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ΑΠΟΛΤΣΗΡΙΕ ΕΞΕΣΑΕΙ Δ' ΣΑΞΗ ΕΠΕΡΙΝΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ ΣΕΣΑΡΣΗ 30 

ΜΑΪΟΤ 2007 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΣΗ ΛΟΓΟΣΕΦΝΙΑ ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ 

ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ 

1. Πηγή έμπνευσης του ποιητή στάθηκαν πραγματικά γεγονότα 

της επανάστασης στην Κρήτη: «κατάληψη της Μεσαράς κι 

έπειτα των φακίων από τους Σούρκους στα 1823-24 και φυγή 

χιλιάδων χριστιανών με πλοία από τη νότια και δυτική Κρήτη 

προς τα Κύθηρα' τα Αντικύθηρα και την Πελοπόννησο». Αυτό 

γίνεται φανερό και από τους στίχους 31-36 'απ.4 όπου η 

Υεγγαροντυμένη διαβάζει στην ψυχή του Κρητικού τις 

οικογενειακές συμφορές που αντιμετώπισε στην Κρήτη και την 

προσπάθεια να σωθεί ως πρόσφυγας μακριά από την πατρίδα 

του. 
Επίσης, στο απόσπασμα 5 στους στ. 16-20 ο Κρητικός αναφέρεται αναδρομικά 

στις μάχες που έδινε στην πατρίδα του με τους Σουρκοαιγύπτιους που 
πολιορκούσαν τη Λαβύρινθο της Γόρτυνας όπου αναζήτησαν καταφύγιο το 
καλοκαίρι του1823 πλήθος Φριστιανών . μόνο τον επόμενο χρόνο κατάφεραν οι 
Σουρκοαιγύπτιοι να επιβάλουν και εκεί την εξουσία τους, αφού δεκάδες χιλιάδων 
Κρητικοί είχαν στο μεταξύ εγκαταλείψει την πατρίδα τους. 

2. α) Για τη στιχουργία του ολωμού έχουμε να κάνουμε τις 

ακόλουθες παρατηρήσεις: 

• Μέτρο: ιαμβικό με δεκαπεντασύλλαβο στίχο 

• Ομοιοκαταληξία:ζευγαρωτή 
• Σα παραπάνω στοιχεία μας παραπέμπουν στη στιχουργία του Ερωτόκριτου από 

τον οποίο επηρεάστηκε ο ολωμός, ενώ ο δεκαπεντασύλλαβος στίχος θυμίζει και 
δημοτική ποίηση. 

 

β) στοιχεία δημοτικής: «τα κύματα έσχιζα» 

«μέσα στ' άγριο πέλαγο» στοιχεία λόγια: «πάσαν ομορφιά και πάσαν καλοσύνη» 
«η χτίσις έγινε ναός» στοιχεία ιδιωματικά: «ανεί τα 

αγκάλες» 
«αλιά μου» 

3. εικόνες : 

στ. 1-8, απ. 4 : η εικόνα της Υεγγαροντυμένης στ. 7-8, απ. 5 : η εικόνα του ζητιάνου με 

το απλωμένο χέρι παρομοιώσεις: 

στ. 10, απ. 4 : καταπώς στέκει στο βοριά η πετροκαλαμίθρα στ.19, απ. 4 : σαν το 

νερό που το θωρεί το μάτι ν'αναβρύζει μεταφορές: 

στ.21, απ. 4 : βρύση έγινε το μάτι μου στ.27, απ. 4 : μου διάβαζε το 

νου μου προσωποποιήσεις : 

στ.1, απ. 4 : τ' αστέρια αναγαλλιάσαν στ.18, απ. 4 : άκουγα τα 

μάτια της 
 

4. τους στ. 13-18 του αποσπάσματος 4 ανιχνεύονται απηχήσεις 

πλατωνικών και αριστοτελικών απόψεων για την αναγνώριση 

στα πράγματα του κόσμου τούτου, ιδεών (προτύπων) που η 

ψυχή μας είχε αντικρίσει σ' ένα προσωματικό της στάδιο. 

Πρόκειται για τη φιλοσοφική ερμηνεία σύμφωνα με την οποία η 

Υεγγαροντυμένη αποτελεί μια πνευματική και μεταφυσική 

σύλληψη, που ενσαρκώνει τις πλατωνικές ιδέες της ομορφιάς, 

της καλοσύνης, της δικαιοσύνης. 

Η εξιδανίκευση της Υεγγαροντυμένης, εντούτοις, συνδέεται και με ρομαντικές 

πηγές. υγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Ερ. Καψωμένο, η Υεγγαροντυμένη 

ενσαρκώνει αξίες κοσμικές που υπερβαίνουν το στενά εννοούμενο ανθρώπινο πεδίο: 
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τη θειότητα της φύσης που συντίθεται από το ιδεώδες του κάλλους και του αγαθού, 

συνδεδεμένα με το καθολικό ερωτικό πνεύμα που συνέχει το ύμπαν. 
 

5. το κείμενο του Ηλιόδωρου όπως και στο απ.4 του Κρητικού 

έχουμε την κυρίαρχη παρουσία μιας θεϊκής γυναικείας μορφής 

που λάμπει. Και οι δυο βρίσκονται κοντά σε κάποιο ναυάγιο · 

ωστόσο η φεγγαροντυμένη του ολωμού πατάει πάνω στο νερό 

της θάλασσας και εμφανίζεται νύχτα κάτω από το φεγγαρόφωτο 

ενώ η Γυναικεία μορφή του Ηλιόδωρου κάθεται σε κάποιο 

βράχο και αστράφτει στον ήλιο. Φαρακτηριστικό είναι ότι η 

φεγγαροντυμένη "φοράει " μόνο το φως του φεγγαριού ενώ η 

γυναίκα στον Ηλιόδωρο ένα " χρυσοΰφαντο φόρεμα " . Και οι 

δυο κοιτάζουν ένα νέο ναυαγό ο οποίος έλκεται από το βλέμα 

τους "η όψη της κόρης τον έκανε ... ότι έβλεπαν εκείνην" Ενώ 

η φεξξαροντυμένη του Κρητικού παρουσιάζεται όρθια - η γυναίκα στον Ηλιόδωρο 

είναι αρχικά καθιστή και στη συνέχεια σηκώνεται με μια αποφασιστική κίνηση. 

Επίσης η πρώτη δεν έρχεται σε σωματική επαφή με το ναυαγό, παρά μόνο ψυχική, 

ούτε απευθύνεται σε αυτόν με λόγια. Αντίθετα η Γυναίκα του Ηλιόδωρου αρχικά 

συνομιλεί με το ναυαγό και έπειτα " χύθηκε ... αίματα " . 

Σέλος στην περίπτωση του ολωμού στο χώρο βρίσκονται μόνο η Υεγγαροντυμένη, 

στον Κρητικό και η αρραβωνιαστικιά του ενώ στο κείμενο του Ηλιόδωρου 

υπάρχουν πτώματα , τραυματίες καθώς και κάποιοι ληστές που τρομάζουν στη θέα 

της γυναίκας. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




