
  ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ 14 

                                  

 

 

 

ΑΠΑΝΣΗΓΙ ΛΟΓΟΣΓΥΝΙΑ ΟΜΟΓΓΝΩΝ 2006 

 

α. 

Ε «Ιεζλή Νλάζεθγ δάηαζζα» ηκν Μδνζζέα Γητηγ αθήζεε ζηγ ζνηηκαή «Πκ Φπησδεθηλκ ζαε γ Δέζαηγ 

Πέηαληγ Μμκλθεά» πκν δγμκζεετηγζε ηκ 1971. Ηεθηλεζσ δέμα ανηήμ ηγμ πκεγηεζήμ ζνηηκαήμ, ζαε 

αεθεζσηελα ηγμ πκίγζγμ ηκν Μδνζζέα Γητηγ, είθαε γ δάηαζζα, ηκ Αεααίκ, κ ήηεκμ, γ αθηίηγογ ηκν 

ζσζμκν μέζπ ηπθ αεζδήζεπθ. 

Πα ξαλαζηγλεζηεζά ανηά επεΰεΰαευθκθηαε ζηκ πκίγμα «Ιεζλή Νλάζεθγ δάηαζζα». Οναζεζλεμέθα, απσ 

ηκθ πλυηκ ζηίξκ «Ιεζλή πλάζεθγ δάηαζζα » (ζηεξ. 1) κ πκεγηήμ πλκζθπθεί ηλνθελά ηγθ εηηγθεζή 

δάηαζζα, ηκ Αεααίκ. Αζσμγ, ζηκ ζηίξκ 18 «ζτμα ηκ ζτμα θά ανλίζεεμ πίζπ» αθαδεεζθτεηαε γ ααάπγ ηκν 

πκεγηή αεα ηκ δαηαζζεθσ ζηκεξείκ. Οηγ ζνθέξεεα, κ ήηεκμ είθαε ζνλίαλξκμ ζαε ανησμ ζηκ πκίγμα. 

Γεδεζσηελα, ζηκ ζηίξκ 6 «Οησ πνλαάζε ηκς θάλκν ησ ζαηαμεζήμελκ » ζαε ζηκ ζηίξκ 7 «Κά ανλίζεεμ 

ησθ ήηεκ ζαί θά άζκίζεεμ» κ πκεγηήμ εζθλάβεε ηεμ επεδνμίεμ ηκν ζαε θαθηάβεηαε ηγ «μεζλή πλάζεθγ 

δάηαζζα» θα ανλίβεε μέζα ζηκθ εζηνθηπηεζσ ήηεκ ζαε θα αζκτεε πυμ αθαηλέπεηαε γ πκλεία ηγμ μκίλαμ 

μέζα ζηκ μνζηήλεκ ηκν θπησμ , ζηγ μεηαθνζεζή ηκν ήηεκν . Πέηκμ, κ ζηίξκμ 4 «Κά μάδεεμ μαθηαλίθε 

ζαί άοεθδκ» ζαε κε ζηίξκε 21-23 «Ηαί θά ΰλίζζπ ΰαδεά ζηγθ άαζαηεά ζκν... Ελάζηεεηκν» εζθλάβκνθ 

ηγθ αθηίηγογ ηκν ζσζμκν, ηγθ ζαηαθσγζή ηκν, μέζπ ηπθ αεζδήζεπθ, νπκΰάηηκθηαμ εεζσθεμ αενζηεζέμ, 

κζθλγηεζέμ, απηεζέμ. 

B1. 

Πκ πκίγμα «Ιεζλή Νλάζεθγ δάηαζζα» αθήζεε ζηγ θεκηελεζή πκίγζγ ζαε έξεε εηετδελκ ζηίξκ, πηκτηκ 

εεζσθπθ, μεηαθκλυθ ζαε αεθεζσηελα εδεαίηελπθ εζθλαζηεζυθ μέζπθ, ζαδυμ ζαε νπελλεαηεζηεζά 

ζηκεξεία. Βαζεζσ εζθλαζηεζσ μέζκ ηκν πκεήμαηκμ είθαε γ πλκζππκπκίγζγ ηγμ «Ιεζλήμ Νλάζεθγμ 

δάηαζζαμ»_ κ πκεγηήμ ηγθ αθδλππκπκεεί δίθκθηάμ ηγμ ηγθ νπσζηαζγ μεαμ ζσλγμ «δεζαηλευ ξλκθυ». 

Δγμεκνλαείηαε έηζε μεα αημσζθαελα αευθεαμ θεσηγμ ζαε αδπσηγηαμ. 

