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Κ. Μόντης, Δεύτερο γράμμα στη μητέρα, θ΄: Μια ανάγνωση 

 
Δεύτερο γράμμα στη μητέρα, (1972)  θ΄  
 
Μητέρα, διαισθάνομαι πως το γράμμα μου άρχισε να διασπάται, 
διαισθάνομαι πως η συνοχή που επεδίωξα άρχισε να διασπάται, 
πως η δομή που ήλπιζα άρχισε να διασπάται 
σαν τις κουρασμένες τετράδες των μαθητικών παρελάσεων 
όταν προσεγγίζουν το τέρμα        5 
που λεν «ουφ» και ξεκουμπώνουν τα κολάρα 
και «επιτέλους» 
και σπεύδουν να επανέλθουν το ταχύτερο στα καθημερινά 
και σπεύδουν να επανέλθουν το ταχύτερο στα συνήθη. 
Κι η αλήθεια είναι πως τι χρειαζόταν η συνοχή,      10 
κι η αλήθεια είναι πως τι χρειαζόταν η δομή, 
πώς θα διασωζόταν η δομή, 
πώς θ’ άντεχε η δομή, 
πώς θ’ άντεχε η συνέπεια, 
πώς θ’ άντεχε η ακολουθία,        15 
πώς θ’ άντεχε ο ειρμός, 
που, όπως είπα, έρχεται ο τυχών απροειδοποίητα κι ανοίγει την πόρτα, 
που έρχονται απροειδοποίητα κι ανοίγουν την πόρτα 
και μου τα πετάν ανάκατα μέσα,       
που ξανάρχονται απροειδοποίητα και ξανανοίγουν     20 
και διαδίδεται η είδηση 
κι έρχονται κι άλλοι κι άλλοι 
και συνωθούνται; 
Εγκαταλείπω τη συνοχή, μητέρα,       
εγκαταλείπω τη δομή, μητέρα, 25 
εγκαταλείπω τη συνέπεια, 
δεν μπορεί να υπάρξει συνέπεια 
έτσι που τώρα μιλώ για λογαριασμό όλων 
και τώρα για δικό μου,        
έτσι που τώρα είμαι όλοι 30 
και τώρα είμαι μόνος, 
έτσι που τώρα διαχωρίζομαι πλήρως 
και τώρα ενούμαι* πλήρως, 
και τώρα ταυτίζομαι πλήρως,       

σαν το μικρό τρελό κλαδί της λυγαριάς 35 
που τη μια στιγμή αποσπάται και λυγίζει εδώθε, 
και λυγίζει ενάντια εδώθε 
μέσ’ στις τσιριξιές και τα χειροκροτήματα των σπουργιτιών, 
τριγυρισμένο απ’ τις τσιριξιές και τα χειροκροτήματα των σπουργιτιών,   
και την άλλη στιγμή σμίγει στην κατεύθυνση των λοιπών, 40 
και την άλλη στιγμή σμίγει στην υπακοή τους, 
σμίγει στην ενότητά τους 
και δεν διαφωνεί 
και «τ’ είχαν και τσίριζαν τα σπουργίτια;»      
και «τ’ είχαν και χειροκροτούσαν τα σπουργίτια;», 45 
σαν το μικρό τρελό πουλί 
που ξαφνικά ξεκόβει και λες αλλού τραβά, 
και λες σίγουρα αλλού τραβά 
και μπράβο του,         
μα ίδια ξαφνικά ύστερα πίσω τρεχάλα να φτάξει τ’ άλλα, 50 
ύστερα πίσω αγωνία να φτάξει τ’ άλλα, 
κι εσύ δεν ξέρεις πια 
αν έστω κι απ’ αυτή τη δειλή μεταμελημένη απόπειρα 
βγήκε κάτι         
ή αν χειρότερα τώρα.       55

 1η παρομοίωση, μεταφορές, επαναφορές, 

επαναλήψεις, εικόνες (ακουστικές, οπτικές), 

φωνές «ουφ», «επιτέλους» 

 ο εσωτερικός κόσμος του ποιητικού       

υποκειμένου  ‒ η εξωτερική πραγματικότητα 

 πρόθεση ποιητικού υποκειμένου («επεδίωξα», 

«ήλπιζα»). Κίνδυνος ανατροπής 

(«διαισθάνομαι»), επαναλήψεις, επιφορά ή 

ομοιοτέλευτο, ασύνδετο σχήμα 

 3η παρομοίωση, μεταφορές, επαναλήψεις, 

επιφορές, εικόνες (ακουστικές, οπτικές),  

 Προσωποποίηση 

 (Περιρρέουσα πραγματικότητα) 

 2η παρομοίωση, μεταφορές, επαναφορά, 

επαναλήψεις, εικόνες (ακουστικές, οπτικές). = 

«μόνιμο εικονοποιητικό μοτίβο η μεταφορική 

χρήση της προσωποποίησης» (Κεχαγιόγλου: 

1978, 160) 

 (Περιρρέουσα πραγματικότητα) 

 περιρρέουσα πραγματικότητα (παραπέμπει σε 

προγενέστερες αναφορές)  

 αιτιολογικές προτάσεις   

 επαναλήψεις των ρημάτων έρχομαι, ανοίγω 

 πρόθεση ποιητικού υποκειμένου 

(εγκαταλείπω) => φαινόμενο διάσπασης 

 επαναφορές, επαναλήψεις, ασύνδετο σχήμα 

 ρητορικά ερωτήματα 

που επαναλαμβάνονται (επαναφορές) 

με σκοπό τον προβληματισμό 

(«τι χρειαζόταν», «πώς θ’ άντεχε») => 

συμπέρασμα: δεν χρειαζόταν, δεν θα άντεχε 

ασύνδετο σχήμα 

ρητορικά ερωτήματα (φωνές) 

 περιρρέουσα πραγματικότητα μέσω 

αιτιολογικών προτάσεων 

φαινόμενο διάσπασης 

 διάβρωση του εσωτερικού κόσμου του 

ποιητικού υποκειμένου. 

επαναφορές, επαναλήψεις 

 πλάγιες ερωτηματικές προτάσεις 

 «αν… βγήκε κάτι», «αν χειρότερα τώρα» 

Σύμφωνα με τον Γ. Κεχαγιόγλου, στην ποίηση του Μόντη αποτελεί μόνιμο εικονοποιητικό μοτίβο η μεταφορική χρήση της προσωποποίησης. 

Γιώργος Κεχαγιόγλου, Κώστα Μόντη, ‘Μια λεύκα στην Κακοπετριά’: μια ανάγνωση',  Επιστημονική Επετηρίδα της Φιλοσοφικής Σχολής του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 17  (1978) 160. 
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Κώστας Μόντης, Δεύτερο γράμμα στη μητέρα (1972), θ’ 

Α. Στόχος της παρουσίασης: 

Το Μέρος θ΄ του Δεύτερου γράμματος στη μητέρα εντάσσεται από τη σχολική χρονιά 2017-
2018 στη διδακτέα ύλη της Γ’ Λυκείου και διδάσκεται, σύμφωνα με τον Προγραμματισμό 
του μαθήματος, σε δύο διδακτικές περιόδους.  

Ο Κώστας Μόντης έγραψε συνολικά τρία Γράμματα στη μητέρα τα οποία συνθέτουν, 
μαζί με τις Στιγμές που προηγήθηκαν (1958), τα βασικότερα δείγματα της ποιητικής 
ωριμότητάς του.1 Το πρώτο από τα Γράμματα εκδόθηκε το 1965, ενώ το τρίτο και τελευταίο 
Γράμμα εκδόθηκε το 1980. Ενδιάμεσα (1972) εκδίδεται  το Δεύτερο γράμμα…, στο οποίο 
ανήκει το Μέρος θ΄ που αναλύουμε εδώ και αποτελεί «το κορυφαίο ίσως επίτευγμα της 
ποιητικής του τέχνης».2 Το ποίημα αποτελείται από 25 μέρη, όσα και τα γράμματα του 
ελληνικού αλφαβήτου, αν προσθέσουμε σε αυτά και το στ’, ενώ αξίζει να αναφερθεί ότι σε 
κανένα από τα μέρη (τουλάχιστον του Δεύτερου γράμματος στη μητέρα) δεν υπάρχουν 
στροφές και δεν αριθμούνται οι στίχοι. Θα μπορούσε κανείς να πει πως κάθε ένα από τα 25 
αυτά μέρη, στην ουσία, αποτελεί μία πολύ μεγάλη στροφή. Έτσι, θα ήταν δυνατό να γίνει 
λόγος για 25 στροφές συνολικά στο Δεύτερο γράμμα στη μητέρα.3 

Ο στόχος της εισήγησης είναι να αναλύσουμε το μέρος θ΄, με βάση την αρχή της 

συνεξέτασης μορφής και περιεχομένου και με διακειμενικές αναφορές σε άλλα ποιητικά 

κείμενα του Κώστα Μόντη, κυρίως αποσπάσματα από τα ίδια τα Γράμματα στη μητέρα, που 

φωτίζουν καλύτερα τη δομή και το περιεχόμενο του μέρους που αναλύουμε εδώ. Επίσης, 

θα επιχειρήσουμε να δώσουμε στοιχεία για τις συνθήκες της εποχής που ακολουθεί τον 

απελευθερωτικό αγώνα του 1955-59 και σηματοδοτεί την περίοδο της Κυπριακής 

Ανεξαρτησίας.  

Β. Εισαγωγή στο Δεύτερο γράμμα στη μητέρα, θ΄   

Οι άξονες ανάλυσης γύρω από τους οποίους θα κινηθούμε στα πλαίσια της διδακτικής μας 
πρότασης είναι: το περιεχόμενο του ποιήματος, η μορφή του αλλά και στοιχεία του 
ιστορικού πλαισίου από το οποίο αντλεί ο ποιητής.  

Γενικά, ως προς το περιεχόμενο και τη μορφή του αποσπάσματος, περιμένουμε από 
τους μαθητές να διακρίνουν τις δύο μεγάλες ενότητες με τις οποίες οργανώνεται και 
διαρθρώνεται η ποιητική αφήγηση, να κατανοήσουν τις προθέσεις και τον συναισθηματικό 
κόσμο του ποιητικού υποκειμένου, και παράλληλα να αντιληφθούν την εξωτερική 
πραγματικότητα την οποία βίωσε ο ποιητής  και την οποία αναπαράστησε ποιητικά. 
Επιπλέον, από τους μαθητές, περιμένουμε να εντοπίσουν την παρουσία και τον ρόλο των 
εκτεταμένων παρομοιώσεων που λειτουργούν ως εικονοποιητικά μοτίβα στο ποίημα.  

