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ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΜΑΪΟΥ 2013
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Α.1.
Η καλλιτεχνική ταυτότητα του ∆. Σολωµού σφυρηλατήθηκε καθοριστικά από την επίδραση
του Ευρωπαϊκού Ροµαντισµού, πτυχές του οποίου µετασχηµατίζει ο ποιητής δίνοντας την
προσωπική του σφραγίδα. Συγκεκριµένα, τρία (3) χαρακτηριστικά που εντοπίζονται στο δοθέν
απόσπασµα είναι :
α) το µεταφυσικό στοιχείο: η αιφνιδιαστική εµφάνιση του γλυκύτατου ηχού που ως µοναδικός
(στιχ. 44), άρρητος και λεπτός (στιχ. 45),απροσδιόριστης πηγής (στιχ. 47), ευωδιαστός (στιχ. 48),
πλούσιος και µοναδικά ευχάριστος (στιχ. 49) αποκτά χαρακτήρα ανεκδιήγητης οµορφιάς και
συνάµα µεταφυσική διάσταση.
β) η αγάπη για την πατρίδα: η εξιδανικευµένη περιγραφή της γενέτειρας του ήρωα (στιχ. 36-41)
µε τη συγκεκριµένη αναφορά στον Ψηλορείτη, όπου τον τραβούσε ο πόνος για τη σκλαβωµένη
πατρίδα συνυφασµένη µε την ευρύτερη συγκινησιακή φόρτιση του Κρητικού αποδεικνύει την
ιδιαίτερη αγάπη για την πατρίδα του. Αυτή τον ωθεί να την προσφωνήσει µε οδύνη «ω θεϊκιά κι
όλη αίµατα Πατρίδα!». Τη φαντάζεται ολοζώντανη µπροστά του ως µια προσωποποιηµένη
οντότητα που της απλώνει το χέρι κλαίγοντας αλλά µε βαθιά υπερηφάνεια.
γ) η εξιδανίκευση του έρωτα: η πρώτη εικασία του ήρωα κατά την προσπάθειά του να
προσδιορίσει την υφή του γλυκύτατου ηχού (στιχ. 25-28) είναι η παρουσίαση ενός ερωτικού
τραγουδιού µιας κοπέλας που δίνεται πολύ λυρικά και συµβολίζει το απόλυτο πάθος, καθώς πολλά
φυσικά στοιχεία (δάση, φεγγάρι, νερά, λουλούδια και δέντρα) συµµετέχουν προσδίδοντάς του
θεϊκή χροιά, η οποία επιτείνεται µε τη µεταφορά «κρυφός έρωτας».
Σηµείωση : άλλο σηµείο που υπηρετεί την εξιδανίκευση του Έρωτα είναι ο στίχος 50 «µόλις ειν’
έτσι δυνατός ο Έρωτας και ο Χάρος», όπου αποδίδεται η ανυπέρβλητη δύναµη του Έρωτα.
Β.1.
Ο ∆. Σολωµός ως εκπρόσωπος της Επτανησιακής Σχολής επιµένει στη χρήση εικόνων από τον
κόσµο της φύσης. Αυτό επιβεβαιώνεται από δύο αποσπάσµατα :
Στους στίχους 23-28 ο ήρωας στην προσπάθειά του να προσδιορίσει µε ακρίβεια την υφή
του γλυκύτατου ηχού συνθέτει µια ειδυλλιακή εικόνα της φύσης, αφού «δάση, άστρο του βραδιού,
νερά, δέντρα και λουλούδια» συµµετέχουν στο ερωτικό τραγούδι µιας κοπέλας. Η εικόνα αυτή
αποσκοπεί στο να δώσει εµφατικά τη γλυκύτητα του ήχου που κατέκλυσε τον ήρωα µε την
αιφνιδιαστική του παρουσία. Τονίζεται η σαγηνευτική δύναµη του ήχου που υπερβαίνει ακόµα και
το γλυκύτατο άκουσµα ενός ερωτικού τραγουδιού.
