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Α1.
Ο νισκφο ζην έξγν ηνπ έρεη δερηεί επηξξνέο απφ ην ειιεληθφ δεκνηηθφ
ηξαγνχδη ην νπνίν είρε ζε κεγάιε εθηίκεζε. Απηφ έδεηρλε πσο ε γιψζζα πνπ
κηινχζαλ νη απινί άλζξσπνη κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα κηα δπλαηή,
εθθξαζηηθή πνίεζε. ηνλ «Κξεηηθφ» νη επηξξνέο απηέο είλαη εκθαλείο. Ιδηαίηεξα,
ηξία απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά δεκνηηθνχ ηξαγνπδηνχ είλαη ηα αθφινπζα :
α) Η ζχλζεζε ή ζρήκα αλά ηξία πνπ ραξαθηεξίδεη ηε δεκνηηθή πνίεζε: απφζπαζκα
4[21], ζηίρνη 14-16 «Καλ ζε λαφ ... ηεο κεηξφο κνπ».
β) Η κνξθή ηεο θεγγαξνληπκέλεο είλαη αληίζηνηρε κε ηηο λεξάηδεο πνπ ζπλαληάκε
ζηα δεκνηηθά ηξαγνχδηα: απφζπαζκα 3[20], ζηίρνη 11-12 «Καη μεηπιίδεη ... κηα
θεγγαξνληπκέλε».
γ) ηίρνο ηακβηθφο δεθαπεληαζχιιαβνο
«απεξηηζκέλνο» κε δεπγαξσηή
νκνηνθαηαιεμία: «Δθνίηαμε η’ αζηέξηα ... θαη δελ ηελ ἐζθεπάζαλ». Απφζπαζκα
4[21], ζηίρνη 1-2

B1.
χκθσλα κε ηνλ Β.Αζαλαζφπνπιν «ην θσο κέζα ζην πνηεηηθφ ηνπίν ηνπ
νισκνχ κεηακνξθψλεη ηα πξάγκαηα. Δίλαη ε ελέξγεηα θαη ε φξαζε ηνπ Θενχ». Απηφ
απνδεηθλχεηαη απφ ηέζζεξα ζηνηρεία ηνπ θεηκέλνπ.
Αξρηθά, ην πξψην ζηνηρείν εληνπίδεηαη ζην ζηίρν 1 ηεο ηέηαξηεο ελφηεηαο. Σν
απφζπαζκα μεθηλά κε ηε δξάζε ηεο Φεγγαξνληπκέλεο. Πξψηα, ξίρλεη ηε καηηά ηεο
πξνο ηα αζηέξηα θαη ζηε ζπλέρεηα αλνίγεη ηελ αγθαιηά ηεο θαη ζηξέθεηαη πξνο ηνλ
Κξεηηθφ. Γηα ην νισκφ, ην πην άκεζν ζεκείν επαθήο ηνπ θσηφο κε ην ζψκα είλαη ηα
κάηηα, σο ην κέζν εθείλν ην νπνίν αληηιακβάλεηαη ηε θσηεηλή πεγή. Έηζη ε
Φεγγαξνληπκέλε ξίρλεη ην βιέκκα ηεο πξνο ηα αζηέξηα γηα λα δψζεη θαη λα πάξεη
θσο. Σα αζηέξηα ζηελ επαθή ηνπο κ' απηφ ην βιέκκα, αλαγαιιίαζαλ..,ράξεθαλ
δειαδή ππεξβνιηθά θαη αληαπνθξίζεθαλ άκεζα ζ' απηφ, αθηηλνβνιψληαο θαη
ξίρλνληαο άπιεην θσο πξνο ηελ εμσινγηθή απηή θφξε.
