Ενδεικτικές Απαντήσεις Θεµάτων
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Α. Οι εικόνες του ποιήµατος, η εικόνα του ουρανού και του ποιητή που
πετάει, συναιρούν και συµπυκνώνουν το «µήνυµα» της ιστορίας. Με το
συµβολισµό τους αισθητοποιούνται οι κύριες ιδέες του ποιήµατος, ότι
δηλαδή ο κόσµος της ποίησης είναι τραυµατισµένος και ότι ο ποιητής
οφείλει να πετάει. Ειδικότερα το ποίηµα συντίθεται από α) την
ιδεοπλαστική εικόνα του κακοποιηµένου ουρανού, περιγράφεται ο χώρος
της δράσης, ο ουρανός(στ. 1-3) β) τη σκηνή του ουράνιου µηχανοδηγού.
Εδώ εισάγεται ο πρωταγωνιστής, ο ελεγκτής- ποιητής, ως ουράνιος
µηχανοδηγός (στ 4-6) και γ)την ιδεοπλαστική εικόνα και σκηνή του
ποιητή ως ιερού πτηνού που µε σπασµένα φτερά αγωνίζεται να πετάξει.
Εδώ αιτιολογείται η δράση του ποιητή (στ 8-11)
Η σχέση ανάµεσα στην 2η και στην 3η ενότητα είναι ρευστή, καθώς ο
έβδοµος στίχος «εγώ» µπορεί να ανήκει και στη µία και στην άλλη
ενότητα. Οι δύο βουλητικές προτάσεις µε το κοινό υποκείµενο «εγώ»
είναι οι αρµοί του ποιήµατος- συνδέουν τη 2η και την 3η ενότητα- και
σηκώνουν το νοηµατικό βάρος, καθώς εκφράζουν το χρέος του ποιητή.
Οι τρεις παραπάνω ιδεοπλαστικές εικόνες είναι αλληλένδετες, αλλά µε
διαφορετικό κέντρο βάρους η καθεµία. Στην πρώτη κυρίαρχο στοιχείο
είναι ο ουρανός, στη δεύτερη ο ελεγκτής- ποιητής και τα αστέρια και στην
τρίτη ο ελεγκτής- ποιητής. Η πρώτη εικόνα είναι στατική, ενώ οι άλλες
δύο κινητικές.

Β1. α ) Ένα από τα χαρακτηριστικά του εξπρεσιονισµού, που κατά το
Γιάννη ∆άλλα αποτελεί τον πνευµατικό ορίζοντα του Μίλτου Σαχτούρη
όχι απλώς σαν τάση ζωγραφικής, αλλά και σαν κίνηση της λογοτεχνίας
και του πνεύµατος και τέλος, σαν έκφραση ζωής, είναι η κυριαρχία των
χρωµάτων. Τα χρώµατα στον ΄΄Ελεγκτή΄΄ δίνονται έµµεσα- υπαινικτικά
µε τις λέξεις:΄΄µπαξές΄΄, ΄΄αίµα΄΄ ,΄΄ουρανός΄΄ και ΄΄χιόνι΄΄,
β ) Η λέξη µπαξές παραπέµπει σε πανδαισία χρωµάτων, ανακαλεί στη
συνείδησή µας εικόνες κήπου, βλάστησης, ευφορίας που προκαλούν και
ανάλογη ψυχική διάθεση. Ενώ το αίµα και το χιόνι παραπέµπουν σε
-1-

«χιόνια και αίµατα του αλβανικού µετώπου ή του σκληρού κατοχικού
χειµώνα του ΄42( κατά την άποψη του Γιάννη ∆άλλα) ή σύµφωνα µε µια
ευρύτερη θεώρηση, στις εφιαλτικές µνήµες του εµφυλίου και της σκληρής
µεταπολεµικής περιόδου. Αξίζει να τονιστεί η επιλογή των λέξεων αίµα
και χιόνι, λέξεων που υποβάλλουν έντονα το κόκκινο και το άσπρο
χρώµα, το κόκκινο συµβολίζει το αίµα, την επιθετικότητα, τη βία, το
άσπρο συµβολίζει την αγνότητα, αλλά και το θάνατο (µε άσπρα σεντόνια
σκεπάζουµε τα έπιπλα, και ιδιαίτερα τους καθρέφτες, όταν πεθαίνει
κάποιος δικός µας για να δηλώσουµε το πένθος). Στην ίδια εικόνα,
υποβάλλεται επίσης και το γαλάζιο χρώµα του ουρανού, που συµβολίζει
το πνεύµα, την ουράνια αλήθεια, την αιωνιότητα. Η εικόνα του του
µατωµένου ουρανού θα µπορούσε να αναλυθεί ως εξής: το αίµα των
σκοτωµένων βάφει κόκκινο τον ουρανό, τον χώρο της ποίησης, µε
αποτέλεσµα αυτός να χάνει την πνευµατικότητά του. Το λευκό χιόνι είναι
µία αχνή ελπίδα στο όνειρο που έχει µετατραπεί σε εφιάλτη. Η ποίηση
καθρεφτίζει τα προβλήµατα της πραγµατικής ζωής και είτε τα καταγγέλλει
είτε προσπαθεί να τα υπερβεί, αυτό είναι οδυνηρό.
