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ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 

Γ΄ ΣΑΞΗ ΗΜΔΡΗΙΟΤ ΚΑΙ Γ΄ ΣΑΞΗ ΔΠΔΡΙΝΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ 

ΛΤΚΔΙΟΤ 

ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ 

ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ 

 

ΠΑΡΑΚΔΤΗ 22 ΜΑΪΟΤ 2015 

 

ΑΠΑΝΣΗΔΙ 

 

Α1. Ο Σνισκόο κεηά ηελ επηζηξνθή ηνπ από ηελ Ιηαιία ήξζε ζε επαθή 

κε ηε δεκώδε ειιεληθή πνίεζε, από ηελ νπνία επεξεάζηεθε 

πνηθηινηξόπσο. Δλδεηθηηθά, ηα ζηνηρεία ηεο δεκνηηθήο πνίεζεο πνπ 

εληνπίδνληαη ζηα απνζπάζκαηα είλαη: 

1. Μαγηθόο αξηζκόο ηνπ 3  (ηξεηο εηθόλεο αλαζύξεη από ηε κλήκε ηνπ γηα 

λα ζπγθξίλεη ηε Φεγγαξνληπκέλε, απόζπαζκα 4, ζηίρνη 14-16) 

2. Σρήκα ηεο ππεξβνιήο (απόζπαζκα 4, ζηίρνο 7) 

3. Πξνζσπνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο θύζεο (απόζπαζκα 3, ζηίρνο 6) 

 

Δναλλακηικά 

4. Γεκνηηθή γιώζζα (βαριόμοιρος, απόζπαζκα 4, ζηίρνο 12) 

5.  Ιακβηθόο 15ζύιιαβνο ζηίρνο 

 

Β1. Ο Βαγγέιεο Αζαλαζόπνπινο επηζεκαίλεη ηε ζετθή δηάζηαζε ηνπ 

θσηόο, ην νπνίν κπνξεί λα κεηακνξθώλεη, λα κεηνπζηώλεη ηα ζώκαηα 

πνπ θσηίδεη, λα εθθξάδεη ηε ζετθή δύλακε θαη λα ελεξγνπνηεί ηελ 

ηθαλόηεηα ηεο ελόξαζεο. Σηα εμεηαδόκελα απνζπάζκαηα πεξηγξάθεη ην 
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θαηλόκελν ηεο θσηνρπζίαο όπνπ ε εκθάληζε ηεο Φεγγαξνληπκέλεο 

ζπλνδεύεηαη από άπιεην θσο. 

Σηνπο ζηίτοσς 1-2 ηοσ 4
οσ

 αποζπάζμαηος ν ήξσαο-αθεγεηήο πεξηγξάθεη 

ηελ εηθόλα ηεο πάκθσηεο θεγγαξνληπκέλεο, ε νπνία ζηξέθεη ην βιέκκα 

ηεο ζηα αζηέξηα, ηα νπνία αγαιιηάδνπλ ζην θνίηαγκά ηεο, ηε ινύδνπλ κε 

ην εθζακβσηηθό ηνπο θσο αιιά δελ ηελ θαιύπηνπλ. Τα αζηέξηα 

παξνπζηάδνληαη προζωποποιημένα. Μάιηζηα ε ραξά ηνπο δειώλεηαη 

έληνλα κε ηελ παρήτηζη ηοσ α (ζπλνιηθά 9) ζηνλ ζη. 1. Δπίζεο ζην ζη. 

2 εληνπίδεηαη θαη κία μεηαθορά (και δεν ηην εζκεπάζαν), ελώ 

αμηνζεκείσηε είλαη ε ρξήζε ηνπ και κε αληηζεηηθή ζεκαζία. πεξηγξάθνπλ 

ην θσο πνπ ηα αζηέξηα δηαρένπλ ζηε κνξθή ηε ζηηγκή πνπ ε 

Φεγγαξνληπκέλε ζηξέθεη ην βιέκκα ηεο ζε απηά.  