Σν δεχηεξν ζηνηρείν πνπ επηβεβαηψλεη ηελ άπνςε ηνπ Αζαλαζφπνπινπ
εληνπίδεηαη ζην ζηίρν 2 ηνπ ηέηαξηνπ κέξνπο. ην ζηίρν απηφ, ην θσο ησλ αζηεξηψλ,
κνινλφηη ήηαλ εθηπθισηηθφ, δελ ηελ θάιπςε, θαζψο ε ίδηα ήηαλ πην θσηεηλή. Δίλαη
ζπλήζεο ε ηαθηηθή ηνπ νισκνχ λα δίλεη δχν πεγέο θσηφο, ην θσο πνπ θσηίδεη θαη ην
θσο πνπ θσηίδεηαη. Έηζη θαη εδψ, ππάξρεη ην θσο ησλ αζηεξηψλ πνπ θσηίδνπλ θαη ην
θσο ηεο θεγγαξνληπκέλεο πνπ θσηίδεη θαη θσηίδεηαη. Σν πξψην είλαη ην θσο ηεο
φξαζεο, ησλ νξαηψλ, ελψ ην δεχηεξν είλαη ην θσο ηεο ελφξαζεο.

Σν ηξίην ζηνηρείν πνπ επηβεβαηψλεη ηελ άπνςε ηνπ Αζαλαζφπνπινπ βξίζθεηαη
ζην ζηίρν 7 ηεο ηέηαξηεο ελφηεηαο. Σν θσο πνπ αξρηθά αθηηλνβνινχζαλ η’ αζηέξηα
ηψξα γίλεηαη άπιεην. Η θιηκάθσζε ζηελ έληαζε ηνπ θσηφο έρεη σο ζηφρν λα
ππνγξακκίζεη ην κέγεζνο ηεο επίδξαζεο πνπ έρεη ε θεγγαξνληπκέλε ζηε θχζε. Κάλεη
δπλαηά ηα αδηαλφεηα, δειαδή ην πιεκκχξηζκα ηνπ θσηφο κέζα ζηε λχρηα. Σν θσο
ηεο φξαζεο θαη ηεο ελφξαζεο ελππάξρεη ζηελ παξνπζία ηεο ζην πέιαγνο θαη θάλεη
δπλαηά φια απηά πνπ ζηε ζπλέρεηα ζα δήζεη ν λαπαγφο. Έηζη, έλα ηνπίν εληειψο
θπζηθφ γίλεηαη κεηαθπζηθφ κέζσ ηεο παξνπζίαο ηεο θεγγαξνληπκέλεο θαη θάησ απφ
ην ζετθφ θσο ησλ αζηεξηψλ πνπ ιάκπεη ν ήιηνο.
Σν ηέηαξην ζηνηρείν πνπ απνδεηθλχεη ηνλ ηζρπξηζκφ ηνπ Αζαλαζφπνπινπ
είλαη εκθαλέο ζην ζηίρν 8 ηνπ ηέηαξηνπ κέξνπο. ην ζηίρν απηφ ην ηνπίν γίλεηαη
κεηαθπζηθφ, δεθηηθφ φζσλ ζα αθνινπζήζνπλ. Απηή ε πεξηγξαθή θαζψο θαη ε
αλαθνξά ζηε «ρηίζη πνπ έγηλε λαφο» θαλεξψλνπλ ηε ζξεζθεπηηθφηεηα ηνπ νισκνχ.
Γεληθφηεξα, ζηνπο ζηίρνπο 1-8 ν Κξεηηθφο πεξηγξάθεη ηε θσηνρπζία κε ηνλ
πην δσληαλφ θαη παξαζηαηηθφ ηξφπν, κε έληνλν ην ζηνηρείν ηεο θιηκάθσζεο, θαζψο
ηα αζηέξηα «αλαγαιιηάζαλ, αρηηλνφιεζαλ» ρσξίο λα ζθεπάζνπλ ηελ θφξε,
«πιεκκχξηζαλ» ηε λχρηα κε θσο θαη ηειηθά έθαλαλ ηε θχζε λα «ιακππξίδεη» απφ
παληνχ ζαλ νιφιακπξνο λαφο. Σέινο, είλαη αμηνπξφζεθην φηη ην θσο έξρεηαη απφ
ςειά θαη ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί θσο πνπ ηαπηίδεηαη κε ην Θείν.
