
ΠΥ
ΡΗ
ΝΑ
Σ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ’ ΤΑΞΗΣ 
ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΜΑΙΟΥ 2009 
  ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 
 
 

ΜΙΛΤΟΣ ΣΑΧΤΟΥΡΗΣ, «Ο ΕΛΕΓΚΤΗΣ» 
 

 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 
Α.  Η «ιδεοπλαστική» εικόνα:  κυρίαρχη τεκτονική μονάδα των ποιημάτων του, ο 

εκφραστικός Άτλαντας στη σαχτουρική ποίηση, καθώς υποβαστάζει τη δομή της 
ποιητικής και των ποιημάτων του. Στο εξεταζόμενο ποίημα οι εικόνες είναι τρεις 
και μάλιστα υπερρεαλιστικές, καθώς παρατηρούμε να είναι – αποτελούν εικόνες 
φανταστικές (απομακρυσμένες από οποιοδήποτε ρεαλιστικό υπόβαθρο)  

 
1η εικόνα: «Ένας μπαξές … και λίγο χιόνι» 

(η ιδεοπλαστική εικόνα και σκηνή του κακοποιημένου ουρανού). 
 

2η εικόνα: «έσφιξα τα σκοινιά μου… τ’ αστέρια» 
  (η ιδεοπλαστική εικόνα του ουράνιου μηχανοδηγού) 
 
3η εικόνα: « εγώ …. να πετάω» 

(η ιδεοπλαστική εικόνα του ποιητή ως κληρονόμου πουλιών που 
οφείλει να αίρεται πάνω απ’ τη γη ακόμη και με σπασμένα φτερά 
(βλέπε τραυματικές εμπειρίες πολέμων)) . 

 
Β.1 α)  Η ποίηση του Σαχτούρη είναι εικόνες και μάλιστα χρωματιστές. Τα χρώματα 

που παρατηρούνται στον Ελεγκ τή  είναι το κόκκινο («γεμάτος αίμα»),  
το γαλάζιο («ο ουρανός»), το λευκό-άσπρο («και λίγο χιόνι») και το μαύρο, 
το οποίο υπονοείται συμβολίζοντας το θάνατο. 

 

Β.1 β)  το κόκκινο  δηλώνει ζεύγη αντιθετικά, όπως τη ζωή και το θάνατο
.
  εδώ 

παραπέμπει στην τραυματική εμπειρία των μεταπολεμικών 
χρόνων και ιδίως στον Εμφύλιο πόλεμο που κρίθηκε υπαίτιος για 
το θάνατο πολλών ανθρώπων. 

το γαλάζιο  αναφέρεται στον ουρανό
.
 συμβολίζει την ελευθερία και τη 

λύτρωση (ας μη ξεχνάμε πως είναι ο χώρος όπου 
κατοικοεδρεύουν οι ηθικοπνευματικές αξίες) 

το άσπρο  αναφέρεται στην αγνότητα και την ηρεμία, συμβολίζει την 
αθωότητα που τείνει να εκλείψει από τη ζωή των ανθρώπων 

το μαύρο  συμβολίζει τη σιωπή και το θάνατο. 
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Β.2  βλέπε σχολικό βιβλίο, σελίδα 78 
 

 «Οι τίτλοι στον Σαχτούρη είναι συνήθως ουσιαστικά συνοδευόμενα από 
ένα οριστικό άρθρο. Αυτός είναι ο τρόπος για να ο ρ ί σ ε ι  ο ποιητής το 
χώρο του, ώστε να προετοιμαστεί ο αναγνώστης της ποίησής του για την 
είσοδο στον μαγικό του κόσμο, όπου κατά κανόνα παρακολουθεί μία 
παράξενη και ωστόσο γοητευτική μικρή ποιητική ιστορία». 

 
 βλ. δεοντολογικό ύφος: ο ποιητής ορίζει  το χρέος του, να λειτουργήσει 
δηλαδή ως διαμεσολαβητής που θα ελέγξει το φως των αστεριών, ώστε 
να μην σβήσουν τα αστέρια, να μη σταματήσει η επικοινωνία των 
ανθρώπων με τον ουρανό. 

 
 
Γ.   

