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ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΜΑΪΟΥ 2015 

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΘΥΝΣΗΣ 
 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
 

Α1. 
Ο Σολωμός εκτιμούσε ιδιαίτερα το ελληνικό, δημοτικό τραγούδι, γιατί 
αυτό έδειχνε πως η γλώσσα που μιλούσαν οι απλοί άνθρωποι μπορούσε 
να χρησιμοποιηθεί για μια δυνατή, εκφραστική ποίηση. Έτσι, ήταν 
φυσικό να επηρεαστεί από τη δημοτική ποίηση. Οι επιρροές αυτές είναι 
εμφανείς: 
α) στη χρήση της δημοτικής γλώσσας, π.χ. 3[20], στ. 6: «κάθε ομορφιά 
να στολιστεί και το θυμό ν’ αφήσει», 
β) στον «απηρτισμένο» ιαμβικό δεκαπεντασύλλαβο, καθώς κάθε στίχος 
έχει ολοκληρωμένο νόημα, π.χ. 3[20], στ. 10, 
γ) στη χρήση του «αδιανόητου καθ’ υπερβολή», 4[21], στ. 7. 
 
(Επίσης, μπορούν να αναφερθούν και τα ακόλουθα: 
- η σύνθεση στοιχείων ανά τρία, που χαρακτηρίζει τη δημοτική ποίηση, π.χ. 3[21], 

στ. 14-16, 5[22], στ. 17-19.  
- η μορφή της Φεγγαροντυμένης είναι αντίστοιχη με τις νεράιδες που συναντάμε 

στα δημοτικά τραγούδια, π.χ. 3[20], στ.11-14). 
 
B1. 

Καθώς ξεκινάει η ενότητα, τονίζεται ρητά η μυστηριακή φύση της 
Φεγγαροντυμένης. Η παρουσία της συνδέεται με την καταπάτηση των 
φυσικών νόμων (στοιχείο υπερφυσικό)˙ παράλληλα, όλη η φύση, 
προσωποποιημένη, υποτάσσεται στη θεϊκή αυτή μορφή. Το γεγονός αυτό 
μας φέρνει στο νου την άποψη του Σολωμού ότι ο Θεός, η Ιδέα βρίσκεται 
μέσα στη φύση. Το φως, προερχόμενο από ψηλά, «θείο φως», 
παρεμβαίνει στο τοπίο και δίνει μεταφυσική χροιά, τεχνική η οποία είναι 
προσφιλής στον Δ. Σολωμό. 
Στα δοθέντα αποσπάσματα περιγράφεται λεπτομερέστατα η 
Φεγγαροντυμένη ως φορέας του θεϊκού φωτός και οικοδομείται από τον 
ποιητή η θεϊκότητά της. 
Αρχικά, η ικανότητα του φωτός να μεταμορφώνει και να μετουσιώνει τα 
σώματα που φωτίζει φαίνεται στο ότι το φως που περιβάλλει την 
Φεγγαροντυμένη επιβάλλεται στο φως του φεγγαριού, που τρεμοπαίζει 
μπροστά του 3[21], στ. 13-14 (σχήμα συναισθησίας). Με ανάλογο τρόπο 
η Φεγγαροντυμένη επιδρά και στα αστέρια, ώστε αυτά, αφενός 
υπερβάλλουν σε λάµψη, αφετέρου όμως, το φως τους δεν είναι ικανό να 
σκεπάσει το φως που ακτινοβολεί η θεϊκή μορφή (4[21], στ.1-2). 
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Στη συνέχεια η μεταβολή της νύχτας σε ολόφωτο μεσημέρι, που αποτελεί 
σαφέστατα μια μεταφυσική εμπειρία, (4[21], στ. 7) αποδεικνύει την 
άποψη περί μετουσίωσης των σωμάτων λόγω του φωτός.  
Η φωτοχυσία κλιμακώνεται, με αποτέλεσμα να μετατραπεί η κτίση σε 
ναό, το φυσικό τοπίο, δηλαδή, να μετατραπεί σε τοπίο υπερβατικό. Κάτι 
υλικό παίρνει στοιχεία ψυχής και πνεύματος (χριστιανικός ανιμισμός).  
Αυτό το «μεσημερνό» φως αισθητοποιεί τον ιερό χαρακτήρα της φύσης 
(«ναός») που θα αφομοιώσει τον ήρωα και θα καταργήσει την 
ατομικότητά του. Το θεϊκό φως της Φεγγαροντυμένης, επομένως, είναι 
το μέσο μετάβασης, μέσα στο οποίο φύση και άνθρωπος βρίσκονται σε 
αδιάσπαστη ενότητα (4[21], στ. 8).  
 