Συνοψίζοντας, θα λέγαµε ότι όλη η 1η ενότητα αποτελείται από την
υπερρεαλιστική εικόνα του ουρανού που είναι γεµάτη από το παράλογο
της σαχτουρικής ποίησης. Κυριαρχούν τα αποκλειστικά για την ποίηση
του Σαχτούρη χρώµατα κόκκινο και άσπρο και τα συναισθήµατα του
πόνου και της φρίκης.

B2. ΤΙΤΛΟΣ: Πρόκειται για ένα σύνηθες έναρθρο ουσιαστικό, «Ο
Ελεγκτής», που ορίζει το χώρο για να προετοιµαστεί ο αναγνώστης για
την είσοδο του στον µαγικό κόσµο του ποιητή και να παρακολουθήσει
µια παράξενη και ωστόσο γοητευτική µικρή, πικρή ιστορία. Ετυµολογικά
ο τίτλος συνδέεται µε το ρήµα ¨ελέγξω¨ και ορίζει το χρέος του ποιητή ως
διαµεσολαβητή για την αποκατάσταση της επικοινωνίας των ανθρώπων
µε τον ουρανό, το χώρο της ποίησης που τροφοδοτεί το όραµα και τις
πνευµατικές και ηθικές αξίες που βάλλονται από την δίνη του πολέµου.
Επιπρόσθετα, το κεφαλαίο του ουσιαστικού ΄΄Ελεγκτής΄΄ δίνει βαρύτητα
στο χρέος µε το οποίο είναι επιφορτισµένος ο εξπρεσιονιστής- ποιητής.
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Γ . Στους στίχους αυτούς ο πρωταγωνιστής ποιητής µε σεµνότητα
µας πληροφορεί για το επικείµενο πέταγµα του. Με την ανακοίνωση αυτή
η εικόνα της επικείµενης δράσης «εγκιβωτίζεται» στο παρόν και ο χρόνος
(παρόν –µέλλον) συναιρείται. Το «εγώ», που αποτελεί µόνο του τον
έβδοµο στίχο, υποδηλώνει τη µοναξιά του ήρωα και τον ενδιάµεσο χώρο
στον οποίο κινείται ο ποιητής, ανάµεσα στη γη και στον ουρανό, όπως ο
έβδοµος στίχο, υποδηλώνει τη µοναξιά του ήρωα και τον ενδιάµεσο
χώρο στον οποίο κινείται ο ποιητής, ανάµεσα στη γη και στον ουρανό,
όπως ο έβδοµος στίχος βρίσκεται στο µέσο του ποιήµατος. Το «εγώ»
αποτελεί και σηµείο σύνδεσης ανάµεσα στη 2η και στη 3η ενότητα. Η
σύνδεση εξασφαλίζεται µε τη συντακτική του θέση: είναι υποκείµενο των
δύο βουλητικών προτάσεων («να ελέγξω», «να πετάω»), αλλά και µε τη
σχέση αιτίου-αποτελέσµατος: «εγώ», επειδή είµαι κληρονόµος πουλιών
και επειδή πρέπει να πετάω ακόµα και µε τα σπασµένα φτερά (αίτιο),
πρέπει και τώρα να πετάξω (αποτέλεσµα).
Η παράθεση «κληρονόµος πουλιών» αιτιολογεί την ικανότητα
πτήσης και υπονοεί ότι ο ποιητής θα ξεπεράσει τους κινδύνους και θα
επιτύχει το στόχο του: να φτάσει στο µπαξέ µε τ΄ άστρα. Οι ποιητές είναι
ιδιαίτερα προικισµένες φύσεις και έχουν την ιδιότητα που στερούνται οι
υπόλοιποι άνθρωποι , να πετάνε. ∆ηλαδή, να αποστασιοποιούνται από
την πραγµατικότητα, να την κοιτάνε από ψηλά, να την κρίνουν ψύχραιµα
και να οραµατίζονται ο έναν καλύτερο κόσµο. Το όραµα αυτού του
καλύτερου κόσµου θα στηριχτεί σε ηθικές και πνευµατικές αξίες.