Ειδικότερα, όσον αφορά το περιεχόμενο του αποσπάσματος θ΄, αξίζει να 
σημειώσουμε ότι το ποιητικό υποκείμενο αποστέλλει «γράμμα» στη «μητέρα» και 
επιδιώκει αυτό να χαρακτηρίζεται από ενότητα, δομή και συνοχή. Η πρόθεσή του όμως 
αυτή είναι εξαιρετικά δύσκολο να επιτευχθεί λόγω της πραγματικότητας την οποία βιώνει. 
Πρόκειται για μια ιδιαίτερη περιρρέουσα πραγματικότητα, ιστορική, κοινωνική, πολιτική, 
συναισθηματική κλπ., που εξαιτίας της επίδρασής της στην ψυχολογική του κατάσταση, 
φαίνεται να επηρεάζει τόσο έντονα και δραστικά το ποιητικό υποκείμενο, ώστε να δηλώνει 

                                                           
1 Λεξικό νεοελληνικής λογοτεχνίας: πρόσωπα, έργα, ρεύματα, όροι (Αθήνα: Πατάκης, 2007), 1184. 
2 Την άποψη, που υιοθετεί εδώ ο Λ. Γαλάζης, διατύπωσε ο Γ.Π. Σαββίδης και φαίνεται να βρίσκει σύμφωνους 
τόσο τον Α. Χριστοφίδη όσο και τον Γ. Κεχαγιόγλου (τον καθένα από τη δική του σκοπιά). Λεωνίδας Γαλάζης, Η 
προσωποποίηση στο ποιητικό έργο του Κώστα Μόντη, Αθήνα, Γαβριηλίδης, 2008, 33. 
3 Στο απόσπασμα, που παραθέτουμε στη σελίδα 1 αυτής της εργασίας, οι μορφοποιήσεις (αρίθμηση στίχων, 
έντονα γράμματα, ομαδοποίηση στίχων), έχουν γίνει για διευκόλυνση της ανάλυσής μας. Ο ίδιος ο Μόντης, 
όπως αναφέραμε, δεν αριθμεί τους στίχους, ούτε χωρίζει σε στροφές τα 25 μέρη του Δεύτερου γράμματος στη 
μητέρα.  
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ότι εγκαταλείπει την ενότητα (τη δομή, τη συνοχή, τη συνέπεια). Παρατηρείται, δηλαδή, 
ένα φαινόμενο διάσπασης, που επεκτείνεται από τη βιωμένη πραγματικότητα του 
εξωτερικού κόσμου στη διάβρωση του εσωτερικού κόσμου του ποιητικού υποκειμένου. Η 
διάσπαση φαίνεται να εισχωρεί ακόμα και στην ίδια την ποιητική δομή, ιδιαίτερα στη 
δεύτερη ενότητα, η οποία ξεκινά με τη διατύπωση της πρόθεσης για εγκατάλειψη της 
συνοχής, της δομής και της συνέπειας, με αποτέλεσμα, τόσο από άποψη περιεχομένου όσο 
και από άποψη μορφής, να παρατηρείται μια αλλοπρόσαλλη κατάσταση η οποία 
συμπληρώνεται και επιτείνεται με τη διαδοχή δύο εκτεταμένων παρομοιώσεων («τρελό 
κλαδί», «τρελό πουλί»).4 

Η συγκρουσιακή κατάσταση ανάμεσα στην επιδίωξη για συγκράτηση της δομής και 
στην επιδίωξη της διάσπασής της,5 που διακηρύσσει το ποιητικό υποκείμενο στην αρχή της 
κάθε θεματικής ενότητας αντίστοιχα, όπως θα δούμε στη συνέχεια, υποβάλλει, τόσο το 
ποιητικό υποκείμενο όσο και τον αναγνώστη, σε ένταση σε διλήμματα. Αυτές τις 
εσωτερικές αντιφάσεις θα επικαλεστεί το ποιητικό υποκείμενο για να δικαιολογήσει την 
αλλαγή στις προθέσεις και τις επιλογές του (από την επιδίωξη της δομής στην εγκατάλειψή 
της). Όμως, τη συναισθηματική κατάσταση του αποστολέα του γράμματος, αλλά και των 
υποκειμένων στις παρομοιώσεις που ακολουθούν («τρελό κλαδί», «τρελό πουλί»), η οποία, 
συνδηλώνεται με τις αντιφατικές ενέργειές τους,  ακολουθεί η επιλογή της θέσης για 
ενότητα.6 Το ενδιαφέρον στην όλη σύνθεση του αποσπάσματος θ΄ είναι πως τελικά το 
ποιητικό υποκείμενο προβληματίζεται, με δύο πλάγιες ερωτηματικές προτάσεις,7 όχι αν 
υπάρχει ενότητα, αλλά αν η «δειλή μεταμελημένη απόπειρα» διάσπασης οδήγησε, τελικά, 
σε βελτίωση της κατάστασης. 

Στη συνέχεια, θα εστιάσουμε την προσοχή μας στο επικοινωνιακό πλαίσιο του 
ποιήματος, σε συνάρτηση με την επιστολική του μορφή. Πρακτικά, με τη συνεξέταση 
μορφής και περιεχομένου, οι μαθητές θα πρέπει να είναι σε θέση να εντοπίσουν τα 
στοιχεία και τα χαρακτηριστικά του αποσπάσματος που παραπέμπουν στην επιστολική 
μορφή της συγκεκριμένης ποιητικής σύνθεσης: τον τίτλο του ποιήματος, άλλες εσωτερικές 
αναφορές που αποδεικνύουν ότι πρόκειται για γράμμα (π.χ. "το γράμμα μου άρχισε να 
διασπάται"), την αναφορά στον παραλήπτη του γράμματος (που είναι η μητέρα),8 τον 

                                                           
4 Α) Το ποιητικό υποκείμενο  δηλώνει: «/και τώρα ενούμαι πλήρως, / και τώρα ταυτίζομαι πλήρως/» (184-185). 
Β) Το τρελό κλαδί της λυγαριάς «…/ σμίγει στην ενότητά τους/ και δε διαφωνεί/» (185). Γ) Στην περίπτωση του 
τρελού πουλιού «…/μα ίδια ξαφνικά ύστερα πίσω τρεχάλα να φτάξει τ’ άλλα,/ ύστερα πίσω αγωνία να φτάξει τ’ 
άλλα, […]» (ό.π.). Οι στίχοι από το Μέρος θ΄ του Δεύτερου γράμματος στη μητέρα. Με τους εντός παρενθέσεων 
αριθμούς, χωρίς άλλη ένδειξη παραπέμπουμε: Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού – ΥΑΠ, Κείμενα Κυπριακής 
Λογοτεχνίας, Μέρος Β΄, Λευκωσία, 2012. 
5 «H συνοχή που επεδίωξα,… η δομή που ήλπιζα» (184) μετατρέπεται σε «εγκαταλείπω τη συνοχή, μητέρα, 
εγκαταλείπω τη δομή, εγκαταλείπω τη συνέπεια» (ό.π.). Παράλληλα, υποστηρίζεται η διάσπαση στους στίχους: 
«δεν μπορεί να υπάρξει συνέπεια/ έτσι που τώρα…» και τις επαναλήψεις της φράσης «έτσι που τώρα…» (ό.π.). 
6 Α) Το ποιητικό υποκείμενο δηλώνει στο Μέρος θ΄: «τώρα διαχωρίζομαι πλήρως» «και τώρα ενούμαι πλήρως» 
(184). Β) Το τρελό κλαδί της λυγαριάς: «αποσπάται και λυγίζει εδώθε, και λυγίζει ενάντια εδώθε» και μετά 
«σμίγει στην ενότητά τους και δε διαφωνεί» (185). Γ) Το τρελό πουλί: «ξεκόβει και λες αλλού τραβά, και λες 
σίγουρα αλλού τραβά» «μα ίδια ξαφνικά ύστερα πίσω τρεχάλα να φτάξει τ’ άλλα,/ ύστερα πίσω αγωνία να 
φτάξει τ’ άλλα,/». 
7 "... /κι εσύ δεν ξέρεις πια /αν έστω κι απ’ αυτή τη δειλή μεταμελημένη απόπειρα /βγήκε κάτι /ή αν χειρότερα 
τώρα" (185). Οι τελευταίοι στίχοι του αποσπάσματός μας (δύο πλάγιες ερωτηματικές προτάσεις: δεν ξέρεις… αν 
βγήκε κάτι, δεν ξέρεις… αν χειρότερα τώρα). 
8 «Η μητέρα είναι για τον Μόντη, όπως γράφει, ένα αιώνιο και τεράστιο σύμβολο, που για τον ίδιο είχε μια 
ιδιαίτερη σημασία, γιατί την είχε χάσει». «Πιο πολύ στην ποίησή μου εμφανίζεται η γυναικεία μορφή, γιατί 
πιστεύω ότι ο θεός κουβεντιάζει με τη μάνα και όχι μ’ εμάς. Η μάνα τον αντιπροσωπεύει στη γη. Και σ’ αυτήν 
καταφεύγω πολλές φορές, να της εξομολογηθώ. Κάτι τέτοιο έγινε στα τρία ”Γράμματα προς τη μητέρα”. Μια 
εξομολόγηση εκ βαθέων, προς τη μητέρα για να της πω όλες τις εμπειρίες μου από τη ζωή. Να της εκθέσω τις 
απελπισίες και απαισιοδοξίες μου έτσι όπως, όταν μικρό παιδάκι, κατέφευγα στην αγκαλιά της για να της πω τα 
παράπονά μου»: Hero Hokwerda, ‘Θρυμματισμός και συναρμολόγηση’, εφ. Ο Αγών, 8-3-1987 (= Κώστας Μόντης 
(1914-2004): ο περιπατητής του ουρανού: ανακοινώσεις του Διεθνούς Συμποσίου ‘Κώστας Μόντης’ που 
οργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου στη Λευκωσία 
(17-19 Ιουνίου 2005) (επιμ. Κώστας Νικολαΐδης), Λευκωσία, Πολιτιστικές Υπηρεσίες, Υπουργείο Παιδείας και 
Πολιτισμού, 2008, 63–64).  
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αποστολέα (που είναι το ποιητικό υποκείμενο). Επίσης, οι μαθητές θα πρέπει να 
εντοπίσουν το ποιητικό υποκείμενο (που ταυτίζεται με τον αποστολέα του γράμματος), τις 
προθέσεις, τις επιδιώξεις, αλλά και τους προβληματισμούς και τις ανησυχίες του.9  

Παράλληλα, όσον αφορά στη μορφή του ποιήματος, στο πλαίσιο του «λογοτεχνικού 
γραμματισμού», μπορούμε να κινηθούμε και γύρω από τη γλωσσική πρώτη ύλη του 
ποιήματος, δηλαδή το «ποιητικό λεξιλόγιο»10 και τα «σχήματα λόγου»11. Ο στόχος δεν 
είναι απλώς να εντοπίζουν οι μαθητές τα πιο πάνω στοιχεία, αλλά και να προσδιορίζουν τη 
λειτουργία τους,12 μέσα από την οποία επιχειρείται να αποδοθεί το κλίμα της έντασης, της 
ζωντάνιας, η διάθεση για συνοχή, αλλά και η αίσθηση της ρευστότητας και της διάσπασης. 

Στη βάση των όσων προαναφέραμε, και για να επικεντρωθούμε στον θεματικό άξονα 
του Μέρους θ΄ από το Δεύτερο γράμμα στη μητέρα, δηλαδή τη διάσπαση της ενότητας, 
είμαστε υποχρεωμένοι να διερευνήσουμε τις απόψεις που διατυπώνουν οι κριτικοί της 
λογοτεχνίας γύρω από το θέμα της διάσπασης της συνοχής και της δομής, τόσο από άποψη 
μορφής, όσο και περιεχομένου, στη συγκεκριμένη ποιητική σύνθεση. Θα εστιάσουμε, 
κυρίως, στις απόψεις των Γ.Π. Σαββίδη και Λ. Παπαλεοντίου για το κατά πόσο, όπως 
σημειώνει ο πρώτος, η ποίηση του Μόντη κατάφερε να ξεπεράσει τη διάσπαση 
μετατρέποντας σε μια πρωτόφαντη ενότητα τα ίδια τα στοιχεία της διάσπασης και να δώσει 
θετικό νόημα και νέα μορφή στη διασπαστική και ασυνάρτητη εποχή μας,13 ή αν, όπως 
αναφέρει ο δεύτερος, το κατακερματισμένο εσωτερικό τοπίο του ποιητή, που «δεν διάγει 
καλώς» και διχάζεται και ταλαντεύεται ανάμεσα στο εύκολο «ναι» και στο δύσκολο «όχι», 
αντανακλάται και στη διασπασμένη δομή και συνοχή του λόγου του.14 

Επιπρόσθετα, θα μας προβληματίσει το κατά πόσο Τα γράμματα στη μητέρα έχουν 
μια ιδιαίτερη συνοχή, τόσο ως ξεχωριστά «γράμματα» όσο και ως «τριλογία», σε αντίθεση 
με την αποσπασματικότητα που παρουσιάζουν άλλα πιο μικρά σε έκταση ποιήματα του 

