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Ιωάννα Κόνσουλα Β1                                                                                   
27/10/2021 

Εργασία κειμένων:  

«Να βρούμε ποιήματα που αναφέρονται στη σχέση 

του ανθρώπου με το φυσικό περιβάλλον». 
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Η φύση, η ζωή της υπαίθρου και το ελληνικό τοπίο κατέχουν 

σημαντική θέση στη λογοτεχνική παραγωγή. Άλλοτε ως σύμβολο κι 

άλλοτε ως σκηνικό δράσης, άλλοτε ως μεταφορά μιας 

συναισθηματικής κατάστασης κι άλλοτε ως φορέας υπέρτατων 

αξιών, η φύση έχει άπειρες αντανακλάσεις στην νεοελληνική 

λογοτεχνία. 

Η ενθάρρυνση της μελέτης της παραδοσιακής ζωής ενέπνευσε τους 

Έλληνες λογοτέχνες της Γενιάς του 1880 που καλλιέργησαν αυτό 

που καλείται, συμβατικά «ηθογραφία». Στο έργο τους εμφανίζονται 

δυο αντίθετες τάσεις: η παρουσίαση μιας εξιδανικευμένης ζωής της 

υπαίθρου με ανάδειξη των στοιχείου του λαϊκού πολιτισμού αλλά 

και η απεικόνιση της σκληρής όψης της καθημερινής ζωής στην 

ελληνική ύπαιθρο. Εκπρόσωποι αυτής της πρώτης τάσης είναι οι 

Γεώργιος Δροσίνης, Κώστας Κρυστάλλης, Χρήστος Χρηστοβασίλης 

και Αργύρης Εφταλιώτης. Εκπρόσωποι της δεύτερης τάσης είναι οι 

Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, Γεώργιος Βιζυηνός, Ανδρέας 

Καρκαβίτσας, Κωνσταντίνος Χατζόπουλος και Κωνσταντίνος 

Θεοτόκης. 
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Από το 1900 κι ύστερα το ενδιαφέρον μετατοπίζεται στη ζωή της 

πόλης. Δεν υπάρχει μια αφηρημένη φυσιολατρία, η φύση 

εντάσσεται στον σκοπό της αφήγησης. Στοχασμός, συναίσθημα, 

ιστορικό και προσωπικό βίωμα, σύνδεση με το αρχαιοελληνικό 

παρελθόν ή το Βυζάντιο, ο ταραχώδης πολιτικός βίος και οι 

περιπέτειες του Ελληνισμού επηρεάζουν την πρόσληψη και την 

απόδοση του ελληνικού τοπίου. Το τοπίο αντηχεί το εσωτερικό 

τοπίο, φόβους, ελπίδες, ενοράσεις, απογοητεύσεις. 

Oι νεοέλληνες λογοτέχνες βλέπουν, λοιπόν, το ελληνικό τοπίο με τα 

μάτια της ψυχής τους. Μετά τη γενιά του 1880 και την 

«ηθογραφία» είναι δύσκολο πια να καταγράψει κανείς μια γενική 

τάση στην απόδοση της φύσης. Μας απομένει μια περιήγηση στα 

ίδια τα κείμενα για να αντιληφθούμε το πολλαπλό είδωλο της 

φύσης στη νεοελληνική λογοτεχνία. 
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Η φύση ως αρχέτυπο του κάλλους και του αγαθού 