Β2
α)
ηελ πέκπηε ελφηεηα ( απφζπαζκα 2 [22] ) εληνπίδνληαη ηξία ρξνληθά
επίπεδα. Σν απφζπαζκα μεθηλά κε ηελ αλαθνξά ζηελ αληίδξαζε ηεο
Φεγγαξνληπκέλεο πνπ θηλείηαη ζηνλ θπξίσο επεηζνδηαθφ ρξφλν, δειαδή ζην
παξειζφλ ( ζηίρνη 1-4 ). Σν ρέξη πνπ δέρηεθε ην δάθξπ γίλεηαη ην κέζν γηα ηε
κεηάβαζε ζην επφκελν ρξνληθφ επίπεδν πνπ είλαη ην παξφλ ( ζηίρνη 5-9 ). ε απηφλ ην
ρξφλν ν Κξεηηθφο αλαθέξεηαη, κε κηα πξφδξνκε αθήγεζε, ζηε δσή ηνπ κεηά ην
λαπάγην θαη ηνλ μεπεζκφ ηνπ εξσηθνχ ηνπ ήζνπο, θαζψο ν ίδηνο κνηάδεη κε δεηηάλν,
πνπ απιψλεη ην ρέξη ζηνπο δηαβάηεο. Ο ίδηνο είλαη πηα ζθηά ηνπ παιηνχ ηνπ εαπηνχ.
Όηαλ ηα κάηηα ηνπ θιείλνπλ απφ ηελ αυπλία, επηζηξέθεη ζην ρξφλν ηνπ
λαπαγίνπ. Έηζη, κε ην ηέρλαζκα ηνπ νλείξνπ ν Κξεηηθφο επαλέξρεηαη ζην ρξφλν ηεο
αθήγεζεο δειαδή ζην παξειζφλ. Ξππλά ληψζνληαο πσο έρεη αξρίζεη λα ράλεη ηα
ινγηθά ηνπ θαη θάλεη κηα αλαδξνκή ζην ρξφλν ηνπ λαπαγίνπ ( ζηίρνη 13-14 ). ηε
ζπλέρεηα, ζηνπο ζηίρνπο 15-20 κεηαβαίλεη ζην απψηαην παξειζφλ, κε ηελ αλαδξνκή
ζηελ Κξήηε, ηφηε πνπ πνιεκνχζε αλειέεηα ελαληίνλ ησλ Σνχξθσλ. Σέινο,
επαλέξρεηαη ζηνλ επεηζνδηαθφ ρξφλν (ζηίρνη 21-22 ), δειαδή ζην παξειζφλ. Απηφ
γίλεηαη κε ηελ αλαθνξά ηνπ ζην θνιχκπη θαη ηνλ αλεθιάιεην ήρν.
β)
Η ζεζπέζηα κνξθή, αθνχ ζηάζεθε θαη θνίηαμε η’ αζηέξηα ζηξάθεθε πξνο ηνλ
Κξεηηθφ πνπ βξηζθφηαλ κπξνζηά ηεο κέζα ζηα λεξά (ξείζξα) ηεο ζαιάζζεο θαη ηνλ
θνίηαμε ζαλ λα ηελ είρε καγλεηίζεη, ελψ θη εθείλνο ηελ αληίθξηδε εθζηαηηθφο· θαη ην
έλα θνίηαγκα θαη ην άιιν ήηαλ παξαηεηακέλα θαη επίκνλα.