                                                           
9 5ος Δείκτης Επιτυχίας και Επάρκειας Γ΄ Λυκείου Κοινού Κορμού (ΔΕΕ 5) = Να αναγνωρίζουν στα ποιητικά 
κείμενα το ποιητικό υποκείμενο. 
 http://logom.schools.ac.cy/index.php/el/logotechnia/analytiko-programma  
10 6ος Δείκτης Επιτυχίας και Επάρκειας (ΔΕΕ 6)= Να εξοικειωθούν με τη λειτουργία των λέξεων ως συμβόλων, τις 
μεταφορικές σημασίες τους και τις συνδηλώσεις τους. 
11 Όπως οι επαναλήψεις, οι επαναφορές, οι εκτεταμένες παρομοιώσεις, οι μεταφορές, οι προσωποποιήσεις, το 
ασύνδετο σχήμα και άλλα.  
12 7ος Δείκτης Επιτυχίας και Επάρκειας (ΔΕΕ 7). 
13 Γιώργος Π. Σαββίδης, Το σπίτι της μνήμης: ανθολογία κυπριολογικών δημοσιευμάτων του Γ. Π. Σαββίδη, 
Αθήνα: Σπουδαστήριο Νέου Ελληνισμού, 1997, 58–59. Από τη μεριά του, ο ίδιος ο ποιητής, σε συνέντευξή του 
στην εφημερίδα Αγών, στις 8-3-1987, τονίζει: «Στις Στιγμές δίνω τον πυρήνα της ποίησης απογυμνωμένον από 
την περιφέρεια, αφήνοντας έτσι τον αναγνώστη να κάνει τις δικές του προεκτάσεις. Ενώ στα Γράμματα προς τη 
μητέρα δίνω εγώ ο ίδιος τις προεκτάσεις μου, και όχι απλώς πυρήνες, όπως έκανα στις Στιγμές». Στην 
εφημερίδα Φιλελεύθερος, 21-11-1989, αναφέρει πως «κύριο στοιχείο στα Γράμματα εξακολουθεί να είναι η 
τεχνική των Στιγμών, δηλαδή η απογύμνωση του στίχου, αλλά ακόμη και η επανάληψη, το crescendo, που 
ισοδυναμεί με μια ανάσα στις αναρριχήσεις. Πρόκειται για μια επανασύνθεση του αρχικού πυρήνα της 
ποίησης»: Κώστας Μόντης (1914-2004): ο περιπατητής του ουρανού…, 62–63. Ο Παπαλεοντίου θεωρεί πως 
γύρω από το θέμα της σύγκρισης των Στιγμών και των Γραμμάτων, ο Μόντης αναπαράγει τις απόψεις του 
Σαββίδη τις οποίες είχε ήδη υπόψη του, όταν εκφωνήθηκαν στην Θεσσαλονίκη το 1979. Σχετική αναφορά στις 
απόψεις του ίδιου του Μόντη για την ποίησή του και ειδικά για τα Γράμματα προς τη Μητέρα, γίνεται στον: 
Hokwerda, ‘Θρυμματισμός και Συναρμολόγηση’…, 62–64. Διευκρινίζεται, πάντως, από τον Hokwerda, ότι με τα 
όσα αποδελτιώνονται πιο πάνω, όπως και άλλα, δεν υπονοείται ότι τα Γράμματα… αποτελούν συρραφή 
υπαρχουσών στιγμών, όμως όσον αφορά «στον τρόπο ποιητικής σύλληψης, έκφρασης και λειτουργίας τους, 
παρά το μέγεθος και τη μεγαλύτερη ενότητά τους, δεν είναι και τόσο μακριά από τη ‘διάσπαση’ που 
χαρακτηρίζει τις στιγμές» (ό.π., 63). Παραθέτω τον πιο πάνω προβληματισμό για να υπενθυμίσω την ανάγκη για 
περαιτέρω βιβλιογραφική τεκμηρίωση του θέματος, αλλά και για καταδείξω την ανάγκη να στραφούμε στο ίδιο 
το κείμενο για απαντήσεις. 
14 Λευτέρης Παπαλεοντίου, Όψεις της ποιητικής του Κώστα Μόντη, Αθήνα, Σοκόλης, 2006, 121–22. Ο ίδιος 
σημειώνει αλλού πως, παρά «την αγωνία του να προσδώσει συνοχή και δομή στο ανόμοιο υλικό του: στη 
συνέχεια αντιλαμβάνεται ότι είναι αναγκασμένος να εγκαταλείψει τη συνοχή και τη δομή του κειμένου, αφού 
το ίδιο το αλλοπρόσαλλο υλικό του και η έντονη ψυχική συναναστροφή του ποιητή με πανανθρώπινα 
προβλήματα τού υπαγορεύουν τη διάσπαση του ποιητικού λόγου.» Βλ. Λ. Παπαλεοντίου, ‘Αυτοαναφορικά 
σχόλια στην ποίηση του Κώστα Μόντη’: Κώστας Μόντης (1914-2004): ο περιπατητής του ουρανού…, 160. 

http://logom.schools.ac.cy/index.php/el/logotechnia/analytiko-programma
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Μόντη που αντιμετωπίζονται ως μια συναρμολόγηση «Στιγμών».15 Αυτό αξίζει να μας 
προβληματίσει, γιατί σε αρκετές περιπτώσεις θα συναντήσουμε, στα Γράμματα, και 
συγκεκριμένα στο απόσπασμα που αναλύουμε,  στίχους που παραπέμπουν σε άλλα 
ποιήματα του Μόντη, που είναι αναγκαίο να έχουμε υπόψη, ώστε να κατανοήσουμε 
πληρέστερα την όλη ποιητική σύνθεση. Ιδιαίτερα στα δύο πρώτα Γράμματα στη μητέρα 
έχουμε την αίσθηση (για να μην πω «διαισθανόμαστε») ότι το ποιητικό υποκείμενο 
αναμένει από τον αποδέκτη του γράμματος (δηλαδή τη μητέρα, αλλά και τον αναγνώστη 
των Γραμμάτων) να θυμηθεί, ή να ξαναδιαβάσει τα προηγούμενα γραφόμενα των 
Γραμμάτων, γιατί μόνο με αυτό τον τρόπο η φαινομενική αποσπασματικότητα ορισμένων 
στίχων νοηματοδοτείται.  

Τέλος, προς την ίδια κατεύθυνση θα λειτουργήσει και η εξοικείωση των μαθητών με 
το ιστορικό υπόβαθρο του χρόνου γραφής και δημοσίευσης των τριών Γραμμάτων στη 
μητέρα, αφού, με τη μελέτη της «επίδρασης που ασκούν οι ιστορικές εξελίξεις στις πράξεις, 
τα συναισθήματα και τις αντιδράσεις των ηρώων» θα μπορέσουν «να κατανοήσουν τους 
τρόπους με τους οποίους τα ιστορικά γεγονότα επιδρούν στην ζωή των ανθρώπων και 
διαμορφώνουν την ατομική και συλλογική συνείδησή τους».16 Στο απόσπασμά μας, για 
παράδειγμα, η αλλαγή στις προθέσεις του ποιητικού υποκειμένου (από τη συνοχή και τη 
δομή, στη διάσπαση και την απελπισία), προκύπτει ως αποτέλεσμα εξωτερικών 
παρεμβάσεων («έρχεται ο τυχών απροειδοποίητα… και μου τα πετάν ανάκατα μέσα»). 
Επίσης, παράλληλα με την εστίαση της προσοχής στην επίδραση που ασκούν οι ιστορικές 
εξελίξεις μπορούμε να ευαισθητοποιήσουμε τους μαθητές απέναντι και στα «κοινωνικά 
οικονομικά πολιτικά κ.ά. προβλήματα, παλαιότερα και σύγχρονα»,17 όπως το κυπριακό, οι 
κατά τόπους περιφερειακές πολεμικές συρράξεις (τότε και τώρα), αλλά και οι σημαντικές 
παγκόσμιες κοινωνικές αναστατώσεις (Μάης του 1968 στη Γαλλία, η άνοιξη της Πράγας, 
1968) τα οποία επηρεάζουν συναισθηματικά, όχι μόνο το ποιητικό υποκείμενο, αλλά και 
τον υποψιασμένο αναγνώστη του Γράμματος. Περισσότερα θα δούμε στην ανάλυση του 
ποιήματος· όμως, φαίνεται πως για να γίνει κατανοητό το Δεύτερο γράμμα…, ο αναγνώστης 
πρέπει, από τη μια, να έχει γνώσεις για την ιστορική πραγματικότητα της εποχής στην 
οποία αναφέρεται το κείμενο, και από την άλλη να αντιληφθεί τη δυναμική του, καθότι 
αυτό έχει διαχρονικό, οικουμενικό και πανανθρώπινο χαρακτήρα, χωρίς όμως αυτό να 
σημαίνει ότι αδιαφορεί για την ιστορική και κοινωνική πραγματικότητα του τόπου του ή ότι 
αποσιωπά τις προσωπικές ανησυχίες και τα υπαρξιακά αδιέξοδά του. 
 

Γ. Κριτική ανάλυση 

1η Ενότητα:  

Αφού διαβάσουμε τους πρώτους τρεις στίχους του αποσπάσματος θ΄, ζητάμε από τους 

μαθητές να εντοπίσουν την πιο σημαντική λέξη γι’ αυτούς, τη λέξη-κλειδί, προσέχοντας τη 

διάταξη των στίχων και το νόημά τους.  

 
Μητέρα, διαισθάνομαι πως το γράμμα μου άρχισε να διασπάται, 
διαισθάνομαι πως η συνοχή που επεδίωξα άρχισε να διασπάται, 
πως η δομή που ήλπιζα άρχισε να διασπάται 
 

Οι μαθητές θα διαπιστώσουν πως η λέξη «διασπάται» ξεχωρίζει. Είναι το συμπέρασμα της 
διαίσθησης, δηλαδή του ρήματος «διαισθάνομαι» που επαναλαμβάνεται στους τρεις 
πρώτους στίχους. Έτσι, λοιπόν, ο αποστολέας, δηλαδή το ποιητικό υποκείμενο, θα μας 
τονίσει ότι το γράμμα και η συνοχή του «διασπάται». 

                                                           
15 Ο Μ. Πιερής προσεγγίζει το Πρώτο και το Δεύτερο γράμμα… ως «ένα έργο». Μιχάλης Πιερής, Από το μερτικόν 
της Κύπρου, 1979-1990, Αθήνα, Καστανιώτης, 1991, 361. 
16 Όπως επισημαίνεται στους Δείκτες Επιτυχίας και Επάρκειας (ΔΕΕ 18). 
17 Βλ. Δείκτες Επιτυχίας και Επάρκειας (ΔΕΕ 30). 

πρόθεση / επιθυμία ποιητικού υποκειμένου 

(«επεδίωξα», «ήλπιζα»). Κίνδυνος ανατροπής 

(διαισθάνομαι), επαναλήψεις, επιφορά ή 

ομοιοτέλευτο, ασύνδετο σχήμα 
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Διερευνώντας με διακειμενική προσέγγιση το νόημα των πιο πάνω στίχων, θα 
μπορούσαμε να εξετάσουμε τον ρόλο του ρήματος διαισθάνομαι, με το οποίο το ποιητικό 
υποκείμενο ξεκινά στο Μέρος θ΄ τον δραματικό μονόλογο ή διάλογο με τη μητέρα, 
αντιπαραβάλλοντας τους τρεις πρώτους στίχους που σχολιάζουμε με την αντίστοιχη θέση 
που εντοπίζεται σε ένα άλλο ποίημα του Μόντη, το «Καρδιά προς μυαλό».18 Με τη 
συνανάγνωση του ποιήματος αυτού οι μαθητές/-τριες θα κληθούν να ανακαλύψουν τη 
σημασία, αλλά και τη δυναμική που αποκτά το ρήμα διαισθάνομαι σε συγκεκριμένα 
συμφραζόμενα. Έτσι με το «διαισθάνομαι», στο συνεξεταζόμενο ποίημα, η διαίσθηση 
αναδεικνύεται ως το βασικό χαρακτηριστικό της προσωποποιημένης καρδιάς, καθώς 
δηλώνει πως («πρέπει να διαισθάνομαι», «πρέπει διαρκώς να διαισθάνομαι» γιατί «εγώ 
δεν βλέπω») σε αντίθεση με το «βλέπω» που είναι σήμα κατατεθέν του μυαλού. 

 

ΚΑΡΔΙΑ ΠΡΟΣ ΜΥΑΛΟ 
Και μην ξεχνάς πως εσύ βλέπεις  
ενώ εγώ δε βλέπω,  
και μην ξεχνάς πως εσύ βλέπεις   
ενώ εγώ πρέπει να διαισθάνωμαι,  
ενώ εγώ πρέπει διαρκώς να διαισθάνωμαι. 

