημένες έννοιες για να αναπληρώσει την απουσία. Σελικά μεταβιβάζει τα δικά 
της συναισθήματα στη βροχή, η οποία ως σύμβολο μετατρέπεται από αντικείμενο σε 
υποκείμενο του ποιήματος. 

• Η απουσία του δεύτερου ρηματικού προσώπου παρά την κυριαρχία της λέξης «εσύ», 
υπηρετεί την μελαγχολική ατμόσφαιρα του ποιήματος καθώς τονίζει στο έπακρο την 
απουσία πραγματικού προσώπου στη ζωή της ποιήτριας. 

• Η «μουσική υπόκρουση», ο ήχος της βροχής, συντροφεύει την ποιήτρια στις σκέψεις 
και στην ερημιά της και κάνει πιο αισθητή την στέρηση και την απογοήτευση. 

• Εκφραστικά μέσα κυρίως τα επίθετα χαρακτηρίζουν τη βροχή και τη συναισθηματική 
κατάσταση της ποιήτριας. 

• Χρόνος («μεσάνυχτα», «όλη τη νύχτα», «αξημέρωτος ήχος», «αγρύπνια») εντείνει τη 
μοναξιά, συμβάλλει στο παιγνίδι των «λογισμών και των παραλογισμών». 

• Λέξεις - φράσεις που παραπέμπουν στην απώλεια, τη συναισθηματική ματαίωση, την 
απουσία: «νικημένο ήχο», «συλλογιστός και συνέρημος», «αξημέρωτη ανάγκη εσύ», 
«βραδύγλωσση βροχή», «πρόθεση ναυαγισμένη», «τόση βροχή για μια απουσία».. 

 

Β.2. 
 
Διακρίνουμε τρεις ενότητες-στροφές στο ποίημα: 
την 1η (στ. 1-6): η ποιήτρια παρουσιάζει τη συναισθηματική της κατάσταση, τη μοναξιά 

της που υπερτονίζεται με τον ήχο της βροχής. Η βροχή είναι ο σύντροφος της ερημιάς της 
«ήχος... συνέρημος». 

τη 2η (στ. 6-3): τα πάθη του ποιητικού υποκειμένου γίνονται πάθη της βροχής καθώς ο 
ήχος της βροχής είναι αυτός που μουρμουρίζει «εσύ, εσύ, εσύ», αναζητώντας το πρόσωπο 
που απουσιάζει. 

τη 3η (στ. 14-34): αποδίδεται όλο ο ταραγμένος ψυχισμός της, όλα τα αδιέξοδά της, στον 
«αξημέρωτο ήχο» της βροχής. Η ποιήτρια σαρκάζει το σύμβολό της ενώ συγχρόνως 
αυτοσαρκάζεται. 

υνεκτικός δεσμός μεταξύ των ενοτήτων, λοιπόν, είναι ο ήχος της βροχής που 
συμβολικά μεταφέρει τα ερωτικά πάθη του ποιητικού υποκειμένου. 
 

Β.3. 
 

• Παρηχήσεις κυρίως του σ αλλά και του ρ, του μ, του λ) —> 
δημιουργούν ηχητικές εικόνες, υπηρετούν τη μελαγχολική ατμόσφαιρα του 
ποιήματος, μουσικό στοιχείο - κινητοποιεί τη φαντασία, συντελεί στη δημιουργία 
ενός καταθλιπτικού κλίματος, όπου κυριαρχεί η μοναξιά. 

• Κρυστάλλινα ψηφία που τσουγκρίζουν —> μεταφορά, που συνδυάζει ακουστική και 
οπτική εικόνα σχετιζόμενη με τη γραφή της λέξης «εσύ» (το ύψιλον έχει σχήμα 
ποτηριού) - άλλη γραφή κι άλλη ανάγνωση βασανιστικών ερωτικών συναισθημάτων 
που γεννά η απουσία και τα επιτείνει η μελαγχολική βροχή. 

• «πολύ με ζάλισε απόψε η βροχή μ' αυτή της τη μεροληψία». «βραδύγλωσση 
βροχή»: Προσωποποίηση βροχής. 
Η βροχή από αντικείμενο γίνεται υποκείμενο του ποιήματος, φορέας συναισθημάτων 
και φορέας ποιητικής δράσης, ενώ η ποιήτρια - το αληθινό υποκείμενο - 
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απαλλαγμένη από το βάρος του έντονου συναισθήματος μετατρέπεται σε 
παρατηρητή και σχολιαστή. 

• «αν πρόθεση ναυαγισμένη»: παρομοίωση --> δηλώνεται έμμεσα η ανεκπλήρωτη 
ερωτική πρόθεση. 

 

Β.4. 
 
Η ίδια η ποιήτρια αξιολογεί την ένταση των συναισθημάτων της στους στίχους 28-34. 

