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Πρόλογος

Τ

α Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας είναι ένα μάθημα ευχάριστο, συναρπαστικό και εξόχως μαγευτικό. ωστόσο ιδιαιτέρως απαιτητικό. Στο παρόν βιβλίο,
λοιπόν, 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 τέτοιο τρόπο, ώστε ο/η μαθητής/-τρια και να αντιληφθεί κάθε κείμενο του συγκεκριμένου βιβλίου, αλλά και να κατανοήσει γενικότερα τον τρόπο προσέγγισης οποιουδήποτε 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, αφηγηματικές τεχνικές ή στιχουργική επεξεργασία εφόσον πρόκειται για ποιητικό έργο,
σχήματα λόγου)
D ολοκληρωμένες απαντήσεις στις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου
D παράλληλα κείμενα
D συμπληρωματικές ερωτήσεις
3

Πρόλογος

CY

MB

3

CY

MB

Είναι ευνόητο, ασφαλώς, ότι κάθε αναγνώστης έχει τη δική του προσέγγιση στα λογοτεχνικά κείμενα και ότι δεν μπορεί να υπάρξει κανένας «μπούσουλας» στα συναισθήματα 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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Οδυσσέας
Συγγραφέας
Ελύτης
Τίτλος ήλιο κορινθιακό
Πίνοντας

C

C

Ο ποιητής
Ο Οδυσσέας Ελύτης, ψευδώνυμο του Οδυσσέα Αλεπουδέλη, γεννήθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης το 1911, όπου ο πατέρας του, έμπορος από τη Μυτιλήνη, είχε εργοστάσιο σαπωνοποιΐας και ελαιουργίας. Το 1914 η οικογένεια μεταφέρει τις οικονομικές δραστηριότητές της στον Πειραιά, όπου και εγκαθίσταται. Ο ποιητής ολοκληρώνει τις εγκύκλιές του σπουδές εκεί και στη συνέχεια φοιτά στη Νομική Σχολή
του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 1936 εγκαταλείπει τις σπουδές του, για να υπηρετήσει τη στρατιωτική του θητεία. Το 1940 πολέμησε στο Αλβανικό μέτωπο, ως έφεδρος ανθυπολοχαγός, γεγονός που τον επηρέασε πολύ στα μεταγενέστερα ποιητικά του έργα.
Τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1979. Πέθανε στην Αθήνα το
1996.
Ο Οδυσσέας Ελύτης αποτέλεσε έναν από τους τελευταίους εκπροσώπους της γενιάς του ’30. Επηρεάστηκε, ωστόσο, από τον υπερρεαλισμό και δανείστηκε στοιχεία
του τα οποία αναμόρφωσε σύμφωνα με το προσωπικό του ποιητικό όραμα, άρρηκτα
δεμένο με το λυρικό στοιχείο και την ελληνική λαϊκή παράδοση. Το φως, ο ήλιος, η
θάλασσα, το Αιγαίο, ο έρωτας είναι στοιχεία άρρηκτα δεμένα με την ποίησή του, είναι θέματα που επανέρχονται πολλές φορές στο έργο του.
Έργα του: «Προσανατολισμοί», «Ήλιος ο πρώτος», «Άσμα ηρωϊκό και πένθιμο για τον
χαμένο ανθυπολοχαγό της Αλβανίας», «Άξιον εστί», «Ο Ήλιος ο ηλιάτορας», «Μαρία
Νεφέλη», «Τα ρω του έρωτα».

Το έργο
Το ποίημα προέρχεται από τη συλλογή Ήλιος ο πρώτος (1943). παρά τη σκοτεινιά
που επικρατεί στην Ελλάδα λόγω της Γερμανικής Κατοχής, ο ποιητής μέσα από τα
φωτεινά του ποιήματα προσπαθεί να «φύγει» από τη ζοφερή πραγματικότητα, αλλά
και να αναδείξει τις ομορφιές της σκλαβωμένης πατρίδας.
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Δομή του έργου-πλαγιότιτλοι
1η ενότητα
1η στροφική ενότητα: Οι δραστηριότητες στην ελληνική φύση.
2η ενότητα
2η στροφική ενότητα: Η φυγή του ποιητή στη χαρά της ζωής.