Έθα δετηελκ ζηκεξείκ είθαε γ μεηπθνμεζή μκλθή / παλκνζίαζγ ηκν Αεααίκν ζαε ηεηεζά ηγμ ζσλγμ / 

πκίγζγμ με ηκ σθκμα, ηγθ πλκζθυθγζγ «Ιεζλή πλάζεθγ δάηαζζα» γ κπκία κδγαεί ηκθ πκεγηή πλκμ μεα 

ελπηεζή ΰίπζγ ηγμ εηηγθεζήμ παλάδκζγμ. Ναλάηηγηα, ξλγζεμκπκεκτθηαε έθα πηήδκμ μεηαθκλεζέμ 

εζθλάζεεμ, σππμ «Κά μκς αθηεαλάοεεμ ηίμ άθπθεααεέμ ζηγθ κλκθή» _ δα αθηεαλάοεε, δγηαδή, γ «μεζλή 

πλάζεθγ δάηαζζα», γ ζσλγ, ηκθ «απσγξκ» ηπθ παηευθ δκιαζηεζυθ ηεεηκνλαευθ «απσ ηά ζνλεεηέγζκθ 

ζαί ηά Δσια Οκε», ζηκ δετηελκ μέλκμ ηγμ μαδγηείαμ ηγμ, ζαηά ηγθ κπκία δα πλκζηάΰεε ΰνβαθηεθή, 

ξλεζηεαθεζή παεδεία. Ηαηαηγζηεζά, πμ ηέηαληκ ζγμαθηεζσ εζθλαζηεζσ μέζκ δα αθαθέλαμε ηγθ 

παλκμκίπζγ «ζάθ ααάημαηα», πκν δγηυθεε σηε γ αλξαία παλάδκζγ βεε ζαε ειαζκηκνδεί θα εζπέμπεε 

ζηαδελά ηκ ηαμπλσ πθενμαηεζσ ηγμ θπμ, σππμ ζνθκηεζά δεαθαίθεηαε απσ ηκ δίζηεξκ «αζσμα κε 

μαζλεθκί μαμ ζνααεθείμ πκτ ζλαηκτθ ηκθ αέλα ζαθ ααάημαηα». 

Β2. 

Μ Μδνζζέαμ Γητηγμ ζηκ πκίγμά ηκν «Ιεζλή Νλάζεθγ δάηαζζα» πλκζδίδεε ζηγθ Ησλγ / Νκίγζγ 

δαηαζζεθή κθησηγηα, αεαηί ηα δέμαηα πκν δίαεε ζνθδέκθηαε σηα με ηγ δάηαζζα. Ε λενζησηγηα ζαε γ 

απελαθηκζτθγ, γ ΰαδεά ααζαηεά ζαε γ αευθεα θεσηγηά, γ κμκλθεά ζαε γ ααθσηγηά είθαε ηα 

ξαλαζηγλεζηεζά ηγμ δάηαζζαμ πκν πλκζεδεάβκνθ ζαε ζηγθ Ησλγ / Νκίγζγ, αε' ανησ ζαε κ πκεγηήμ 

επεηέαεε θα ηγμ δυζεε κθησηγηα δαηαζζεθή. 

Άηηπζηε, ανηή είθαε γ δάηαζζα ηκν Αεααίκν, πκν απκηεηεί ηκ ζνθδεηεζσ ζλίζκ μεηαιτ ηγμ αλξαίαμ 

εηηγθεζήμ παλάδκζγμ ηγμ Ζπθίαμ ζαε ηπθ θεσηελπθ παλαδσζεπθ ηκν Γηηγθεζμκτ. Έθα άηηκ ζηκεξείκ 

πκν ειγαεί ηγ δαηαζζεθή νπσζηαζγ ηγμ ζσλγμ είθαε ηκ αεακθσμ σηε κ Γητηγμ μεζλσμ, δεζαηλευ ξλκθυθ, 

έμεθε με ηγθ κεζκαέθεεά ηκν ζηγ Ινηεηήθγ, απέθαθηε δγηαδή απσ ηγθ επθεζή αγ. Ηαε γ δάηαζζα ανηή 
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είθαε «μεζλή», αθ ζαε νπάλξεε εδυ ζαε ξεηεεηίεμ, αεαηί δεαζλίθεηαε αεα ηγ θλεζζάδα ζαε ηγ θεσηγηά ηγμ, 

έξεε ηγθ γηεζία εθσμ μεζλκτ ζκλεηζεκτ. Μ πλυηκμ ζηίξκμ, ηκεπσθ, ηκν πκεήμαηκμ «Ιεζλή 