 
Στο Δεύτερο γράμμα στη μητέρα…, θ’, ο ποιητής με το ρήμα «διαισθάνομαι», ίσως να 
υποδηλώνει τη «φωνή» της καρδιάς που παρεμβαίνει στον διάλογο του ποιητικού 
υποκειμένου με τη μητέρα. Την άποψη αυτή μπορούμε να την τεκμηριώσουμε με 
αναφορές στο Μέρος ε΄ του Δεύτερου γράμματος στη μητέρα…, στο οποίο το ποιητικό 
υποκείμενο καταλογίζει στην καρδιά ευθύνες για θεατρινισμούς και παρεμβάσεις, για 
εκβιασμούς και ψέματα. Μάλιστα, φτάνει στο σημείο να έρχεται σε έντονη αντιπαράθεση 
με την καρδιά, γιατί αυτή προσπαθεί να το αποτρέψει να γράψει όσα φαίνεται να θέλει στη 
μητέρα. Τελικά, στο Μέρος ε’,  (σε αντίθεση με το Μέρος θ’, στο οποίο δεν υπάρχει άμεση 
αναφορά στην καρδιά ή στο μυαλό), η παρέμβαση της καρδιάς δεν κατάφερε να φέρει 
κάποιο αποτέλεσμα, γιατί το ποιητικό υποκείμενο φαίνεται να βρίσκει εκεί τη δύναμη να 
δηλώσει ευθαρσώς: «… μα δεν την πιστεύω πια, μητέρα,/ δεν πιστεύω πια στις 
ταχυπαλμίες της,/ τις αντιπαρέρχομαι./ Ας κινδυνεύση αν θέλη,/ ας διαρραγή αν θέλη,/ εγώ 
θα συνεχίσω το γράμμα μου[…]».19 

Λαμβάνοντας υπόψη και τα πιο πάνω, κατευθύνουμε τους μαθητές να διαπιστώσουν 
πως από τους τρεις πρώτους στίχους του Δεύτερου γράμματος…, θ΄, δημιουργείται ένταση, 
μια αντίθεση, ανάμεσα στα ρήματα επεδίωξα, ήλπιζα (σε παρελθοντικούς χρόνους) και στο 
ρήμα διαισθάνομαι (σε ενεστώτα). Τα δύο πρώτα ρήματα αναφέρονται στην πρόθεση και 
επιθυμία του αποστολέα, που δεν είναι άλλη από την ύπαρξη συνοχής και δομής στο 
γράμμα. Σημαίνουν, δηλαδή, την πρόθεσή του για ενότητα, σε αντίθεση με το ενεστωτικό 
ρήμα «διαισθάνομαι» το οποίο παραπέμπει στον φόβο ότι η επιθυμία και η επιδίωξη του 
ποιητικού υποκειμένου δεν θα πραγματοποιηθεί.  

Ακολούθως, μπορούμε να κατευθύνουμε τους μαθητές να διαπιστώσουν, αρχικά, την 
πρόθεση του ποιητικού υποκειμένου για ενότητα και στη συνέχεια να διακρίνουν τον 
κίνδυνο της διάσπασής της. Να διαπιστώσουν πως η πρόθεση για συγκροτημένη «δομή», 
«συνέπεια», «ακολουθία» και «ειρμό» στο γράμμα κινδυνεύει να ακυρωθεί. Τονίζουμε την 
επανάληψη της φράσης «άρχισε να διασπάται» που υπάρχει στο τέλος κάθε ενός από τους 
τρεις πρώτους στίχους.  

Σε αντίθεση με τον ενεστώτα (αρχίζει), η χρήση του ρήματος, εδώ, σε αόριστο 
(άρχισε) συνδυάζεται άριστα με το ρήμα διαισθάνομαι, το οποίο δημιουργεί την εντύπωση 
πως το γεγονός της διάσπασης πρόκειται να εξελιχθεί και να επηρεάσει την ποιητική 
αφήγηση. 

                                                           
18 Βλ. Κώστας Μόντης, Υπό σκιάν: Άπαντα Α΄, Λευκωσία, Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντης, 1986, 845. Τόσο σε αυτό όσο και 
στα υπόλοιπα παραθέματα από τα Άπαντα του Κ. Μόντη, διατηρείται η ορθογραφία της πιο πάνω έκδοσης.  
19 Ό.π., 880–81. 
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Η αρχή της διάσπασης επιχειρείται, στη συνέχεια, να εξηγηθεί μέσα από το 
παράδειγμα «των μαθητικών παρελάσεων» το οποίο αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την 
ανάλυσή μας. 

σαν τις κουρασμένες τετράδες των μαθητικών παρελάσεων 
όταν προσεγγίζουν το τέρμα      5 
που λεν «ουφ» και ξεκουμπώνουν τα κολάρα 
και «επιτέλους» 
και σπεύδουν να επανέλθουν το ταχύτερο στα καθημερινά 
και σπεύδουν να επανέλθουν το ταχύτερο στα συνήθη. 

 

Στην ουσία πρόκειται για μία εκτεταμένη παρομοίωση που συνδηλώνει την έναρξη της 
διάσπασης.20 Γενικά, είναι σημαντικό να σχολιαστούν οι παρομοιώσεις, τρεις συνολικά στο 
Δεύτερο γράμμα στη μητέρα, θ΄, ιδιαίτερα λόγω της έκτασης και της λειτουργικότητάς τους, 
αλλά και εξαιτίας της διασύνδεσής τους με τη χρήση άλλων εκφραστικών μέσων, λόγου 
χάρη των ερωτημάτων, των επαναλήψεων και των προσωποποιήσεων. Όπως θα δούμε στη 
συνέχεια, οι τρεις παρομοιώσεις του αποσπάσματος λειτουργούν συμβολικά και 
μεταφορικά. Οι δύο τελευταίες από αυτές λειτουργούν ταυτόχρονα και ως 
προσωποποιήσεις (τρελό κλαδί, τρελό πουλί), ενώ παράλληλα, συνοδεύονται από 
πολλαπλά και επαναλαμβανόμενα ερωτήματα, συνήθως ρητορικά. Σχετικά με τα πιο πάνω, 
να συμπληρώσουμε ότι σύμφωνα με τον Α. Παστελλά, η προσωποποίηση, όπως και η 
ερώτηση, αποτελούν «τα δύο σημαντικά εφευρήματα της ποιητικής επινοητικότητας του 
Μόντη»,21 ενώ, σύμφωνα με τον Γ. Κεχαγιόγλου, «στην ποίηση του Μόντη αποτελεί μόνιμο 
εικονοποιητικό μοτίβο η μεταφορική χρήση της προσωποποίησης».22  

Ιδιαίτερα χρήσιμη για όσους ενδιαφέρονται να μελετήσουν περαιτέρω τις 
προσωποποιήσεις στο ποιητικό έργο του Κώστα Μόντη είναι η εργασία του Λ. Γαλάζη ο 
οποίος, επιπρόσθετα, τονίζει τον ρόλο και τη σημασία των φωνών στο έργο του Mόντη, 
αφού «πολλά από τα προσωποποιούμενα άψυχα ή έννοιες ή ιδέες διαθέτουν δική τους 
φωνή και εμπλέκονται σε έναν αντισυμβατικό διάλογο». Τονίζει μάλιστα πως «η ποικιλία 
των φωνών είναι ιδιαίτερα αισθητή στο Δεύτερο γράμμα στη μητέρα, το κορυφαίο ίσως 
επίτευγμα της ποιητικής του τέχνης». Στο έργο αυτό θα συναντήσουμε «εκτός από τη φωνή 
του ποιητικού υποκειμένου και τις φωνές των μικροπωλητών, των εκπροσώπων του 
υπουργείου, των δικαστών και των δεσμοφυλάκων, των φυλακισμένων, της μητέρας…».23 

Για την περίπτωση του αποσπάσματος που αναλύουμε εδώ, φωνή θα αποκτήσουν 
και οι κουρασμένες τετράδες των μαθητικών παρελάσεων «που λέν ουφ» «και επιτέλους» 
και σπεύδουν για να απομακρυνθούν από τη συλλογικότητα της παρέλασης, 
επιβεβαιώνοντας την αίσθηση της διάσπασης. Το ίδιο ισχύει και για τα σπουργίτια που 
φαίνεται να έχουν άποψη μα και ενεργό ρόλο, αφού επικροτούν, «τσιρίζουν» και 
«χειροκροτούν», επιδοκιμάζοντας το τρελό κλαδί της λυγαριάς, όταν αυτό ακολουθεί 
πορεία διάσπασης και φαίνεται να πορεύεται αντίθετα από το σύνολο. Φωνή, επίσης, 
παρουσιάζεται να έχει και το ίδιο το κλαδί της λυγαριάς, καθότι δικαιολογείται για τη 
στάση του, με τις δύο ερωτήσεις : «και “τι είχαν και τσίριζαν τα σπουργίτια;”», «και “τι 
είχαν και χειροκροτούσαν τα σπουργίτια;”» 

Επανερχόμαστε στους στίχους 4-9 του ποιήματος. Λαμβάνοντας υπόψη όσα 
προαναφέρθηκαν, θα μπορούσαμε να αναθέσουμε στους μαθητές να εξετάσουν τη 
συμβολική λειτουργία της παρομοίωσης «των κουρασμένων τετράδων των μαθητικών 
παρελάσεων». Αρχικά, στα πλαίσια της διερεύνησης του περιεχομένου, μπορούμε να 
διερωτηθούμε γιατί το ποιητικό υποκείμενο επιλέγει να αναφερθεί στις μαθητικές, ειδικά, 
παρελάσεις και όχι, π.χ. στις στρατιωτικές. Στις μαθητικές παρελάσεις οι πρωταγωνιστές 
είναι οι μαθητές, οι νέοι, οι έφηβοι, που οικειοθελώς συμμετέχουν και οι οποίοι, ως 
                                                           
20 Πρβλ. τις εκτεταμένες παρομοιώσεις στα ομηρικά έπη, αλλά και σε νεοέλληνες ποιητές, όπως τον Σικελιανό 
και άλλους. 
21 Ανδρέας Παστελλάς, ‘Μερικές όψεις του ποιητικού έργου του ποιητικού έργου του Κώστα Μόντη. Συμβολή 
στα πενηντάχρονά του’: 12 κείμενα για τον Κώστα Μόντη…, 207. 
22 Γ. Κεχαγιόγλου, Κώστα Μόντη, ‘Μια λεύκα στην Κακοπετριά…’, 160.  
23 Λ. Γαλάζης, Η προσωποποίηση στο ποιητικό έργο του Κώστα Μόντη…, 33. 

