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ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΑ 

 

ΠΑΡΑΚΕΤΗ   22 ΜΑΪΟΤ 2015  

 

A1. Επιρροές από το δημοτικό τραγούδι: 

 

α. Δημοτική γλώσσα, Ιαμβικός 15σύλλαβος 

 

β. Το αδιανόητο καθ’ υπερβολήν 4*21+ στιχ. 7 

 

«Τότε ἀπό φῶς μεσημερνό ἡ νύχτα πλημμυρίζει». 

 

γ. Ο αριθμός 3 και τα πολλαπλάσιά του. 

Οι 3 υποθέσεις του ήρωα που πίστευε ότι είχε γνωρίσει τη Φεγγαροντυμένη 

στο παρελθόν 4*21+ στιχ. 14-16 

«Κάν σε ναό ζωγραφιστή με θαυμασμό περίσσο 

Κάνε την εἶχε ἐρωτικά ποιήσει ο λογισμός μου; 

Κάν τ’ ὄνειρο, ὅταν μ’ ἔθρεψε το γάλα τῆς μητρός μου» 

Μονάδες 15 

 

B1. Ο Βαγ. Αθανασόπουλος επισημαίνει ότι το φως έχει θεϊκή διάσταση που 

μπορεί να μετουσιώσει τα όντα που φωτίζει και να τους προσδώσει ενόραση. 

Στα συγκεκριμένα αποσπάσματα, κάτω από την επίδραση μιας ανώτερης 

δύναμης, η φύση ηρεμεί και βρίσκεται στην πιο γλυκιά της ώρα. Ο Κρητικός 

μαγεύεται και βρίσκεται σε μια κατάσταση έκστασης. Μέσα από την 

ακτινοβολία της φύσης και την τέλεια αρμονία ξεπηδά η φεγγαροντυμένη. 

Η θαυμάσια σύλληψη της μορφής που είναι «ντυμένη» με φως (3 [20] στ. 12) 

έχει την απώτερη πηγή της στην Παλαιά Διαθήκη και στους εκκλησιαστικούς 

ύμνους. Στο βιβλίο των «Ψαλμών» ο Θεός είναι «ο άναβαλλόμενος φώς ώς 

ίμάτιον», ενώ η ίδια εικόνα υπάρχει και στην «Αποκάλυψη του Ιωάννη», στην 

Καινή Διαθήκη (γυνή περιβεβλημένη τον ήλιον).  

Η περιγραφή της φεγγαροντυμένης (3 [20] στ. 13-14) γίνεται με λέξεις πολύ 

αγαπητές στον Σολωμό («έτρεμε, δροσιά, φως») που σηματοδοτούν τη θεϊκή 

υπόσταση της οπτασίας.  

Η παρουσία της έχει ευεργετική επίδραση στη φύση, την προικίζει με 

περισσότερο φως και κάλλος (4 [21] στ. 7). Η μεταφυσική μάλιστα εικόνα του 

στ. 8 «Κι η χτίσις έγιvε vαός» συνθέτει μια ατμόσφαιρα θρησκευτικής 

μυσταγωγίας. Η φύση μεταμορφώνεται από κάτι υλικό σ' έναν χώρο όπου η 

ψυχή μπορεί να λατρέψει τον Θεό.   

Η εικόνα λοιπόν της φωτοχυσίας που γίνεται πιο παραστατική με τη χρήση 

του δραματικού ενεστώτα κλιμακώνεται: ενώ αρχικά η φεγγαροντυμένη 
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φωτίζεται από το δροσάτο φως του φεγγαριού, τώρα την «ακτινοβόλησαν» 

τα αστέρια. Στον στίχο 7 η νύχτα γίνεται μέρα και μάλιστα καταμεσήμερο, 

πλημμυρίζοντας από φως σαν εκείνο του μεσημεριάτικου ήλιου. Τέλος η 

λάμψη του φωτός γενικεύεται και εντείνεται, καθώς χύνεται σε όλη την 

πλάση, που έγινε ναός και που λάμπει παντού. Και η φεγγαροντυμένη 

καθώς φαίνεται γνωρίζει όλα τα βάσανα του Κρητικού αφού έχει δεχτεί  τη 

θεϊκή επενέργεια του φωτός και έχει αποκτήσει ενόραση. * 4 (21) στιχ. 26] 

Μονάδες 20 

 

B2. α. Ο μύθος αναπτύσσεται σε τέσσερα χρονικά επίπεδα σύμφωνα με τον  

Ε.Γ. Καψωμένο: 

 Ο χρόνος του ναυαγίου και της θαυμαστής εμπειρίας 

 Η προϊστορία του ήρωα στην Κρήτη. 