Στους στίχους 35-43 µέσα στο πλαίσιο της αποφατικής παροµοίωσης που χρησιµοποιεί ο
Κρητικός, για να προσδιορίσει την προέλευση του ηχού, σκιαγραφείται µια οπτικοακουστική
εικόνα της φύσης (στιχ. 37-38), όπου η σελήνη έλαµπε µεσουρανίς και προσωποποιηµένα τα
βουνά, τα πέλαγα κι οι κάµποι γελούσαν, για να αποδοθεί παραστατικά η οµορφιά του φυσικού
τοπίου της Κρήτης. Απώτερος σκοπός της παραπάνω εικόνας είναι να καταδειχθεί η εµβέλεια της
επίδρασης του γλυκύτατου ηχού.
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Β.2.
(Ενδεικτικές απαντήσεις) Στους στίχους 29-34 εντοπίζονται τα παρακάτω σχήµατα λόγου:
∆εν είν’ αηδόνι κρητικό, που σέρνει τη λαλιά του
(Αποφατική) παροµοίωση: δεν είν’ αηδόνι
µέσω της παροµοίωσης αυτής δίνεται έµφαση στη γλυκύτητα του ανεκλάλητου ήχου, καθώς
υπερβαίνει το µαγευτικό «τραγούδι» ενός κρητικού αηδονιού.
Κι αντιβουίζει ολονυχτίς από πολλή γλυκάδα
Η θάλασσα πολύ µακριά, πολύ µακριά η πεδιάδα
Υπερβολή: αντιβουίζει ολονυχτίς από πολλή γλυκάδα
µέσω αυτής της υπερβολής επιδιώκεται να αποδοθεί η υπερβολική ένταση, διάρκεια και γλυκύτητα
του ήχου.
Χιαστό:
Η θάλασσα πολύ µακριά,
πολύ µακριά η πεδιάδα
[πολύ µακριά – πολύ µακριά και θάλασσα – πεδιάδα]
(στον ίδιο στίχο υπάρχει και το σχήµα αναδίπλωσης : «πολύ µακριά, πολύ µακριά»)
Και στις δύο περιπτώσεις τονίζεται η εµβέλεια της απήχησης του ήχου.
Ώστε που πρόβαλε η αυγή και έλιωσαν τ’ αστέρια,
Κι ακούει κι αυτή και πέφτουν της τα ρόδα από τα χέρια
Προσωποποίηση: η αυγή ακούει
Μεταφορά: έλιωσαν τ’ αστέρια
µε αυτά τα δύο σχήµατα λόγου αισθητοποιείται η καταλυτική επιρροή του ήχου στα στοιχεία της
φύσης.
Γ.1.
Ο Κρητικός κολύµπησε όπως φαίνεται κι άλλο και, τέλος, κατόρθωσε να φτάσει την
αγαπηµένη του στο ακρογιάλι. Όµως, µόλις την ακούµπησε στην αµµουδιά µε χαρά, διαπίστωσε
πως ήταν πεθαµένη. Έτσι, το ποίηµα ολοκληρώνεται µε σχήµα κύκλου επιβεβαιώνοντας τη µη
αποσπασµατικότητά του. Ο Κρητικός τελειώνει απότοµα την αφήγησή του, αν και θα περίµενε
κανείς ότι ο θάνατος της αγαπηµένης του και η ατυχής έκβαση της προσπάθειάς του θα τον έκαναν
να αφήσει ελεύθερα τα συναισθήµατά του και να θρηνήσει για το χαµό της. Ωστόσο, κάτι τέτοιο δε
συµβαίνει, ίσως επειδή ο θάνατος έχει ήδη ειπωθεί προεξαγγελτικά, ίσως πάλι υπηρετώντας λόγους
οικονοµίας της αφήγησης. Ο ίδιος αποφεύγει συναισθηµατικούς µελοδραµατισµούς, για να δώσει
έµφαση στην τραγικότητα του γεγονότος αυτού καθαυτού. Παρ’ όλη τη βαθιά πληγή του µπορεί
πλέον να προσδοκά εναγωνίως µια ευτυχισµένη συνύπαρξη στην αιωνιότητα του Παραδείσου.
