ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ΄ ΤΑΞΗΣ
ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΜΑΪΟΥ 2015 – ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Ως επιρροές απ’ το δηµοτικό τραγούδι εντοπίζουµε:

ΤΗ

A1.

ΡΙ
Ο

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

α) την εµψύχωση των αψύχων: «Ἐκοίταξε τ’ ἀστέρια, κι ἐκείνα ἀναγαλλιάσαν καί τήν
ἀχτινοβόλησαν καί δέν τήν ἐσκεπάσαν». Στη θέα της Φεγγαροντυµένης ακόµα και

ΙΣ

τα άψυχα εµψυχώνονται και σκιρτούν από χαρά, καθώς µε την υπερφυσική της

ΝΤ

δύναµη επηρεάζει τη φύση ·

β) την παράσταση του αδιανόητου καθ’ υπερβολήν: «Τότε ἀπό φῶς µεσηµερνό ἡ
νύχτα πληµµυρίζει». Η παρουσία της Φεγγαρροντυµένης µετατρέπει το φυσικό

ΡΟ

τοπίο σε µεταφυσικό.

γ) Τη σύνθεση των στοιχείων ανά τρία σε κατιούσα κλιµάκωση (κατά Καψωµένο)
«Κάν σε ναό ζωγραφιστή … το γάλα της µητρός µου» (Από την πιο πρόσφατη στην

Φ

πιο ξεχασµένη ανάµνηση). Η µορφή της Φεγγαροντυµένης φέρνει στο νου του

Η

εµφάνιση

ΙΚ

Β1.

Ο

ήρωα µια τριπλή ξεχασµένη ανάµνηση που τον συνταράζει.

της

Φεγγαροντυµένης

συνοδεύεται

από

υπερκόσµια

φωτοχυσία, που µετατρέπει το φυσικό τοπίο σε µεταφυσικό. Στο ποίηµα ο στίχος

ΘΕ
Τ

13/3[20] «ἔτρεµε το δροσάτο φῶς στη θεϊκιά θωριά της» µε το σχήµα
συναισθησίας και την αντίθεση που εµπεριέχει αυτός αποδίδει τον υπερκόσµιο
φωτισµό που περιβάλλει τη θεϊκή µορφή της Φεγγαροντυµένης και δηµιουργεί

την εντύπωση του θαυµαστού, καθώς τονίζει την αντίθεση που ακολουθεί (Στά

µάτια της τά ολόµαυρα καί στά χρυσά µαλλιά της). Στη συνέχεια, ο στίχος 2/4[21]

«και την ἀχτινοβόλησαν και δέν τήν ἐσκεπάσαν» κλιµακώνει την υπερκόσµια
φωτοχυσία, η οποία κορυφώνεται στο στίχο 7/4[21] «τότε από φῶς µεσηµερνό ἡ
[1]

νύχτα πληµµυρίζει» και στο στίχο 8/4[21] «κι ἡ χτίσις ἔγινε ναός που ὁλοῦθε
λαµπυρίζει» τονίζοντας πως η φύση µεταµορφώνεται από κάτι υλικό σε ένα χώρο,
όπου η ψυχή µπορεί να λατρέψει το Θεό (εδώ θίγεται το θέµα του χριστιανικού

ΡΙ
Ο

ανιµισµού).

Β2.

·

ΤΗ

α)
Στίχοι 1-4 5[22] : «Ἐχαµογέλασε γλυκά … ἐγώ τήν εἶδα».

ΙΣ

1ο χρονικό επίπεδο: Ο χρόνος του ναυαγίου και της θαυµαστής εµπειρίας.
Η Φεγγαροντυµένη ως ένδειξη συµπαράστασης στον Κρητικό, του «δωρίζει»

·

ΝΤ

ένα δάκρυ της.

Στίχοι 16-20: «Με δύναµη που δέν εἶχα … π’ ἀλαίµαργα πατοῦσα».

