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Á  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Á
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1 Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ Η ΦΥΣΗ 
ΠΟΛΗ – ΥΠΑΙΘΡΟΣ

1
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΟΣΙΝΗΣ

Θαλασσινά τραγούδια

Ο ποιητής και η εποχή του

Ο Γεώργιος Δροσίνης γεννήθηκε το 1859 στην Αθήνα. Γράφτηκε στη Νομική Σχο-
λή αλλά στη συνέχεια μεταγράφτηκε στη Φιλοσοφική έπειτα από προτροπή του 
Ν. Πολίτη. Από το 1885 ως το 1888 σπούδασε Ιστορία της Τέχνης σε πανεπιστήμια 
της Γερμανίας (Λειψία, Δρέσδη, Βερολίνο), χωρίς να πάρει πτυχίο. Γύρισε στην 
Ελλάδα και ανέλαβε τη διεύθυνση του περιοδικού Η Εστία. Υπήρξε γραμματέας 
του Συλλόγου προς διάδοση ωφέλιμων βιβλίων και τακτικό μέλος της Ακαδημίας 
Αθηνών από το 1926. Το 1918 αγόρασε με τον αδελφό του το σπίτι του θείου τους 
στην Κηφισιά, όπου έμεινε μόνιμα από το 1939 (έπαυλη Αμαρυλλίς) μέχρι το τέ-
λος της ζωής του το 1951.

Ο Δροσίνης ασχολήθηκε με την πεζογραφία και την ποίηση. Σημαντικότερο 
ωστόσο θεωρείται το ποιητικό του έργο. Άρχισε να δημοσιεύει τα πρώτα ποιή-
ματά του το 1878 στην εφημερίδα Ραμπαγάς με το ψευδώνυμο «Αράχνη». Ανή-
κε στη γενιά του 1880 (Νέα Αθηναϊκή Σχολή) με ηγετική μορφή τον Κωστή 
Παλαμά, που πάλευε για την καθιέρωση της δημοτικής γλώσσας ως επίσημης 
γλώσσας της λογοτεχνίας. Τα πεζογραφικά έργα του Δροσίνη εντάσσονται 
στον χώρο της ηθογραφίας και απεικονίζουν σκηνές από την αγροτική ζωή, 
ήθη, έθιμα και παραδόσεις της υπαίθρου. Μερικές ποιητικές συλλογές του εί-
ναι: Ιστοί αράχνης (1880), Σταλακτίται (1881), Ειδύλλια (1884), Φωτερά σκοτά-
δια (1915), Θα βραδιάζει (1930), Φευγάτα χελιδόνια (1936), Σπίθες στη στάχτη 
(1940) κ.ά.
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ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑΓεώργιος Δροσίνης

Το θέμα του έργου – Περιληπτική απόδοση 

Το ποίημα «Θαλασσινά τραγούδια» προέρχεται από τη συλλογή Ειδύλλια, την 
τρίτη ποιητική συλλογή του Δροσίνη, που κυκλοφόρησε το 1884 και αποτέλεσε 
σταθμό για την εποχή, αφού τα ποιήματα που περιέχονται σ’ αυτήν, αν και άτεχνα 
τα περισσότερα, δείχνουν φανερά τη στροφή προς την ελληνική φύση και ζωή. 
Αυτό σημαίνει και ο τίτλος της ποιητικής συλλογής Ειδύλλια: μικρά ποιήματα 
εμπνευσμένα από τη φυσική ζωή και τον έρωτα. 

Θέμα του συγκεκριμένου ποιήματος είναι το θαλασσινό τοπίο με όλη την 
ομορφιά του και ό,τι το συνθέτει: με τη θάλασσα, τον μπάτη, τον ήλιο, τους γλά-
ρους, τα ψάρια, τα καράβια.

Δομή 

[Ο χώρος και ο χρόνος] 
Στο ποίημα απεικονίζεται λυρικά ο κόσμος της θάλασσας. Ο χρόνος φαίνεται ότι 
είναι καλοκαίρι, εποχή στην οποία η θάλασσα είναι στην πιο «γαλανή» και ήρεμη 
μορφή της, ο ήλιος τη ζεσταίνει και το γλυκό αεράκι τη δροσίζει.