Σηνλ ζηίτο 7 (απόζπ. 4) ην θσο έρεη ηε δύλακε λα κεηακνξθώλεη ηε 

λύρηα ζε κέξα κεζεκέξη (ζρήκα αδηαλόεην θαζ’ ππεξβνιή). Τν θσο 

έξρεηαη από ςειά, είλαη ζείν θαη κεηνπζηώλεη ηε θύζε ζε ρξηζηηαληθό 

λαό ζη. 8. Γειαδή θάηη πιηθό-θπζηθό-ξεαιηζηηθό κεηακνξθώλεηαη ζε 

θάηη πλεπκαηηθό, κεηαθπζηθό θαη άπιν, παξαπέκπνληαο ζηνλ ρξηζηηαληθό 

αληκηζκό. 

Σην ζηίτο 10 ηοσ 3
οσ

 αποζπάζμαηος πεξηγξάθεηαη ε ιακπεξή 

παλζέιελνο, ε νπνία ηξεκνπαίδεη πξνκελύνληαο ηελ εκθάληζε ηεο 

Φεγγαξνληπκέλεο κνξθήο. 

Τν θσο, όκσο, είλαη ε δύλακε θαη ε ελέξγεηα ηνπ Θενύ πνπ θαίλεηαη ζην 

απόζπαζμα 3 (ζηίτος 13) όπνπ ην θσο ηεο ππνρσξεί κπξνζηά ζηελ 

ζετθή κνξθή ηεο Φεγγαξνληπκέλεο ζρήκα ζπλαηζζεζίαο, ζρήκα 

νμύκσξν. 

Τέινο ζηνλ ζηίτο 26 ηοσ 4
οσ

 αποζπάζμαηος ε ζετθή ηθαλόηεηα ηεο 

Φεγγαξνληπκέλεο λα δηαβάδεη ηηο ζθέςεηο ηνπ Κξεηηθνύ ζπλδέεηαη κε ην 

θσο ηεο ελόξαζεο, εθόζνλ έρεη ήδε δερηεί ηε ζετθή δύλακε ηνπ θσηόο. 

 

Β2. α) Ο Δ.Γ. Καςσκέλνο έρεη δηαθξίλεη ηελ αθήγεζε ζε ηέζζεξα 

ρξνληθά επίπεδα. Σε απηό ην απόζπαζκα παξαηεξείηαη έλα πρώηο 

επίπεδο, ην νπνίν θαιύπηεη ην ρξόλν ηνπ λαπαγίνπ θαη ηε ζαπκαζηή 

εκπεηξία ηνπ Κξεηηθνύ (5.1-4, 15, 21-22). Σηνπο ζηίρνπο 1-4 

πεξηγξάθεηαη ε αληίδξαζε ηεο Φεγγαξνληπκέλεο ζην δξάκα ηνπ 

Κξεηηθνύ θαη ε εμαθάληζή ηεο. Σην ζηίρν 15 ππάξρεη κεηάβαζε ζηνλ 

ρξόλν ηεο ηζηνξίαο πνπ γίλεηαη ζπλεηξκηθά κε ηελ εηθόλα ηνπ ρεξηνύ θαη 

από ηε γαιήλε επαλεξρόκαζηε ζηελ ηξηθπκία. Σηνπο ζηίρνπο 21-22 
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ζπλερίδεηαη κεηά από κία ζύληνκε παξέθβαζε ην θνιύκπη ηνπ ήξσα θαη 

δειώλεηαη ε αγσλία ηνπ λα θηάζεη γξήγνξα ζηε ζηεξηά.  