‒ 1η παρομοίωση, μεταφορές, επαναφορές, 

επαναλήψεις, εικόνες (ακουστικές, οπτικές) 

‒ φωνές «ουφ», «επιτέλους» 

‒ ο εσωτερικός κόσμος του ποιητικού 

υποκειμένου  - η εξωτερική πραγματικότητα 
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σύμβολο, θα μπορούσαν χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία να παραπέμπουν στους πολίτες ενός 
νεοσύστατου δημοκρατικού κράτους στο οποίο η πειθαρχία, η δομή, η συνέπεια, η 
ακολουθία, ο ειρμός, είναι τα επιθυμητά και τα επιδιωκόμενα ζητούμενα και όχι τα 
δεδομένα. Η αντιστοιχία των «τετράδων των μαθητικών παρελάσεων», με τους έφηβους 
μαθητές και η διασύνδεσή τους με το νέο κυπριακό κράτος, το οποίο στα 1972, που 
εκδίδεται το Δεύτερο γράμμα…, έχει μόλις δώδεκα χρόνια ζωής, φαίνεται πολύ μεγάλη 
πρόκληση για να αγνοηθεί από την ανάλυσή μας. Όπως, επίσης, πολύ μεγάλη πρόκληση 
αποτελεί και ο προβληματισμός ότι οι παρελάσεις χρησιμοποιούνται, γενικά, για να 
εορτάσουμε εθνικές επετείους, δηλαδή, χρησιμοποιούνται, συμβολικά, ως ορόσημο για να 
υπενθυμίσουν την ενότητα, την ομοψυχία, την περηφάνια.24  

Και πάλι, όμως, θα πρέπει να μας προβληματίσει γιατί από τις εορταστικές 
εκδηλώσεις, το ποιητικό υποκείμενο, επιλέγει τις μαθητικές συγκεκριμένα παρελάσεις. 
Ίσως επειδή η μαθητική παρέλαση χρειάζεται δομή, συνοχή, ενότητα για να μπορέσει να 
πραγματοποιηθεί. Η παρέλαση χρειάζεται εξάσκηση, ταλαιπωρία, παίδεμα, βάσανο, 
χρειάζεται να υποτάξεις το ατομικό «εγώ» στο συλλογικό «εμείς», να συμβαδίσεις με τους 
υπόλοιπους, να ενωθείς και να ταυτιστείς πλήρως με αυτούς.25 Παράλληλα, η παρέλαση, με 
τα κουμπωμένα «κολλάρα», το στοιχισμένο βήμα και την ομοιομορφία της, αποτελεί μια 
καταπιεστική υποχρέωση-πρόκληση για την επαναστατική και αυθόρμητη φύση των νέων, 
οι οποίοι θα σπεύσουν «να επανέλθουν το ταχύτερο στα καθημερινά», «στα συνήθη». Θα 
ξεφυσήσουν με ανακούφιση «ουφ» και θα «ξεκουμπώσουν τα κολλάρα» όταν «επιτέλους» 
αυτή η ιδιόμορφη καταπίεση φτάσει στο τέλος της. Ιδιαίτερη προσοχή δίνουμε και στις 
«κουρασμένες τετράδες» που, ως σύμβολο, μετά τη διάλυση και τη διάσπαση της 
παρέλασης, θα μπορούσαν να παραπέμπουν σε μια υφέρπουσα διάσπαση της 
συλλογικότητας και της ενότητας.  

Επιπλέον, δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε πως, ως προς τη μορφή, οι «τετράδες 
των μαθητικών παρελάσεων» παραπέμπουν στη στοίχιση, δηλαδή στην «ευθύγραμμη 
παράταξη, την αράδα» (στοιχηθείτε είναι το πρόσταγμα στις παρελάσεις), ενώ παράλληλα, 
η μορφική προέκταση των «τετράδων», δηλαδή η στοίχιση, ως σύμβολο, παραπέμπει, 
συνειρμικά και στην ίδια τη μορφή της ποιητικής δημιουργίας που είναι ο στίχος του 
ποιήματος.26 Με βάση αυτή τη λογική, στα πλαίσια της αυτοαναφορικότητας, ο ποιητής θα 
μπορούσε εδώ, εκτός των άλλων, να αποκαλύπτει και την πρόθεσή του να συνδυαστεί 
μορφικά στο ποίημα του, από τη μια, η δυναμική, η ζωντάνια, η καινοτομία και ο 
αυθορμητισμός της νεότητας και, από την άλλη, η αυστηρή δομή και συνοχή μιας 
παρέλασης. Όσον αφορά το πρώτο, θα μπορούσαμε να πούμε ότι, μορφικά, το 
διαπιστώνουμε μέσα στο ποίημα από τους νεωτερισμούς του ελεύθερου στίχου, την 
πεζολογική έκφραση, την απουσία στροφών αλλά και από τα όσα η κριτική αναγνωρίζει να 
προέρχονται από τον καινοτόμο, πλην όμως λακωνικό και επιγραμματικό στίχο των 
Στιγμών.27 Μάλιστα, σύμφωνα με τον Κ. Μόντη, η τεχνική των Στιγμών εξακολουθεί να είναι 
το κύριο στοιχείο και στα Γράμματα...  

                                                           
24 Να θυμίσουμε πως η Κύπρος, κατά την περίοδο που γράφεται το ποίημα, για πρώτη φορά στην ιστορία της 
είναι ανεξάρτητο κράτος. Την ίδια στιγμή ταλανίζεται από την τουρκική επιθετικότητα και από έντονες 
ιδεολογικές αντιπαραθέσεις, στο εσωτερικό. 
25 Βλ. τη σύνδεση με τις αντιφάσεις που βιώνει το ποιητικό υποκείμενο, στην αρχή της επόμενης ενότητας. 
26 Βλ. Μείζον Ελληνικό Λεξικό (ηλεκτρονική έκδοση), λήμμα: στίχος. Θα μπορούσαμε, φυσικά, σε περίπτωση που 
θα θέλαμε να εμβαθύνουμε, να αναθέταμε στους μαθητές να διερευνήσουν τις έννοιες «στίχος» και «τετράδες» 
μέσα από το ηλεκτρονικό Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής (Τριανταφυλλίδη) που βρίσκεται στην πύλη για την 
ελληνική γλώσσα (http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/), σε συνδυασμό με τη 
μελέτη των χαρακτηριστικών της παραδοσιακής και της σύγχρονης ποίησης από το Λεξικό λογοτεχνικών όρων, 
Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Αθήνα, Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών 
Βιβλίων, 1999, 129–31.  
27 Όσον αφορά στο λογοτεχνικό υπόβαθρο, βλέπε την ανάλυση του Μ. Πιερή, ο οποίος, ανάμεσα σε άλλα, 
σημειώνει πως με τις στιγμές ο ποιητής εισάγει έναν τρόπο λιτό «... απευθείας χωρίς περιστροφές, στην ουσία 
του πράγματος, που δε λοξοδρομεί, δεν περιδιαβάζει, δεν καμαρώνει μέσα σε μουσικά ή άλλα λογοτεχνικά 
περιβλήματα». Μ. Πιερής, ‘Κώστας Μόντης. Ο 'ενοχλητικός' ποιητής’: 12 κείμενα για τον Κώστα Μόντη…, 135. 
Ενώ ο Σαββίδης θα σημειώσει ότι οι Στιγμές αποτελούν ένα "ελλειπτικό, ακέριο και ακαριαίο είδος ποίησης που 

http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/
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Ενώ όσον αφορά το δεύτερο, δηλαδή τη δομή και συνοχή μιας παρέλασης, αυτή στην 
ουσία υλοποιείται μορφικά μέσα από την συνθετική απόπειρα των «ανεπτυγμένων» πλέον 
Γραμμάτων στη μητέρα. Όμως, όπως η μαθητική παρέλαση, κινδυνεύει να διασπαστεί, όταν 
«προσεγγίζει στο τέρμα», αφού οι στοίχοι της (οι τετράδες των μαθητών) χαλαρώνουν από 
την ομαδική και συλλογική πορεία τους,28 για να ακολουθήσει ο καθένας ατομικά τον 
δρόμο του, για «να επανέλθουν» «στα συνήθη» και «στα καθημερινά», έτσι και οι 
κουρασμένες τετράδες θα μπορούσαν να συμβολίζουν τους στίχους του ποιήματος το 
οποίο κινδυνεύει από «διάσπαση της ποιητικής δομής». Άλλωστε, σύμφωνα με τον Λ. 
Παπαλεοντίου, «η διάσπαση της ποίησης του [Μόντη] σε ολιγόστιχα ποιήματα δεν μπορεί 
παρά να συνδέεται και με τον διασπασμένο εσωτερικό κόσμο του ποιητή και της 
ανθρώπινης ζωής στον 20ό αιώνα (και περαιτέρω, με το τεμαχισμένο ποιητικό τοπίο του 
μοντερνισμού)».29 Στο σημείο αυτό θα μπορούσε να διατυπώνεται η ενδόμυχη ανησυχία 
του ποιητή πως οι στίχοι του ποιήματός του κινδυνεύουν να θυμίζουν (μέσα από την 
υιοθέτηση στοιχείων από την τεχνική των στιγμών), περισσότερο την ίδια την 
αποσπασματική σύνθεση των «Στιγμών», παρά μια συνθετική και συγκροτημένη ποιητική 
σύνθεση, όπως ο ίδιος είχε πρόθεση να είναι τα Γράμματα στη μητέρα.30  

Επιστρέφοντας στην ανάλυση του περιεχομένου του αποσπάσματός μας θα πρέπει 
να ομολογήσουμε ότι μέχρι το σημείο αυτό δεν φαίνεται να υπάρχουν αρκετά στοιχεία για 
να τεκμηριώσουν τη διαίσθηση του ποιητικού υποκειμένου για τη διάσπαση της συνοχής, 
της δομής και φυσικά του γράμματος, για την οποία, μας προϊδέασε στους πρώτους 
στίχους. Το μόνο που ίσως φαίνεται να ενοχλεί είναι η επιστροφή «στα συνήθη» και «στα 
καθημερινά». Η επιστροφή, δηλαδή, σε μιαν οικεία πραγματικότητα, η οποία, όμως, 
συνδέεται με τη διάλυση της συνοχής, της δομής, της ενότητας των μαθητικών 
παρελάσεων.  

Από αυτό όμως το σημείο και έπειτα, το ποιητικό υποκείμενο αρχίζει να ξεδιπλώνει 
τους προβληματισμούς του και τις ανησυχίες του (αλλά και τον εκνευρισμό και την αγωνία 
του), με μια σειρά από επαναλήψεις («κι η αλήθεια είναι πως τι χρειαζόταν», «πως θα») με 
τη μορφή καταιγιστικών ερωτήσεων: «τι χρειαζόταν η συνοχή», «τι χρειαζόταν η δομή» 
αλλά και «πώς θα διασωζόταν» η δομή; «πώς θα άντεχε» η δομή, η συνέπεια, η ακολουθία, 
ο ειρμός;  

 
 

                                                                                                                                                                      
αξιοποιεί τολμηρά και αποτελεσματικά την σπαραγμένη κληρονομιά των προσωκρατικών φιλοσόφων-ποιητών 
και συνάμα εκσυγχρονίζει το αρχαίο επιγραμματικό είδος, που ο Παλαμάς είχε δοκιμάσει να το ανακαινίσει πιο 
παραδοσιακά στα 1929 με τον Κύκλο των τετράστιχων, και ο Σεφέρης, πάλι στα 1929, με την εξωτική μορφή του 
χάι-κου [...]. Στο βάθος όμως των ‘Στιγμών’ […] διακρίνεται τέλεια και δημιουργικά αφομοιωμένο, το 
σπαρακτικό δίδαγμα των λεγόμενων "αποσπασμάτων" του Σολωμού, τα οποία οι ποιητικές συμβάσεις του 19ου 
αιώνα δεν είχαν επιτρέψει να τα παρουσιάσει δημόσια ως άθροισμα αυτοδύναμων κρυσταλλωμάτων... Οι 
Στιγμές στο άθροισμά τους  συνθέτουν έναν μικρόκοσμο που περιέχει και τα πιο μεγάλα πράγματα...». Γ. Π. 
Σαββίδης, ‘Πολυχρόνιο για τον Μόντη’: 12 κείμενα για τον Κώστα Μόντη…, 92–93. 
28 Φυσικό χαρακτηριστικό της νιότης: δύναμη, καινοτομία, ρήξη με το παραδοσιακό, ενώ ταυτόχρονα εύκολα 
κουράζεται, διασπάται, αλλάζει γνώμη κλπ.  
29 Λ. Παπαλεοντίου, Όψεις της ποιητικής του Κώστα Μόντη…, 79. 
30 Παρά τις προθέσεις του Μόντη για το Δεύτερο γράμμα στη μητέρα, που αναφέρει σε ραδιοφωνική 
συνέντευξή του η οποία μεταδόθηκε από το ΡΙΚ στις 9 Μαρτίου του 1980, πως «είναι μια ποιητική σύνθεση 
ανεξάρτητη από την τεχνοτροπία των στιγμών», σημειώνοντας μάλιστα πως «στα Γράμματα προς τη μητέρα 
δίνω ο ίδιος τις προεκτάσεις μου και όχι απλώς πυρήνες, όπως έκανα στις Στιγμές», αλλά και τον σχολιασμό του 
Γ. Π. Σαββίδη, ο οποίος παρατήρησε πως ο Μόντης κατάφερε να ξεπεράσει τη διάσπαση της ποιητικής δομής 
που θεματοποιείται στο απόσπασμα που αναλύουμε, ο Α. Χριστοφίδης θεωρεί πως τόσο το πρώτο όσο και το 
δεύτερο Γράμμα στη μητέρα «μια σύνθεση στιγμών παρουσιάζονται να είναι». Βλ. Ανδρέας Χριστοφίδης, ‘Ο 
Κώστας Μόντης, σαρανταπέντε χρόνια μετά την έκδοση του πρώτου βιβλίου του’: 12 κείμενα για τον Κώστα 
Μόντη…, 107. Την άποψη αυτή φαίνεται να συμμερίζεται και ο Λ. Παπαλεοντίου: «Έχω την εντύπωση ότι ούτε 
το πρώτο ούτε το δεύτερο γράμμα μπορούν να θεωρηθούν τόσο συνθετικά (με την έννοια των συνθετικών 
ποιημάτων του Παλαμά, του Ρίτσου ή του Ελύτη) και ότι ο ποιητής των τριών γραμμάτων δεν ξεφεύγει 
ουσιαστικά από την τεχνοτροπία των Στιγμών, παρόλο που ο λόγος του είναι πια αναλυτικός, με πολλές 
επαναλήψεις και πισωγυρίσματα». Ο ίδιος όμως αναγνωρίζει ταυτόχρονα πως το θέμα χρήζει περαιτέρω 
διερεύνησης. Βλ. Όψεις της ποιητικής του Κώστα Μόντη…, 122. 
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Κι η αλήθεια είναι πως τι χρειαζόταν η συνοχή,   10         
κι η αλήθεια είναι πως τι χρειαζόταν η δομή, 
πώς θα διασωζόταν η δομή, 
πώς θ’ άντεχε η δομή, 
πώς θ’ άντεχε η συνέπεια, 
πώς θ’ άντεχε η ακολουθία,     15 
πώς θ’ άντεχε ο ειρμός, 