[Η δομή του έργου]
Το ποίημα αποτελείται από 32 στίχους, που κατανέμονται σε τέσσερις οκτάστιχες 
στροφές. Κάθε στροφή μπορεί να αποτελέσει μία χωριστή ενότητα: 
1η ενότητα (στ. 1-8): Ο μπάτης, η θάλασσα, ο ήλιος και το παιχνίδι των ψαριών 
2η ενότητα (στ. 9-16): Το παιχνίδι του δελφινιού
3η ενότητα (στ. 17-24): Το πέταγμα των γλάρων
4η ενότητα (στ. 25-32): Τα άσπρα καράβια

Ερμηνευτική προσέγγιση
1.  Σε κάθε στροφή κυριαρχεί μια μορφή του θαλασσινού κόσμου. Bρείτε ποια 

είναι αυτή σε κάθε περίπτωση και περιγράψτε τη συμπεριφορά της.
Ο ποιητής παρουσιάζει τον κόσμο της θάλασσας σε εικόνες. Σε κάθε στρο-
φή κυριαρχεί ένα τουλάχιστον στοιχείο του θαλασσινού κόσμου. Στην 
πρώτη στροφή γίνεται αναφορά στον μπάτη, το δροσερό αεράκι που ρυ-
τιδώνει ελαφρά τη θάλασσα. Ευεργετική όμως επίδραση δέχεται η θάλασ-
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ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ

σα και από τον ήλιο, που καθρεφτίζεται στα γαλάζια νερά της. Το λαμπύ-
ρισμα που δημιουργείται δίνει την αίσθηση ότι χρυσά ψάρια τινάζονται 
στην επιφάνειά της και παίζουν με τα ασημένια κύματά της. 

Στη δεύτερη στροφή περιγράφεται το παιχνίδι ενός δελφινιού που ανα-
πηδά στα κύματα ακολουθώντας ένα καράβι, αφροστεφανωμένο και γορ-
γόφτερο. Ο ποιητής αποτυπώνει τη ζωντάνια του και το καμαρωτό τίναγμά 
του μέσα στους αφρούς των κυμάτων με τα επίθετα τρελό και γοργόφτερο. 
Με τον χαρακτηρισμό της θάλασσας το άτι που του αποδίδει ο ποιητής τονίζε-
ται ο περήφανος χαρακτήρας του. 

Στην τρίτη στροφή ο ποιητικός φακός εστιάζει στους γλάρους που πε-
τούν ανάμεσα στα ξάρτια ενός καραβιού αναζητώντας την τροφή τους με 
παιχνιδιάρικες βουτιές στα νερά. 

Στην τέταρτη στροφή ο κόσμος της θάλασσας διαπλέκεται με τον κόσμο 
της στεριάς. Ο ποιητής επικεντρώνεται στα καράβια, που ταξιδεύουν μέσα 
στη θάλασσα με τα άσπρα τους πανιά ανοιγμένα και μοιάζουν με άσπρα 
προβατάκια σε κάμπο.

2.  Ποια συναισθήματα του ποιητή εκφράζονται στο ποίημα; 
Ο ποιητής θαυμάζει, χαίρεται και καμαρώνει για την ελληνική φύση, ιδίως για τις 
ομορφιές του θαλασσινού τοπίου και για όλα τα στοιχεία που το συναποτελούν: 
τον ήλιο, το αεράκι, τα ψάρια, τους γλάρους, τα καράβια κ.ά. Αγκαλιάζει με αγά-
πη τη θάλασσα και τον κόσμο της και την απεικονίζει με γλαφυρές και λυρικές 
εικόνες. Όλα είναι όμορφα, χαρούμενα, λαμπερά, ήρεμα και αντανακλούν την 
ψυχική διάθεση του ποιητή. Το χαρωπό και ζωντανό ύφος του ποιήματος αποτυ-
πώνει και τον γενικότερο ενθουσιασμό του γι’ αυτό που περιγράφει.

