ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ
Γ' ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
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1. Τα χαρακτηριστικά της ποίησης του Ελύτη που ζητούνται, µπορούν να
επισηµανθούν στο ποίηµα " Μικρή πράσινη θάλασσα" ενδεικτικά στα εξής σηµεία:
- η ποιητική προσέγγιση του κόσµου µε τις αισθήσεις: "̐Σȱ·ΙΕϟΗΉΖȱΘϱΑȱϊΏΓȱΎ΅ϟȱΑȇȱ
ΦΎΓϾΗΉΖ". (στιχ.7)
- η αναφορά στην ιστορική ελληνική παράδοση : "̐Σȱ ΐΔΉϮΖȱ ΦΔȇȱ Θϱȱ Δ΅ΕΣΌΙΕΓȱ ΗΘφȱ
̕ΐϾΕΑ" (στ.14).
- η αναφορά στη θρησκεία: "̐Σȱ ΐΓІȱ ΦΑΘ·ΕΣΜΉΖȱ ΘϟΖȱ ΦΑΘΚΉ··νΖȱ ΗΘφΑȱ ϴΕΓΚφǯȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
̝ΔϱȱΘΣȱ̍ΙΕΉΏνΗΓΑȱΎ΅ϟȱΘΣȱ̇ϱΒ΅ȱ̕Γ". (στιχ.25-16)
- η σχέση µε την ελληνική φύση: "Και µε λίγο βοριά λίγο Λεβάντε
Κύµα το κύµα νά γυρίσεις πίσω".(στιχ 17-18)
- το µυστήριο του φωτός: "̕Θϱȱ ΔΙΕ·ΣΎȱ ΘΓЌȱ ΚΣΕΓΙȱ Θϱȱ Ύ΅Θ΅ΐΉΗφΐΉΕΓǯȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
̐Σȱ·ΙΕϟΗΉΖȱΘϱΑȱϊΏΓȱΎ΅ϟȱΑȇȱΦΎΓϾΗΉΖ". (στιχ.6-7)
2. Στοιχεία υπερρεαλιστικής ποίησης που µπορούν ενδεικτικά να επισηµανθούν
στο συγκεκριµένο ποίηµα του Ελύτη είναι τα ακόλουθα:
α) Ελεύθερος - ανοµοιοκατάληκτος ανισοσύλλαβος στίχος σε όλο το ποίηµα (π.χ.
στιχ. 1-4)
β) Χρήση υπερρεαλιστικών εικόνων που δεν είναι σαφείς ως προς το περίγραµµα
τους (στιχ. 15): "̐ΣȱΐΓЌȱΦΑΘ·ΕΣΜΉΖȱΘΖȱΦΑΘΚΉ··νΖȱΗΘφΑȱϴΕΓΚφ".
γ) Χρήση συµβόλων π.χ. στ.1 "̏ΎΕφȱΔΕΣΗΑȱΌΣΏ΅ΗΗ΅ȱΈΉΎ΅ΘΕЗȱΛΕΓΑЗ".
δ) Συνειρµοί: π.χ. η Ιωνία (στιχ. 3) λειτουργεί ως αφετηρία ενός συνειρµικού
πλαισίου. Παιδικές µνήµες από την παραµονή του ποιητή στη Μυτιλήνη
αναδύονται (π.χ. στιχ. 13) και έρχονται να συναντήσουν το κάλλος και τη
σπιρτάδα της ιωνικής σκέψης που τόσο έχει ελκύσει τον Ελύτη (π.χ. στιχ. 23).
3.
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Η Κόρη ποίηση του Ελύτη γίνεται µια θαλασσινή οντότητα ηλικίας δεκατριώ χρονώ,
γεµάτη νιότη, οµορφιά, δροσιά και αθωότητα. Η πράσινη θάλασσα, σύµβολο
αγνότητας και οµορφιάς, η οποία οδηγεί τον ποιητή προς µια ερωτική βίωση της
ελληνικής παράδοσης, είναι "µικρή", καθώς ενσαρκώνεται από ένα κορίτσι που
βρίσκεται στην αρχή της εφηβείας του.