1.  Στην ποίηση του Διονύσιου Σολωμού (1798-1857) η φύση 

είναι η δύναμη του σύμπαντος, εμφανίζεται σε σκηνές 

αποκαλυπτικές και μυστικιστικές που επιδρούν καταλυτικά στα 

δρώντα πρόσωπα. Στο ομώνυμο ποίημα, ο Κρητικός, ναυαγός 

πονεμένος, έχοντας χάσει μάνα, πατέρα κι αδέρφια από το χέρι 

του Αγαρηνού, παραδέρνει στα κύματα κι αγωνίζεται να σώσει 

την αγαπημένη του. Η φύση, ως φεγγαρολουσμένη που 

αναδύεται από τη θάλασσα, κι ως ένας γλυκύτατος ήχος, 

αποκαλύπτεται σε μια μαγευτική σκηνή και προσφέρει μια 

μυσταγωγική εμπειρία στον Κρητικό. Μετά την εμφάνιση αυτή, 

ο Κρητικός αλλάζει. Γαληνεύει. Παύει να εχθρεύεται τους 

Αγαρηνούς και γίνεται ένας ζητιάνος του κόσμου. Τίμημα, 

βέβαια, η απώλεια της αγαπημένης: 

 Στην εμφάνιση της φεγγαρολουσμένης- αφέντρας της φύσης- 

γαληνεύει η θάλασσα κι η πλάση:  

«Εκοίταξε τ’ αστέρια, κι εκείνα αναγαλλιάσαν, 

 και την αχτινοβόλησαν και δεν την εσκεπάσαν 

 κι από το πέλαο, που πατεί χωρίς να το σουφρώνει, 

 κυπαρισσένιο αναέρα τ’ ανάστημα σηκώνει, 

 κι ανεί τσ’ αγκάλες μ’έρωτα και με ταπεινοσύνη, 

 κι έδειξε πάσαν ομορφιά και πάσαν καλοσύνη. 

 Τότε από φως μεσημερνό η νύχτα πλημμυρίζει, 

 κι η χτίσις έγινε ναός που ολούθε πλημμυρίζει». 

(Από τον Κρητικό, ΧΧΙ, 1833) 
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2. Στον Πόρφυρα, πάλι, που απηχεί ένα πραγματικό γεγονός, ένας 

καρχαρίας κατασπάραξε έναν Άγγλο στρατιώτη, ενώ κολυμπούσε, η φύση 

πάλι δρα με τρόπο καταλυτικό στον ψυχισμό του νέου: 

« Κι η φύσις όλη του γελά και γένεται δική του. 

 Ελπίδα, τον αγκάλιασες και του κρυφομιλούσες 

 και του σφιχτόδεσες το νου μ΄όλα τα μάγια πόχεις. 

 Νιος κόσμος όμορφος παντού χαράς και καλοσύνης. 

 Ώστε λίγο πριν τον κατασπαράξει ο καρχαρίας ο νέος ζει μια μεγαλειώδη 

στιγμή:  

Πριν πάψ’ η μεγαλόψυχη πνοή χαρά γεμίζει: Άστραψε φως κι εγνώρισε ο 

νιος τον εαυτό του». 

(Από τον Πόρφυρα, 1859) 
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Ειδυλλιακή φύση 

3. Ο Γεώργιος Δροσίνης (1859-1951) επιλέγει να αντιδράσει στο βαρύ 

κλίμα της ρομαντικής ποίησης συνθέτοντας εύθυμα τραγούδια της ζωής. 

Είναι η εποχή που «η Αθήνα πλημμυρισμένη από την ασταμάτητη 

νεροποντή της καθαρευουσιάνικης υστερορομαντικής απαισιοδοξίας είχε 

ανάγκη από χάρη, δροσιά κι απλότητα», (Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος 1951). Ο 

Δροσίνης τραγουδά τον έρωτα, τη ζωή και την ειδυλλιακή φύση με 

αίσθημα. Αν και συνήθως τον αντιμετωπίζουμε με μια συγκατάβαση, 

φέροντας στο νου το «Ετίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά…», έχει συνθέσει 

και πιο πολυδιάστατες εικόνες της φύσης όπως αυτή:  

«Του Γενάρη ηλιοβασίλεμα  

γαλανό, καθάριο λάμπει,  

στολισμένο με τα χρώματα 

 μιας μαγιάτικης αυγής.  

Πρώϊμη Άνοιξη γιορτάζουνε 

 σ’ άλλους κόσμους άλλοι κάμποι:  
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τ’ ουρανού τα ρόδα ανθίσανε 

 πριν ανθίσουνε της γης». 

