
 - 1 -

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 

Α1. Τρία από τα κύρια θέματα της Επτανησιακής Σχολής είναι η θρησκεία, η φύση και η 

γυναίκα.  

Παράδειγμα θρησκευτικού περιεχομένου από το ποιητικό κείμενο του Σολωμού είναι οι στίχοι  

5-18 της Ενότητας 2[19] που βρίσκονται σε παρένθεση, η λεγόμενη παρέμβαση, κατά τους 

οποίους ο ήρωας βρίσκεται στον κόσμο των νεκρών και συνομιλεί μαζί τους αναζητώντας την 

αγαπημένη του.  

Φράσεις αντιπροσωπευτικές της θρησκευτικής επιρροής «Λάλησε Σάλπιγγα», «Έψαλλε την 

Ανάσταση», «την κοιλάδα αγιάζει». 

Η φύση διαφαίνεται ξεκάθαρα τόσο την ενότητα 1[18] στίχοι 5-6: «Τα πέλαγα στην αστραπή κι 

ο ουρανός αντήχαν, οι ακρογιαλιές και τα βουνά μ’ όσες φωνές κι αν είχαν», όσο και στην 

ενότητα 3[20] στίχοι 5-6: «Κάτι κρυφό μυστήριο εστένεψε τη φύση, Κάθε ομορφιά να στολιστεί 

και το θυμό ν’ αφήσει», παραδείγματα που αναδεικνύουν την προβολή της φύσης ως ισχυρό 

θεματικό κέντρο.  

Η γυναίκα προβάλλεται στην ενότητα 3[20] στους στίχους 12-14: «Κι ομπρός μου ιδού που 

βρέθηκε μία φεγγαροντυμένη. Έτρεμε το δροσάτο φως στη θεϊκιά θωριά της, Στα μάτια της τα 

ολόμαυρα και στα χρυσά μαλλιά της», θέτοντας έτσι την ιδιαίτερη παρουσία της γυναικείας 

φύσης στην ποίηση του Σολωμού.  

(Σημείωση: Χρειάζεται ένα παράδειγμα· αυτά που δόθηκαν είναι αντιπροσωπευτικά. Υπάρχουν 

και άλλα παραδείγματα στα δοθέντα αποσπάσματα.) 

 

Β1. α) Εικόνες που δείχνουν τη σύνθεση φυσικής και μεταφυσικής πραγματικότητας. Είναι η 

εμφάνιση της Φεγγαροντυμένης στην ενότητα 3[20]  στίχ.10 – 14 που δείχνουν την προβολή 

μιας εξωλογικής παρουσίας καθώς πρόκειται για την πιο καθαρή περιγραφή ανάδυσης στη 

σολωμική ποίηση. Η ένωση ουρανού και θάλασσας σε συνδυασμό με την αντανάκλαση του 

φεγγαριού προτάσσει τη γυναίκεια οντότητα της Φεγγαροντυμένης. Το αόριστο άρθρο που τη 

συνοδεύει φανερώνει την πίστη του Κρητικού στην ύπαρξη τέτοιων πλασμάτων, ενισχύοντας 

την άποψη πως "Είναι μορφή υπαρκτή, δεν είναι πλάσμα της φαντασίας, ψευδαίσθηση" (Ε.Γ 

Καψωμένος).     

Άλλη εικόνα αυτού του σωλομικού γνωρίσματος είναι στην ενότητα 1 [18] στ. 5-6 όπου τα 

αστροπελέκια φωτίζουν την ταραγμένη θάλασσα και ακούγονται ήχοι αστραπών και βροντών 

συντελώντας στη διαμόρφωση ενός απόκοσμου μεταφυσικού τοπίου. Το φως των αστραπών 
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βοηθά το ναυαγό, ενώ ο εκκωφαντικός ήχος δημιουργεί στον αναγνώστη δέος και φόβο από τα 

φυσικά στοιχεία (πληθυντικός αριθμός φυσικών στοιχείων, σχήμα υπερβατό). 

Άλλη εικόνα σύνθεσης φυσικού – μεταφυσικού είναι η παρέκβαση των στίχων 5–18, ενότητα 2 

[19] που υφίσταται ο διάλογος του ήρωα με τις ψυχές των νεκρών σε μια προσπάθεια να 

συναντήσει τη νεκρή αγαπημένη του (σχήμα υποφοράς - ανθυποφοράς). 

 

β) Ο ποιητής τη λυρική του αφήγηση με την οποία εξωτερικεύει τον εσωτερικό του κόσμο 

(σκέψεις, ιδέες, συναισθήματα) οδηγώντας τον αναγνώστη σε ιδεαλιστικές σφαίρες με τη χρήση 

πλούσιων και εκφραστικών μέσων, την αναγάγει σε επίπεδο μεταφυσικό. 