Συνεπώς η κόρη είναι γεµάτη αθωότητα στίχος 13 (ΐνȱ ΘϱΑȱ ΩΗΔΕΓȱ ·΅ΎΣȱ Ύ΅ϟȱ ΘφΑȱ
ΎΓΕΈνΏ΅) και φρεσκάδα σε µια ηλικία που είναι βιολογικά σηµαντική για την ερωτική
ωρίµανση και τη µύηση στα µυστήρια του πνεύµατος, της φύσης και της
παράδοσης. Είναι δροσερή όπως δροσερή και αιώνια νέα είναι για τον Ελύτη - τον
Αιγαιολάτρη ποιητή - η θάλασσα του Αιγαίου που αποδεσµεύεται από τους νόµους
που διέπουν τη φύση και υπερβαίνει τη φθορά (στιχ.17-18). Άλλο χαρακτηριστικό
που έχουν οι κόρες όµοιο µε το ποιητικό έργο του Ελύτη είναι ο έρωτας που
δωρίζουν. Ενώ στο στίχο 2 ο ποιητής εκφράζει την επιθυµία του να υιοθετήσει την
κόρη ποίηση και να τη στείλει να θητεύσει στο σχολείο, στους στίχους 20-23 οι
ρόλοι αντιστρέφονται και ο ποιητής από προστάτης και οδηγός γίνεται µαθητής και
προστατευόµενος της κόρης, µέσα στην ερωτική αγκαλιά της οποίας θα ψηλαφίσει
τη σοφία του κόσµου και τις αξίες του Ελληνισµού. Ασκεί λοιπόν ευεργετική
επίδραση η κόρη-ποίηση στον ποιητή, ο οποίος αφήνεται στην αγκαλιά της έτοιµος
να µυηθεί στα "λόγια των θεών", στη συµπυκνωµένη σκέψη των Ιώνων, στην
ορθόδοξη θρησκευτική παράδοση και στο πνεύµα του φιλόσοφου Ηράκλειτου. Όλη
αυτή η διαδικασία µοιάζει µε θαύµα, αφού καταλύονται όλοι οι φυσικοί νόµοι,
ανατρέπεται ο χωροχρόνος και η ποιητική τέχνη του Ελύτη ταξιδεύει µέσω του
υγρού στοιχείου στο παρελθόν στην άλλοτε κοιτίδα του ελληνικού πνεύµατος.
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Στους στίχους αυτούς ολοκληρώνεται η µαθητεία της Κόρης-Ποίησης. Ο ποιητής
φαντάζεται την κόρη σαν µια µικρή µαθήτρια να µπαίνει "απ' το παράθυρο στη
Σµύρνη" να αντιγράφει "...τις αντιφεγγιές στην οροφή από τα Κυρελέησον και τα
∆όξα Σοι" και στη συνέχεια να επιστρέφει.
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Τα καινούρια στοιχεία που θα προσλάβει λοιπόν η Κόρη-Ποίηση µέσα από την
πορεία της αυτή είναι καταρχάς η γνωριµία της µε την πιο πρόσφατη Ελληνική
παράδοση, που και πάλι συνδέεται µε το χώρο της Ιωνίας. Βέβαια, τώρα η επαφή
αυτή θα γίνει κρυφά "απ' το παράθυρο", καθώς στη Σµύρνη πλέον ο Ελληνισµός
επιβιώνει µόνο ως µνήµη, τρόπος και αίσθηση ζωής. Θα αποκοµίσει επίσης τα
στοιχεία της Χριστιανικής Βυζαντινής παράδοσης, στοιχεία που αποτελούν
αναπόσπαστο µέρος της ελληνικότητας. Τέλος η γνωριµία µε την ελληνική φύση
µέσα από την εικόνα ενός δροσερού θαλασσινού τοπίου (στ.17-18) θα
ολοκληρώσει την όλη διαδικασία της µαθητείας.
Τώρα η Κόρη-Ποίηση είναι έτοιµη να µεταλαµπαδεύσει όλα αυτά τα στοιχεία στον
ποιητή.
•

*(Επισήµανση: θα µπορούσε να σχολιαστεί και το σύµβολο µικρή πράσινη
θάλασσα).
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5. Από άποψη περιεχοµένου τα κοινά µοτίβα που µπορούµε να εντοπίσουµε είναι
τα ακόλουθα:
- Αποστροφή σε θηλυκή ύπαρξη που έχει θαλασσινή οντότητα: Ελύτης "̏ΎΕφȱ
ΔΕΣΗΑȱΌΣΏ΅ΗΗ΅ȱΈΉΎ΅ΘΕЗȱΛΕΓΑЗ" - Ρίτσος "Κυρά, κυρά, θαλασσινή".
Είναι γνωστό ότι ο Ελύτης είναι ποιητής και λάτρης του Αιγαίου. Ανάλογες
αναφορές σε Αγαιοπελαγίτικο θαλασσινό τοπίο µπορούµε να εντοπίσουµς ε και στο
ποίηµα του Ρίτσου. Πιο συγκρκριµένα µιλάει για "καράβι-µικροκάραβο", για
"̓΅Α΅·Σȱ̄Ϣ·ΓΔΉΏ΅·ϟΘΗΗ΅ȱΑΘΙΐνΑȱΐȇȱρΑ΅ȱΈϟΛΘΙȈǰȱη οποία κουβαλάειȱȈΘϱȱΔ΅ΑνΕȱΐνȱΘΣȱ
ΜΣΕ΅".