(Από τα Φωτερά Σκοτάδια, 1915) 

 

Η φύση ως εκφραστής του ανέκφραστου και στη 

συμπαντική της διάσταση 

4. Ο Κωστής Παλαμάς (1859-1943) είχε χαιρετήσει την «ειδυλλιακή 

αφέλεια» του Δροσίνη ως ανανεωτική, ο ίδιος όμως καταπιάνεται με πολύ 

μεγαλύτερες ιδέες, την ιδέα της πατρίδας, της ελληνικής ιστορίας και του 

πεπρωμένου της φυλής. Έχει όμως και στιγμές «ήσυχες», λιτές, που δεν τον 

απασχολούν οι μεγάλες ιδέες αλλά η αλήθεια ενός τοπίου. Στους 

ακόλουθους στίχους το τοπίο υπαινίσσεται το ανείπωτο και το 

ανέκφραστο, αυτό που απασχολεί κάθε καλλιτέχνη: 

«Αγνάντια το παράθυρο· στο βάθος  

ο ουρανός, όλο ουρανός και τίποτ’ άλλο· 
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 κι ανάμεσα, ουρανόζωστον ολόκληρο, 

 ψηλόλιγνο ένα κυπαρίσσι· τίποτ’ άλλο. 

 Και ξάστερος ο ουρανός ή μαύρος είναι, 

 στη χαρά του γλαυκού, στης τρικυμιάς το σάλο, 

 Όμοια και πάντα αργολυγάει το κυπαρίσσι, 

Ήσυχο, ωραίο, απελπισμένο. Τίποτ’ άλλο». 

(Εκατό φωνές. Από τη συλλογή Ασάλευτη ζωή, 1904) 

 

5.  Σε άλλο τόνο, ο Παλαμάς οραματίζεται μια ένωση του 

ανθρώπου με την Πατρίδα που ταυτίζεται με τα πρωταρχικά 

στοιχεία της φύσης: αέρα, γη, νερό, φωτιά, απηχώντας τη θεωρία 

του Εμπεδοκλή για τα τέσσερα κοσμογονικά στοιχεία..  

«Πατρίδες! Αέρας, γη, νερό, φωτιά! Στοιχεία 

 αχάλαστα, και αρχή και τέλος των πλασμάτων, 

 σα θα περάσω στη γαλήνη των μνημάτων, 
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 θα σας ξανάβρω πρώτη και στερνή ευτυχία! 

 Αέρας μέσα μου ο λαός των ονειράτων  

στον αέρα θα πάει. θα πάει στην αιωνία 

 φωτιά, φωτιά κι ο λογισμός μου, τη μανία  

των παθών μου θα πάρ’ η λύσσα των κυμάτων.  

Το χωματόπλαστο κορμί χώμα και κείνο 

 αέρας, γη, νερό, φωτιά θα ξαναγίνω,  

κι απ’ των ονείρων τον αέρα, κι απ’ την πύρα 

 του λογισμού, κι από τη σάρκα τη λιωμένη, 

 κι απ’ των παθών τη θάλασσα πάντα θα βγαίνει  

ήχου πνοή, παράπονο, σαν από λύρα». 

(Από τη συλλογή Πατρίδες, 1895) 
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Ο «φυσικός» άνθρωπος και το ξύπνημα των 

αισθήσεων 

6.  Στα διηγήματα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη (1851-1911) η 

Σκιάθος παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο. Οι ρεματιές, οι χαράδρες, τα 

υψώματα, η βλάστηση, τα ακρογιάλια, οι απότομοι βράχοι, οι 

σπηλιές, οι αμμουδιές, τα λιμανάκια και οι κάβοι δεν συνθέτουν 

απλώς ένα σκηνικό όπου εκτυλίσσονται τα πάθη των ανθρώπων. 

Αλληλεπιδρά η φύση με τους ανθρώπους, συχνά ξυπνά τις 

αισθήσεις και λειτουργεί ως ένα μεγάλο αντηχείο της ερωτικής 

αφύπνισης. Όπως στο Όνειρο στο Κύμα.  