ΡΟ

2ο χρονικό επίπεδο: Η προϊστορία του ήρωα στην Κρήτη (συνιστά ανάληψη).
Τονίζεται το ηρωικό παρελθόν του ήρωα και η συµµετοχή του στη µάχη του
Λαβυρίνθου (καλοκαίρι του 1823). Επιβεβαιώνεται, συνεπώς, το ιστορικό

Φ

υπόβαθρο του ποιήµατος. (ότι δηλαδή πραγµατικά ιστορικά γεγονότα της
Κρητικής Επανάστασης του 1821-1824 αποτέλεσαν την πηγή έµπνευσης του

Στίχοι 5-14: «Ἐγώ από κείνη τή στιγµή … κι ἀµέσως γαληνεύει».

ΙΚ

·

Ο

Σολωµού).

3ο χρονικό επίπεδο: Η ζωή του ήρωα ως πρόσφυγας µετά το ναυάγιο και το

ΘΕ
Τ

χαµό της κόρης. Η επίδραση της Φεγγαροντυµένης αλλάζει το ήθος του

Κρητικού

που από

φιλοπόλεµος γίνεται

ειρηνόφιλος. Το όραµα της

Φεγγαροντυµένης του δίνει δύναµη και ηρεµία να αντιµετωπίζει τους εφιάλτες
που τον βασανίζουν.

β) Η οπτασία γυρίζει το κεφάλι της προς τον ήρωα και προσηλώνει το βλέµµα της

πάνω του, όπως η βελόνα της πυξίδας δείχνει κατά το Βορρά. Αξίζει τον κόπο να
σταθεί κανείς σ’ αυτή την παροµοίωση. Ψάχνοντας ο ποιητής για έναν έντονο
[2]

τρόπο να δείξει πως η µατιά της οπτασίας είχε µαγνητίσει τον ήρωα, αναφέρεται
στην «πετροκαλαµίθρα», ένα είδος πρωτόγονης µαγνητικής βελόνας από καλάµι,
που οι ναυτικοί χρησιµοποιούσαν τότε για τον προσανατολισµό τους και για να
οµοιοκαταληκτήσει

χρησιµοποίησε την ασυνήθιστη λέξη «ρείθρα» (ωκεάνια

αλλά

και

τις

πνευµατιστικές

δυνάµεις

του

ΡΙ
Ο

ρεύµατα). Την εποχή του Σολωµού ο κόσµος ενδιαφερόταν πολύ για τις φυσικές
ηλεκτροµαγνητισµού.

Τη

Φεγγαροντυµένη φαίνεται να την ελκύει ο Κρητικός µαγνητικά και να είναι η

ΤΗ

µαγνητική µατιά της, που τον βάζει σε µια κατάσταση ύπνωσης – έκστασης…

ΙΣ

Γ1.

α) Ο ήρωας στη διάρκεια αυτού του αµοιβαίου βλέµµατος – έλξης µε την οπτασία

ΝΤ

κάνει διάφορες σκέψεις-υποθέσεις, καθώς αισθάνεται ότι την έχει ξαναδεί στο
παρελθόν είτε ζωγραφισµένη σε ναό (θρησκευτικό βίωµα) είτε πως είναι εφηβική
ερωτική φαντασίωση είτε πως είναι µια νηπιακή φαντασίωση, που του

ΡΟ

εµφανίστηκε σε όνειρο, όταν ακόµα βύζαινε το γάλα της µάνας του. Ό,τι και να’
ναι µοιάζει ν’ αντιπροσωπεύει κάποια γλυκιά και από καιρό ξεχασµένη ανάµνηση.
Οι παραπάνω υποθέσεις τοποθετούµενες κλιµακωτά κατά την κατιούσα κλίµακα

Φ

(θρησκευτικό, ερωτικό, παιδικό βίωµα) δείχνουν όλες µια µορφή εξάρτησης και
αφιέρωσης του ανθρώπου σε µια ανώτερη δύναµη, άρα απάρνηση της

ΙΚ

Ο

ατοµικότητάς του (Ε. Καψωµένος).