Μορφολογικά επικυρώνεται από την παρένθεση και εννοιολογικά από το διάλογο Κρητικού – 

ψυχών, τη χρήση όρων θρησκευτικού περιεχομένου και την προβολή της κύριας ιδέας που είναι 

η επικείμενη ανάσταση της νεκρής αγαπημένης και η πιθανή συνάντησή τους, στον υπερβατικό 

χώρο και τόπο στην κοιλάδα της Μέλλουσας κρίσης την ώρα της Δευτέρας παρουσίας. 

 

Η χρηστικότητα του μεταφυσικού επιπέδου έγκειται στα εξής :  

- Αποτελεί πρόδρομη αφήγηση καθώς προϊδεάζει για το θάνατο της κορασιάς του αναγνώστη. 

- Προτάσσει τη θεοποίηση του έρωτα από το Σολωμό, την εξιδανίκευσή του, καθώς ο ήρωας 

αποζητά να σμίξει με την αγαπημένη και στην άλλη ζωή.  

Πρόκειται για θρησκευτικές και φιλοσοφικές απόψεις του ποιητή που διαφαίνονται συχνά στο 

σολωμικό έργο. 

 

Β2. Η μετάβαση από τη σφοδρή ταραχή στην απόλυτη ηρεμία της φύσης που ορίζει και το 

μοτίβο της σιγής του κόσμου πριν από τη θεία επιφάνεια, γίνεται κυρίως με εκφραστικά μέσα.  

Με την επανάληψη της έννοιας ησυχία στο στίχο 3 «Ησύχασε … ησυχία…». Έχει διατυπωθεί η 

άποψη ότι με την επανάληψη αυτήν υποδηλώνεται και η ηρεμία που επήλθε στην ψυχή του 

ήρωα από τη γαλήνη της θάλασσας. Επίσης, ο Σολωμός θέλει να δώσει έμφαση στο μοτίβο της 

σιγής του κόσμου.  

Με τη μεταφορά «πάστρα» (το νερό ήταν διαυγή, καθαρό). Να σημειωθεί ότι μεταξύ των 

στίχων 2 και 3 υπάρχει διασκελισμός που σηματοδοτεί τη διάρκεια που απαιτείται για τη 

μεταστροφή της ταραχής σε απόλυτη ησυχία. 

Με την παρομοίωση (στ. 4) της θάλασσας με ευωδιαστό περιβόλι «Σαν περιβόλι ευώδησε και 

ευώδησε κι εδέχτηκε όλα τα’ άστρα». Εδώ παρατηρείται η συνύπαρξη του θαλάσσιου με το 

ουράνιο στοιχείο μέσω μιας παρομοίωσης από το γήινο κόσμο. Έτσι ο Ποιητής θέτει το στοιχείο 

της συμφιλίωσης που φαίνεται από τα ρήματα που χρησιμοποιεί τα οποία έχουν θετική έκφραση 
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και από τη μεταφορά (εδέχτηκε) που μας κάνει να φανταστούμε την αρμονία θάλασσας και 

στεριάς (εικόνα οπτική και οσφρητική).  

(Σημείωση: Υπάρχουν και άλλα εκφραστικά μέσα στο απόσπασμα) 

 

Γ1. α) Ο ήρωας – Κρητικός επικαλείται το αστροπελέκι για να τον βοηθήσει ρίχνοντας τη λάμψη 

του (ξανάφεξε πάλι: σχήμα πλεονασμού) ώστε να δει τόσο αν πλησιάζει στο ακρογιάλι, όσο κι 

αν βρίσκεται κοντά του η κορασιά και αγαπημένη του. Το προσφωνεί «καλό», επίθετο που 

δείχνει την προσωποποίηση του αστροπελεκιού (απόδοση ανθρώπινων ιδιοτήτων) αλλά και την 

πεποίθηση ότι θα τον βοηθήσει στο στόχο του. Ένα αρνητικό λοιπόν φυσικό φαινόμενο γίνεται 

αρωγός του ήρωα και δημιουργείται φιλική σχέση μεταξύ τους. Σημειώνουμε πως το επίθετο 

αυτό συναντάται συχνά στην ποίηση του Σολωμού. Η επίκληση έγινε πράξη και πέσανε τρία 

αστροπελέκια (ο αριθμός τρία δηλώνει την επίδραση του ποιητή από τη δημοτική ποίηση στην 

οποία ο αριθμός είναι συμβολικός). Να διευκρινίσουμε πως τα αστροπελέκια ήταν τέσσερα 

συνολικά. Τρία που έπεσαν μετά την παράκληση του ήρωα και ένα πριν. Στο σημείο αυτό 

βέβαια κατανοούμε πως τα αστροπελέκια έπεσαν πολύ κοντά στην κορασιά, γεγονός που 

συντελεί στον εντοπισμό της, αλλά και στον προϊδεασμό για την επικινδυνότητα και πιθανότητα 

θανάτου της (προσήμανση).  