Ιδιαίτερα, αξίζει να προσεχτεί το πρέπει (στ. 5 και 9), το οποίο τονίζει τη
δεοντολογική διάσταση της ποίησης, δίνει έµφαση στην αίσθηση του
υψηλού χρέους που χαρακτηρίζει τον αληθινό ποιητή και τον καθιστά
ευαίσθητο δέκτη µηνυµάτων. Η αποστολή εποµένως, του ποιητή είναι
καθαρά ανθρωπιστική και για να υπηρετηθεί ο άνθρωπος, δεν πρέπει να
υπολογίζονται οι προσωπικές δυσκολίες και αντιρρήσεις. Ο ποιητής είναι
και αυτός άνθρωπος και υπόκειται στα δεινά της πραγµατικότητας που
τον πληγώνουν: «σπασµένα φτερά» (έµµεση αναφορά στις πληγές, τις
τραυµατικές εµπειρίες που χάραξαν τη ζωή του ποιητή και που
σχετίζονται άµεσα µε τις κοινωνικοπολιτικές συνθήκες και τον ανελέητο
παραλογισµό της εφιαλτικής εποχής του). Παρ΄ όλα αυτά πρέπει να
βρίσκει τη δύναµη να αντιστέκεται και να µένει συνεπής στο χρέος του,
να δείχνει δηλαδή µε την ποίηση του στους ανθρώπους το όραµα ενός
ιδεατού κόσµου.
Παράλληλο κείµενο: Κοινό χαρακτηριστικό των δύο ποιηµάτων είναι η
αυτοαναφορικότητα, η έµµεση δηλαδή αναφορά στο ρόλο της ποίησης
και στο χρέος του ποιητή, η δραµατική αποστολή του εξπρεσιονιστή
ποιητή που από τη µια οφείλει να καταγγέλλει το ρηµαγµένο παρόν,
«ένας µπαξές γεµάτος αίµα είν΄ ο ουρανός», και από την άλλη να
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προσβλέπει στο όνειρο διασφαλίζοντας το δικαίωµα του καθηµερινού
ανθρώπου για ¨ουρανό¨. Είναι ο πτηνός ποιητής, ¨κληρονόµος πουλιών¨
,που οφείλει ¨να πετάει, έστω και µε σπασµένα φτερά¨, οφείλει δηλαδή
να υπερβαίνει τη σκληρή πραγµατικότητα και να παράγει ποίηση κάτω
από αντίξοες συνθήκες. Αντίστοιχα στην ¨ανταπόδοση¨ του Ρίτσου ο
ποιητής αναµετριέται µε τις λέξεις, δίνει ποιητική αξία σε πράγµατα κοινά
και ασήµαντα ¨χαλίκι¨, ¨πεταλούδα¨, αφουγκράζεται τους ¨ολονύκτιους
στεναγµούς των άστρων¨ τις αποδυναµωµένες από τις δύσκολες
κοινωνικοπολιτικές συνθήκες αξίες , αποστασιοποιείται χρονικά από τα
πράγµατα και επιστρατεύοντας την ποιητική ενόραση προσβλέπει στη
διαχρονικότητα, ¨χρόνο¨ και στην καθολικότητα των ιδεών.
Η ποίηση του γίνεται φορέας ηθικών αξιών, ¨µεγάλες σηµαίες¨,
επιδιώκει την πνευµατικότητα ¨γαλάζιο¨ , φωτογραφίζει καταγγελτικά τη
βία, την εχθρότητα και το µίσος ¨κόκκινο- κίτρινο¨. Με την πρώτη ύλη,
λοιπόν, τα χρώµατα της εξπρεσιονιστικής παλέτας που καθιερώνει ο
Σαχτούρης, το ποιητικό «εγώ» της ανταπόδοσης ΄΄πλουτίζει τον κόσµο΄΄.
Η πνευµατική αυτή τροφοδότηση της εποχής απαιτεί από τον ποιητή
συνεχή αγώνα και σταθερό προσανατολισµό σε µια αργή αλλά σταθερή
΄΄ανάβαση΄΄.
Ανύψωση λοιπόν ΄΄σκαλί-σκαλί΄΄ και αναρρίχηση ΄΄έσφιξα τα
σκοινιά µου΄΄ αποτελούν τον κοινό χώρο- στόχο των δύο ποιητών µε τη
διαφορά ότι ο Ρίτσος προεκτείνει κάνοντας λόγο για τις απολαβές του
ποιητή την ΄΄ανταπόδοση΄΄ και τα ΄΄παράσηµα΄΄ που έπονται της
ποιητικής προσφοράς. Ωστόσο ο απολογισµός είναι πικρός, γιατί τα
ποιητικά ΄΄παράσηµα΄΄ δεν είναι άλλα παρά ΄΄βέλη στα γυµνά πλευρά΄΄,
σηµάδια δηλαδή από την προσπάθεια συµφιλίωσης των αντικρουόµενων
ιδεολογιών και των διαπλεκόµενων συµφερόντων της εποχής, που
αφήνουν στον ποιητή τη στυφή γεύση του ανανταπόδοτου.
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