Η δπλαηή έιμε ησλ δπν πξνζψπσλ πξνβάιιεηαη αξρηθά κε ηελ ηερληθή ηεο
παξνκνίσζε. Η θεγγαξνληπκέλε θαη ε ζηξνθή ηνπ βιέκκαηφο ηεο ζηνλ Κξεηηθφ
παξνκνηάδνληαη κε ηελ ππμίδα θαη κε ηε καγλεηηθή ηεο βειφλα πνπ ζηξέθεηαη πάληα
ζην Βνξξά. Πξνθεηκέλνπ λα ππνγξακκηζηεί ε ζηξνθή απηή πξνο ηνλ Κξεηηθφ
ρξεζηκνπνηείηαη ην ζρήκα άξζεο θαη ζέζεο ( Όρη ζηελ θφξε, αιιά ζ’ εκέ ).
Δπηπξνζζέησο, ρξεζηκνπνηείηαη ν δξακαηηθφο ελεζηψηαο (θιίλεη) γηα λα παξνπζηαζηεί
πην παξαζηαηηθά θαη δσληαλά ε θίλεζε ηεο Φεγγαξνληπκέλεο. χκθσλα κε ηνλ Π.
Μάθξηηδ ηε Φεγγαξνληπκέλε θαίλεηαη λα ηελ ειθχεη καγλεηηθά ν Κξεηηθφο, ελψ ε
καγλεηηθή ηεο καηηά ηνλ βάδεη ζε θαηάζηαζε χπλσζεο φπνπ αδπλαηεί λα κηιήζεη θαη
λαηθηλεζεί.
Ωζηφζν, κε βάζε ηελ παξαιιαγή ηνπ ζηίρνπ « Δγψ ην ζίδεξν θη απηή ε
πεηξνθαιακίζξα» πνπ ππάξρεη ζηηο ζεκεηψζεηο ηνπ πνηεηή, ν Γηάλλεο Γάιιαο δίλεη
κηα δηαθνξεηηθή εθδνρή ηεο παξνκνίσζεο. Ο Κξεηηθφο, δειαδή είλαη ην ζίδεξν πνπ
δηακεζνιαβεί γηα λα θηλήζεη ηελ ελέξγεηα ηεο πεηξνθαιακίζξαο σο αιεμηθέξαπλνπ θη
έηζη λα εθηνλψζεη ην θεξαπλνβφιεκα απ’ ηελ θαιή ηνπ.
πλεπψο, κέζα απφ ηελ παξνκνίσζε πξνθχπηεη φηη ν Κξεηηθφο δείρλεη λα
αηθληδηάδεηαη απφ ην γεγνλφο φηη ε Φεγγαξνληπκέλε ζηξέθεηαη πξνο ηνλ ίδην θαη φρη
πξνο ηελ αξξαβσληαζηηθηά ηνπ, πνπ σο γπλαίθα είλαη πην αδχλακε, αιιά θαη επηπιένλ
βξίζθεηαη ζε ζαθψο δπζρεξέζηεξε ζέζε.
Γ1.
α)
Ο Κξεηηθφο έβιεπε ηε θεγγαξνληπκέλε έρνληαο ηελ εληχπσζε (Έιεγα πσο...)
φηη ηελ είρε γλσξίζεη ζην πνιχ καθξηλφ παξειζφλ (πνιχλ θαηξφ νπίζσ) σο κηα κνξθή
εμηδαληθεπκέλε, ε νπνία έξρεηαη ηψξα σο επράξηζηε αλάκλεζε (γιπθηά) θαη ζρεδφλ
μεραζκέλε (θη αζηνρηζκέλε). Ωζηφζν, δε ζπκφηαλ αλ είρε δεη απηή ηε κνξθή ζηελ
πξαγκαηηθφηεηα ζαπκάδνληάο ηελ σο εηθφληζκα κέζα ζην λαφ, ή αλ ηελ είρε
θαληαζηεί σο ηδαληθή αγαπεκέλε θαη εξσηηθφ ίλδαικα. Αθφκα αλαξσηηέηαη αλ
πξφθεηηαη γηα κηα θαληαζηηθή κνξθή ησλ νλείξσλ ηεο βξεθηθήο ειηθίαο (ή ίζσο ε
κνξθή ηεο κεηέξαο ηνπ). Αμίδεη λα ζεκεησζεί ε αλαθνξά ζ’ απηφ ην ρσξίν ηνπ
αξηζκνχ «ηξία» κε ηελ ηξηπιή ππφζεζε ηνπ ήξσα θαη ηελ ηξηπιή επαλάιεςε ηνπ θαλ
(είηε): Καλ – Κάλε – Καλ. Η ρξήζε απηή ζπλεζίδεηαη ζην δεκνηηθφ ηξαγνχδη αιιά
κπνξεί λα ζπζρεηηζηεί θαη κε ηελ πιαησληθή θηινζνθία φπνπ ν αξηζκφο ηξία είλαη
θαίξηνο.