 

β) Οι στίχοι αυτοί ανήκουν στην απάντηση των ψυχών στον Κρητικό για την αρραβωνιαστικιά 

του. Οι ψυχές με το σχήμα της υποφοράς – ανθυποφοράς δίνουν τις εξής πληροφορίες σε 

αυτούς τους συγκεκριμένους στίχους: 

Ως προς τη διάθεσή της η κορασιά ήταν χαρούμενη, καθώς τραγουδούσε και έψελνε ύμνους και 

μάλιστα αναστάσιμους, προϊδεάζοντας έτσι τη θρησκευτική πίστη της Ανάστασης. Έδειχνε 

μάλιστα ανυπομονησία για την ενσάρκωσή της, άποψη που σχετίζεται με θέσεις της Ορθόδοξης 

Εκκλησίας που πιστεύει στην Εν σαρκί ανάσταση των νεκρών (Ιωβ ΙΘ’ 26: «αναστήσει δε το 

δέρμα μου»). 

Συγχρόνως η φράση είναι αντίκρυσμα και του πλατωνικού δυϊσμού σώματος και ψυχής στη 

μετά θάνατον πορεία του ανθρώπου, απηχήσεις του οποίου συναντώνται στη Σολωμική Ποίηση.  

Οι στίχοι αυτοί πάντως, ανήκοντας στο απόσπασμα της προσδοκίας της συνάντησης του ήρωα 

με την αγαπημένη του στον κόσμο των νεκρών, της αντιμετώπισης της έσχατης κρίσης αποτελεί 

και προσήμανση, πρόληψη για το θάνατό της.  
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Δ1. Σύγκριση του αποσπάσματος του Μαρκορά  με το κείμενο του Κρητικού:  

Ομοιότητες : 

- Η καταγωγή των ηρώων, Μάνθου κα ναυαγού, είναι Κρητική. 

- Η προβολή των αγώνων για την ανεξαρτησία της Κρήτης, ο τονισμός των 

αιματοβαμμένων βουνών (έβαψαν αίματα κάθε βουνό της Κρήτης) για να μην 

σκλαβωθούν θυμίζει τους αγώνες του Κρητικού και των συντρόφων του για την πατρίδα 

(ενοτ. 2, [19] στ.2-3) 

- Η συμμετοχική δράση της φύσης στα συναισθήματα των ηρώων και των δύο ποιημάτων. 

- Η μεταφυσική προσέγγιση τόσο στο διάλογο Μάνθου – Ευδοκίας όσο και στο διάλογο 

Κρητικού και ψυχών. 

- Η επιθυμία συνάντησης των ηρώων με τις αγαπημένες τους. 

- Η προβολή της αγάπης τους προς τις κοπέλες ("τα πρώτα της αγάπης μας χρόνια" – 

Όρκος, "Σαν πρώτα εγώ την αγαπώ…" - Κρητικός) 

 

Διαφορές: 

- Η παράθεση ακριβών ονομάτων των ηρώων του Μαρκορά – Μάνθος και Ευδοκία – σε 

αντιπαραβολή με τη γενική παράθεση των ηρώων του Σολωμού – ήρωας και κορασιά. 

- Ο Μάνθος είναι πεθαμένος (καθώς σκοτώθηκε στο ολοκαύτωμα του Αρκαδίου) και 

περιμένει την ετοιμοθάνατη. "Σαν ποτε θα σε φέρει στην αγκαλιά μου ο θάνατος…" , ενώ 

ο Κρητικός – ζωντανός – μεταβαίνει στον κόσμο των νεκρών αναζητώντας τη νεκρή 

αρραβωνιαστικιά του. 

-  Η επικείμενη συνάντηση στον κάτω κόσμο Κρητικού – κορασίας δεν έγινε ποτέ, ενώ η 

συνάντηση Μάνθου – Ευδοκίας είναι σχεδόν βέβαιη καθώς η κοπέλα είναι ετοιμοθάνατη. 

("πάμε, αγάπη μου….") 

 

 

 
Επιμέλεια 
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