 

Τα πιο πάνω ερωτήματα είναι ρητορικά, αφού η αυτονόητη απάντηση σ’ αυτά είναι 
αρνητική και, επομένως, το ποιητικό υποκείμενο κινδυνεύει να οδηγηθεί, όπως θα δούμε 
στη συνέχεια, στην επιλογή για εγκατάλειψη της ενότητας («εγκαταλείπω την συνοχή, τη 
δομή, τη συνέχεια»). Τα ρητορικά ερωτήματα και η απαντήσεις που υπονοούνται εδώ («τι 
χρειαζόταν» = στην ουσία δεν χρειαζόταν, «πώς θα άντεχε» = στην ουσία δεν θα άντεχε), 
φαίνεται να σχετίζονται με τα «συνήθη» και τα «καθημερινά», δηλαδή, με όλα αυτά που 
είδαμε στην παρομοίωση των μαθητικών παρελάσεων, η οποία προηγήθηκε, και 
παραπέμπουν στον χαρακτήρα της εποχής μέσα στην οποία ζει, αλλά και στις ιδιομορφίες 
της κοινωνίας από την οποία προέρχεται το ποιητικό υποκείμενο.31 

Αν επιλέξουμε να δούμε τα Γράμματα στη μητέρα ως ενότητα, ως ενιαία ποιητική 
σύνθεση και όχι αποσπασματικά, θα διαπιστώσουμε, μέσα από την κριτική διερεύνηση των 
στίχων που ακολουθούν, πως για την εποχή αυτή και τις ιδιαιτερότητές της ο αποστολέας 
του γράμματος έχει ξαναμιλήσει. Συγκεκριμένα, αμέσως μετά τα ρητορικά ερωτήματα, που 
είδαμε πιο πάνω, το ποιητικό υποκείμενο αναφέρει: «που, όπως είπα, έρχεται ο τυχών 
απροειδοποίητα… και μου τα πετάν ανάκατα μέσα». Στο σημείο αυτό θα μπορούσαμε να 
ζητήσουμε από τους μαθητές να εντοπίσουν: α) την παραπομπή στην οποία οδηγεί η 
αναφορά του ποιητικού υποκειμένου στους στίχους που ακολουθούν, δηλαδή, το «που, 
όπως είπα,…» και να την ερμηνεύσουν και β) τις επαναλήψεις των ρημάτων έρχεται και 
ανοίγει, που ακολουθούν την αναφορά του ποιητικού υποκειμένου «που όπως είπα», και 
τη διασύνδεσή τους με τα ρητορικά ερωτήματα που προηγούνται. 
 

που, όπως είπα, έρχεται ο τυχών απροειδοποίητα κι ανοίγει την πόρτα, 
που έρχονται απροειδοποίητα κι ανοίγουν την πόρτα 
και μου τα πετάν ανάκατα μέσα,       
που ξανάρχονται απροειδοποίητα και ξανανοίγουν       20 
και διαδίδεται η είδηση 
κι έρχονται κι άλλοι κι άλλοι 
και συνωθούνται; 

 

Αρχικά, να σημειώσουμε, ότι η παραπομπή στην οποία οδηγεί η αναφορά: «που 
όπως είπα», του ποιητικού υποκειμένου, δεν μπορεί να εντοπιστεί στο Μέρος θ΄, γιατί 
αναφέρεται σε στίχους που βρίσκονται σε άλλα αποσπάσματα του Δεύτερου ή ακόμα και 
του Πρώτου γράμματος στη μητέρα. Αν εξετάσουμε τα Γράμματα… συνολικά, θα δούμε πως 
η φράση «όπως είπα» παραπέμπει ξεκάθαρα σε στίχους του αποσπάσματος δ΄ του 
Δεύτερου γράμματος: «και μας πετάν κάθε μέρα στα δωμάτιά μας/ έκθετα κοκκαλιάρικα 
μαυράκια/ και μας συναρτούν,[…]».32 Όμως και εκεί, δηλαδή στο Μέρος δ΄, το ποιητικό 
υποκείμενο δηλώνει πως για την εποχή αυτή έχει κάνει λόγο και στο πρώτο Γράμμα στη 
μητέρα («αν όλα όσα σούλεγα στο προηγούμενό μου γράμμα […]»).33 Μάλιστα, ο Μ. Πιερής 
κάνει μια ενδιαφέρουσα παρατήρηση, πως ο Μόντης, σε αντιπαράθεση με το σεφερικό 
μοντέλο, το οποίο απωθεί «απορρίπτοντας την προσκόλληση στην ‘ατέρμονη ανακύκλωση’ 
ιστορικών συμφραζομένων που αφορούν στα κεντρικά ή στα επίσημα πρόσωπα της 
ιστορίας», κάνει στροφή «στις σύγχρονες εικόνες μιας αιμάσσουσας ιστορίας, των 
‘έκθετων’, λ.χ. ‘κοκκαλιάρικων μικρών μαύρων παιδιών’ που του ‘τα πετούν’ στο δωμάτιό 
του».34 Επιλέγει, δηλαδή, ως ιστορικό πλαίσιο του ποιήματος τη σύγχρονη ιστορική 

                                                           
31 Βλ. τους αντίστοιχους προβληματισμούς που προηγήθηκαν για την παρομοίωση των μαθητικών παρελάσεων. 
32  Κ. Μόντης, Δεύτερο γράμμα στη μητέρα..., Άπαντα Α, 876.  
33 Ό.π.. 
34 Πιερής, ‘Σχόλια στην ποιητική τέχνη του Κώστα Μόντη’…, σ.10. 

 περιρρέουσα πραγματικότητα 

(παραπέμπει σε προγενέστερες 

αναφορές) Αιτιολογείται το πιο πάνω 

συμπέρασμα μέσα από αιτιολογικές 

προτάσεις με τη μορφή ερωτήσεων 

και με επαναλήψεις των ρημάτων 

έρχομαι, ανοίγω 

 

 ρητορικά ερωτήματα 

που επαναλαμβάνονται (επαναφορές) 

με σκοπό τον προβληματισμό. 

(«τι χρειαζόταν», «πώς θ΄ άντεχε») => 

συμπέρασμα: δεν χρειαζόταν, δεν θα 

άντεχε 

 ασύνδετο σχήμα 
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πραγματικότητα, δηλαδή από μια αντιηρωική εποχή διάψευσης προσδοκιών, 
απογοήτευσης και διάσπασης, που στο απόσπασμά μας φαίνεται να προκύπτει ως 
αποτέλεσμα εξωτερικών παρεμβάσεων («έρχεται ο τυχών απροειδοποίητα… και μου τα 
πετάν ανάκατα μέσα»). 

Για να διαφανεί, επομένως, πώς προσεγγίζεται από τον Μόντη ο κόσμος του 
ποιητικού υποκειμένου, στον οποίο παραπέμπουν νοηματικά οι στίχοι «που όπως είπα… 
και συνωθούνται;», θα πρέπει να διερευνήσουμε το ιστορικό πλαίσιο του ποιήματος, 
δηλαδή την εποχή που ακολουθεί τον απελευθερωτικό αγώνα του 1955-59 και εκτείνεται 
χρονικά μέχρι το έτος δημοσίευσης του Δεύτερου γράμματος…, δηλαδή το 1972. Επομένως,  
το ιστορικό πλαίσιο της ποιητικής σύνθεσης, με τα όσα αναφέραμε πιο πάνω, συμπίπτει με 
τις ιστορικές εξελίξεις που αφορούν τα «καθ’ ημάς» της κυπριακής ιστορίας,35 (δηλαδή τις 
δικοινοτικές ταραχές, τη στρατιωτική δικτατορία στην Ελλάδα, τις προβληματικές 
διπλωματικές σχέσεις Κύπρου – Ελλάδας κατά την περίοδο της δικτατορίας, τις 
παρεμβάσεις των ξένων και τα όσα επακολούθησαν στην Κύπρο και οδήγησαν, δύο χρόνια 
μετά την έκδοση του Δεύτερου γράμματος…, στο πραξικόπημα και την τουρκική εισβολή).36 

Να σημειώσουμε πως την εποχή αυτή, που ο Μόντης θα την αποτυπώσει εδώ με τα 
«συνήθη» και τα «καθημερινά» της, το ποιητικό υποκείμενο των Γραμμάτων στη μητέρα, τη 
βιώνει πολύ αρνητικά, σχεδόν τραυματικά. Ο Γ. Π. Σαββίδης, ο οποίος παρουσιάζει τον 
Μόντη σε δημοσίευσή του στο Δελτίο της Εθνικής Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών Κύπρου, 
το 1979, θα χαρακτηρίσει την εποχή στην οποία παραπέμπουν οι αναφορές των 
Γραμμάτων, και ιδιαίτερα του αποσπάσματός μας, ως: «διασπαστική και ασυνάρτητη που 
σωστά ονομάστηκε εποχή της ‘ασυνέχειας’, ή απλούστερα αιώνας της διάσπασης του 
ατόμου».37 Σε αυτή την εποχή, λοιπόν, που μας παρουσίασε ο Μόντης στο Μέρος δ΄, 
αναφέρεται το ποιητικό υποκείμενο και στο Μέρος θ΄, παρουσιάζοντας έναν κόσμο, στον 
οποίο τα ξένα «εφάπτονται» με «τα δικά μας» και «μας συναρτούν».38  

Πρόκειται, λοιπόν, για έναν κόσμο στον οποίο το ποιητικό υποκείμενο «δεν διάγει 
καλώς», επειδή το μυαλό και η καρδιά του δεν έχουν προσαρμοστεί στις περιρρέουσες 
συνθήκες, κάτι που θα μπορούσε να θεωρηθεί θετικό, αφού μέσα σε αυτό το «ευτυχώς δεν 
διάγω καλώς» κρύβεται μια εν δυνάμει ανατρεπτική πιθανότητα. Και «δόξα τω θεώ» που 
δεν διάγει καλώς, γιατί έτσι, το ποιητικό υποκείμενο, δεν έχει αφομοιωθεί και δεν έχει 
βολευτεί μέσα σε αυτή την κατάσταση, σε αυτή την πραγματικότητα. «Είναι, όπως ξέρεις, 
παρήγορο σημείο, μητέρα,/ να υπάρχει εν δεδομένη στιγμή/ έστω και ένας άνθρωπος που 
να μη διάγη καλώς,/…».39 

