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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 
Α∗. Το ποίηµα αποτελείται από τρεις υπερρεαλιστικές – ιδεοπλαστικές εικόνες: 
• Πρώτη εικόνα (στ. 1-3): «Ένας µπαξές γεµάτος αίµα / είν’ ο ουρανός / και λίγο χιόνι». 

Η πρώτη αυτή εικόνα φαίνεται πως πηγάζει από τις µνήµες και τις εµπειρίες του 
ποιητή των πρόσφατων τότε πολεµικών γεγονότων (αλβανικό µέτωπο, Β΄ παγκόσµιος 
πόλεµος, ελληνικός Εµφύλιος). Κυριαρχείται από την παρουσία των χρωµάτων, κατά  
βάση του κόκκινου και του λευκού.. Ο «µπαξές», που είναι «γεµάτος αίµα», παραπέ-
µπει σε έναν κόσµο τροµακτικό, βίαιο, νοσηρό, έναν κόσµο πολέµου, αγριότητας και 
σφαγής. Ταυτόχρονα, είναι ο κόσµος ο υλιστικός, ο αντιπνευµατικός. Με λίγα λόγια, 
είναι ο κόσµος της καθηµερινότητας, η πραγµατικότητα µέσα στην οποία κινείται 
ο σύγχρονος άνθρωπος. Αυτές οι συνθήκες είναι που σχεδόν έχουν εξαφανίσει το 
λευκό του χιονιού, το οποίο δείχνει να συµβολίζει την αγνότητα, την προσδοκία, την 
αισιοδοξία και τη µικρή ελπίδα, που υπάρχει ακόµη και αντιστέκεται. Συνδυάζο-
ντας τον ουρανό µε τον τίτλο όλης της συλλογής, φαίνεται να είναι “ο άλλος δρόµος 
που οδηγεί στη χαρά”, στην ψυχική δηλαδή ικανοποίηση και στην πνευµατική πλη-
ρότητα. ∆είχνει να ταυτίζεται µε έναν ανώτερο κόσµο, όπου κυριαρχούν υψηλές ιδέες 
και ιδανικά, όπως η δικαιοσύνη, η ισότητα και η ελευθερία. Είναι ο κόσµος µακριά 
από την πραγµατικότητα, όπου την πρώτη θέση έχει το όνειρο και η φαντασία. Ένας 
τέτοιος κόσµος είναι ο χώρος του πνευµατικού πολιτισµού και της ποίησης ειδικό-
τερα, ο οποίος µπορεί να αποτελέσει την εναλλακτική προοπτική µέσα στη βίαιη και 
αντιπνευµατική καθηµερινότητα. Και αυτός ο κόσµος όµως απειλείται από τη νοση-
ρότητα και το υλιστικό πνεύµα της πραγµατικότητας κι έτσι το «λίγο χιόνι», η ελπίδα 
δηλαδή, κινδυνεύει να χαθεί µέσα στο άφθονο αίµα. 

