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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Α1.

Τρία χαρακτηριστικά του Ευρωπαϊκού Ροµαντισµού, από τον οποίο επηρεάστηκε ο
Σολωµός, είναι το µεταφυσικό στοιχείο, η αγάπη για την πατρίδα και η εξιδανίκευση
του έρωτα. Για κάθε ένα από τα παραπάνω χαρακτηριστικά να γράψετε ένα
αντίστοιχο παράδειγµα µέσα από το κείµενο.
Μονάδες 15

Β1.

Σύµφωνα µε τον Π. Μάκριτζ: «Αυτό που κάνει εντύπωση (στον Σολωµό) είναι η
επιµονή του να χρησιµοποιεί εικόνες από τον κόσµο της φύσης».
Να επιβεβαιώσετε την παραπάνω άποψη µε µία εικόνα από τους στίχους 23-28 και
άλλη µία από τους στίχους 35-43, παρουσιάζοντας το περιεχόµενό της καθεµιάς
(µονάδες 10) και σχολιάζοντας τη λειτουργία της στο κείµενο (µονάδες 10).
Μονάδες 20

Β2.

Στους στίχους 29-34 «̇νΑȱΉϨΑȂȱΦΈϱΑȱǳȱΦΔϱȱΘΣȱΛνΕ΅» να αναζητήσετε τέσσερα διαφορετικά σχήµατα λόγου (µονάδες 8) και να σχολιάσετε τη λειτουργία τους
στο κείµενο (µονάδες 12).
Μονάδες 20

Γ1.

Να σχολιάσετε τους δύο τελευταίους στίχους του ποιήµατος σε ένα κείµενο 120-140
λέξεων:

Μονάδες 25

Να συγκρίνετε ως προς το περιεχόµενο το απόσπασµα από το ποίηµα Ο Κρητικός
του ∆. Σολωµού µε το παρακάτω απόσπασµα από τη νουβέλα του Ν.Λαπαθιώτη
"Κάπου περνούσε µια φωνή", αναφέροντας (µονάδες 5) και σχολιάζοντας (µονάδες
15) τρεις οµοιότητες και δύο διαφορές µεταξύ των δύο κειµένων.
Μονάδες 20
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Ναπολέων Λαπαθιώτης
ΚΑΠΟΥ ΠΕΡΝΟΥΣΕ ΜΙΑ ΦΩΝΗ
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Αυτό το βράδυ, η Ρηνούλα δεν κοιµήθηκε. Σαν ένας πυρετός γλυκός, της µέλωνε τα µέλη.
Όλη νύχτα, µέχρι το πρωί, το αίµα της, πρώτη φορά, της τραγουδούσε, φανερά, τόσο ζεστά
τραγούδια…Κι όταν, προς τα χαράµατα, την πήρε λίγος ύπνος, είδε πως ήταν µέσα σ΄ ένα
δάσος, −ένα µεγάλο δάσος γαλανό, µ’ ένα πλήθος άγνωστα κι αλλόκοτα λουλούδια.
Περπατούσε, λέει, µέσ’ στην πρασινάδα, σκυµµένη, και µε κάποια δυσκολία, χωρίς, όµως
αυτό, να συνοδεύεται κι απ’ τη συνηθισµένην αγωνία, που συνοδεύει κάποιους εφιάλτες.
[…]Και την ίδια τη στιγµή, χωρίς ν’ αλλάξει τίποτε, µια µελωδία σιγανή γεννήθηκε κι
απλώθηκε, σαν ένα κόρο1 από γνώριµες φωνές, που, µέσα τους, ξεχώριζε γλυκιά και δυνατή,
την ήµερα παθητική και πλέρια του Σωτήρη! Κι η φωνή δυνάµωνε, δυνάµωνε, και σε λίγο
σκέπασε και σκόρπισε τις άλλες, − κι έµεινε µονάχη και κυρίαρχη, γιοµίζοντας τη γη, τον
ουρανό, γιοµίζοντας το νου και την καρδιά της! Κι είχ’ ένα παράπονο βαθύ, η χιµαιρική αυτή
φωνή, − κι έµοιαζε µ’ ένα χάδι τρυφερό, λησµονηµένο, γνώριµο, κι απόκοσµο! Κι η ψυχή
της έλιωνε βαθιά, σαν το κερί, σβήνοντας σε µια γλύκα πρωτογνώριστη, σε µια σπαραχτική,
πρωτοδοκίµαστη, και σαν απεγνωσµένη, νοσταλγία! Και καθώς ήταν έτοιµη να σβήσει, και
να λιώσει, πίστεψε πως ήταν πια φτασµένη στον παράδεισο…
Κι η Ρηνούλα ξύπνησε µε µιας, σα µεθυσµένη, −και κρύβοντας το πρόσωπο µέσ’ στο
προσκέφαλό της, µην τύχει και τη νιώσουν από δίπλα, ξέσπασε σ’ ένα σιγανό παράπονο
πνιγµένο…
Ν. Λαπαθιώτης, Κάπου περνούσε µια φωνή, Εκδόσεις Ερατώ, Αθήνα 2011, σ. 71-73
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