C

Ανάλυση του περιεχομένου
1η ενότητα: Στην πρώτη ενότητα είναι έκδηλη η σωματική σχέση του ποιητή με το
φυσικό περιβάλλον. Χρησιμοποιώντας τέσσερις τροπικές μετοχές (πίνοντας, διαβάζοντας, δρασκελίζοντας, σημαδεύοντας), δηλώνει τις ενέργειες που κάνει σε σχέση
με τη φύση. Εικόνες λυρικές και παραστατικές, με συμβολική σημασία, εικόνες τολμηρές, (διαβάζοντας τα μάρμαρα): διαβάζοντας την τεράστια ιστορία της χώρας, που
τώρα βρίσκεται σκλαβωμένη, (σημαδεύοντας με το καμάκι ένα τάμα ψάρι): όχι μόνο
αναφέρεται στη θαλάσσια ενασχόληση των Ελλήνων, αλλά και στο τάμα που έχουν
κάνει οι κάτοικοι για καλύτερες μέρες. Στο τέλος της ενότητας βρίσκει μια γη ποθητή, μια στεριά ζωντανή, όπου μπορεί να χαρεί ο ερωτικός πόθος (τη ζωντανή στεριά
που ο πόθος χαίρεται ν’ ανοίγει): η πρώτη απόπειρα φυγής στην ελευθερία.
2η ενότητα: Στην ενότητα αυτή ο ποιητής μιλά σε πρώτο ενικό πρόσωπο. Δηλώνει
μια σειρά από ενέργειές του που αναζωογονούν το σώμα του και την ψυχή του. Τολμηρές εικόνες, επίσης, (χώνω το χέρι μου στις φυλλωσιές του ανέμου): ο άνεμος γίνεται χειροπιαστός. Τα φωτεινά χρώματα του Ελύτη επανέρχονται με τις επόμενες
εικόνες (οι λεμονιές… η γύρη… τα πράσινα πουλιά), χρώματα καλοκαιρινά, έντονα,
ζωηρά, χρώματα ζωής. Οι εικόνες, τα χρώματα, η δράση του τον οδηγούν σε έναν
όμορφο κόσμο, αισιόδοξο, κόσμο που γίνεται από την αρχή, καινούριο.

C

Εκφραστικά μέσα
Γλώσσα
Η γλώσσα είναι απλή δημοτική. Κυριαρχούν τα ρήματα και τα ουσιαστικά. Ο λόγος
είναι παρατακτικός.

Ύφος
Το ύφος είναι λυρικό με τα σχήματα λόγου, ζωντανό και παραστατικό με τις εικόνες.

Στιχουργική επεξεργασία
Το ποίημα διαρθρώνεται σε δύο στροφικές ενότητες άνισες μεταξύ τους. Οι στίχοι ποικίλουν ως προς τα μέτρα τους. άλλοι είναι ιαμβικοί: 1ος, 2ος, άλλοι τροχαϊκοί: 3ος-5ος.

Σχήματα λόγου
u

Μεταφορές: «πίνοντας ήλιο κορινθιακό, διαβάζοντας τα μάρμαρα, δρασκελίζοντας», «ο ψαλμός του ήλιου αποστηθίζει».
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Παρήχηση: του –ρ: πίνω νερό κόβω καρπό,
				
του –μ: φεύγω με μια ματιά ματιά πλατιά.
u Χιαστό: φεύγω με μια ματιά
				 Ματιά πλατιά
u Εικόνες: δρασκελίζοντας αμπέλια θάλασσες, σημαδεύοντας με το καμάκι ένα τάμα ψάρι, χώνω το χέρι μου στις φυλλωσιές του ανέμου κτλ.
u Συμβολισμός: σημαδεύοντας με το καμάκι ένα τάμα ψάρι.
u Αλληγορία: τη ζωντανή στεριά που ο πόθος χαίρεται.
u