• ∆εύτερη εικόνα (στ. 4-6): «έσφιξα τα σκοινιά µου / πρέπει και πάλι να ελέγξω / τ’ α-
στέρια» Με τη δεύτερη αυτή εικόνα του ποιήµατος καταλαβαίνουµε πως ελεγκτής 
είναι ο ίδιος ο ποιητής, κάτι που γίνεται αντιληπτό από τη χρήση του α΄ προσώπου. 
Η πρόταση «έσφιξα τα σκοινιά µου» θέλει να δηλώσει πως ο ποιητής-ελεγκτής ετοι-
µάζεται για ένα δύσκολο και ταυτόχρονα απαιτητικό εγχείρηµα, εκφράζοντας παράλ-
ληλα την ετοιµότητά του, την αποφασιστική του θέληση λίγο πριν από την προσπά-
θειά του αυτή. Η βουλητική πρόταση των στ. 5-6 αποτυπώνει αλληγορικά το χρέος 
του ποιητή: είναι ώρα ευθύνης και πρέπει να ανέλθει από τη γη στον ουρανό, από τη 
λογική στη φαντασία, από τη βίαιη και αντιποιητική καθηµερινότητα στον πνευ-
µατικό χώρο, για να αναζητήσει εκεί τη χαρά. Αυτό το πέρασµα δε θα το κάνει, για 
να βιώσει την προσωπική και µόνο πληρότητα. Έχει χρέος ως άλλος ελεγκτής, ως 
πρωτοπόρος και οδηγός, να κατευθύνει σε αυτό τον άλλο δρόµο και όλους τους κα-
θηµερινούς ανθρώπους, που θέλουν να γνωρίσουν τον ουρανό και µόνοι τους δε θα 
µπορούσαν να πραγµατοποιήσουν αυτό το άλµα και να ξεφύγουν από τον αισθητό 
κόσµο. Όσο για «τ’ αστέρια» δείχνουν να ταυτίζονται µε το «λίγο χιόνι», είναι δηλαδή 
η µικρή λάµψη, η φωτεινή ελπίδα που ακόµη υπάρχει και επειδή αναφερόµαστε στο 
χρέος ενός ποιητή, πιθανόν µε αυτά να θέλει να κάνει λόγο για τα ίδια τα ποιήµατα. 

                                                
∗ Με διευκρίνιση που εστάλη στους εξεταζόµενους δεν ήταν υποχρεωτική η ανάλυση των τριών εικόνων 
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• Τρίτη εικόνα (στ. 7-11): «εγώ / κληρονόµος πουλιών / πρέπει / έστω και µε σπασµέ-
να φτερά / να πετάω.» (βλ. ερώτηση Γ) 

 
Β1 
α) Η παρουσία χρωµάτων και ευρύτερα εικαστικών στοιχείων είναι µεν χαρακτηριστική της 

σαχτουρικής ποίησης, ωστόσο στον «Ελεγκτή» λείπει η άµεση αναφορά σε συγκεκριµέ-
να χρώµατα καθώς αυτά υποκρύπτονται. 

 
 Έτσι, στο «µπαξέ» λανθάνει το πράσινο, στο «αίµα» το κόκκινο, στον «ουρανό» το γαλά-

ζιο και στο «χιόνι» το λευκό. Το κόκκινο έχει σχεδόν πνίξει κι εξαφανίσει το λευκό. Συ-
νυπάρχει µε το πράσινο του µπαξέ και το γαλάζιο που φυσιολογικά χαρακτηρίζει τον ου-
ρανό, εδώ όµως εκλείπει λόγω της κυριαρχίας του αίµατος. 

 
β) Το κόκκινο, που µπορεί να λάβει ποικίλους συµβολισµούς, στο ποίηµα συµβολίζει έναν 

κόσµο τροµακτικό, βίαιο, νοσηρό, έναν κόσµο πολέµου, αγριότητας, σφαγής. Ταυτόχρο-
να, παραπέµπει στον υλιστικό και αντιπνευµατικό κόσµο, στον κόσµο της καθηµερινότη-
τας, στην πραγµατικότητα µέσα στην οποία κινείται ο σύγχρονος άνθρωπος. Αυτές οι 
συνθήκες είναι που σχεδόν έχουν εξαφανίσει το λευκό του χιονιού, το οποίο δείχνει να 
συµβολίζει την αγνότητα, την προσδοκία, την αισιοδοξία και τη µικρή ελπίδα που υπάρ-
χει ακόµη και αντιστέκεται. Το πράσινο είναι το χρώµα της ελπίδας, όπως επίσης και το 
γαλάζιο, το οποίο είναι σπάνιο στο σύνολο της σαχτουρικής ποίησης και ως εκ τούτου 
πολύτιµο. 

