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Νεοελληνική Λογοτεχνία Θεωρητικής Κατεύθυνσης 
 
1. 
- Η ποιητική προσέγγιση του κόσµου µε τις αισθήσεις φαίνεται στο στίχο 4, καθώς ο 
ποιητής αναφέροντας τις λέξεις «µανταρίνι και άψινθο» δηλώνει δειγµατικά τη 
χλωρίδα της περιοχής και υποδηλώνει συνεκδοχικά τις λέξεις που αποτυπώνουν τον 
πολιτισµό της. Η εικόνα απευθύνεται στην όσφρηση και τη γεύση. Επίσης, στους 
στίχους 17-18 ο ποιητής φέρνει την κόρη σε επαφή µε στοιχεία της φύσης και 
µάλιστα µε στοιχεία της θάλασσας, γιατί εκεί κινείται η ποίησή του. 
 
-Η αναφορά στην ιστορική ελληνική πραγµατικότητα φαίνεται στο στίχο 3. Ο 
ποιητής αρχικά οδηγεί την κόρη στην κοιτίδα του αρχαίου ελληνικού πολιτισµού, την 
Ιωνία. εκεί γεννήθηκε και καλλιεργήθηκε και ο ποιητικός λόγος(έπος, λυρική ποίηση) 
και ο πεζός λόγος(ιστοριογραφία). Επίσης, εκεί βρίσκονται και οι αρχές τις 
φιλοσοφίας. Ο ποιητής θέλει η κόρη να αντλήσει όλα τα στοιχεία του αρχαίου 
ελληνικού πολιτισµού. Επίσης, η αναφορά στην ιστορική ελληνική πραγµατικότητα 
φαίνεται στους στίχους 10-11, 14, 22-23. 
 
- Η αναφορά στη θρησκεία φαίνεται στο στίχο 15-16, όπου ο ποιητής οδηγεί την 
κόρη να δεθεί µε την παράδοση της Ορθοδοξίας, που αποτελεί ξεχωριστό τοµέα του 
πολιτισµού. Η παράδοση της Βυζαντινής υµνολογίας αισθητοποιείται µε την 
υπερρεαλιστική εικόνα του στίχου 15 και την αναφορά δυο από τους πιο γνωστούς 
ύµνους της χριστιανικής λατρείας. 
 
-Η σχέση µε την ελληνική φύση φαίνεται στον τίτλο που αποτελεί και δοµικό 
στοιχείο του ποιήµατος. Η Μικρή Πράσινη Θάλασσα είναι ένα κορίτσι στο οποίο 
προσωποποιείται η θάλασσα του Αιγαίου, από την οποία ο Ελύτης εµπνέεται και την 
οποία υµνεί. Το επίθετο «πράσινη» µπορεί να αναφέρεται στο χρώµα αυτό που έχει η 
θάλασσα, ιδιαίτερα σε σηµεία βαθιά, ή στα δέντρα της ελληνικής φύσης. Eπίσης, η 
σχέση µε την ελληνική φύση φαίνεται στους στίχους 4, 7, 17, 18. 
 
- Το µυστήριο του φωτός  φαίνεται στο στίχο 7. Χαρακτηριστικό σύµβολο και µοτίβο 
της ποίησης του Ελύτη είναι ο ήλιος και το µυστήριο του φωτός. Ο ποιητής 
οδηγώντας την κόρη στα θεµελιακά στοιχεία της ζωής, θέλει να µας φανερώσει το 
µυστήριο και τη µεταφυσική διάσταση του ήλιου. 
 
2 .α. Ελεύθερος, ανισοσύλλαβος, ανοµοιοκατάληκτος στίχος: οι στίχοι δεν έχουν 
οµοιοκαταληξία και µέτρο 
    β. Απουσία σηµείων στίξης και έναρξη κάθε στίχου µε κεφαλαία γράµµατα. 
    γ. Εικόνες ασαφείς ως προς το περίγραµµά τους: (στίχος 15) 
    δ. Χρήση φράσεων – συµβόλων: µανταρίνι, άψινθος, κυριελέησον.  
 
3. Η Μικρή Πράσινη Θάλασσα είναι ένα κορίτσι στην ηλικία των δεκατριών χρονών, 
σε µια ηλικία που διαµορφώνεται ως γυναίκα, καθώς δεν έχει γνωρίσει ακόµα τον 
έρωτα. 
 Η οµορφιά και η δροσιά της φαίνονται στον τίτλο – επαναλαµβανόµενο στίχο του 
ποιήµατος «Μικρή Πράσινη Θάλασσα».  