β)
Ύζηεξα απφ ην εθζηαηηθφ φξακα ηεο Φεγγαξνληπκέλεο, ε εμαθάληζή ηεο
επέθεξε ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηε δσή θαη ζην ήζνο ηνπ Κξεηηθνχ. Απηέο μεθίλεζαλ
απφ ηε ζηηγκή πνπ ν ήξσαο έλησζε ζην ρέξη ηνπ ην δάθξπ ηεο Φεγγαξνληπκέλεο. Όιε
ε δχλακή ηνπ ράζεθε θαη ην ζάξξνο ηνπ ηνλ εγθαηέιεηςε. Με ην ζηίρν «Π’
ἀγλάληεπελ Ἀγαξελφ» εμνκνινγείηαη φηη έρεη ράζεη ηελ επηζεηηθφηεηα θαη ηε δχλακε
πνπ είρε θάπνηε φηαλ αληίθξηδε Σνχξθνπο. Έρεη θαηαληήζεη δπζηπρηζκέλνο δεηηάλνο

πνπ απιψλεη ην ρέξη ζηνπο πεξαζηηθνχο γηα ιίγν ςσκί. Πιένλ, δεη κηα εμεπηειηζηηθή
δσή πνπ ηνλ θάλεη λα θιαίεη (κε δαθξπζκέλν κάηη), κε θαηαξξαθσκέλε ηελ
αμηνπξέπεηα θαη ηελ ππεξεθάλεηά ηνπ.
Γ1.
ην πνίεκα «ν Κξεηηθφο» ηνπ Γ. νισκνχ αλαπαξάγεηαη ην ηξαγνχδη ελφο
πξφζθπγα Κξεηηθνχ πνπ απνδησγκέλνο απφ ηελ ηδηαίηεξε παηξίδα ηνπ θαη λαπαγφο
καδί κε ηελ αγαπεκέλε ηνπ πξνζπαζεί λα επηβηψζεη. ην απφζπαζκα ηνπ πνηήκαηνο
θπξίαξρε κνξθή απνηειεί ε Φεγγαξνληπκέλε, κηα θφξε πνπ αλαδχεηαη ζαλ Αθξνδίηε
ληπκέλε-ινπζκέλε ζην θεγγαξφθσο. Παξφκνην κνηίβν παξαηεξείηαη θαη ζην πνίεκα
«Σεο ζάιαζζαο Νεξατδα» ηνπ Κ.Καξπσηάθε, φπνπ ν πνηεηήο γίλεηαη κάξηπξαο ηεο
εκθάληζεο κηαο λεξάηδαο.