3.  Να επισημάνετε τους εκφραστικούς τρόπους του ποιήματος. Ποια η λει-
τουργία τους στο ποίημα και ποια αίσθηση δημιουργούν; 

Στο ποίημα κυριαρχούν οι μεταφορές, που προσδίδουν ομορφιά στο ποίημα, 
ανατρέποντας τη συμβατική χρήση των λέξεων ή φράσεων και προσθέτοντας 
λυρισμό στον λόγο: γλυκά φυσά ο μπάτης, η θάλασσα δροσίζεται, ο ήλιος καθρε-
φτίζεται, ψαράκια χρυσοφτέρωτα, κύματ’ ασημένια, τρελό δελφίνι, γοργόφτερο 
πετάει, της θάλασσας το άτι, με τους αφρούς του ζώνεται, χιονοπλασμένοι γλάροι. 
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Επίσης, σημαντικές είναι και οι παρομοιώσεις, που οπτικοποιούν το ποίη-
μα, το αισθητοποιούν και το κάνουν πιο προσιτό στον αναγνώστη, προσδίδο-
ντάς του δυναμισμό και ένταση: λες πως παίζουν, σαν να καμαρώνεται, σαν 
άσπρα προβατάκια. 

Με τις προσωποποιήσεις, τα στοιχεία της φύσης γίνονται παραστατικά, 
αποκτώντας ανθρώπινες ιδιότητες: η θάλασσα δροσίζεται, ο ήλιος καθρεφτίζε-
ται, τα ψαράκια λες πως παίζουν μ’ έρωτα. 

Επιπλέον, το ποίημα είναι διάσπαρτο με πρωτότυπα επίθετα, τα οποία 
προσδίδουν αισθητική ομορφιά και χρώμα στους στίχους: γαλανά, ασημένια, 
χρυσοφτέρωτα, γοργόφτερο, χιονοπλασμένοι, άσπρα, χαρωπά κ.ά. 

Οι εικόνες, τέλος, είναι εξαιρετικά εκφραστικές και αναδεικνύουν την αγά-
πη του ποιητή για τη φύση και το ελληνικό τοπίο. 

4.  Ποια στοιχεία εντάσσουν το ποίημα στην παραδοσιακή ποίηση;
Το ποίημα ανήκει στην παραδοσιακή ποίηση, αφού έχει:
•  συγκεκριμένο θέμα,
•  νοηματική καθαρότητα,
•  ρυθμό, στροφές, μέτρο, ομοιοκαταληξία,
•  επιμελημένο λεξιλόγιο,
•  μουσικότητα και λυρισμό.

Τεχνικές αφήγησης – Εκφραστικοί τρόποι 

[Γλώσσα – Ύφος – Στιχουργική]
Η γλώσσα είναι απλή δημοτική, διανθισμένη με τύπους της καθομιλουμένης 
(μπάτης, ζώνεται, πόχουν, ξάρτια) αλλά και με σύνθετα επίθετα (χρυσοφτέρωτα, 
γοργόφτερο, χιονοπλασμένοι). Το ύφος είναι χαρωπό, απλό, λυρικό, ζωντανό και 
παραστατικό. Τα υποκοριστικά (ψαράκια, καραβάκια, προβατάκια) προσδίδουν 
έναν τρυφερό τόνο στο ποίημα. Από την άποψη της στιχουργικής, οι στίχοι είναι 
ιαμβικοί επτασύλλαβοι και οκτασύλλαβοι. Η ομοιοκαταληξία είναι πλεχτή (1ος-
3ος, 2ος-4ος, 5ος-7ος, 6ος-8ος).  
[Εκφραστικοί τρόποι/μέσα]
Χαρακτηριστικό του ποιήματος είναι η χρήση παθητικών ρημάτων (δροσίζεται, 
καθρεφτίζεται, καμαρώνεται, ζώνεται), που μεταθέτουν την έμφαση στο αποτέλε-
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σμα και όχι στην ενέργεια του ρήματος. Για τους υπόλοιπους εκφραστικούς τρό-
πους και μέσα, Βλ. Ερμηνευτική προσέγγιση, ερώτηση 3.