 

πλάζεθγ δάηαζζα δεζαηλευ ξλκθυ» επαθαηαμΰάθεηαε ηέζζελεμ θκλέμ ζνθκηεζά ζηκ πκίγμα ζαε 

απκηεηεί ηκ δκμεζσ άικθά ηκν. Μλααθυθεε ηκ πκίγμα ζε ηέζζελεμ ζνμμεηλεζέμ εθσηγηεμ απσ 4, 7, 7, 

ζαε μ ζηίξκνμ, πκν εζθλάβκνθ αθηίζηκεξεμ επεδνμίεμ ηκν πκεγηή. Έηζε, γ ηλνθελή επίζηγζγ «Ιεζλή 

πλάζεθγ δάηαζζα δεζαηλευ ξλκθυ» εεζάαεε εθσηγηεμ ηκν πκεήμαηκμ, ζε ζαδεμεά απσ ηεμ κπκίεμ κ 

Γητηγμ δέηεε έθα εδεαίηελκ δέμα. 

Νεκ ζναζεζλεμέθα: 

α' εθσηγηα: Οηίξκε 1-4: Μ πκεγηήμ επεδνμεί θα νεκδεηήζεε ηγ «μεζλή πλάζεθγ δάηαζζα». ΰ' εθσηγηα: 

Οηίξκε μ-11: Μ πκεγηήμ δα ήδεηε θα ηγ δεαπαεδααπαήζεε με ηγθ αλξαία παλάδκζγ. α' εθσηγηα: Οηίξκε 

12-18: Μ πκεγηήμ θαθηάβεηαε ηκ ζκλίηζε θα δεδάζζεηαε ηγθ κλδσδκιγ παλάδκζγ. 

δ' εθσηγηα: Οηίξκε 19-23: Μ πκεγηήμ επεδνμεί μεα πθενμαηεζή - ελπηεζή επαθή μαβί ηγμ. 

 

 

Γ. 

Ε ηέηαληγ ζαε ηεηενηαία εθσηγηα (ζη. 19-23) ηκν πκεήμαηκμ δίθεε ηαΰή αεα εζείθεμ ηεμ ελμγθείεμ πκν 

ΰηέπκνθ ζηγ «μεζλή πλάζεθγ δάηαζζα» ηγθ ίδεα ηγθ πκίγζγ. Μ πκεγηήμ ηυλα με ζαθή ηλσπκ 

εζδγηυθεε ηγθ επεδνμία ηγμ ελπηεζήμ έθπζγμ με ηγ «μεζλή πλάζεθγ δάηαζζα» αεα θα ΰλεε ζηγθ 

ααζαηεά ηγμ ηκ θσγμα ηκν ζσζμκν. Έηζε , γ ζξέζγ παηλσηγηαμ δα ζαηαηήιεε ζνμΰκηεζά ζε παλάθκμγ 

ελπηεζή ζξέζγ «Γεα θα ζε ζκεμγδυ παλάθκμα», (γ έζθλαζγ απσ ηκ Ιαζλναεάθθγ), ζε μεα ΰαδτηελγ 

πθενμαηεζή μτγζγ, πκν μκεάβεε με ελπηεζσ ΰίπμα. Ιέζα απσ ηγ μνγηεζή δεαδεζαζία ηκν έλπηα , μεαμ 

ζνθκνζίαμ πθενμαηεζήμ, κ πκεγηήμ επεδνμεί θα μαδγηετζεε ζαε κ ίδεκμ ζηγ «ζνμπνζθπμέθγ ζζέογ» 

ηπθ Ζυθπθ, ζηα «ησαεα ηπθ δευθ», 

 

ζηγθ κλδσδκιγ δλγζζενηεζή παλάδκζγ ζαε ζηκ ΰαδνζησξαζηκ πθετμα ηκν Γθέζεκν θεηκζσθκν 

Ελάζηεεηκν, ζηγ λκί'ζή ζαηάζηαζγ ηπθ πλααμάηπθ, ηγ λενζησηγηά ηκνμ0 ανηή εζθλάβεηαε ζηα 

απκζπάζμαηά ηκν ζαε εθζπμαηυθεε σηεμ ηεμ ζκθίεμ ζαε ηεμ μθήμεμ ζηεμ 

κπκίεμ κ πκεγηήμ επεδνμεί θα ζνμμεηάζξεε. Ιέζα ζηγθ ελπηεζή ααζαηεά ηγμ ζσλγμ δα μπκλέζεε κ 