Σφζν ζην απφζπαζκα απφ ηνλ Κξεηηθφ φζν θαη ζην πνίεκα ηνπ Καξπσηάθε
πξσηαγσληζηεί κηα γπλαηθεία νληφηεηα αλείπσηνπ θάιινπο («ζετθή ζσξηά»
|«ἀπνιιψλεηα θάιιε»). Η Φεγγαξνληπκέλε ηνπ νισκνχ είλαη έλα νλ εμσινγηθφ,
φκνξθε θη αέξηλε θαη κε ηνλ ίδην ηξφπν παξνπζηάδεηαη ε λεξάηδα, σο θσηεηλή
ππφζηαζε ζηνλ Καξπσηάθε. Οη δχν θφξεο, ινηπφλ, κε ηελ εκθάληζε ηνπο ζθνξπίδνπλ
ην θσο θαη ηελ εζσηεξηθή ηνπο ιάκςε επεξεάδνληαο ηνπο αθεγεηέο. Παξάιιεια,
φκσο, κε απηφ θαη ζηα δχν πνηήκαηα παξαηεξείηαη φηη ε θχζε πξνεηνηκάδεηαη γηα ηελ
έιεπζε ηεο κπζηεξηαθήο χπαξμεο, ελψ κάιηζηα θαη νη δπν ζθελέο εθηπιίζζνληαη ζην
πγξφ ζηνηρείν («ζάιαζζα πνπ ζθίξηεζε»|«θπκαη' ἀθξηζκέλα»).
Όζνλ αθνξά ηηο δηαθνξέο σο πξνο ην πεξηερφκελν, αθελφο ζηνλ «Κξεηηθφ» ν
ήξσαο δελ είλαη κφλνο αιιά κε ηελ αξξαβσληαζηηθηά ηνπ («θνξαζηά») ελψ ζην
πνίεκα «Σεο ζάιαζζαο Νεξάηδα» ν αθεγεηήο είλαη κφλνο («ἐγψ, θξπκκέλνο») φηαλ
εκθαλίδεηαη ε ζετθή κνξθή. Αθφκε, ζηελ πξψηε πεξίπησζε ηα γεγνλφηα
δηαδξακαηίδνληαη ηε λχρηα («ἑδέρηεθε φια η’ άζηξα», «ε λχρηα πιεκκπξίδεη») ελψ
ζηε δεχηεξα ηελ εκέξα («ν ήιηνο εζθπζξψπαζε»). Σέινο, ε Φεγγαξνληπκέλε
θαίλεηαη φηη δε θνβάηαη ηνλ Κξεηηθφ, αληίζεηα ηνπ ζπκπαξαζηέθεηαη κε ην δηθφ ηεο
ηξφπν, θαζψο εθείλνο δεηά ηε ζπλδξνκή ηεο γηα ηε ζσηεξία ηεο αξξαβσληαζηηθηάο
ηνπ.
Άιισζηε, ππάξρεη νπηηθή επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπο («κ’ εθνίηαδε θη εθείλε»,
«ζ’ εκέ ηελ θεθαιή ηεο θιίλεη»), ζε αληίζεζε κε ηελ λεξάηδα, ηελ εμσινγηθή κνξθή
ζην πνίεκα ηνπ Καξπσηάθε, ε νπνία έληξνκε («ηα κάηηα ηεο ηα ζετθά κε θφβν κε
θνηηάδνπλ») κφιηο αληηιακβάλεηαη φηη ν αθεγεηήο πξνζπαζεί λα ηελ πξνζεγγίζεη,
εμαθαλίδεηαη.
Δπνκέλσο, θαη νη δχν απηέο νπηαζίεο εκθαλίδνληαη ρσξίο ν αθεγεηήο θάζε
πνηήκαηνο λα ην πεξηκέλεη. Με ηελ αλάδπζε θαη ηελ επηθάλεηα ηνπο ζθνξπίδνπλ ην
θσο θαη επεξεάδνπλ κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν, ε θαζεκηά, ηνλ αθεγεηή.
Δπιμέλεια:
Βαζηιεηάδνπ Μ. - Δζθηηδή Ρ. - Δπζπκηάδνπ Ν. – Μπάζηνπ Α. - Παξαζράθε Δ. εβξήο Κ. - Χαηδεληθνιάνπ Ν., Δπαγγειίδνπ Π.