 Η νιότη και η αθωότητά της δηλώνονται µε την ηλικία, καθώς τώρα διαµορφώνεται 
η προσωπικότητα της και υποδηλώνονται επίσης, µε το στίχο 13, ο οποίος 
υπαινίσσεται την αγνότητα της, αποτελώντας νοσταλγική εικόνα άλλης εποχής. 
 Ο έρωτας που δωρίζει και οι θαυµάσιες και µαγικές δυνάµεις που έχει και που 
ασκούν ευεργετικά σε όσους είναι έτοιµοι να τις δεχτούν φαίνονται στους στίχους 20-
24. Η κόρη – ποίηση αφού πήρε πλέον όλα τα στοιχεία της πρόσφατης και µακρινής 
ελληνικής παράδοσης και έγινε φορέας πολιτισµού, θα τα µεταγγίσει τώρα στη 
συνείδηση του ποιητή µέσω της ερωτικής επαφής – µύησης µαζί του. Έτσι, ο ποιητής 
θα έρθει σε επαφή µε τα στοιχεία αυτά, τα οποία θα αποτελέσουν τον πυρήνα της 
ποιητικής του υποδοµής. Η κόρη, δηλαδή, δρα ευεργετικά στον ποιητή, καθώς αυτός 
βιώνει την ελληνική παράδοση και τη µετουσιώνει σε ποίηση. 
 
4. Βασικός σταθµός στο ταξίδι της κόρης θεωρεί ο ποιητής τη Σµύρνη, που 
αντιπροσωπεύει την πρόσφατη παράδοση της Ιωνίας. Η κόρη, όµως, θα µπει στη 
Σµύρνη «απ’ το παράθυρο», δηλαδή κρυφά, γιατί η Σµύρνη πλέον δεν είναι ελληνική. 
Παρόλα αυτά, ο ελληνικός πολιτισµός εξακολουθεί να επιβιώνει εκεί ως µνήµη και 
ως αίσθηση ζωής, αφού µέσα στη Σµύρνη ανιχνεύει κανείς την ελληνική ιστορία. Η 
ηλικία και η αθωότητα της κόρης υποδηλώνεται εδώ µε το στίχο 13 που αποτελεί 
εικόνα από άλλη εποχή. 
Στη συνέχεια ο ποιητής οδηγεί την κόρη να δεθεί µε την ορθόδοξη παράδοση που 
είναι σηµαντικός τοµέας του ελληνικού πολιτισµού, ώστε να πάρει και από εκεί 
σηµαντικά στοιχεία που θα τη διαµορφώσουν και θα την ολοκληρώσουν. Η ορθόδοξη 
παράδοση γίνεται αισθητή µε την εικόνα του στίχου 15, που µπορεί να µας θυµίζει 
τους αντικατοπτρισµούς του φωτός στον τρούλο της Αγια – Σοφιάς και µε τους 
ύµνους που αναφέρονται στο στίχο 16. Τέλος, η µαθητεία της κόρης θα ολοκληρωθεί 
µε την επαφή της µε στοιχεία της φύσης(στίχος 17-18), στοιχεία της θάλασσας, και 
θα επιστρέψει από την Ιωνία.  
 
5. Και στα δυο έργα έχουµε γυναικείες παρουσίες που περιγράφονται όµορφες και 
δροσερές, καθώς χαρακτηρίζονται από στοιχεία της ελληνικής φύσης και πιο 
συγκεκριµένα στοιχεία από τοπία θαλασσινά: «Μικρή Πράσινη Θάλασσα – Κυρά, 
κυρά θαλασσινή και στεριανή µε τα λουλουδιασµένα µάγουλα». 
Ο ήλιος και το φως, επίσης, κυριαρχούν και στα δυο ποιήµατα: « Να γυρίσεις τον 
ήλιο και ν’ ακούσεις – σφίγγοντας µες στο µπούστο σου την κάψα του Αλωνάρι, 
κυνηγηµένη απ’ του ήλιου τις χρυσόµυγες» : και οι δυο γυναίκες αισθάνονται τον 
ήλιο και βιώνουν τη µεταφυσική του διάσταση. 
Επιπλέον, και στα δυο έργα βρίσκουµε χαρακτηριστικές εικόνες από θαλασσινά 
τοπία:  
«Με λίγο βοριά λίγο λεβάντε  
 κύµα το κύµα να γυρίσεις πίσω –  
κρατώντας στην ποδιά σου ένα καράβι – µικροκάραβο ,  
πότε σαν Παναγιά Αιγιοπελαγίτισσα ντυµένη µ’ ένα δίχτυ».              
Ο Ελύτης θεωρείται άλλωστε ποιητής του Αιγαίου, αλλά και στο έργο του Ρίτσου η 
αναφορά στη θάλασσα του Αιγαίου αξίζει να παρατηρηθεί. 
Αξίζει να σηµειώσουµε ακόµα το θρησκευτικό στοιχείο και στα δυο έργα: «Από τα 
κυριελέησον και τα ∆οξα Σοι – σαν Παναγιά Αιγιοπελαγίτισσα». 
Τέλος, αισθητό γίνεται και στα δυο έργα το ερωτικό στοιχείο καθώς στον Ελύτη 
έχουµε την ερωτική επαφή – µύηση µε την Μικρή Πράσινη Θάλασσα, ενώ στο 
ποίηµα «Η Κυρά των Αµπελιών» ο Ρίτσος στο τέλος του ποιήµατος αναρωτιέται για 
την άνθιση της αγάπης στην ηρωίδα του. 



 Και στα δυο ποιήµατα οι ηρωίδες βιώνουν την ελληνική φύση και αποκοµίζουν τα 
δώρα της. 
 

Επιµέλεια 
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