∆.
Τα δύο αποσπάσµατα ζητείται να παραλληλισθούν ως προς το περιεχόµενο. Απαιτείται να
εντοπισθούν τρεις (3) οµοιότητες και δύο (2) διαφορές :
Οµοιότητες
Η αιφνιδιαστική εµφάνιση του γλυκύτατου, ανεκλάλητου ήχου στο ποίηµα του ∆. Σολωµού
αποτελεί ένδειξη οµοιότητας µε την εµφάνιση µελωδίας σιγανής στο όνειρο της ηρωίδας στη
νουβέλα του Ν. Λαπαθιώτη.
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ: • Φλέµιγκ 40, τηλ. 2109932291 • Κύπρου 51, τηλ. 2109941471 • Γερουλάνου 103, τηλ. 2109911067
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ: • Ναυαρίνου 12, τηλ. 2109944396, • Πρωτόπαππα & Ρόδου 2, τηλ. 2109955210

email : info@romvos.edu.gr

Οι δύο ήχοι ασκούν καταλυτική επίδραση στον ψυχισµό των ηρώων. Από τη µια ο Κρητικός
σαγηνεύεται από τον ήχο «µ’ άδραχνεν όλη την ψυχή», από την άλλη η Ρηνούλα µαγεύεται
και συγκινείται «κι η ψυχή της έλιωνε βαθιά… νοσταλγία». Και οι δύο ήρωες εξαιτίας
αυτού του ήχου προσεγγίζουν ένα µεταφυσικό παραλήρηµα δυϊστικής βιοθεωρίας «τη
σάρκα µου να χωριστώ για να τον ακλουθήσω» (Κρητικός) – «πίστεψε πως ήταν φτασµένη
στον παράδεισο» (Ρηνούλα)
Και οι δύο ήχοι εξαφανίζονται το ίδιο αιφνιδιαστικά όπως εµφανίστηκαν. Στο ποίηµα
«έπαψε τέλος…κι η ψυχή µου», ενώ στη νουβέλα «κι η Ρηνούλα ξύπνησε µε µιας».
∆ιαφορές
Ο Κρητικός επιζητά εναγωνίως να προσδιορίσει την υφή, την προέλευση και την ποιότητα
αυτού του ήχου µέσα από τρεις αποφατικές παροµοιώσεις, ενώ η Ρηνούλα διακρίνει τη
γνώριµη, γλυκιά, δυνατή και πλούσια φωνή του Σωτήρη.
Στο ποίηµα ο ήχος εµφανίζεται στη διάρκεια της πάλης του ήρωα µε τα κύµατα κατά την
προσπάθεια διάσωσης της αγαπηµένης του, ενώ στη νουβέλα αυτή η γλυκιά µελωδία
εµφανίζεται στο πλαίσιο του ονείρου της ηρωίδας.
Ενδεικτικά υπάρχει και µία ακόµα διαφορά που θα µπορούσε να ανιχνευθεί : η εξαφάνιση
του ήχου στον «Κρητικό» τον φέρνει αντιµέτωπο µε την ωµή πραγµατικότητα της πάλης µε τα
κύµατα και τον οδηγεί στη συνειδητοποίηση του χρέους του «έπαψε τέλος κι άδειασεν … οχ
την καλή µου», ενώ στο «Κάπου περνούσε µια φωνή» η εξαφάνιση του ήχου εξακολουθεί να
ασκεί µια µεθυστική επιρροή στην ηρωίδα «ξύπνησε µε µιας, σα µεθυσµένη – ξέσπασε σ’ ένα
σιγανό παράπονο πνιγµένο».

Σχόλιο
Τα θέµατα παρ’ όλο που δεν παρουσίαζαν καµία ασάφεια ως προς την διατύπωση απαιτούσαν µια
διεισδυτική µατιά των µαθητών, ώστε να ανιχνευθούν τα σηµεία που ζητούνταν.
Επιµέλεια
Θαλασσινού Μαρία
Τρουλάκης Μάνος
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