
Πρόλογος

Τα Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας είναι ένα μάθημα ευχάριστο, συναρπαστι-
κό και εξόχως μαγευτικό. ωστόσο ιδιαιτέρως απαιτητικό. Στο παρόν βιβλίο, λοι-

πόν, προσπαθήσαμε να μεθοδεύσουμε και να οργανώσουμε τον τρόπο με τον οποίο 
μπορεί να προσεγγίσει ο/η μαθητής/-τρια ένα λογοτεχνικό έργο:
D να αντλήσει γνώση και ευχαρίστηση
D να αποκτήσει πλούσιες αισθητικές εμπειρίες
D να αντιληφθεί τον τρόπο με τον οποίο οι συγγραφείς αναπτύσσουν το έργο τους
D να κατανοήσει τη διαφορετικότητα των εποχών ακόμα και στη λογοτεχνία
D να προβληματιστεί για τα κοινωνικά, ιστορικά, πολιτικά θέματα κάθε εποχής
D να εξελιχθεί σε έναν επαρκή αναγνώστη λογοτεχνικών έργων

Προσπαθήσαμε να οργανώσουμε, λοιπόν, την προσέγγιση των κειμένων με έναν τέ-
τοιο τρόπο, ώστε ο/η μαθητής/-τρια και να αντιληφθεί κάθε κείμενο του συγκεκρι-
μένου βιβλίου, αλλά και να κατανοήσει γενικότερα τον τρόπο προσέγγισης οποιου-
δήποτε λογοτεχνικού έργου. Γι’ αυτό δόθηκε η εξής μορφή στο βιβλίο:
D σύντομο βιογραφικό σημείωμα του δημιουργού
D ένταξη του έργου μέσα στο κοινωνικό-ιστορικό γίγνεσθαι της εποχής
D στοιχεία για τις λογοτεχνικές σχολές, τις αφηγηματικές τεχνικές, τα αφηγηματικά 

είδη
D χωρισμός ενοτήτων και πλαγιότιτλοι
D τα εκφραστικά μέσα που χρησιμοποιεί ο δημιουργός (γλώσσα, ύφος, αφηγηματι-

κές τεχνικές ή στιχουργική επεξεργασία εφόσον πρόκειται για ποιητικό έργο, σχή-
ματα λόγου)

D ολοκληρωμένες απαντήσεις στις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου
D παράλληλα κείμενα
D συμπληρωματικές ερωτήσεις
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Είναι ευνόητο, ασφαλώς, ότι κάθε αναγνώστης έχει τη δική του προσέγγιση στα λο-
γοτεχνικά κείμενα και ότι δεν μπορεί να υπάρξει κανένας «μπούσουλας» στα συναι-
σθήματα και στις σκέψεις του. Μια «ταπεινή» προσπάθεια να εκφράσουμε τις δικές 
μας «ανησυχίες» πάνω στο μεγάλο θέμα της κατανόησης της λογοτεχνίας είναι το 
παρόν πόνημα. Καλό ταξίδι στα μονοπάτια της.

    Η συγγραφέας
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2η ενότητα
(2η στροφή) Το παιχνίδι του δελφινιού.
3η ενότητα
(3η στροφή) Τα παιχνίδια των γλάρων.
4η ενότητα
(4η στροφή) Τα καραβάκια. Ο συσχετισμός του θαλασσινού με το στεριανό τοπίο.