β) Το δάκρυ της Φεγγαροντυµένης που νοιώθει ο ήρωας στο χέρι του, προτού

ΘΕ
Τ

εξαφανιστεί αυτή, δίνει αφορµή και πάλι για µια παρέκβαση απ’ το παρόν της
ιστορίας µε την πρόληψη των στίχων 5-8. Το χέρι που δέχτηκε το δάκρυ δεν είναι

πια το χέρι που έψαχνε για µαχαίρι µόλις αντίκριζε τον Τούρκο. Αντί να το

χρησιµοποιεί στη µάχη, το απλώνει ζητιανεύοντας απ’ τον περαστικό διαβάτη, που

κι αυτός συγκινείται µέχρι δακρύων απ’ το αξιολύπητο θέαµα του Κρητικού. Ο

ήρωας µεταµορφώνεται, χάνει εντελώς το αγωνιστικό και επιθετικό ήθος τού

πολεµιστή και η ύπαρξή του παίρνει µια στάση ένδειας που ζητά την πλήρωσή της
µέσα στην αγάπη του άλλου. Η εµπειρία της φεγγαροντυµένης αντιπροσωπεύει
[3]

για τον ήρωα τη µείζονα αποκάλυψη, η οποία θα ανατρέψει µέσα του την
ιεράρχηση των αξιών που µέχρι τότε όριζε τη συµπεριφορά του.

·

Τα δύο κείµενα παρουσιάζουν τις εξής οµοιότητες:

ΡΙ
Ο

Δ1.

Και στα δύο µια γυναικεία υπερφυσική µορφή ως οπτασία εµφανίζεται στον

ήρωα, η οποία στον µεν «Κρητικό» είναι η Φεγγαροντυµένη που παραπέµπει
·

ΤΗ

όµως σε νεράιδα, στο δε παράλληλο είναι νεράιδα.

Ακόµα, την παρουσία αυτών των µορφών συνοδεύει φωτοχυσία (ἒτρεµε τό
δροσάτο φῶς στή θεϊκιά θωριά της / τά κάλλη τ΄ ἀπολλώνεια καί τά

ΙΣ

φωτολουσµένα), ενώ και οι δύο επηρεάζουν τη φύση (ἐκοίταξε τ΄ἀστέρια… δέν

Ως διαφορές επισηµαίνονται:

Η εµφάνιση της Φεγγαροντυµένης γίνεται ξαφνικά και γρήγορα, καθώς

ΡΟ

·

ΝΤ

τήν ἐσκεπάσαν/ Ἀνατρίχιαζ΄ ἡ θάλασσα … χρυσές στό πέρασµά τους).

φαίνεται να ξετυλίγεται µέσα απ’ το φεγγάρι (καί ξετυλίγει ὀγλήγορα κάτι πού
ἐκεῖθε βγαίνει), ενώ η νεράιδα του παράλληλου ποιήµατος εµφανίζεται να

Φ

προβάλλει αργά πίσω από τα βράχια (Ἀπό τα βράχι ’ἀνάµεσα πετιέται ’να κεφάλι
… ἔνα κορµί παρθενικό, γυµνό ἀργοπροβάλλει.)
·

Η Φεγγαροντυµένη επιδρά στη φύση και κάνει τη νύχτα να πληµµυρίζει

Ο

µεταφυσικό φως (τότε ἀπό φῶς µεσηµερνό ἡ νύχτα πληµµυρίζει), ενώ στη θέα
·

ΙΚ

της νεράιδας χάνεται το φως (ο ήλιος ἐσκυθρώπιασε µπροστά στά τόσα κάλλη).

Το βλέµµα της Φεγγαροντυµένης είναι επιβλητικό ,καθώς επηρεάζει τη φύση

ΘΕ
Τ

και τον ήρωα (ἐκοίταξε τ’ ἀστέρια κι ἐκείνα ἀναγαλλιάσαν / τήν κοίταζα ὁ

βαριόµοιρος µ΄ἐκοίταζε κι ἐκείνη. Ἐλεγα πώς τήν εἶχα ἰδεῖ πολύν καιρόν ὀπίσω…),

ενώ της νεράιδας είναι φοβισµένο (καί βλέµµατα ὁλόγυρα σκορπάει φοβισµένα /

τα µάτια της τά θεϊκά µέ φόβο µέ κοίταζουν).
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