 Η ζωή του πρόσφυγα μετά το ναυάγιο και τον χαμό της κόρης.  

 Ο οραματισμός της έσχατης κρίσης 

 

Στο απόσπασμα 5*22+ παρατηρούμε 3 χρονικά επίπεδα. 

 

Το ναυάγιο και η θαυμαστή εμπειρία  → στιχ. 1-4 

      → στιχ. 15 

      → στιχ. 21-22 

 

Η ζωή του ήρωα μετά το ναυάγιο και τον χαμό της κόρης → στιχ. 5 

               → στιχ. 7-14 

   

 

Το παρελθόν του ήρωα στην Κρήτη → στιχ. 6 

         → στιχ. 16-20 

 

 

Μονάδες 12 

 

β. Μέσα από την παρομοίωση με την πετροκαλαμίθρα (πυξίδα και 

αλεξικέραυνο), προβάλλεται η δυνατή έλξη των δυο προσώπων της 

φεγγαροντυμένης και του Κρητικού, η οποία υπογραμμίζεται με τα 

ακόλουθα στοιχεία τεχνικής: 

 Η φεγγαροντυμένη και η στροφή του βλέμματός της στον Σολωμό 

παρομοιάζεται με μια πυξίδα που με τη μαγνητική της βελόνα 

στρέφεται πάντα στο βοριά. 

 Για να υπογραμμιστεί η στροφή της προς τον Κρητικό, 

χρησιμοποιείται το σχήμα της άρσης και της θέσης (όχι στην κόρη, 

αλλά σ’ εμέ). 

 Τέλος, για να παρουσιαστεί πιο παραστατικά και ζωντανά η κίνηση 

της φεγγαροντυμένης χρησιμοποιείται ο δραματικός ενεστώτας 

(κλίνει). 
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Ο Π. Μάκριτζ γράφει: «Αξίζει τον κόπο να σταθεί κανείς σ' αυτή την 

τελευταία παρομοίωση. Ψάχνοντας για έναν έντονο τρόπο για να δείξει πώς 

της γυναικείας οπτασίας τη ματιά την είχε μαγνητίσει ο Κρητικός, ο Σολωμός 

βρήκε την πετροκαλαμίθρα [ ... ]. Τη "φεγγαροντυμένη" φαίνεται να την 

ελκύει ο Κρητικός μαγνητικά και είναι η μαγνητική της ματιά που τον βάζει 

σε μια κατάσταση ύπνωσης, όπου δεν μπορεί ούτε να μιλήσει ούτε να 

κουνηθεί.».  

Ωστόσο στις σημειώσεις του ποιητή υπάρχει και η ακόλουθη παραλλαγή του 

στίχου: «Εγώ το σίδερο κι αυτή η πετροκαλαμίθρα». Στηριγμένος σ' αυτή 

την παραλλαγή καθώς και στο ότι σήμερα στη Ζάκυνθο πετροκαλαμίθρα 

λένε μόνο το αλεξικέραυνο, ο Γιάννης Δάλλας δίνει με λεπτομερειακές 

παρατηρήσεις την ερμηνεία ότι «ο Κρητικός είναι το "σίδερο" που 

διαμεσολαβεί για να κινήσει την ενέργεια της" πετροκαλαμίθρας" ως 

αλεξικέραυνου και έτσι να εκτονώσει το κεραυνοβόλημα, ας υποθέσουμε, 

από την" καλή" του. * ... + η φεγγαροντυμένη εδώ ενείδει αλεξικέραυνου, με τη 

διαμεσολάβηση του ήρωα * ... +, καλείται να εξουδετερώσει την οργή του 

κεραυνού, που πέφτει * ... + επικίνδυνα ., πολύ κοντά στην κορασιά" του.» 

Απέναντι σ' αυτή τη σοβαρή οπωσδήποτε ερμηνεία θα μπορούσε να 

διατυπωθεί η επιφύλαξη ότι ήδη έχει επέλθει η γαλήνη στη φύση και έχει 

περάσει ο κίνδυνος του κεραυνού για την κόρη. Και κάτι ακόμα ο αφηγητής 

κρίνει ότι η φεγγαροντυμένη θα έπρεπε να στραφεί ίσως πρώτα στην κόρη, 

κάνοντας τη λογική σκέψη ότι ως γυναίκα είχε περισσότερη ανάγκη από 

βοήθεια μέσα στη θάλασσα από ό,τι ένας άντρας.  

Μονάδες 8 

 

Γ1. α. Η ματιά της φεγγαροντυμένης βυθίζει τον ήρωα σε κατάσταση 

ύπνωσης, τον απομακρύνει από την πραγματικότητα και δυσκολεύει την 

προσπάθειά του να σώσει την αγαπημένη του από τα κύματα. Αποτελεί 

άλλωστε τη δεύτερη δοκιμασία του ήρωα. 