Ζώντας το ποιητικό υποκείμενο σ’ ένα τέτοιο περιβάλλον, σε μια τέτοια εποχή, 
απορεί «πώς θα διασωζόταν» η δομή», «πώς θα άντεχε η δομή», «η συνέπεια», «η 
ακολουθία», «ο ειρμός». Τα ερωτήματα είναι, όπως προαναφέραμε, ρητορικά, και 
επαναλαμβάνονται,40 με σκοπό να τονίσουν την ένταση και να προβληματίσουν τον 
αναγνώστη, κατά τρόπο που προσδίδει θεατρικότητα στο ποίημα. Επίσης, ως ρητορικά, τα 

                                                           
35 «[…] θα ξεχωρίσης και αυτή τη φορά τα δικά μας./ Αν και γιατί να τα ξεχωρίσης/ αν και όχι, πώς να τα 
ξεχωρίσης […]» Βλ. Άπαντα, δ’ , 876. Επίσης, με όλα τα πιο πάνω, μπορούμε να αντιπαραβάλουμε τις αναφορές 
του Λ. Παπαλεοντίου για την «πολιτική κατάσταση στο νησί» η οποία εκτραχύνεται «προς το τέλος της 
δεκαετίας του 1960 και στα πρώτα χρόνια του 1970». Λ. Παπαλεοντίου, Όψεις της ποιητικής του Κώστα 
Μόντη…, 21–22. 
36 Αντίθετα με τα δύο προηγούμενα, το Τρίτο Γράμμα στη μητέρα προσδιορίζεται και περιορίζεται χρονικά και 
τοπικά από τα ιστορικά γεγονότα που σχετίζονται με την τουρκική εισβολή. 
37 Γ. Π. Σαββίδης, ‘Πολυχρόνιο για τον Μόντη’: 12 κείμενα για τον Κώστα Μόντη…, 97. 
38 «Δεν είμαι επίσης βέβαιος, μητέρα,/ αν όλα όσα σούλεγα στο προηγούμενό μου γράμμα,/ αφορούσαν το 
νησί κ’ εμένα/ ή αν πήγαιναν παραπέρα./ Όμως ούτως ή άλλως θα ξεχωρίσης κι’ αυτή τη φορά τα δικά μας./ Αν 
και γιατί να τα ξεχωρίσης,/ αν κι’ όχι, πώς να τα ξεχωρίσης/ που το νησί δεν είναι πια νησί,/ που μας μπέρδεψαν 
τα σύνορα,/ που μας μπέρδεψαν τα περιρρέοντα πελάγη,/ που μας μπέρδεψαν τα περιρρέοντα ενδιαφέροντα,/ 
και μας λεν «κι’ αυτά», «κι’ αυτά»/ και μας πετάν κάθε μέρα στα δωμάτιά μας/ έκθετα κοκκαλιάρικα μαυράκια/ 
και μας συναρτούν, […]». Δεύτερο γράμμα στη μητέρα, δ΄, Άπαντα Α΄…, 876-877. 
39 Ό.π., 879. Οι στίχοι από το Μέρος ε’. 
40 «πως τι χρειαζόταν…», «πώς θ΄ άντεχε…» (στ. 9, 12: ΚΚΛ, 184)  
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ερωτήματα, μας προδιαθέτουν να τα διαβάσουμε και με ρητορικό τρόπο,41 δηλαδή, με 
πειστικό και παραστατικό ύφος. Το ίδιο ρητορικά, αλλά και ερωτηματικά θα πρέπει να 
διαβαστούν και οι αιτιολογικές προτάσεις στη συνέχεια,42 αφού τόσο τα ρητορικά 
ερωτήματα όσο και οι αιτιολογικές προτάσεις συμπληρώνονται από κόμμα και όχι 
ερωτηματικό, το οποίο, όμως, τίθεται στο τέλος της περιόδου και έτσι τη μετατρέπει 
συνολικά σε ερώτηση. Οι αιτιολογικές προτάσεις, στην ουσία, λειτουργούν ως 
επιχειρήματα μέσα στο πλαίσιο ενός δραματικού μονολόγου, ο οποίος αναδεικνύει, με τον 
τρόπο αυτό, τη σύγκρουση των συναισθημάτων του ποιητικού υποκειμένου. Σύγκρουση 
ανάμεσα στην επιδίωξη της δομής και στον κίνδυνο της διάσπασής της. Το ποιητικό 
υποκείμενο καταλήγει να διερωτάται «τελικά, πώς θα άντεχε η δομή…» κλπ., αφού, όπως 
είπε, «έρχονται και ξανάρχονται και του τα πετάν ανάκατα μέσα…». Πάντως, δεν θα άντεχε.  

Στην επόμενη ενότητα, θα δούμε πώς η σύγκρουση των συναισθημάτων του 
ποιητικού υποκειμένου θα καταλήξει σε τέτοιες εσωτερικές αντιφάσεις που 
παρομοιάζονται με την κατάσταση τρέλας.  
 

2η Ενότητα (στ. 24-55):  

 

Στη συνέχεια, ακολουθεί η δεύτερη ενότητα του αποσπάσματος θ΄ («Εγκαταλείπω τη 
συνοχή μητέρα…» … «… ή αν χειρότερα τώρα»), που μπορεί να διδαχθεί κατά τη διάρκεια 
της δεύτερης διδακτικής περιόδου. 

Σε αυτή την ενότητα, το ποιητικό υποκείμενο, ο αποστολέας του γράμματος, 
διατυπώνει την πρόθεσή του να εγκαταλείψει τη συνοχή, τη δομή και τη συνέπεια, με τις 
τρεις επαναλήψεις του ρήματος εγκαταλείπω, ενώ στο τέλος του αποσπάσματος, η 
πρόθεση αυτή θα καταλήξει να χαρακτηρίζεται ως «δειλή μεταμελημένη απόπειρα». Οι 
λιτοί, σύντομοι και αυτόνομοι στίχοι, που πλαισιώνονται από την τριπλή επανάληψη του 
ρήματος «εγκαταλείπω» και τη διπλή επίκληση της μητέρας (που αποτελεί και τον 
παραλήπτη του γράμματος), είναι φορτισμένοι με έντονο θυμό και αγανάκτηση. 
Ταυτόχρονα, η στάση αυτή αιτιολογείται ως φυσικό επακόλουθο μιας εξωγενούς 
κατάστασης. Πρόκειται για τη γνωστή περιρρέουσα ατμόσφαιρα, στην οποία παραπέμπουν 
οι αιτιολογικές προτάσεις «που όπως είπα…».  

Για τον λόγο αυτό, θα ήταν ενδιαφέρον να ζητήσουμε από τους μαθητές να 
πειραματιστούν, ώστε να εντοπίσουν τον καταλληλότερο θεατρικό τρόπο παρουσίασης του 
αποσπάσματος, με βάση τα ενδοκειμενικά στοιχεία του ποιήματος (κυρίως τις επαναφορές, 
τις επαναλήψεις και το ασύνδετο σχήμα): 
                                                                                              
                                                                                                                            

                                                                                                     
Εγκαταλείπω τη συνοχή, μητέρα,  
εγκαταλείπω τη δομή, μητέρα,                                   25 
εγκαταλείπω τη συνέπεια, 
δεν μπορεί να υπάρξει συνέπεια 
έτσι που τώρα μιλώ για λογαριασμό όλων 
και τώρα για δικό μου,  
έτσι που τώρα είμαι όλοι                                             30 
και τώρα είμαι μόνος, 
έτσι που τώρα διαχωρίζομαι πλήρως 

                                                           
41 «Ο όρος ρητορεία σημαίνει καταρχήν τόσο στα αρχαία όσο και στα νέα ελληνικά την ευγλωττία του ρήτορα, ή 
δηλώνει (με ειρωνική διάθεση), στα νέα ελληνικά, τον στομφώδη τρόπο έκφρασης του ομιλητή/συγγραφέα - 
κιόλας εδώ διαφαίνεται μια από τις συνήθεις μομφές κατά της τέχνης του λόγου (ότι δηλαδή οδηγεί στην 
υπερβολική προσήλωση στη μορφή, στο ύφος του λόγου, και επιχειρεί με τεχνάσματα να κερδίσει τις 
εντυπώσεις του κοινού και να το προσεταιριστεί αποπροσανατολίζοντάς το)». http://www.greek-
language.gr/digitalResources/ancient_greek/encyclopedia/rhetoric/page_001.html  
42 «που... έρχεται ο τυχών απροειδοποίητα κι’ ανοίγει/ την πόρτα,/ που έρχονται απροειδοποίητα κι’ ανοίγουν 
την πόρτα/ και μου τα πετάν ανάκατα μέσα/ που ξανάρχονται απροειδοποίητα και ξανανοίγουν / και διαδίδεται 
η είδηση/ κ’ έρχονται κι’ άλλοι κι’ άλλοι/ …» (στ. 16-21, ΚΚΛ, 184). 

 περιρρέουσα πραγματικότητα / 
αιτιολογικές προτάσεις 

 φαινόμενο διάσπασης, βιωμένη 
πραγματικότητα του εξωτερικού κόσμου 
διάβρωση του εσωτερικού κόσμου του 
ποιητικού υποκειμένου 

 επαναφορές, επαναλήψεις 

 

 πρόθεση του ποιητικού υποκειμένου 

(εγκαταλείπω) => φαινόμενο διάσπασης 

επαναφορές, επαναλήψεις, ασύνδετο 

σχήμα 

 

http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/encyclopedia/rhetoric/page_001.html
http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/encyclopedia/rhetoric/page_001.html
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και τώρα ενούμαι πλήρως, 
και τώρα ταυτίζομαι πλήρως,  

Η φόρτιση των πιο πάνω στίχων με τα στοιχεία του θυμού, της αγανάκτησης και της 
απελπισίας, που προαναφέραμε, είναι εμφανής και στα επιχειρήματα που προβάλλει το 
ποιητικό υποκείμενο ως δικαιολογίες για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται, ώστε να 
αιτιολογήσει την εγκατάλειψη της «δομής», της «συνοχής» και της «συνέπειας». Τα 
επιχειρήματά του (αιτιολογικές προτάσεις: «έτσι που τώρα», «και τώρα») λειτουργούν ως 
απόλυτες αντιφάσεις που μοιάζουν σχεδόν σχιζοφρενικές: «έτσι που τώρα μιλώ για 
λογαριασμό όλων» - «και τώρα για δικό μου», «είμαι όλοι» - «είμαι μόνος», «διαχωρίζομαι 
πλήρως» - «ενούμαι πλήρως» και «ταυτίζομαι πλήρως». Η παρομοίωση της αντιφατικής 
αυτής συμπεριφοράς που βιώνει το ποιητικό υποκείμενο, με τη συμπεριφορά του «τρελού 
κλαδιού της λυγαριάς» και του «μικρού τρελού πουλιού», που ο αποστολέας του 
γράμματος χρησιμοποιεί λίγο πιο κάτω, μας βοηθούν να αντιληφθούμε τη δύσκολη 
κατάσταση στην οποία βρίσκεται.43 Όλα αυτά συμπληρώνουν τη γενικότερη εικόνα για τις 
ιδιαιτερότητες της εποχής και της κοινωνίας του ποιητικού υποκειμένου, στα οποία 
αναφερθήκαμε και στην ανάλυση της προηγούμενης ενότητας. 

Όσον αφορά στη μελέτη των δύο εκτεταμένων παρομοιώσεων που ακολουθούν 
(«σαν το μικρό τρελό κλαδί» και «σαν το μικρό τρελό πουλί»), μπορούμε να ζητήσουμε από 
τους μαθητές να τις αντιπαραβάλουν, ώστε, με τη συνεξέτασή τους να εντοπίσουν τις 
ομοιότητες που παρουσιάζουν και να συγκρίνουν την κατάληξη καθεμιάς από αυτές, σε 
σχέση με το τέλος του αποσπάσματος. Να θυμηθούμε μόνο πως είναι παρομοιώσεις της 
αλλοπρόσαλλης κατάστασης, της κατάστασης «τρέλας», στην οποία βρίσκεται και το ίδιο το 
ποιητικό υποκείμενο.  