 
B2  
Οι τίτλοι στον Σαχτούρη είναι συνήθως ουσιαστικά συνοδευόµενα από ένα οριστικό άρθρο. 
Αυτός είναι ένας τρόπος για να ορίσει ο ποιητής το χώρο του, ώστε να προετοιµαστεί ο ανα-
γνώστης της ποίησης του για την είσοδο στον µαγικό του κόσµο, όπου κατά κανόνα παρακο-
λουθεί µια παράξενη και ωστόσο γοητευτική µικρή ποιητική ιστορία. (Σχόλιο σχολικού βι-
βλίου σελ. 78). 
 
Από το συµβολικό, λοιπόν, τίτλο, ο οποίος κινείται και αυτός µε τη σειρά του, όπως και το 
σύνολο άλλωστε του ποιήµατος, στο πλαίσιο ενός εξωλογικού χώρου, όπου κυριαρχεί η τολ-
µηρή φαντασία, γίνεται αντιληπτή εξαρχής η ταύτιση του ποιητή µε τον ελεγκτή, κάτι που 
πιστοποιείται από το στ. 5 («να ελέγξω»). Ο ποιητής, όπως διαφαίνεται από το περιεχόµενο 
του ποιήµατος, πρέπει σαν ελεγκτής – ουράνιος µηχανοδηγός να βρίσκεται σε εγρήγορση, 
ώστε να ελέγχει το φως των αστεριών. Χρειάζεται να υπογραµµιστεί ότι ο τίτλος, που περιο-
ρίζεται στο οριστικό άρθρο «ο» και το ουσιαστικό «ελεγκτής» συµπυκνώνει το περιεχόµενο 
του ποιήµατος και είναι δηλωτικός του σαχτουρικού τρόπου γραφής, ο οποίος έχει ως χαρα-
κτηριστικό γνώρισµα είναι την κυριαρχία ουσιαστικών και ρηµάτων που προσδίδουν στον 
ποιητικό του λόγο πυκνότητα και βάθος. 
 
Γ 
Στη µεταφορική αυτή υπερρεαλιστική εικόνα το «εγώ» και το «πρέπει» αυτονοµούνται και 
καταλαµβάνουν από ένα στίχο το καθένα, για να φανεί πως ο ποιητής νιώθει θεµατοφύλακας 
αξιών, αποδεχόµενος το βαρύ χρέος του, που στο συγκεκριµένο σηµείο δηλώνεται αλληγορι-
κά µε το ρήµα «πετάω». Ο ίδιος αυτοχαρακτηρίζεται «κληρονόµος πουλιών», µεταφορά που 
δηλώνει πως, όπως τα πουλιά µπορούν να πετάνε από τη γη ψηλά στον ουρανό, έτσι και ο 
ποιητής οφείλει να ανέρχεται από τον αισθητό κόσµο της πραγµατικότητας σε αυτόν της φα-
ντασίας και της πνευµατικής δηµιουργίας. Ταυτόχρονα µε τη φράση αυτή ο Σαχτούρης δη-
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λώνει πως ο ίδιος αισθάνεται συνεχιστής -κληρονόµος- µιας ποιητικής παράδοσης και οφεί-
λει να ανταποκριθεί στις ευθύνες αυτού του ρόλου.  
 
Η εµφατική χρήση του «πρέπει» κάνει ξεκάθαρο πως περιθώρια για οποιαδήποτε ολιγωρία 
δεν υπάρχουν. Όσο για την εικόνα µε τα «σπασµένα φτερά» εκφράζει παραστατικά την ψυχι-
κή διάθεσή του και τις πολλές αντικειµενικές δυσκολίες, που πρέπει να υπερνικήσει ο ποιη-
τής µέσα στο υλιστικό περιβάλλον που κινείται. Ο ίδιος λοιπόν µπορεί να αισθάνεται πληγω-
µένος από τη βίαιη και αντιποιητική πραγµατικότητα, οφείλει όµως να φέρει σε πέρας το κα-
θήκον του.  
 