-Και οι δύο ποιητές αναφέρονται στο αναγεννητικό σύµβολο της ζωής, τον ήλιο. Ο
Έλύτης στους στίχους 6-7 "̕ΘϱȱΔΙΕ·ΣΎȱΘΓЌȱΚΣΕΓΙȱΘϱȱΎ΅Θ΅ΐΉΗφΐΉΕΓǯȱ̐Σȱ·ΙΕϟΗΉΖȱΘϱΑȱ
ϊΏΓȱΎ΅ϟȱΑȇȱΦΎΓϾΗΉΖ" και ο Ρίτσος κάνοντας λόγο για "ΘφΑȱΎΣΜ΅ȱΘΓІȱ̞ΏΝΑΣΕ" και
λίγο παρακάτω για "ΘφΑȱΎΙΑ·ΐνΑȱΩΔȇȱΘΓІȱϊΏΓΙȱΘϟΖȱΛΕΙΗϱΐΙ·ΉΖ" Κυρά.
-Έκδηλο και στα δύο ποιήµατα είναι το θρησκευτικό στοιχείο. Στη µικρή πράσινη
θάλασσα στο στίχο 16 "̝ΔϱȱΘΣȱ̍ΙΕΉΏνΗΓΑȱΎ΅ϟȱΘΣȱ̇ϱΒ΅ȱ̕Γ" και στο απόσπασµα
από την Κυρά των Αµπελιών στο στίχο που γίνεται αναφορά στην Παναγιά την
Αιγιοπελαγίτισσα.
- Και στα δύο ποιήµατα κυρίαρχος είναι ο ρόλος των αισθήσεων. Ενδεικτική
µάλιστα είναι η κοινή χρήση του ρηµατικού τύπου κρατώ (κρατούν: Ελύτης κρατώντας: Ρίτσος) που παραπέµπει αυτόµατα στην αίσθηση της αφής.
- Οι ασθήσεις που προαναφέρθηκαν κινητοποιούνται και στα δύο ποιήµατα µέσω
µιας σειράς εικόνων: οπτικών, κινητικών και απτικών: Ελύτης: "̏νȱΘϱΑȱΩΗΔΕΓȱ
·΅ΎΣȱΎ΅ϟȱΘφΑȱΎΓΕΈνΏ΅ǯȱ̐ΣȱΐΔΉϧΖȱΩΔȇȱΘϱȱΔ΅ΕΣΌΙΕΓȱΗΘφȱ̕ΐϾΕΑ" στίχοι 13-14. Ρίτσος:
Η΅Α ̓΅Α΅·Σȱ̄Ϣ·ΓΔΉΏ΅·ϟΘΗΗ΅ȱΑΘΙΐνΑȱǯǯǯȱΘΓІȱϊΏΓΙȱΘϟΖȱΛΕΙΗϱΐΙ·ΉΖ", "ΐΔ΅ΘΊϟΊΓΑΘ΅Ζȱ
ΘϟΖȱΏΙ·΅ΕνΖȱΐνȱΘϱΑȱΦ·νΕ΅ȱΘϛΖȱΘΕΉΛΣΏ΅ΖȱΗΓΙ".
- Η αίσθηση της γεύσης και στα δύο ποιήµατα έρχεται στο προσκήνιο: στον Ελύτη
στίχος 4 : "Νά µάθεις µανταρίνι καί άψινθο" - στο Ρίτσο η αναφορά που γίνεται
στα αµπελόφυλλα από τη µια πλευρά και από την άλλη στα µήλα: "ΏΓΙΏΓΙΈΣΎ΅ȱΘϛΖȱ
ΐΏκΖ" και στους δύο τελευταίους στίχους του αποσπάσµατος.
- Τέλος, έντονη και στα δύο ποιήµατα είναι η ύπαρξη του ερωτικού στοιχείου που
αναβλύζει µέσα από την παρουσία των όµορφων και δροσερών γυναικείων
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µορφών: Ελύτης στίχοι 19-21 "Μικρή πράσινη θάλασσα ... βαθιά αγκαλιά του" Ρίτσος: "λουλουδιασµένα µάγουλα", "ΗΚϟ··ΓΑΘ΅ΖȱΐνΖȱΗΘϱȱΐΔΓІΗΘΓȱΗΓΙ", "ΦΑΣΆΓΑΘ΅Ζȱ
ΘϱȱΚϟΏΐ΅ȈǰȱȈΘΕ΅ΑΘ΅ΚΙΏΏϟΗ΅ΑΉȱΘΣȱΐϛΏ΅ȱΘϛΖȱΦ·ΣΔΖ".
Κλείνοντας λοιπόν θα µπορούσαµε να επισηµάνουµε πως και οι δύο ποιητές
υµνούν µέσω των ποιηµάτων τους την οµορφιά της ελληνικής φύσης.