Τν δεύηερο επίπεδο ηνπ απνζπάζκαηνο θαιύπηεη ηε δσή ηνπ ήξσα ζηελ 

Κξήηε πξηλ από ην λαπάγην (5.6, 5.16-20). Σηνλ 6
ν
 ζηίρν ηνπ 5

νπ
 

απνζπάζκαηνο ππάξρεη κία ζπλνπηηθή αλαθνξά ζηνπο αγώλεο ηνπ 

Κξεηηθνύ κε ηνπο Αγαξελνύο. Σηνπο ζηίρνπο 16-20 γίλεηαη αλαθνξά ζην 

ζπγθεθξηκέλν επεηζόδην ηεο κάρεο ηνπ Κξεηηθνύ ζηε Λαβύξηλζν ηεο 

Κξήηεο κε ηνλ κπνκπν-Ιζνύθ. Σηε Λαβύξηλζν (όπσο νη ληόπηνη νλόκαδαλ 

από ηα κεζαησληθά ρξόληα έλα ξσκατθό ιαηνκείν ζηελ πεξηνρή ηεο 

Γόξηπλαο) αλαδήηεζαλ θαηαθύγην ην θαινθαίξη ηνπ 1823 πιήζνο 

ρξηζηηαλώλ. Μόλν ηνλ επόκελν ρξόλν θαηάθεξαλ νη Τνπξθναηγύπηηνη λα 

επηβάινπλ θη εθεί ηελ εμνπζία ηνπο, αθνύ δεθάδεο ρηιηάδσλ Κξεηηθνί 

είραλ ζην κεηαμύ εγθαηαιείςεη ηελ παηξίδα ηνπο. Τν κπνκπν- είλαη 

εμεπηειηζηηθήο ζεκαζίαο πξώην ζπλζεηηθό · ην ηνπξθηθό όλνκα Ιζνύθ 

έρεη μαλαρξεζηκνπνηεζεί από ηνλ Σνισκό κε εκπαηθηηθή δηάζεζε. 

Τν ηρίηο τρονικό επίπεδο ηνπ απνζπάζκαηνο είλαη ε δσή ηνπ πξόζθπγα 

κεηά ην λαπάγην θαη ηνλ ρακό ηεο αγαπεκέλεο ηνπ(5.5, 7-14 ). Σηνπο 

ζηίρνπο 7-14 ν αθεγεηήο ρξεζηκνπνηεί ηνλ ελεζηώηα θαη έηζη δειώλεη ην 

πέξαζκα ζηελ ησξηλή ηνπ δσή. Καζεκεξηλά ν ήξσαο πθίζηαηαη ηελ 

ηαπείλσζε ηεο επαηηείαο, ηελ νπνία όκσο μεπεξλά θαη αληέρεη κόλν ράξε 

ζην επεξγεηηθό δάθξπ ηεο Φεγγαξνληπκέλεο ζην ρέξη ηνπ. Δπίζεο, ζπρλά 

ζηνλ ύπλν ηνπ μαλαδσληαλεύεη ηε ζαιαζζηλή πεξηπέηεηα θαη εξεκεί κόλν 

όηαλ αηζζάλεηαη ην ρέξη.  

 

Παξαηήξεζε 

Ο 6
νο

 ζηίρνο ηνπ 5
νπ

 απνζπάζκαηνο κπνξεί λα ζεσξεζεί όηη αλήθεη θαη 

ζην ηξίην ρξνληθό επίπεδν, θαζώο πξνζδίδεη κία ηδηόηεηα ζην ρέξη ηνπ. 

 

β) Σην ζηίρν 9 ην βιέκκα ηεο Φεγγαξνληπκέλεο πξνζειώλεηαη ζηνλ 

Κξεηηθό θαη ην θπζηθό ηνπίν ππνρσξεί. Η θεγγαξνληπκέλε θαη ε ζηξνθή 

ηνπ βιέκκαηόο ηεο ζηνλ Κξεηηθό παξνκνηάδνληαη κε κηα ππμίδα 

(καηαπώς ζηέκει ζηο Βοριά η πεηροκαλαμίθρα) πνπ έρεη ζηξακκέλε ηε 

βειόλα ηεο ζην Βνξηά. Τν θαηλόκελν ηνπ καγλεηηζκνύ αμηνπνηήζεθε 

κεηαθνξηθά γηα ηελ έιμε κεηαμύ ςπρώλ, πλεπκάησλ, ζσκάησλ ζε 

πάκπνιια θείκελα ήδε από ηελ αξραηόηεηα. Με ηελ παξνκνίσζε απηή 

ηνλίδεηαη ε δηνλπζηαθή δηάζεζε πνπ πξνθαιεί ζηνλ Κξεηηθό απηό ην 

κεηαθπζηθό βίσκα
.
 ηνλ καγλεηίδεη θαη ηνλ κεηαθέξεη ζε κία θαηάζηαζε 
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έθζηαζεο κε απνηέιεζκα λα ράλεη θάζε επαθή κε ηνλ έμσ θόζκν. 