∆.  
Τα δύο ποιήµατα ανήκουν στην ευρεία οµάδα των “ποιηµάτων για την ποίηση”, τα οποία 
σχολιάζουν µάλιστα την ποιητική ιδιότητα στους δύσκολους καιρούς. Στο ποίηµα του Σα-
χτούρη ο ποιητής λανθάνει πίσω από την ιδιότητα του ελεγκτή (στ. 5), ενώ στο ποίηµα του 
Ρίτσου το υποκείµενο παραµένει ανώνυµο και χωρίς ιδιότητα, ωστόσο υπονοείται η ποιητική 
παρουσία («Πάλεψε µε τις λέξεις»).  
 
Ο Σαχτούρης αξιοποιώντας τις υπερρεαλιστικές εικόνες και τα σύµβολα ταυτίζει το ποιητικό 
δηµιούργηµα µε τα αστέρια (στ. 5-6)· στον Ρίτσο πάλι, ο οποίος συνδυάζει κυριολεκτικό και 
µεταφορικό λόγο, γίνεται άµεση αναφορά στις λέξεις ως καρπό της ποιητικής δράσης («Πά-
λεψε µε τις λέξεις»). Οι δύο δηµιουργοί γνωρίζουν ότι χρέος του κάθε ποιητή είναι η διαφύ-
λαξη των υψηλών αξιών και των πνευµατικών ιδανικών προκειµένου να εξασφαλισθεί ένα 
καλύτερο µέλλον. Για τον Σαχτούρη στόχος είναι η διαφύλαξη του ουρανού (στ.1-3), ενώ ο 
Ρίτσος αναφέρεται σε µικρά, πολύτιµα στοιχεία πάνω στα οποία στηρίζεται η καθηµερινότη-
τα και ο κόσµος µας («Έδωσε… σηµαίες»). Το γεγονός ότι οι καιροί είναι δύσκολοι και ο 
ποιητής συχνά λυγίζει φαίνεται από τα «σπασµένα φτερά» του Σαχτούρη, ο οποίος παρ’ όλα 
αυτά οφείλει να πετάει προς ένα µατωµένο ουρανό (στ. 1-2 & 11). Επίσης αποτυπώνεται και 
στην αναφορά του Ρίτσου σε µία κατάσταση πάλης, µε µόχθο και εγκαρτέρηση, ενώ ακούγο-
νται «ολονύχτιοι στεναγµοί» και ο ποιητής βάλλεται από βέλη στα γυµνά πλευρά του («Πά-
λεψε», «Πλούτισε … εγκαρτέρηση», «Τώρα … πλευρά του»). Άλλωστε, η εσωτερική κάµψη 
του ποιητή δεν είναι µόνο µία κατάσταση που πρέπει οπωσδήποτε να υπερβεί (στ. 10-11), 
αλλά επιπλέον αποτελεί στοιχείο που µαρτυρά την αξία του µόχθου του («άλλα παράσηµα … 
πλευρά του»). Η διαδικασία προσέγγισης του δύσκολου στόχου υποδηλώνεται µε τις φράσεις 
«έσφιξα τα σκοινιά µου» στον «Ελεγκτή» και «Σκαλί σκαλί ανέβηκε την πέτρινη τεράστια 
σκάλα» στην «Ανταπόδοση».  
 
Τέλος, αξιοσηµείωτη είναι και στα δύο ποιήµατα η συµβολική παρουσία χρωµάτων, που εν 
µέρει µάλιστα ταυτίζονται. Στον Σαχτούρη συνυπάρχουν το πράσινο του µπαξέ, το κόκκινο 
του αίµατος, το γαλάζιο του ουρανού και το λευκό του χιονιού (στ. 1-3), ενώ στον Ρίτσο γί-
νεται λόγος για το γαλάζιο, το κόκκινο και το κίτρινο ως στοιχεία που πρέπει να διαφυλα-
χθούν («στο γαλάζιο … κίτρινο»). Φαίνεται, βέβαια, ότι ο συµβολισµός του κόκκινου διαφο-
ροποιείται, αφού για τον Σαχτούρη συµβολίζει την κάθε είδους βία, τη στιγµή που για τον 
Ρίτσο έχει θετική και αισιόδοξη φόρτιση.  
 