 
σαν το μικρό τρελό κλαδί της λυγαριάς     35 
που τη μια στιγμή αποσπάται και λυγίζει εδώθε, 
και λυγίζει ενάντια εδώθε 
μέσ’ στις τσιριξιές και τα χειροκροτήματα των σπουργιτιών, 
τριγυρισμένο απ’ τις τσιριξιές και τα χειροκροτήματα των σπουργιτιών,  
και την άλλη στιγμή σμίγει στην κατεύθυνση των λοιπών, 40 
και την άλλη στιγμή σμίγει στην υπακοή τους, 
σμίγει στην ενότητά τους 
και δεν διαφωνεί 
και «τ’ είχαν και τσίριζαν τα σπουργίτια;»  
και «τ’ είχαν και χειροκροτούσαν τα σπουργίτια;», 45 
 
σαν το μικρό τρελό πουλί 
που ξαφνικά ξεκόβει και λες αλλού τραβά, 
και λες σίγουρα αλλού τραβά 
και μπράβο του,  
μα ίδια ξαφνικά ύστερα πίσω τρεχάλα να φτάξει τ’ άλλα,  50 
ύστερα πίσω αγωνία να φτάξει τ’ άλλα, […] 

 

Εκτός από την τρέλα, που καταγράφεται ως κοινό χαρακτηριστικό, για το «τρελό 
κλαδί της λυγαριάς» που κινείται αντίθετα με τα υπόλοιπα, «λυγίζει ενάντια εδώθε»,  (άρα 
προκαλεί διάσπαση της ενότητας), και για το «τρελό πουλί/ που ξαφνικά ξεκόβει και λες 
αλλού τραβά» (και πάλι προκαλεί διάσπαση της ενότητας), θα πρέπει να τονίσουμε ότι, και 
στα δύο πιο πάνω παραδείγματα, εντοπίζουμε ως κοινό στοιχείο και το γεγονός ότι τόσο η 
διαφοροποίηση, όσο και η διάσπαση επικροτούνται. Στην πρώτη περίπτωση, του κλαδιού, 
από τα χειροκροτήματα και τις τσιριξιές των σπουργιτιών και στη δεύτερη περίπτωση, του 

                                                           
43 Όσοι θα ήθελαν να εξετάσουν τις ποικίλες σημασιοδοτήσεις της «τρέλας» στον Μόντη θα μπορούσαν να 
μελετήσουν ενδεικτικά τα ποιήματα «Αμυγδαλιά» και «Μια λεύκα στην Κακοπετριά»  : Κ. Μόντης, Και τότ΄ εν 
ειναλίη Κύπρω,  Άπαντα Α΄…, 525, 547. Πρόκειται για ποιήματα με την ίδια θεματική, δηλαδή το δέντρο που 
αντιστέκεται με θάρρος απέναντι στις προκλήσεις της φύσης και υμνείται γι’ αυτό. Σε αυτά τα ποιήματα η 
«τρέλα» αποκτά διαφορετικό νόημα και παρουσιάζεται θετικά. 

 3η Παρομοίωση, μεταφορές, 

επαναλήψεις, εικόνες, προσωποποίηση 

 περιρρέουσα πραγματικότητα 

 

 2η παρομοίωση, μεταφορές, 
επαναφορά, επαναλήψεις, εικόνες 

 «μόνιμο εικονοποιητικό μοτίβο η 
μεταφορική χρήση της 
προσωποποίησης» (Γ. Κεχαγιόγλου, 
ό.π.) 

 περιρρέουσα πραγματικότητα 

 ρητορικά ερωτήματα (φωνές) 
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πουλιού, από το «μπράβο» του παρατηρητή. Επίσης, κοινό στοιχείο αποτελεί και η 
απροσδόκητη και αμετάκλητη επιστροφή των «ασώτων»44, και μάλιστα με «αγωνία», στην 
«κατεύθυνση», στην «υπακοή» και στην «ενότητα» των λοιπών.  

Σίγουρα, δεν μπορεί παρά να διερωτηθεί κανείς ποια κοινωνική, πολιτική ή άλλη 
πραγματικότητα οδηγεί το ποιητικό υποκείμενο να αναδείξει τέτοιες αντιφάσεις. Να μην 
ξεχνάμε πως στο Δεύτερο γράμμα στη μητέρα…, η΄, το ποιητικό υποκείμενο παραπονιέται 
στη μητέρα πως «έχει διασαλευθή η πειθαρχία μέσα μας,/ έχει διασαλευθή η έννομη τάξη 
μέσα μας,/ πήραν όλα μέσα μας το νόμο στα χέρια τους,/ συζητούν,/ αμφισβητούν,/ 
διαφωνούν,/ δεν αναγνωρίζουν,/ διαπληκτίζονται εν μέση οδώ,/ εν μέση καρδία,/ εν μέσω 
εγκεφάλω./ Επιστρατεύουν τις διχασμένες συσσωρεύσεις της μνήμης, …».45 

Πρόκειται, στην ουσία, για τα βιώματα της τραγικά αντιφατικής και συγκρουσιακής 
περιρρέουσας πραγματικότητας που βιώνει το ποιητικό υποκείμενο,46 και μάλιστα, όπως 
τονίζει και πάλι στο προηγούμενο Μέρος, (στο Μέρος η΄),47 σε έναν χώρο ασφυκτικά μικρό 
και περιορισμένο:  

 

Κ’ είν’ ο χώρος  περιορισμένος  
και δε χωρά τις εξέδρες τους  
και δε χωρά καν δυο εξέδρες 
και δε χωρά δυο μνήμες  
και δε χωρά δυο προοπτικές.  
Κ’ είν’ ο χώρος περιορισμένος  
και δε χωρά τους χρόνους τους 
και δε χωρά καν δυο χρόνους  
και δε χωρά δυο επίπεδα  
και δε χωρά δυο «ζήτω»  
και δε χωρά αντίρροπα  
και συμμείγνυνται πια όλα  
και συνονθυλεύονται πια όλα  
και μιλάν την ίδια στιγμή όλα 
και μιλάν απ' το ίδιο βήμα όλα.  
Ο εγκέφαλος γίνεται εκτός εαυτού,  
η καρδιά γίνεται εκτός εαυτής,  
τα αισθήματα γίνονται εκτός εαυτών  
και φάσκουν και αντιφάσκουν  
και προβάλλουν κάτι περίεργες αιχμές […]. 

 

Συμπερασματικά: 

Το απόσπασμα του ποιήματος κλείνει με την απορία του ποιητικού υποκειμένου που 

διερωτάται με όλα αυτά: 

κι εσύ δεν ξέρεις πια 
αν έστω κι απ’ αυτή τη δειλή μεταμελημένη απόπειρα 
βγήκε κάτι  
ή αν χειρότερα τώρα.                55 

                                                           
44 Ο χαρακτηρισμός και τα εισαγωγικά, δικά μου. 
45 Κ. Μόντης, Δεύτερο γράμμα στη μητέρα,  Άπαντα Α΄…, 885–886. 
46 Την περιρρέουσα αυτή πραγματικότητα θα μπορούσαμε, φυσικά, να τη συνδέσουμε με τα ιστορικά γεγονότα 
της περιόδου που ακολουθούν την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο εκπαιδευτικός μπορεί να αξιοποιήσει 
στο σημείο αυτό από το σχολικό βιβλίο Ιστορία της Κύπρου. Μεσαιωνική – Νεότερη, ΥΑΠ, 2010, 281-294,  τα 
αντίστοιχα κεφάλαια για τα γεγονότα του 1964-1967 και του 1968-1974. Ιδιαίτερη σημασία μπορούμε να 
δώσουμε στις δικοινοτικές ταραχές του 1963-1964. Ο Λ. Παπαλεοντίου αναφέρει πως στο Δεύτερο γράμμα στη 
μητέρα «θεματοποιείται περισσότερο έκδηλα η σχέση και η συνταύτιση του ποιητή-ομιλητή με το νησί του και 
τον έξω κόσμο […]. Προσωπικά και συλλογικά αδιέξοδα, κοινωνικά και πολιτικά προβλήματα, όλα σμίγουν σε 
ένα αξεδιάλυτο και αλλοπρόσαλλο σύνολο και αφήνουν την πικρή απόγευσή τους στον ψυχικό κόσμο του 
ποιητικού υποκειμένου». Βλ. Λ. Παπαλεοντίου, Όψεις της ποιητικής του Κώστα Μόντη…, 121. 
47 Κ. Μόντης, Άπαντα Α΄…, 886. 

 πλάγιες ερωτηματικές προτάσεις: 

«αν… βγήκε κάτι», «αν χειρότερα τώρα» 
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Συμπερασματικά, για το Μέρος θ΄ μπορούμε να πούμε ότι αυτό αποτελείται από δύο 

μέρη. Στο πρώτο μέρος, έχουμε την πρόθεση του ποιητικού υποκειμένου για ενότητα, μέσα 

από την επιδίωξη και την ελπίδα να υπάρχει συνοχή και δομή. Όμως, η ενότητα αυτή 

απειλείται από όλα εκείνα τα «καθημερινά» και τα «συνήθη», τα οποία μετατρέπονται, για 

το ποιητικό υποκείμενο, σε αρνητικά βιώματα μιας τραγικά αντιφατικής και συγκρουσιακής 

περιρρέουσας πραγματικότητας. Στο δεύτερο μέρος, κυριαρχεί η πρόθεση για εγκατάλειψη 

της ενότητας, που οφείλεται στην κατάσταση «τρέλας» (την αποκαλύπτουν οι δύο 

παρομοιώσεις) στην οποία οδηγείται ο διαταραγμένος συναισθηματικός κόσμος του 

ποιητικού υποκειμένου, λόγω των αντιφάσεων στις οποίες υποβάλλεται από την 

περιρρέουσα πραγματικότητα. Όμως, τελικά η διάσπαση και η φυγή δεν υλοποιούνται. 

Αντίθετα, το ποιητικό υποκείμενο επιστρέφει στην ενότητα των υπολοίπων, για να 

διερωτηθεί αν τελικά αυτή η «δειλή μεταμελημένη απόπειρα» διάσπασης έφερε κάτι ή «αν 

[είναι] χειρότερα τώρα». Καταλυτικό στοιχείο που οδηγεί στην «τρέλα», αλλά και που 

τελικά προάγει την ενότητα, αποτελεί όπως προείπαμε, η περιρρέουσα πραγματικότητα, 

την οποία βιώνει το ποιητικό υποκείμενο. Αρχικά οδηγείται στη σύγχυση και στην 

απελπισία που καταλήγει στην αποδόμηση, και η αποδόμηση αυτή αντικατοπτρίζεται 

ακόμα και στον ποιητικό λόγο που φαίνεται να διασπάται, τόσο νοηματικά, όσο και 

μορφολογικά.  

Τέλος, όπως έχει διαπιστωθεί, «ο θρυμματισμένος κόσμος του μοντερνισμού, οι 

φιλοσοφικές ιδέες του υπαρξισμού αλλά και στοιχεία από τη λογοτεχνία του παραλόγου 

επηρεάζουν και σφραγίζουν την ποιητική (ή άλλη) παραγωγή του Μόντη και ειδικότερα τα 

δύο πρώτα Γράμματα στη μητέρα…».48 Όμως, ταυτόχρονα, μέσα από αυτό τον ποιητικό 

λόγο αναδεικνύεται και η ανάγκη για ενότητα όπως και οι εσωτερικές εκείνες δυνάμεις (η 

«καρδιά» και το «μυαλό») που θα επιτρέψουν στον ποιητή, στον «συνειδητό τεχνίτη», κατά 

τον Γ.Π. Σαββίδη, «να δώσει θετικό νόημα και νέα μορφή στην διασπαστική και ασυνάρτητη 

εποχή μας…».49 

                                                           
48 Λ. Παπαλεοντίου, Όψεις της ποιητικής του Κώστα Μόντη…, 120. 
49 Να θυμίσω πως ο Γ.Π. Σαββίδης αναφέρει πως το «μέρος θ’, καθώς και το σύνολο αποτελεί μια από τις 
αποκαλυπτικές και συνάμα νικηφόρες μαρτυρίες που διαθέτει η νεότερη ευρωπαϊκή τέχνη, μετά τη μουσική 
του Μπαχ, για τον καθημερινό αγώνα του συνειδητού τεχνίτη να δώσει θετικό νόημα και νέα μορφή στην 
διασπαστική και ασυνάρτητη εποχή μας..». Σαββίδης, ‘Πολυχρόνιο για τον Μόντη’…, 97. 
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