Αθόκα, ε πεηξνθαιακίζξα ζύκθσλα κε άιιε εξκελεία, ζηα Δπηάλεζα 

ρξεζηκνπνηείηαη κε ηε ζεκαζία ηνπ αιεμηθέξαπλνπ. Μηα ηέηνηα εξκελεία 

νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα όηη ε θεγγαξνληπκέλε έξρεηαη λα εμνπδεηεξώζεη 

ηελ νξγή ηνπ θεξαπλνύ πνπ πξνεγήζεθε (Ἀκόμη ἐβάζηοσνε ἡ βρονηή...). 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη ην πνίεκα απνθηά δσληάληα θαη 

παξαζηαηηθόηεηα κε ηελ ηδηαίηεξε απηή παξνκνίσζε. Η έιμε αλάκεζα 

ηνλ Κξεηηθό θαη ηε Φεγγαξνληπκέλε ηνλίδεηαη κε ην ζρήκα ηεο άξζεο-

ζέζεο ζην ζηίρν 11. Απηό ίζσο δείρλεη όηη ν Κξεηηθόο έρεη κεγαιύηεξε 

αλάγθε από ηε βνήζεηα ηεο Φεγγαξνληπκέλεο  ζε ζρέζε κε ηελ 

αξξαβσληαζηηθηά ηνπ.  

 

Γ1. α) Η επίδξαζε ηεο κνξθήο ηεο θεγγαξνληπκέλεο είλαη θαηαιπηηθή 

ζηηο λνεηηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ ήξσα θαζώο ζεσξεί όηη ε κνξθή απηή είλαη 

κηα γλώξηκε, επράξηζηε αιιά αδηεπθξίληζηε γπλαηθεία ύπαξμε από ην 

καθξηλό παξειζόλ πνπ ηώξα εκθαλίδεηαη κπξνζηά ηνπ. Με κηα ηξηπιή 

ππόζεζε θαηά ην κνηίβν ησλ δεκνηηθώλ ηξαγνπδηώλ αλαξσηηέηαη αλ ηε 

κνξθή απηή ηελ είρε δεη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα σο αλαπαξάζηαζε 

θάπνηαο αγίαο ζε έλα λαό, αλ ηελ είρε πιάζεη σο εξσηηθό ίλδαικα ζηα 

εθεβηθά ρξόληα ή αλ απνηεινύζε κηα νλεηξηθή κνξθή από ηε βξεθηθή ηνπ 

ειηθία. Οη ηξεηο ππνζέζεηο  αλαδεηθλύνπλ ην ζαπκαζκό γηα ηε γπλαηθεία 

νπηαζία θαη αληηζηνηρνύλ ζηηο ηξεηο ππέξηαηεο αμίεο, ηνπ ζείνπ, ηεο 

ηδαληθήο αγαπεκέλεο, ηεο κεηέξαο. Σαθέζηαηε ε επίδξαζε από ηελ 

πιαησληθή ζεσξία ζρεηηθά κε ηηο αλακλήζεηο από ηνλ θόζκν ησλ Ιδεώλ 

,ζύκθσλα κε ηελ νπνία ν άλζξσπνο ζα πξνζπαζήζεη λα ζπκεζεί ηηο Ιδέεο 

πνπ έρεη γλσξίζεη ε ςπρή ηνπ ζε έλα πξνζσκαηηθό ζηάδην θαη λα ηηο 

επαλαθέξεη ζηε κλήκε. 

 

Γ1.β) Η  θεγγαξνληπκέλε εγθαηαιείπεη ηνλ ήξσα ζπγθηλεκέλε από ηηο 

ζπκθνξέο ηνπ αθήλνληαο ην δάθξπ ηεο ζην ρέξη ηνπ Κξεηηθνύ πνπ είρε 

αλαζεθώζεη από ηελ  ζηηγκή πνπ ηε ζπλάληεζε. Από ηε ζηηγκή απηή ν 

ήξσαο κε ηελ επίδξαζε ηεο ζετθήο νπηαζίαο κεηακνξθώλεη ην ήζνο ηνπ. 

Σπγθξίλεη ην πνιεκηθό  κέλνο θαη ηελ αγσληζηηθόηεηα πνπ είρε ζην 

παξειζόλ, όηαλ κε ζζέλνο πνιεκνύζε ηνπο Τνύξθνπο θαηαθηεηέο, κε ηε 

ζεκεξηλή εμαζιησκέλε θαη απειπηζκέλε εηθόλα ηνπ ςσκνδήηε δεηηάλνπ. 