Απαντήσεις στις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου 

1.  Σε κάθε στροφή κυριαρχεί μια μορφή του θαλασσινού κόσμου. Bρείτε ποια 
είναι αυτή σε κάθε περίπτωση και περιγράψτε τη συμπεριφορά της.
	Βλ. Ερμηνευτική προσέγγιση, ερώτηση 1.

2.  Στην τελευταία στροφή συμπλέκονται δύο διαφορετικοί κόσμοι. Εντοπίστε 
τους και περιγράψτε τον τρόπο με τον οποίο ο ποιητής συσχετίζει αυτούς 
τους δύο κόσμους.
 	Στην τελευταία στροφή ο κόσμος της θάλασσας συμπλέκεται με τον κόσμο 
της στεριάς σύμφωνα με το σχήμα:
καραβάκια – άσπρα προβατάκια
αρμενίζουν – γυρίζουν με χαρωπά πηδήματα
στη θάλασσα – στους κάμπους
τα κύματα – βοσκή
αέρας – βοσκός
 Δηλαδή, τα καραβάκια που αρμενίζουν στη θάλασσα παρομοιάζονται με 
άσπρα προβατάκια που γυρίζουν όλη μέρα στους κάμπους βόσκοντας. Έτσι 
και τα καράβια: έχουν βοσκή τα κύματα,/ βοσκό τους τον αέρα.

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.
	Στο ποίημα κυριαρχούν τα επίθετα, άλλοτε απλά (γαλανά, ασημένια, τρελό, 
άσπρα κ.ά.) κι άλλοτε σύνθετα (χρυσοφτέρωτα, γοργόφτερο, χιονοπλασμένοι). 
Επίσης, τα υποκοριστικά (ψαράκια, καραβάκια, προβατάκια) προσδίδουν έναν 
τρυφερό τόνο. Οι μεταφορές προσδίδουν ομορφιά, ανατρέποντας τη συμβα-
τική χρήση των λέξεων ή φράσεων και προσθέτοντας λυρισμό στον λόγο: 
γλυκά φυσά ο μπάτης, η θάλασσα δροσίζεται, ο ήλιος καθρεφτίζεται, ψαράκια 
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χρυσοφτέρωτα, κύματ’ ασημένια, τρελό δελφίνι, γοργόφτερο πετάει, της θάλασ-
σας το άτι, με τους αφρούς του ζώνεται, χιονοπλασμένοι γλάροι.

Από την άποψη της στιχουργικής, οι στίχοι είναι ιαμβικοί επτασύλλαβοι και 
οκτασύλλαβοι. Η ομοιοκαταληξία είναι πλεχτή (1ος-3ος, 2ος-4ος, 5ος-7ος, 
6ος-8ος). 

Διαθεματικές εργασίες

1.  Αναζητήστε στην αρχαία ελληνική μυθολογία μύθους που να αναφέρονται 
στα δελφίνια και στη σχέση τους με τους ανθρώπους. Ζητήστε και από τον 
καθηγητή της Βιολογίας να σας μιλήσει για τα γνωρίσματα και τη συμπερι-
φορά των δελφινιών. 
	Οι αρχαίοι Έλληνες αγαπούσαν πολύ τα δελφίνια, όπως φαίνεται από τη χρήση 
τους ως διακοσμητικών μοτίβων στην τέχνη. Γνωστά είναι τα δύο δελφίνια που 
κοσμούν την τοιχογραφία στο Ακρωτήρι της Θήρας και το Μέγαρο της Βασίλισσας 
στο Ανάκτορο της Κνωσού. Δελφίνια απεικονίζονταν, ακόμα, και σε αρχαία νομί-
σματα αλλά και σε αγγεία. Οι αρχαίοι Έλληνες θεωρούσαν το δελφίνι βασιλιά των 
θαλασσών και σύμβολο του Απόλλωνα, που ονομαζόταν Δελφίνιος, καθώς και 
του Ποσειδώνα. Γι’ αυτό και είχαν πολλές παραδόσεις και μύθους γι’ αυτά. 
1)  Σύμφωνα με τον Αρχίλοχο, ο Κοίρανος, μυθικός ήρωας από την Πάρο, 

ενώ ψάρευε, έπιασε δελφίνια στα δίχτυα του. Τα ξανάριξε όμως πίσω στη 
θάλασσα και γι’ αυτό, όταν κάποτε ναυάγησε με το καράβι του, τον έσω-
σαν τα δελφίνια.