Β2. 
α) 
1. Πρώτο χρονικό επίπεδο (κύρια αφήγηση) 
Καλύπτει περίπου το διάστημα μιας νύχτας και περιλαμβάνει τα 
γεγονότα της κύριας αφήγησης, τα οποία είναι: 
α) η πάλη των δύο ναυαγών με τα κύματα μέσα στη θαλασσινή καταιγίδα 
(5 στ. 10-12, 5 στ. 15-16, 5 στ. 21-22), 
β) η παρουσία της Φεγγαροντυμένης και η συνάντησή της με το ναυαγό 
(5 στ. 1-2) και 
γ) η εξαφάνιση της Φεγγαροντυμένης (στ. 3-4). 
2. Δεύτερο χρονικό επίπεδο (αναδρομές στο παρελθόν) 
Καλύπτει το διάστημα της «προϊστορίας» του ήρωα στην Κρήτη και 
περιλαμβάνει τα γεγονότα της ζωής του πριν από το ναυάγιο, δηλαδή: 
α) αναφορά στην εφηβεία του (στ. 16) και 
β) τους αγώνες στην Κρήτη για την ελευθερία, τις λαβωματιές, την 
απώλεια των συμπολεμιστών (στ. 6, στ. 16-20). 
3. Τρίτο χρονικό επίπεδο (πρόδρομες αφηγήσεις) 
Καλύπτει το παροντικό διάστημα της ζωής του αφηγητή ως πρόσφυγα 
μετά το ναυάγιο και την απώλεια της αγαπημένης (είναι το παρόν του 
αφηγητή), από το οποίο αναφέρονται: 
α) η εξευτελιστική ζωή, η ζητιανιά και ο πόνος (στ. 5, 7-9, στ. 13-14) και 
β) η βίωση του εφιάλτη που αναφέρεται στη νύχτα του ναυαγίου (στ. 11-
12). 
 
β) 
Η Φεγγαροντυμένη, αυτή η θεσπέσια και ολόφωτη μορφή, αφού στάθηκε 
και κοίταξε τα αστέρια, στο τέλος στρέφει το κεφάλι της και το βλέμμα 
της προς τον Κρητικό, που βρισκόταν μπροστά της μέσα στα νερά (στα 
ρείθρα, στα ρεύματα) της θάλασσας, και τον κοίταζε στρέφοντας το 
ενδιαφέρον της προς αυτόν, σαν να την είχε μαγνητίσει, ενώ κι εκείνος 
την κοίταζε, προφανώς εκστατικός. Και το ένα και το άλλο κοίταγμα 
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ήταν παρατεταμένα και επίμονα, όπως υποδηλώνεται από τον 
παρατατικό των ρημάτων «Την κοίταζα – μ’ εκοίταζε». 
Η παρομοίωση αποτελεί στοιχείο τεχνικής με το οποίο προβάλλεται η 
δυνατή έλξη των δύο προσώπων. Η Φεγγαροντυμένη και η στροφή του 
βλέμματός της στον Κρητικό παρομοιάζονται με μια πυξίδα και με τη 
μαγνητική βελόνα της, που στρέφεται πάντα στο Βορρά. 
Η πετροκαλαμίθρα είναι είδος πρωτόγονης μαγνητικής βελόνας από 
καλάμι ως δείκτης πυξίδας που επιπλέει στο νερό (έτσι λέγεται και το 
αλεξικέραυνο). Ο Π. Μάκριτζ γράφει πολύ πειστικά: «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.» (Π. Μάκριτζ). 
Αξίζει να αναφερθεί, τέλος, πως το φαινόμενο του μαγνητισμού 
αξιοποιήθηκε μεταφορικά για την έλξη μεταξύ ψυχών, πνευμάτων, 
σωμάτων σε πάμπολλα κείμενα ήδη από την αρχαιότητα. 
 
Γ1. 
α) 
Ο ήρωας αισθάνεται πως η υπερφυσική μορφή δεν του είναι άγνωστη 
και, προσπαθώντας να την προσδιορίσει, διατυπώνει μια σειρά από 
υποθέσεις. 
Ο στ. 14 φανερώνει ότι η Φεγγαροντυμένη έχει στοιχεία χριστιανικής 
εικονοποιίας˙ αυτό σε συνδυασμό με την «ταπεινοσύνη» προηγούμενων 
στίχων, οδήγησε αρκετούς μελετητές να υποστηρίξουν την ταύτιση 
Φεγγαροντυμένης και Παναγίας.   
Η μορφή της Φεγγαροντυμένης στον στ. 15 συμπίπτει με το απόλυτο 
ερωτικό όνειρο του Κρητικού˙ δε θυμίζει κάποια γυναικεία μορφή που 
συνάντησε στο παρελθόν αλλά μια γυναικεία μορφή κατασκευασμένη 
απ’ την ερωτική ονειροπόληση. 
Με τον στ. 16 μεταφερόμαστε στη βρεφική ηλικία του ήρωα, καθώς η 
Φεγγαροντυμένη του θυμίζει τη μορφή της μητέρας. 
Αυτή η αναζήτηση της μορφής της Φεγγαροντυμένης στο πολύ μακρινό 
παρελθόν φανερώνει τον ιδεαλισμό του Σολωμού, αποτέλεσμα της 
επίδρασής του από την πλατωνική θεωρία για τον κόσμο των ιδεών. 
 