 Αποτελεί την 3η ιδεοπλαστική εικόνα που περιέχει τη δεύτερη κατά σειρά 
βουλητική πρόταση η οποία ορίζει ως χρέος του ποιητή να αίρεται πάνω 
απ’ τη γη με κατεύθυνση τον ουρανό (ουρανός = πάγιο αίτημα στην 
ποίηση του Σαχτούρη) 

 «κληρονόμος πουλιών» : ο ποιητής είναι το πλέον αρμόδιο άτομο για 
την υλοποίηση του χρέους, λόγω της ευαίσθητης φύσης του (φύση 
ελεύθερη και δημιουργική – η ψυχή του δεν υποτάσσεται, αλλά πετά 
ελεύθερη σαν τα πουλιά, για να διεκδικήσει τον ουρανό). 

 «έστω και με σπασμένα φτερά»: η φράση υποδηλώνει τον ψυχικό του 
τραυματισμό από μία εποχή γεμάτη μίση και θάνατο (βλέπε εμφύλιο) 
αλλά και από τις αντικειμενικές δυσκολίες που η ίδια η αποστολή του 
περικλείει 

 
Δ.  Και τα δύο ποιήματα αναφέρονται στο ρόλο του ποιητή (ποιήματα για την 

Ποίηση)
.
 ο ποιητής παρουσιάζεται ως υπεύθυνος δημιουργός και η ποίηση/ το 

ποίημα ως πράξη ευθύνης. 
Στον «Ελεγκτή», ο ποιητής οφείλει ως κληρονόμος πουλιών να ίπταται μέχρι 
τον ουρανό, όπου κατοικοεδρεύουν τα αστέρια, δηλαδή οι ηθικοπνευματικές 
αξίες, και να φροντίζει να διατηρήσει το φως των αστεριών αναμμένο. Αξίζει να 
σημειωθεί πως η δυσκολία επίτευξης του στόχου-έργου του είναι μεγάλη, 
καθώς οι αντικειμενικές συνθήκες είναι κρίσιμες («γεμάτος αίμα είν’ ο 
ουρανός») (βλ. τραυματική εμπειρία πολέμου- οι άνθρωποι απομακρύνονται 
από τις ηθικοπνευματικές αξίες) αλλά και ο ίδιος ο ποιητής είναι ψυχολογικά 
τραυματισμένος («σπασμένα φτερά»)  
Στο ποίημα του Γ. Ρίτσου «Ανταπόδοση», ο ποιητής –υπεύθυνος δημιουργός 
με την ποίησή του κατάφερε να παλέψει «με τις λέξεις, με το χρόνο, με τα 
πράγματα» και να χαρίσει στους ανθρώπους την αρετή της εγκαρτέρησης, της 
υπομονής για αυτό που θα ανατείλει και θα αποτελεί το αποτέλεσμα του 
μόχθου. Ο Ρίτσος, ως ποιητής στρατευμένος, δούλεψε σκληρά, αργά και 
σταθερά για ν’ ανέβει «σκαλί σκαλί » τη σκάλα που ήταν «τεράστια» και 
«πέτρινη». 
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Οι δύο επιθετικοί προσδιορισμοί υποδηλώνουν τη δυσκολία επίτευξης του 
έργου του, δυσκολία που αντανακλάται και στη φράση «άλλα παράσημα… 
πλευρά του». Ο ποιητής πέτυχε το στόχο του, έφτασε στο τέλος της σκάλας με 
«γυμνά πλευρά» λόγω της αντιξοότητας των κοινωνικοπολιτικών συνθηκών κι 
εκεί δέχεται ως ανταπόδοση τα βέλη του κόσμου, ο οποίος προφανώς δεν 
κατανοεί τη σημασία του έργου του.  

 
ΚΟΙΝΑ ΘΕΜΑΤΑ:    αναφορά σε χρώματα (χρήση χρωμάτων) 

  ανοδική κίνηση (πέταγμα στον ουρανό- άνοδος σκάλας) 
 
ΔΙΑΦΟΡΑ  Ο Ρίτσος παρουσιάζεται να έχει ολοκληρώσει την αποστολή 

του, ενώ ο Σαχτούρης προετοιμάζεται να υλοποιήσει « και 
πάλι» το χρέος του για επικοινωνία των ανθρώπων με τον 
ουρανό. 