Ανάλυση του περιεχομένου

1η ενότητα: Στην πρώτη ενότητα δίνονται τα χαρακτηριστικά της ελληνικής θά-
λασσας: ήρεμη, ήσυχη, δροσερή, ειδυλλιακή, γαλανή, ασημένια. Σε μια τέτοια θά-
λασσα δεν μπορεί παρά να βρίσκονται, να παίζουν και να ερωτεύονται «χρυσοφτέ-
ρωτα» ψαράκια.
2η ενότητα: Εδώ αναφέρονται τα παιχνίδια που κάνει το δελφίνι με ένα καράβι. Το δελ-
φίνι προσπαθεί να παραβγεί στο τρέξιμο το καράβι, παίζει με τους αφρούς της θάλασσας, 
καμαρώνει και σαν άλογο καταφέρνει να πετύχει το στόχο του, που είναι να προσπεράσει 
το καράβι. Στην ενότητα αυτή έχουμε την παρομοίωση του δελφινιού με άλογο. με αυτόν 
τον τρόπο ο ποιητής ενώνει το θαλάσσιο κόσμο με τον κόσμο της στεριάς.
3η ενότητα: Στους στίχους αυτής της στροφής παρουσιάζονται οι γλάροι· λευκοί σα 
χιόνι, ψάχνουν για τροφή κανένα ψάρι, παίζουν με τα κατάρτια των διερχόμενων κα-
ραβιών, βουτούν στο πέλαγος σφυρίζοντας χαρούμενοι.
4η ενότητα: Στην τελευταία ενότητα μια τολμηρή παρομοίωση, και εικόνα συγχρόνως, 
συσχετίζει τον κόσμο της θάλασσας με τον κόσμο της στεριάς. Τα καραβάκια που αρμε-
νίζουν στη θάλασσα παρομοιάζονται με τα προβατάκια που βόσκουν στους κάμπους. Ο 
θαλάσσιος χώρος ταυτίζεται εικαστικά με τον ορεινό, κτηνοτροφικό χώρο της στεριάς.

Εκφραστικά μέσα

Γλώσσα
Η γλώσσα είναι δημοτική, με πλούσιο λεξιλόγιο, επίθετα που δίνουν ιδιότητες στα 
ουσιαστικά που προσδιορίζουν (ατίμητα, χαρωπά, τρελό, ακοίμητα, ακούραστοι), 
επίθετα που δηλώνουν χρώμα (γαλανά, ασημένια, άσπρα), σύνθετα επίθετα (χρυ-
σοφτέρωτα, γοργόφτερο, χιονοπλασμένοι). Επιπλέον υπάρχουν υποκοριστικά που 
προσδίδουν τρυφερότητα στο λόγο (ψαράκια, καραβάκια, προβατάκια). Η χρήση 
των παθητικών ρηματικών τύπων προσδίδει και αυτή γλωσσική ποικιλία και πλούτο 
(δροσίζεται, καμαρώνεται, ζώνεται, καθρεφτίζεται).

Ύφος
Το ύφος είναι γλαφυρό (πλούσια γλώσσα, σύνθετες λέξεις, επίθετα), λυρικό (έντο-
να συναισθήματα, ειδυλλιακός χαρακτήρας), ζωντανό και παραστατικό (χρήση πολ-
λών εικόνων).

 C

 C
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Στιχουργική επεξεργασία
Το ποίημα διαρθρώνεται σε τέσσερις οχτάστιχες στροφές. Είναι γραμμένο σε ιαμβι-
κούς επτασύλλαβους και οχτασύλλαβους στίχους και η ομοιοκαταληξία είναι πλε-
κτή: αβαβγδγδ. 

Σχήματα λόγου
u Παρομοιώσεις: «σα να καμαρώνεται της θάλασσας το άτι», «σαν άσπρα προβα-

τάκια», «και λες πως παίζουν».
u Μεταφορές: «η θάλασσα δροσίζεται», «γλυκά φυσά ο μπάτης», ο ήλιος καθρεφτί-

ζεται», «ψαράκια χρυσοφτέρωτα», «τρελό δελφίνι», «χιονοπλασμένοι γλάροι» κτλ.
u Προσωποποιήσεις: «μας γυρνά την πλάτη», «με χαρά σφυρίζοντας».
u Εικόνες: Όλο το ποίημα αποτελείται από εικόνες –εικαστικούς πίνακες θα λέγα-

με, με έντονα χρώματα και φυσιολατρικό περιεχόμενο. Μια απέραντη αγάπη για 
τη φύση της πατρίδας μας αποπνέει το ποίημα αυτό. 

 l Οπτικές εικόνες: Η γαλανή θάλασσα όπου καθρεφτίζεται ο ήλιος και τα ψαράκια 
κολυμπούν και ερωτεύονται. Το δελφίνι που παίζει με το καράβι προσπαθώντας 
να το ξεπεράσει. Τα άσπρα προβατάκια που βόσκουν στους κάμπους.

 l Ακουστική εικόνα: Οι γλάροι που σφυρίζοντας βουτούνε στο πέλαγος.