2)  Ο Πλίνιος αναφέρει πως ένα παιδάκι που έριχνε ψίχουλα σ’ ένα δελφίνι το 
έκανε να νιώθει τέτοια ευγνωμοσύνη, που κάθε μέρα το ζώο το έπαιρνε 
στη ράχη του και το μετέφερε από τη μια άκρη της λίμνης στην άλλη.

3)  Ένας μύθος αναφέρεται στον Ηρόδοτο σχετικά με τον Λέσβιο ποιητή και 
κιθαρωδό Αρίωνα. Κάποτε ο Αρίων αποφάσισε να φύγει από την αυλή του 
τυράννου της Κορίνθου Περίανδρου και να ταξιδέψει στη Σικελία. Εκεί, 
αφού μάζεψε πολλά χρήματα και πλούτη με την τέχνη του, ξεκίνησε το τα-
ξίδι της επιστροφής με ένα κορινθιακό πλοίο. Κατά τη διάρκεια τού ταξιδιού 
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οι ναύτες αποφάσισαν να τον ληστέψουν και να τον πετάξουν στη θάλασσα. 
Ο Αρίων προσφέρθηκε να τους δώσει χρήματα για να σώσει τη ζωή του, 
αλλά αυτοί αρνήθηκαν. Τότε, τους παρακάλεσε να του κάνουν μια τελευ-
ταία χάρη. Να τον αφήσουν να τραγουδήσει πριν από τον θάνατό του. Οι 
ναύτες δέχτηκαν. Ο Αρίων φόρεσε τα καλά του, πήρε την κιθάρα στα χέρια 
του, στάθηκε στην πλώρη του καραβιού και τραγούδησε τον «όρθιο νό-
μο», έναν ύμνο προς τον θεό Απόλλωνα, και έπειτα ρίχτηκε στη θάλασσα. 
Τότε, ένα δελφίνι, που θεωρούνταν το ιερό ζώο του Απόλλωνα, τον πήρε 
στη ράχη του και τον έβγαλε στο ακρωτήριο Ταίναρο. Από εκεί ο Αρίων 
πήγε πεζός στην Κόρινθο, όπου ανέφερε τα καθέκαστα στον Περίανδρο. 
Αυτός, αφού πρώτα επαλήθευσε όσα του είχε εξιστορήσει ο Αρίων, διέταξε 
τη σύλληψη των ναυτών, που στο μεταξύ είχαν επιστρέψει στην Κόρινθο, 
και τη θανάτωσή τους. Σύμφωνα με τον Ηρόδοτο, τα παλιά χρόνια βρισκό-
ταν εκεί, στο Ταίναρο, το αφιέρωμά του για τη σωτηρία του, ένα χάλκινο 
άγαλμα που παριστάνει έναν άνθρωπο στη ράχη ενός δελφινιού.