β) 
Το δάκρυ επιφέρει αξιακή μεταστροφή, μεταβολή του ήθους και 
επανιεράρχηση αξιών για τον ήρωα. Η μεταμόρφωσή του είναι απόλυτη 
και ολοκληρωτική. Έτσι, ο σκληρός πολεμιστής μεταβάλλεται σε ταπεινό 
ζητιάνο που ζει από την ελεημοσύνη των άλλων. Είναι καταρρακωμένη η 



4 
 

αξιοπρέπειά του, αλλά αισθάνεται και επιζητά τη συμπάθεια του 
συνανθρώπου. Υπάρχει μια έντονη αντίθεση ανάμεσα στην παλαιότερη 
και τωρινή κατάστασή του: άλλοτε ήταν σκληρός φονιάς, μισούσε τους 
εχθρούς, αφαιρούσε με μένος ανθρώπινες ζωές, είχε απολέσει τα 
ανθρώπινα χαρακτηριστικά του∙ τώρα είναι σπλαχνικός, συμπονετικός, 
αγαπά τους ανθρώπους, επιθυμεί τη συμπόρευση με αυτούς. Όλα αυτά 
σημαίνουν πως έχει φτάσει πλέον στη ηθική τελείωση με τη χριστιανική 
σημασία της λέξης. 
 

Δ1. 
Ανάμεσα στα ποιητικά κέιμενα του Σολωμού και του Καρυωτάκη 
εντοπίζονται οι εξής ομοιότητες: 
Και οι δύο γυναικείες μορφές χαρακτηρίζονται για το εξαιρετικό, θεϊκό 
σωματικό τους κάλλος, που προκαλεί στους ήρωες την ερωτική επιθυμία 
(«Κρητικός»: 4[21], στ. 5-6, «Της θάλασσας νεράιδα»: «το βλέπω … με 
μάτια λιγωμένα» και «ένα κορμί παρθενικό … αφρισμένα»). 
Επίσης, και στα δύο έργα το σκηνικό δράσης είναι ένα θαλασσινό τοπίο. 
Παράλληλα, και οι δύο μορφές επιβάλλονται και επιδρούν στη φύση 
(«Κρητικός»: 3[20], στ. 2-8 και 4[21], στ. 1-3 και 7-8∙ στο «Της 
θάλασσας νεράιδα»: «ο ήλιος εσκυθρώπασε … φωτολουσμένα» και 
«ανατριχιάζει η θάλασσα στο θείο άγγισμά τους». 
Οι διαφορές εντοπίζονται στα παρακάτω σημεία: 
Στο ποίημα του Καρυωτάκη η νεράιδα παρουσιάζεται φοβισμένη λόγω 
της παρουσίας του ήρωα, σε αντίθεση με την Φεγγαροντυμένη στον 
Σολωμό, η οποία παρουσιάζεται επιβλητική και δυναμική, αφού 
κατακκλύζει την ψυχή του Κρητικού. 
Επίσης, η εμφάνιση της νεράιδας στον Καρυωτάκη δε σχετίζεται ούτε 
προκαλείται από την παρουσία του ήρωα και δεν υπηρετεί κάποια 
σκοπιμότητα. Αντίθετα, η Φεγγαροντυμένη στον Σολωμό είναι 
αποτέλεσμα της Θείας Πρόνοιας και εμφανίζεται για να συμπαρασταθεί 
στα βάσανα του Κρητικού.  
Τέλος, το γυμνό κορμί της νεράιδας στον Καρυωτάκη δικαιολογεί την 
ερωτική επιθυμία που προκαλεί στον ήρωα, ενώ στον Σολωμό το 
κυρίαρχο στοιχείο της θεϊκής μορφής της Φεγγαρντυμένης είναι η 
ταπεινότητα και η ηθικότητά της, που επιδρά καθοριστικά και στο ήθος 
του Κρητικού, οδηγώντας τον στην ηθική τελείωση. 