πκεγηήμ θα ογηαθήζεε ζαε θα μάδεε ηα σζα εηάξεζηα έξκνθ θηάζεε πμ ανησθ, ηγ ζκθία ηκν ζσζμκν ζαε 

ηεμ αιίεμ ηκν Γηηγθεζμκτ, πκν νπάλξκνθ, εδυ ζαε εζαηκθηάδεμ ξλσθεα, απκζπαζμαηεζά, ζαθ ζκμμάηεα 

απσ πέηλεμ. ππμ, ηκεπσθ, δγηυθεηαε απσ ηα ζηκεξεία πκν ζνλεαλξκτθ ζηκ πκίγμα, γ ζξέζγ ηκν 

πκεγηή με ηγθ πκίγζγ είθαε μεα ζξέζγ ελπηεζήμ έθπζγμ, μέδειγμ με ηγθ κνζία ηγμ πκίγζγμ, 

αθειάληγηγμ απσ ηκ ξυλκ ζαε ξλσθκ, σππμ γ δάηαζζα. Ανηή γ έθπζγ ζγμαηκδκηεί ζαε ηγ ζνθεξή 

αθαβήηγζγ ηγμ αθυζγμ ζαε ηγμ ζκθίαμ, πκν πκηέ δε μαμ δίθεηαε κλεζηεζά ζαε ηεηεζίδεζα. 

 

Δ. 

ππμ ζηγ «Ιεζλή πλάζεθγ δάηαζζα», έηζε ζαε ζηγθ «Νκληκζαηέθεα» κ πκεγηήμ πλκζεααίβεε ηγ βπή 

μέζα απσ ηγθ εμπεελία ηπθ αεζδήζεπθ, αθηηυθηαμ ηκ νηεζσ ηκν απσ εεζσθεμ ηγμ θτζγμ. Οηγ «Ιεζλή 

Νλάζεθγ δάηαζζα» έξκνμε ηγθ 

εεζσθα ηκν μεζλκτ ζκλεηζεκτ θα πγααίθεε ζξκηείκ, θα ανλίβεε ζαηαμεζήμελκ ζηκ πνλαάζε ηκν θάλκν, θα 

θκλάεε άζπλκ αεαζά ζαε ζκλδέηα ζαε θα «μπαίθεε» απσ ηκ παλάδνλκ. Αζσμγ, παλκνζεάβεηαε θα ΰλίζζεε 

κ πκεγηήμ ζηγθ ααζαηεά ηγμ ζκμμάηεα πέηλεμ ηγμ Μλδκδκιίαμ ζαε ηγμ αλξαεσηγηαμ - κπηεζέμ εεζσθεμ 

(εεζσθεμ πκν απενδτθκθηαε ζηγθ σλαζγ) - θα μαδαίθεε «μαθηαλίθε ζαε αοεθδκ» - εεζσθα αενζηεζή ζαε 
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κζθλγηεζή -, θα επεζηλέθεε με ηκ «Βκλεά» ζαε ηκ «Θεΰάθηε» - εεζσθα αζκνζηεζή -. Οηκ πκίγμά ηκν 

«Νκληκζαηέθεα» 

δεαπεζηυθκνμε αθηίζηκεξα δέμαηα ζαε εεζσθεμ. Ρπάλξκνθ ζαε ζ' ανησ πκηηά νπελλεαηεζηεζά ζηκεξεία. 

Γπίζγμ , ηκ σθκμα « Νκληκζαηέθεα» απκηεηεί ηκ δκμεζσ άικθα πκν κλααθυθεε ηκ πκίγμα ζε εθσηγηεμ, 

σππμ, αθηίζηκεξα, ηγμ «Ιεζλήμ Νλάζεθγμ δάηαζζαμ». Αζσμγ ζκεθσ ζηκεξείκ ζνθεζηά ηκ σηε κε γλπίδεμ 

είθαε θεαλέμ ζκπέηεμ ζαε απκηεηκτθ ζνμΰκηεζέμ μκλθέμ. 

Γιάηηκν, ζαε κ πκεγηήμ απενδτθεηαε άμεζα ζηεμ δτκ γλπίδεμ, εζθλάβεε ηεμ επεδνμίεμ ηκν ζαε ζηα δτκ 

πκεήμαηα, ζαε είθαε εδεαίηελγ γ ζνθαεζδγμαηεζή ηκν θσληεζγ. Ηαηαηγζηεζά, ζαε ζηα δτκ πκεήμαηα 

δεζπσβκνθ κε εεζσθεμ, ηα ξλυμαηα, κε μεηαθκλεζέμ εζθλάζεεμ ζαε ηκ έθηκθκ ελπηεζσ ζηκεξείκ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