4)  Ένας άλλος μύθος ανέφερε πως, όταν ο Διόνυσος ταξίδευε κάποτε μ’ ένα 
καράβι, οι ναύτες επαναστάτησαν και ο θεός θύμωσε και τους πέταξε στη 
θάλασσα μεταμορφώνοντάς τους σε δελφίνια. Σύμφωνα με μιαν άλλη εκδο-
χή, ο Διόνυσος έπεσε στο ταξίδι του θύμα απαγωγής από Τυρρηνούς κουρ-
σάρους που, όσο κι αν δοκίμασαν να τον δέσουν, αυτός λυνόταν με τρόπο 
μαγικό. Ο τιμονιέρης κατάλαβε ότι δεν ήταν θνητός και μάταια προσπαθούσε 
να τους πείσει να τον ελευθερώσουν. Στη διάρκεια του ταξιδιού, ένα ιστίο 
βρέθηκε ξαφνικά τυλιγμένο από αμπελόφυλλα απ’ όπου κρέμονταν τσα-
μπιά σταφύλια. Και, βέβαια, από τα σταφύλια άρχισε να τρέχει, μέσα στο 
καράβι, ευωδιαστό κρασί. Κι ενώ οι ναύτες φώναζαν στον τιμονιέρη να γυρί-
σουν πίσω, ο Διόνυσος μεταμορφώθηκε σε λιοντάρι και στη μέση του καρα-
βιού έφτιαξε μιαν αρκούδα που τους απειλούσε. Κι όταν το λιοντάρι όρμησε 
στους πειρατές, αυτοί πήδησαν στη θάλασσα και έγιναν δελφίνια. Μόνο τον 
τιμονιέρη έσωσε ο θεός. Οι ληστές τόσο πολύ τρόμαξαν, που πήδηξαν στη 
θάλασσα, αλλά ο θεός τούς λυπήθηκε και τους μεταμόρφωσε σε δελφίνια. 

Τα δελφίνια, σύμφωνα με τη Βιολογία, είναι θαλάσσια θηλαστικά και ανή-
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κουν στην ίδια οικογένεια με τις φάλαινες. Η τροφή τους αποτελείται κυρίως από 
ψάρια και καλαμάρια. Τα δελφίνια γενικά θεωρούνται ευφυή ζώα, είναι παιχνι-
διάρικα και πολύ φιλικά με τον άνθρωπο, γι’ αυτό και είναι αγαπητά σε όλους. 

2.  Ζωγραφίστε μια εικόνα από αυτές που περιγράφονται στο ποίημα. Μπορείτε 
στη συνέχεια να φτιάξετε με τις εικόνες σας έναν πίνακα-κολάζ και να στολί-
σετε την τάξη σας. 
	Οι μαθητές μπορούν να αξιοποιήσουν την πλούσια φαντασία τους ζωγρα-
φίζοντας ένα θαλασσινό τοπίο με γλάρους, δελφίνια, καράβια.

Ασκήσεις δημιουργικής γραφής 

1.  Υποθέστε ότι βρίσκεστε στην αμμουδιά και κοιτάτε τη θάλασσα, έτσι όπως 
την περιγράφει ο ποιητής. Σε ένα σημειωματάριο περιγράφετε σε πεζό λόγο 
τι βλέπετε και τι αισθάνεστε.
	Ενδεικτικά:

Απέραντο γαλάζιο η θάλασσα μπροστά μου. Το αεράκι τη ρυτιδώνει απα-
λά και τη δροσίζει. Ο ήλιος κάνει τα νερά της να λαμπυρίζουν. Σαν να βλέπω 
μπροστά μου ψαράκια να παίζουν στα ασημένια κύματά της. Ξεχωρίζω ακόμα 
ένα δελφινάκι χαρωπό να αναπηδά σαν άλογο της θάλασσας δίπλα στο καρά-
βι που σκίζει τα νερά, αφήνοντας πίσω του λευκό αφρό. Και πόσο όμορφα 
είναι τα άσπρα καραβάκια! Σαν λευκά προβατάκια που βόσκουν στον κάμπο!

2.  Συνδυάστε τις λέξεις που ομοιοκαταληκτούν, φτιάχνοντας μια δική σας τε-
τράστιχη φυσιολατρική στροφή:

	 γαλήνη – σαγήνη
 γλάροι – φεγγάρι
	Λ.χ.
Έπεσ’ η νύχτα και ήρθε η γαλήνη.
Σώπασαν όλα μες στη σαγήνη.
Αποκοιμήθηκαν κι οι γλάροι,
σε λίγο θα βγει το φεγγάρι.

(Φτιάξτε τώρα τη δική σας.) 
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