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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Α1.

Τα βασικά θέµατα της Επτανησιακής σχολής είναι η φύση, η θρησκεία,

η πατρίδα, η γυναίκα και ο έρωτας στην εξιδανικευµένη τους µορφή.


Στο πρώτο απόσπασµα γίνεται αναφορά στη φύση και µάλιστα εδώ

παρουσιάζεται ως δύναµη καταστροφής, αφού αποδίδεται το µένος

της νυχτερινής καταιγίδας (τρία αστροπελέκια επέσανε … βρόντηµα
µεγάλο) που δηµιουργεί τον κίνδυνο πνιγµού του Κρητικού και της
κορασιάς του. Απ’ την άλλη, η απόδοση της σκηνογραφίας και των

στοιχείων της φύσης τονίζεται µε τη χρήση του πληθυντικού αριθµού

(τα πέλαγα στην αστραπή … οι ακρογιαλιές και τα βουνά … ) που
δηµιουργεί αίσθηση δέους και υποβάλλει την ασηµαντότητα του
ανθρώπου

µπροστά

στο

µεγαλείο

της

φύσης.

Στο τρίτο απόσπασµα από την άλλη, η περιγραφή της αλλαγής της

φύσης και η προετοιµασία της για να υποδεχτεί την εµφάνιση της
Φεγγαροντυµένης αποδίδουν την άλλη όψη αυτής ως αγαθοποιό
δύναµη.



Στο δεύτερο απόσπασµα είναι εµφανής η αναφορά στη θρησκεία,

αφού η απόδοση του οράµατος της Έσχατης κρίσης γίνεται σύµφωνα
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µε τη Χριστιανική παράδοση. Η αναφορά στη σάλπιγγα (της
Αποκάλυψης) στην ανάσταση των νεκρών, στην Κοιλάδα (που είναι

η κοιλάδα του Ιωσαφάτ, όπου θα λάβει χώρα η Έσχατη Κρίση), το

κάψιµο του παλιού κόσµου, η µέρα της κρίσης, η αναφορά στον

Παράδεισο κ.τ.λ. όλα αυτά είναι στοιχεία αντληµένα από τη
Χριστιανική παράδοση.
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Στο ίδιο απόσπασµα εµφανής είναι και η αναφορά στη γυναίκα και

τον

έρωτα στην εξιδανικευµένη τους µορφή. Η κορασιά του
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Κρητικού παρουσιάζεται ως το ιδεώδες της γυναικείας τελειότητας
που συνδυάζει αισθητική οµορφιά και ηθική αγνότητα. Απ’ την άλλη,
η άρση του ήρωα στο µεταφυσικό επίπεδο και η αναζήτηση της

ψυχής της αναστηµένης αρραβωνιαστικιάς καθώς και η προετοιµασία
της αιώνιας ένωσής τους – που µε θαυµαστή οικονοµία παραλείπεται
– αποδεικνύει ότι το ποίηµα αποτελεί έναν ύµνο στον πάναγνο έρωτα
(σύµφωνα µε τον Πολυλά), αφού το µόνο που συνδέει τον παλιό

κόσµο µε τον καινούργιο είναι αυτός ο πάναγνος έρωτας του
Κρητικού για την κορασιά.

Β1.

α) Στην υπερβατική πραγµατικότητα του οράµατος της Έσχατης κρίσης
συµφύρονται

ο

υλικός

–

φυσικός

κόσµος

µε

τη

µεταφυσική

πραγµατικότητα. Μια πρώτη εικόνα που αποδίδει αυτό είναι ο στίχος:
«Καπνό̋ δέ µένει ἀπό τή γῆ· νιό̋ οὐρανό̋ ἐγίνη·» που περιγράφει τη
µεταµόρφωση της φύσης κατά τη ∆ευτέρα Παρουσία. Μια δεύτερη εικόνα

είναι αυτή των αναστηµένων νεκρών που αποκτούν φυσική υπόσταση,

καθώς µιλούν, περιγράφουν, απαντούν, βλέπουν «Ψηλά τήν εἴδαµε πρωί·
τῆ̋ τρέµαν τά λουλούδια … γιά νά ᾽µπει στό κορµί τη̋·» .
β) Ο ποιητής επιλέγει να αναγάγει στο απόσπασµα τη λυρική του αφήγηση
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σε επίπεδο µεταφυσικό για να τονίσει τον πάναγνο έρωτα τού ήρωα για

την αρραβωνιαστικιά του, αφού είναι αυτός που του επέτρεψε µια
ελάχιστη µατιά στην αιωνιότητα. Παρά την πληγή που προκάλεσε στον
ήρωα ο θάνατος της αγαπηµένης («Μά τήν ψυχή πού µ’ ἒκαψε τόν

κόσµο ἀπαρατώντα̋») µπορεί τώρα να περιµένει µε χαρά µια αιώνια
ευδαίµονα ύπαρξη στον Παράδεισο µε την αγαπηµένη του. Παράλληλα, η
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άρση στο µεταφυσικό επίπεδο προετοιµάζει τη θεία επιφάνεια και την
µεταφυσική εµπειρία της εµφάνισης της φεγγαροντυµένης που θα
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ακολουθήσει στο επόµενο απόσπασµα.

Β2.