απαντήσεις στις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου

1. Σε κάθε στροφή κυριαρχεί μια μορφή του θαλασσινού κόσμου. Βρείτε ποια εί-
ναι αυτή σε κάθε περίπτωση και περιγράψτε τη συμπεριφορά της.

Στην πρώτη στροφή κυριαρχούν οι μορφές των χρυσοφτέρωτων ψαριών που ερωτεύ-
ονται και κολυμπούν μέσα στην ασημένια και γαλανή θάλασσα.
 Στη δεύτερη στροφή το τρελό γοργόφτερο δελφίνι που παίζει με το καράβι. Στην 
τρίτη οι χιονόπλαστοι γλάροι, που ψάχνουν για τροφή, πετούν ακούραστοι και βου-
τούν σφυρίζοντας στο πέλαγος. Στην τελευταία τα καραβάκια που αρμενίζουν στη 
θάλασσα. Εμφανίζεται, με άλλα λόγια, όλος ο κόσμος της θάλασσας: ψάρια, δελφί-
νια, πουλιά, ναυτικοί, βαρκάρηδες.

2. Στην τελευταία στροφή συμπλέκονται δύο διαφορετικοί κόσμοι. Εντοπίστε 
τους και περιγράψτε τον τρόπο με τον οποίο ο ποιητής συσχετίζει αυτούς 
τους δύο κόσμους.

Η σύζευξη των δύο κόσμων διακρίνεται στην εικόνα της τελευταίας στροφής, όπου 
ο θαλάσσιος χώρος ταυτίζεται εικαστικά με το χώρο της στεριάς –ορεινός και κτη-
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νοτροφικός (βόσκουν, βοσκή), χάρη στην παρομοίωση των καραβιών με προβατά-
κια.

3. Τα εκφραστικά μέσα που κυριαρχούν στο ποίημα είναι τα επίθετα, τα υποκο-
ριστικά, οι μεταφορές. Βρείτε μερικά από αυτά. Συζητήστε επίσης τη στιχουρ-
γική και την ομοιοκαταληξία του.

u Επίθετα: γαλανά νερά, χρυσοφτέρωτα ψαράκια, ασημένια κύματα, τρελό δελφίνι, 
χιονοπλασμένοι γλάροι, ατίμητα φτερούγια, ακοίμητα μάτια, άσπρα προβατάκια, 
χαρωπά πηδήματα.

u Υποκοριστικά: ψαράκια, καραβάκια, προβατάκια.
u Μεταφορές: «η θάλασσα δροσίζεται», «ο ήλιος καθρεπτίζεται», «με χαρά σφυρί-

ζοντας».
u Το ποίημα διαρθρώνεται σε τέσσερις οχτάστιχες στροφές. Είναι γραμμένο σε ιαμ-

βικούς επτασύλλαβους και οχτασύλλαβους στίχους και η ομοιοκαταληξία είναι 
πλεκτή: αβαβγδγδ. 

Συμπληρωματικές ερωτήσεις

1. Σε ποια σημεία του κειμένου διακρίνεται η φυσιολατρία του ποιητή; Ποια συναι-
σθήματα προκαλούνται στον ποιητή και στους αναγνώστες;

2. Αν θέλατε να ζωγραφίσετε κάποιες εικόνες από το ποίημα, τι χρώματα θα χρησι-
μοποιούσατε; Γιατί;

Διαδικτυακός τόπος
www.alpha123.gr/page/default.asp?la=1&id=5166&pl=5177&pk=1&&ap=5176 

o

➧
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