Ο Κρητικός είχε την εντύπωση ότι την είχε γνωρίσει στο πολύ μακρινό 

παρελθόν. Ωστόσο δεν θυμόταν: 

 Αν αυτή τη μορφή την είχε δει στην πραγματικότητα θαυμάζοντάς 

την ως εικόνισμα μέσα σε ναό 

 Αν την είχε πλάσει με τη φαντασία του ως ιδανική αγαπημένη, ως 

ερωτικό ίνδαλμα 

 Αν αυτή ήταν μια φανταστική μορφή των ονείρων της βρεφικής του 

ηλικίας (ή ίσως και η μορφή της μητέρας του). 

 

 

 

Μονάδες 15 
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β. Η αναφορά των δακρύων επιτρέπει στον Κρητικό να κάνει μια ακόμα 

παρέκβαση από τη διήγησή του. Εξομολογείται πως ο χαρακτήρας του 

άλλαξε ριζικά ύστερα από αυτή τη μοναδική εμπειρία. Μεταμορφώθηκε, 

έχασε εντελώς την αγωνιστικότητα και την επιθετικότητά του και αναζητά 

την πλήρωση της ύπαρξής του μέσα από την αγάπη του άλλου. 

Ο Ε.Γ. Καψωμένος σχολιάζει την αλλαγή της ζωής του Κρητικού και θεωρεί 

ότι πρόκειται για μία ριζική μεταμόρφωση του ήρωα που βρίσκει την 

πλήρωση μέσα στον αλτρουισμό και όχι τον εξοντωτικό ανταγωνισμό, που 

κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες υπήρξε το αξιοκρατικό μοντέλο που 

καθόριζε το ήθος και τη στάση του.                                                 

Ο Γ.Μ. Αποστολάκης, επίσης σχολιάζει: 

«Ο Κρητικός σώθηκε, γιατί υψώθηκε σ’ ανώτερη ζωή, γιατί έφτασε να νιώσει 

θαυμασμό στη ζωή του. Με το να γίνει ποιητής ο Κρητικός βγήκε γερός και 

καλύτερος από τη δοκιμασία. Το τρυφερό κλωνάρι που είχε στα χέρια του 

τσακίστηκε, η αγαπημένη κόρη χάθηκε, εις αντάλλαγμα όμως οι θεοί του 

δώσανε τη σπάνια κ’ εξαιρετική χάρη να τραγουδάει τα πάθη του. Η μορφή 

του Κρητικού είναι κι αυτή ανταύγεια της ψυχής του Σολωμού». 

Μονάδες 10 

 

Δ1. Εξετάζοντας συγκριτικά ως προς το περιεχόμενο τα δυο κείμενα του Δ. 

Σολωμού και του Κ. Καρυωτάκη, παρατηρούμε ορισμένες ομοιότητες αλλά 

και διαφορές. Ενδεικτικά παραθέτονται κάποιες από αυτές. 

Ομοιότητες 

1) Και οι δυο ιστορίες εκτυλίσσονται στη θάλασσα. 

2) Και στα δυο ποιήματα εμφανίζονται δυο αιθέριες υπάρξεις, η  

Φεγγαροντυμένη στον Κρητικό, μια νεράιδα στο ποίημα του Καρυωτάκη. 

3) Η απαράμιλλη ομορφιά τόσο της φεγγαροντυμένης όσο και της νεράιδας 

αισθητοποιείται με τη συμμετοχή του θεϊκού και του φυσικού στοιχείου. 

4) Και στα δυο ποιήματα οι πρωταγωνιστές είναι άντρες.   

 

Διαφορές 

1) Ο πρωταγωνιστής στο ποίημα του Σολωμού βρίσκεται στη θάλασσα και 

προσπαθεί κολυμπώντας με την αγαπημένη του να φτάσει στη στεριά. 

Αντίθετα ο πρωταγωνιστής στο ποίημα του Καρυωτάκη, πιθανόν μόνος του, 

βρίσκεται στην ακρογιαλιά. 

2) Η φεγγαροντυμένη ξεπρόβαλλε από το φεγγάρι ενώ η νεράιδα πετάχτηκε 

από τα βράχια. 

3) Ο πρωταγωνιστής στο ποίημα του Καρυωτάκη, έπεσε στη θάλασσα για να 

σώσει τη νεράιδα ενώ ο Κρητικός ακινητοποιήθηκε από την παρουσία της 

φεγγαροντυμένης. 

 

Μονάδες 20 