Το µοτίβο της σιγής του κόσµου πριν από τη θεία επιφάνεια αποδίδεται

µε το στίχο «Ἡσύχασε καί ἒγινε ὅλο ἡσυχία καί πάστρα» που µε την

προσωποποίηση (τη̋ φύση̋) και την επανάληψη που περιέχει, τονίζει
την

µεταβολή

τη̋

φύση̋

στην

κατάσταση

τη̋

γαλήνη̋

αισθητοποιώντα̋ την αντίθεση µε την αµέσω̋ προηγούµενη κατάσταση τη̋ αντάρα̋ που περιγράφεται (µε του̋ στίχου̋: «Ἀκόµη ἐβάστουνε ἡ βροντή ……… πού βράζει»).

Στη συνέχεια στους στίχους «∆έν εἶν’ πνοή στόν οὐρανό … ἡ µέλισσα

περνώντα̋» µε την υπερβολή της εικόνας αυτής αποδίδεται η πλήρης
σιωπή και ακινησία που προηγείται της εµφάνισης της φεγγαροντυµένης

περιγράφοντας την υπερφυσική γαλήνη που δε διαταράσσει ούτε πνοή
στον ουρανό.

Γ1.

α) Στο απόσπασµα αυτό ο ήρωας βρίσκεται στη µέση του πελάγου κατά τη

διάρκεια µιας νυχτερινής καταιγίδας και κάνει δραµατική επίκληση στο
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αστροπελέκι, που εδώ παρουσιάζεται ως καλό – αν και ένα καταστροφικό

στοιχείο της φύσης – και παράλληλα προσωποποιείται, αποδίδοντας την

εµψύχωση των αψύχων, χαρακτηριστική επίδραση από τη δηµοτική

ποίηση. Ταυτόχρονα, µε την οπτική, ηχητική και κινητική εικόνα των
επόµενων στίχων («τρία ἀστροπελέκια … βρόντηµα µεγάλο·»)

αποδίδεται το µένο̋ τη̋ καταιγίδα̋ – η φύση ω̋ δύναµη
καταστροφή̋ – αξιοποιώντα̋ ένα ακόµη στοιχείο από τη δηµοτική
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ποίηση, τη σύνθεση των στοιχείων ανά τρία (τρία ἀστροπελέκια),
που αποτελεί και ένα επαναλαµβανόµενο χαρακτηριστικό της δοµής του
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ποιήµατος.

β) Το όραµα της Έσχατης Κρίσης αποτελεί υπερβατική πραγµατικότητα,
καθώς ο ήρωας αίρεται σε ένα µεταφυσικό επίπεδο στο οποίο εξ’ ορισµού

συµπλέκονται η πνευµατικότητα και το µεταφυσικό στοιχείο µε τον υλικό
– φυσικό κόσµο. Οι συγκεκριµένοι στίχοι αποδίδουν αυτό ακριβώς το

στοιχείο, καθώς αναφέρονται στην «εν σαρκί Ανάσταση», όταν οι ψυχές

µπαίνουν στα σώµατά τους µετά την Ανάσταση (σύµφωνα µε τη
Χριστιανική Παράδοση).

∆1.

Και τα δύο κείµενα ανήκουν στην Επτανησιακή Σχολή µε εµφανή τα

χαρακτηριστικά θέµατα αυτής και την επίδραση της Σολωµικής ποίησης

στο έργο του Μαρκορά. Και τα δύο αποτελούν µια επικολυρική σύνθεση

που εξαίρουν τη δύναµη του Έρωτα και την οµορφιά της φύσης (στα
αποσπάσµατα) αλλά και την φιλοπατρία για την πολύπαθη Κρήτη.

Τόσο ο Κρητικός όσο και ο Μάνθος µπροστά στο θάνατο εκφράζουν

την επιθυµία συνάντησης – ένωσής τους µε την αγαπηµένη τους («Ἐπῆρα

δρόµο µακρυνό … να ἠχολογήσῃ»,), που οδηγεί τον µεν πρώτο να αρθεί σ’
ένα µεταφυσικό επίπεδο και να οραµατιστεί την ευδαίµονα ένωσή του µε

την αρραβωνιαστικιά του, τον δε δεύτερο να ονειρευτεί και αυτός τη
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συνάντησή του µε την αγαπηµένη του. Ο Μάνθος οραµατίζεται την ένωσή

του µε την αγαπηµένη του στον «Άλλο κόσµο», ο οποίος αποδίδεται µε

ανάλογα χαρακτηριστικά µε εκείνα του Κρητικού («οὐράνιο περιγιάλι,
µύρια κάλλη», σε µια προσπάθεια εγκοσµίωσης και εδώ του Παραδείσιου
τοπίου), όπου µαζί µε τους πεθαµένους ήρωες της Κρητικής Επανάστασης
θα αφηγηθούν τα πάθη της αιµατοβαµµένης πατρίδας.
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Η παρουσία του έρωτα δεσπόζει και στα δύο κείµενα, στην

εξιδανικευµένη του µάλιστα διάσταση, µέσα σ’ ένα σκηνικό της φύσης
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που αποδίδει την οµορφιά της Κρητικής γης (δεν είναι χόρτο ή λούλουδο …).
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Επιµέλεια: Χατζηιωάννου Σοφία
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