Αφού πέρασε από διαδοχικά συναισθηματικά στάδια μνήμης, μομφής και μοιρολατρίας 
(θυμάται το αγαπημένο πρόσωπο, επιρρίπτει ευθύνες είτε στον εαυτό της είτε σ' εκείνον, 
αποδίδει την τωρινή της κατάσταση στη μοίρα) διαπιστώνει ότι η ασταμάτητη βροχή 
«μεροληπτεί» γιατί της επαναλαμβάνει συνεχώς την απώλεια. Η βροχή έχει αποσπάσει την 
ποιήτρια από οτιδήποτε άλλο, την έχει επικεντρώσει στο ερωτικό «εσύ». 

Ωστόσο, ο τρόπος με τον οποίο αποδίδεται η εμμονή στο αγαπημένο πρόσωπο είναι 
αυτοσαρκαστικός. Η ποιήτρια πίσω από το «προσωπείο» της βροχής εξομολογείται τα 
«πάθη» τους, τη συναισθηματική της ταραχή, τον κλυδωνισμό της ψυχής της. Όμως την ίδια 
στιγμή κάνει απέλπιδα προσπάθεια να επιστρατεύσει τη λογική, να υποβαθμίσει τη 
σημασία του γεγονότος που την έχει απορροφήσει και εξουθενώσει συναισθηματικά. 
ημειώνει πως δεν αξίζει τόση «αγρύπνια» για ένα «εσύ»· το «εσύ» δεν είναι τόσο ισχυρό 
ώστε να παραμερίσει όλα τα υπόλοιπα ενδιαφέροντα της ζωής. 

Παρότι τελικά δηλώνει πως δεν θα πρέπει να καταβάλλεται από ένα παιχνίδι της 
μοίρας, η «γεύση» που μας αφήνει είναι μάλλον πικρή, μελαγχολική, καθώς αμφιβάλλουμε 
αν η ίδια έχει τη δύναμη να χαλιναγωγήσει τα έντονα συναισθήματά της και να στραφεί σε 
«όλα τ' άλλα». 

Β.5. 
 
το ποίημα της Κικής Δημουλά η απουσία του αγαπημένου προσώπου εκφράζεται με: 
• Εικόνες της καθημερινής ζωής (συγκεκριμένα της βροχής) -συνδυασμός εσωτερικού 

και εξωτερικού κόσμου, μεταβίβαση στη βροχή των συναισθημάτων της ποιήτριας, 
του αισθήματος της μοναξιάς που βιώνει. Η βροχή αποκτά υπόσταση υποκειμένου, 
κινείται, αισθάνεται, πάσχει. Απ' την άλλη πλευρά διαπιστώνουμε, μια ακινησία του 
ποιητικού «εγώ», του μόνου έμψυχου εγκάτοικου ποιητικού της κόσμου και 
αντίστοιχα μια αέναη κινητικότητα του αφηρημένου. 

• Κυριαρχία της λέξης «εσύ» που φορτίζει συναισθηματικά την ποιήτρια αλλά 
ταυτόχρονα απουσία του δεύτερου ρηματικού προσώπου, που στερεί τη δυνατότητα 
επικοινωνίας και διαλόγου με το αγαπημένο πρόσωπο. 

• Σα αισθήματα της ερημιάς του ποιητικού υποκειμένου δεν δηλώνονται αλλά 
υποδηλώνονται μέσω του συμβόλου της βροχής και της υποβλητικής ατμόσφαιρας.. 

• Χαρακτηριστικά της μοντέρνας ποίησης: - μικτή καθημερινή γλώσσα αποφορτισμένη 
από κάθε συναισθηματισμό επιβάλλεται με την αμεσότητα, τη λιτότητα και την 
περιεκτικότητά της. 
Νεολογισμοί (π.χ. «συνέρημος», «συλλογιστός»). 
Ανθρωπομορφισμός 
Απελευθέρωση συνειρμών 

Απροσδόκητα ζεύγη επιθέτου ουσιαστικού (π.χ. «αξημέρωτος ήχος») Γοργός, αιχμηρός 
στίχος Ειρωνικός τόνος. το ποίημα του Λάμπρου Πορφύρα, διαπιστώνουμε: 
• υγκεκριμένες εικόνες καθημερινότητας με αναφορές σε χρηστικά αντικείμενα 

(καθρέφτη, ρολόι). 
• Έμμεσος διάλογος μεταξύ ποιητικού υποκειμένου και αντικειμένου, ο οποίος 

«στοιχειώνεται» από την απουσία του αγαπημένου προσώπου («κάτι σα φάντασμα», 
«θολό κι ανέγγιχτο»). 

• Επιλεκτική χρήση του πρώτου πληθυντικού προσώπου, ως ερεθίσματος γλυκιάς 
ανάμνησης και συνεπώς συναισθητικής φόρτισης. 

• Άμεση παρουσία του ποιητικού υποκειμένου που δηλώνει σαφώς τα αισθήματα 
συναισθηματικής στέρησης. 

• Ακολουθούνται οι κανόνες της παραδοσιακής ποιητικής γραφής: -εύληπτα νοήματα, 
εικονοπλαστική δύναμη, πλούσια εκφραστικά μέσα (παρομοίωση, μεταφορά, 
προσωποποίηση, στίξη), αυστηρή οργάνωση σε τετράστιχα με ομοιοκαταληξία (β' - δ' 
στίχος). 

 
 
 