απαντήσεις στις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου
1. Σε ποια σημεία του ποιήματος διακρίνεται η σχέση του ποιητή με τη φύση; Πώς
βιώνει τη σχέση αυτή ο ποιητής;
Σε όλο το ποίημα διακρίνεται η στενή σχέση του ποιητή με τη φύση. Στην πρώτη
στροφική ενότητα με τη χρήση των μετοχών (πίνοντας, δρασκελίζοντας, διαβάζοντας, σημαδεύοντας), στη δεύτερη στροφική ενότητα με συγκεκριμένες ενέργειες
(πίνω νερό, κόβω καρπό, χώνω το χέρι μου στις φυλλωσιές του ανέμου).
Τη σχέση του με τη φύση τη βιώνει με όλο του το είναι, με όλες του τις αισθήσεις: με
εικόνες οπτικές: (οι λεμονιές αρδεύουνε τη γύρη της καλοκαιριάς), ηχητικές: (στις φυλλωσιές του ανέμου), με την αφή του: (χώνω το χέρι μου), με τη γεύση του: (πίνω νερό).
2. Καταγράψτε με τη σειρά τις ενέργειες που κάνει ο ποιητής. Γιατί στο τέλος εμφανίζεται να «φεύγει»; Σε ποια κατεύθυνση υποτίθεται ότι κινείται;
Ο ποιητής από την αρχή του ποιήματος αναφέρει τις ενέργειες που κάνει: γεύεται
τον ήλιο (πίνοντας), μελετά την ιστορία (διαβάζοντας τα μάρμαρα), ανακαλύπτει
την ομορφιά του ελληνικού τοπίου (δρασκελίζοντας…), ψαρεύει και συγχρόνως κάνει τάμα στο Θεό (σημαδεύοντας με το καμάκι…) και τέλος βρίσκει τη στεριά που ο
ερωτικός πόθος υπάρχει, τη στεριά που ποθεί, στην ελευθερία και στον έρωτα.
Ο ποιητής θέλει να φύγει σ’ έναν κόσμο όμορφο, αναγεννημένο, νέο. να προσεγγίσει τον ερωτικό πόθο, την ελευθερία, τη ζωή.
3. Η συγγραφέας Λιλή Ζωγράφου χαρακτήρισε τον ποιητή Ελύτη «ηλιοπότη» [η
λέξη προέρχεται από το έργο του ποιητή Το Άξιον Εστί]. Ποια ειδική σημασία
έχει το ρήμα «πίνω» τις δύο φορές που το συναντάμε στο ποίημα;
Την πρώτη φορά που συναντάμε το ρήμα πίνω με τη μορφή μετοχής, μεταφορικά:
(πίνοντας ήλιο…), μας παραπέμπει σ’ αυτό ακριβώς το επίθετο του ποιητή: ηλιοπό13
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της. Ο Ελύτης αγαπά τον ήλιο της πατρίδας του, αγαπά το ξεχωριστό και ιδιαίτερο
φως που ο ελληνικός ήλιος σκορπά, τη θέρμη του, τη λαμπρότητά του. αυτόν τον
ήλιο γεύεται ο ποιητής. Τη δεύτερη φορά χρησιμοποιείται κυριολεκτικά. Ο ποιητής
απολαμβάνει τη φύση μέσα από την απλή, καθημερινή χρήση της: «πίνοντας νερό».

➧ Συμπληρωματικές ερωτήσεις
1. Να εντοπίσετε τις εικόνες στο παρακάτω απόσπασμα από το Ήλιος ο πρώτος και
να το συσχετίσετε με τους τελευταίους στίχους του αποσπάσματος του βιβλίου.
Νομίζετε ότι σχετίζονται και πώς;
Κάτω στης μαργαρίτας το αλωνάκι
Στήσαν χορό τρελό τα μελισσόπουλα
Ιδρώνει ο ήλιος τρέμει το νερό
Φωτιάς σουσάμια σιγοπέφτουνε
Στάχυα ψηλά λυγίζουνε τον μελαψό ουρανό.
Πέρα μες στα χρυσά νταριά κοιμούνται αγοροκόριτσα
Ο ύπνος τους μυρίζει πυρκαγιά
Στα δόντια τους ο ήλιος σπαρταράει
Απ’ τη μασχάλη τους γλυκά στάζει το μοσχοκάρυδο
Κι η άχνα πιωμένη με βαριές χτυπιές παραπατά
Στην αζαλιά στην έλισσα και στη μοσκοϊτιά!

2. Ποιες εικόνες του αποσπάσματος σάς έκαναν εντύπωση και γιατί;
3. Ποια συναισθήματα γεννιούνται στους αναγνώστες;
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