Βέβαηα ε κεηαζηξνθή ηνπ ήζνπο ηνπ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο έλα αλώηεξν 

επηζηέγαζκα κηαο εζηθήο πιήξσζεο θαη κηαο ξηδηθήο κεηαζηξνθήο ελόο 

αηκνζηαγνύο πνιεκηζηή ζε έλα άλζξσπν πνπ ηηκά ηηο εζηθέο αμίεο θαη 
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πιεξώλεηαη κέζα από ηελ αγάπε πξνο ην ζπλάλζξσπν. Χαξαθηεξηζηηθά 

ε κεηαζηξνθή αηζζεηνπνηείηαη κε ην ζρήκα ηεο άξζεο ζέζεο θαη ηε 

ρξήζε ησλ αληηζεηηθώλ εηθόλσλ. 

 

Γ1.  

Ομοιόηηηες 

1. Σηνλ «Κξεηηθό» εκθαλίδεηαη κηα Φεγγαρονησμένη κνξθή, ελώ ζην 

πνίεκα ηνπ Καξπσηάθε κία κνξθή κε θεγγαρολοσζμένα κάλλη. 

2. Καη ζηα δύν πνηήκαηα ε θύζε αληαπνθξίλεηαη θαη ππνηάζζεηαη ζηελ 

εκθάληζε ηεο γπλαηθείαο κνξθήο (Σνισκόο, απνζπ. 4, ζη.1-2, 6-7 , 

Καξπσηάθεο, ζη. 7-11). 

3. Καη ν Κξεηηθόο θαη ν αθεγεηήο ηνπ πνηήκαηνο ηνπ Καξπσηάθε 

αληηιακβάλνληαη όηη πξόθεηηαη γηα εμσπξαγκαηηθό πιάζκα (Σνισκόο, 

απόζπ. 3, ζη 5, Καξπσηάθεο, ζη. 14) . 

 

Γιαθορές 

1. Ο Κξεηηθόο βξίζθεηαη κέζα ζηε ζάιαζζα (απόζπ. 4, ζη. 9), ελώ ν 

αθεγεηήο ηνπ Καξπσηάθε είλαη θξπκκέλνο ζηελ αθξνγηαιηά (ζη. 3). 

2. Σηνλ Κξεηηθό ε Φεγγαξνληπκέλε παξνπζηάδεηαη ζηνλ αθεγεηή 

(απόζπ. 3, ζη. 12), ελώ ζην πνίεκα ηνπ Καξπσηάθε ν ήξσαο θαίλεηαη 

ηπραία λα είδε ηε γπλαηθεία κνξθή (ζη. 3-4). 

3. Σηνλ Κξεηηθό ε ζάιαζζα είλαη απόιπηα γαιήληα (απόζπ. 3, ζη.3), ελώ 

ζην πνίεκα ηνπ Καξπσηάθε ππάξρνπλ θύκαηα αθξηζκέλα κέζα από ηα 

νπνία αλαδύεηαη ε γπλαηθεία κνξθή (ζη. 6), ε ζάιαζζα αλαηξηρηάδεη θαη 

θύκαηα απαιά ηελ αγθαιηάδνπλ (ζη. 10). 

4. Η Φεγγαξνληπκέλε ηνπ Σνισκνύ θαίλεηαη ήξεκε (απόζπ. 5, ζη. 1), 

ελώ ε γπλαηθεία κνξθή ζηνλ Καξπσηάθε είλαη θνβηζκέλε (ζη. 2, 13). 

5. Σηνλ «Κξεηηθό» είλαη απξνζδηόξηζηε ε ηαπηόηεηα ηεο 

Φεγγαξνληπκέλεο θαη ν ήξσαο αλαξσηηέηαη γηα ηε θύζε ηνπ πιάζκαηνο 

πνπ εκθαλίζηεθε κπξνζηά ηνπ (απόζπ. 4, ζη. 13-17), ελώ ζην πνίεκα 

«Τεο ζάιαζζαο λεξάηδα» είλαη νινθάλεξε ε ηδηόηεηά ηεο θαζώο ν 

αθεγεηήο είλαη βέβαηνο όηη επξόθεηην γηα λεξάηδα (ζη. 14). 