Ο ήρωας, το βοσκόπουλο, είναι ένα με τη φύση:  

«Η τελευταία χρονιά που ήμην ακόμη φυσικός άνθρωποςήτον το 

θέρος εκείνο του έτους 187... «Ήμην ωραίος έφηβος, 

καστανόμαλλος βοσκός, κ’ έβοσκα τας αίγας της Μονής του 

Ευαγγελισμού εις τα όρη τα παραθαλάσσια, τα ανερχόμενα 

αποτόμως δια κρημνώδους ακτής, ύπερθεν του κράτους του 

Βορρά και του πελάγους. Όλον το κατάμερον εκείνο, το 

καλούμενον Ξάρμενο, από τα πλοία τα οποία κατέπλεον ξάρμενα 

ή ξυλάρμενα, εξωθούμενα από τας τρικυμίας, ήτον ιδικόν μου». 

«Η πετρώδης, απότομος ακτή μου, η Πλατάνα, Ο Μέγας Γιαλός, το 

Κλήμα, έβλεπε προς την Καικίαν, και ητον αναπεπταμένη προς τον 

Βορράν. Εφαινόμην κ’ εγώ ως να είχα μεγάλην συγγένειαν με τους 

δυο τούτους ανέμους, οι οποίοι ανέμιζαν τα μαλλιά μου, και τα 

εκαμναν να είναι σγουρά όπως οι θάμνοι κ’ αι αγριελαίαι, τας 

οποίας εκύρτωναν με το ακούραστον φύσημά των, με το αιώνιον 

της πνοής των φραγγέλιον». 
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 Η Μοσχούλα, η όμορφη κόρη, έχει πέσει στη θάλασσα να 

κολυμπήσει μια νύχτα με φεγγάρι. Το βοσκόπουλο άθελά του 

γίνεται μάρτυρας της σκηνής:  

«Την ανεγνώρισα πάραυτα εις το φως της σελήνης το μελιχρόν, το 

περιαργυρουν όλην την άπειρον οθόνην του γαληνιώντος 

πελάγους, και κάμνον να χορεύουν φωσφορίζοντα τα κύματα. 

Είχε βυθισθή άπαξ καθώς ερρίφθη εις την θάλασσαν, είχε βρέξει 

την κόμην της, από τους βοστρύχους της οποίας ως ποταμός από 

μαργαρίτας έρρεε το νερόν, και είχεν αναδύσει· έβλεπε κατά 

τύχην προς το μέρος όπου ήμην εγώ, κ’ εκινείτο εδώ κ’ εκεί 

προσπαίζουσα και πλέουσα. ηξευρε καλως να κολυμβά». 

(Από το Όνειρο στο κύμα, 1900) 
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Το ομοούσιο ποιητή και φύσης 

7. Ο Άγγελος Σικελιανός (1884-1951) «ζει σε μυστικούς δεσμούς 

με τον Πάνα», όπως είπε ο ίδιος. Στον «Αλαφροΐσκιωτο» μια λυρική 

αυτοβιογραφία του έφηβου ποιητή, φύση και ποιητής έχουν μια 

μυστική επικοινωνία. 

« Βουνά ξεσκάφτει το τσαπί, 

 χτυπάει το μελισσόχορτο, 

 αναπηδά το ευώδιασμα 

 στο λαγαρόν αιθέρα. 

 Παντού ο λαός και λάτρεψα  

και στη λαχτάρα μου είπα:  

Βάλε το αυτί στα χώματα. 

 Και φάνη μου πως η καρδιά 

 της γης βαριά αντιχτύπα. 

 Κι έβλεπα πάνω απ’ την κορφή  

βαθιά τη πλάση πάσα  

τον ουρανόν ανάσαινα 

 και δεν μου ακούγονταν η ανάσα.» 

Από τον Αλαφροΐσκιωτο, 1907) 
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