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ΛΟΓΟΤΓΦΝΙΑ ΚΑΤΓΥΘΥΝΣΗΣ 2015 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΓΙΣ 

Α.1. Ο δεμημονγόξ ημο Κνεηηθμύ είπε πάκημηε έκακ ηδηαίηενμ 

ζαομαζμό γηα ηε δεμμηηθή μαξ πμίεζε θαζώξ ζε αοηή ζηνάθεθε 

όηακ ζέιεζε κα γκςνίζεη ηεκ ειιεκηθή γιώζζα ζηε θοζηθή ηεξ 

μμνθή θαη μέζς αοηήξ θαηόνζςζε κα πνμζεγγίζεη θαιύηενα ηε 

ιασθή ζμθία. Ο Σμιςμόξ πάκημηε ζεςνμύζε όηη μειεηώκηαξ, 

αθμύγμκηαξ θαη ακαδεηώκηαξ ηε δεμμηηθή πμίεζε ζα μπμνμύζε 

αθεκόξ κα εμπιμοηίζεη ηηξ γκώζεηξ ημο ζηεκ ειιεκηθή γιώζζα θη 

αθεηένμο ζα μπμνμύζε κα ένζεη ζ’ επαθή με ηεκ εθπιεθηηθή 

ηθακόηεηα ηςκ δεμημονγώκ ηεξ δεμμηηθή πμίεζεξ γηα θαίνηα θαη 

εοζύκμπηε δηαηύπςζε, πμο ηόζμ ημκ απαζπμιμύζε. Τα δεμμηηθά 

μαξ ηναγμύδηα ζοκδοάδμοκ ηε ιηηόηεηα ζηεκ έθθναζε με μηα 

απανάμηιιε ηθακόηεηα κα πνμθαιμύκ ηε ζογθίκεζε ζημκ αθνμαηή, 

θαιύπημοκ μηα μεγάιε πμηθηιία ζεμάηςκ, πςνίξ πμηέ κα 

απμμαθνύκμκηαη από ηηξ ιασθέξ ακηηιήρεηξ θαη θαημνζώκμοκ κα 

δηαηενμύκ αμείςημ ημ εκδηαθένμκ πανά ηεκ πάνμδμ πμιιώκ εηώκ 

από ηεκ πνώηε ημοξ ζύκζεζε. Όια αοηά είκαη ζημηπεία πμο μ 

Σμιςμόξ ήζειε κα πενάζεη θαη ζηηξ δηθέξ ημο πμηεηηθέξ 

δεμημονγίεξ θη αοηό είκαη ηδηαίηενα εμθακέξ ζημκ Κνεηηθό. 

 

 Βαζηθό ζημηπείμ πμο ακηιεί από ημ δεμμηηθό ηναγμύδη θαη  

παναθηενηζηηθό ηεξ δμμήξ ημο πμηήμαημξ είκαη ε ζύκζεζε ηςκ 

ζημηπείςκ ακα 3 (μ κόμμξ ηςκ ηνηώκ) Όηακ πνμζπαζεί κα 

ζομεζεί πμο έπεη λακαδεί ηε θεγγανμκηομέκε,αμθηβάιιεη, 

ακάμεζα ζε 3 δοκαηόηεηεξ. Οη ζη. 14-16  θένκμοκ εηθόκεξ ηεξ 

παηδηθήξ ειηθίαξ θαη ιεηημονγμύκ ζακ ακαδνμμή. Η μπηαζία 

ζοκδέεηαη με ηεκ παηδηθόηεηα θαη ίζςξ με μηα μεηνηθή εηθόκα. 
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Η μμνθή ηεξ ζεάξ ημο είκαη απνμζδηόνηζηα γκώνημε˙ είηε από 

θάπμηα αγημγναθία, είηε από θάπμηα εθεβηθή ενςηηθή 

θακηαζίςζε, είηε από θάπμημ πνώημμ κεπηαθό όκεηνμ , δείπκεη 

κα ηεκ θμοβαιάεη μέζα ημο πνόκηα πμιιά ζακ ζμιή ακάμκεζε, 

ζακ μηα ανπέγμκε θαη πηζακά έμθοηε πιαηςκηθή Ιδέα, πμο 

ζοκμδεύεη εκδεπμμέκςξ όιμοξ ημοξ άκηνεξ από ηε γέκκεζή 

ημοξ. 

 

 ημ ζέμα ημο αδοκάημο πμο εκημπίδμομε ζημκ Κνεηηθό, πμο 

απμηειεί μηα βαζηθή ζεμαηηθή ζηα δεμμηηθά μαξ ηναγμύδηα. Η 

εμθάκηζε ηεξ Φεγγανμκηομέκεξ, ε μπμία θςηίδεη με ηεκ 

πανμοζία ηεξ ηε κύπηα: «Τόηε από θςξ μεζεμενκό ε κύπηα 

πιεμμονίδεη». 

 

 Σηηπμονγηθή μμνθή : Η ζηηπμονγία ημο Κνεηηθμύ  είκαη 

βαζηζμέκε ζημκ ηαμβηθό δεθαπεκηαζύιιαβμ θαη θοζηθά ε πνήζε 

ηεξ δεμμηηθήξ γιώζζαξ είκαη ζημηπεία πμο ζοκακηάμε ζηε 

δεμμηηθή πμίεζε. 

 

Β.1 Τμ θςξ, από ηεκ επμπή ηςκ Βαβοιςκίςκ θαη ηςκ Πενζώκ, 

απμηειεί έκα ζεμακηηθό ζνεζθεοηηθό ζύμβμιμ. Η πανμοζία ημο 

πάκηα ζοκδεόηακ με ηεκ πανμοζία ημο Θεμύ. Από ηεκ ακαημιή 

πέναζε θαη ζηεκ ανπαία ειιεκηθή θηιμζμθία θαη ζημκ Μεζαίςκα. 

Σημ πμηεηηθό ημπίμ ημο Σμιςμμύ, ημ θςξ ένπεηαη από ρειά. Η 

Φεγγανμκηομέκε ζοκηίζεηαη από ζημηπεία ημο θάης θόζμμο (ογνό-

γήηκμ) θαη ημο πάκς (αέναξ-θςηηά). Γηα ηε δεμημονγία ηεξ 

ζοκενγάδμκηαη ημ θςξ θαη ημ ογνό ζημηπείμ. 

 

 Η αθηκεζία θαη ε γαιήκε ηεξ θύζεξ  «θάκμοκ πημ έκημκε ηεκ 

θίκεζε ημο μιμζηνόγγοιμο θεγγανημύ «εζεηόημοκ 

η’μιμζηνμγγοιμ θαη ιαγανμ θεγγάνη», από ημ μπμίμ, ςξ 

θηκμύμεκμ θέκηνμ, βγαίκεη ε Φεγγανμκηομέκε. Τμ θςξ ημο 
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θεγγανημύ μεηαμμνθώκεη ημ ημπίμ θαη από θοζηθό ημ θάκεη 

μεηαθοζηθό. 

 

 Τμ ηνέμμοιμ, ημ θςξ θαη ε δνμζηά « έηνεμε ημ δνμζάημ θςξ 

ζηε ζεσθηά ζςνηά ηεξ» απμηειμύκ εοκμσθό πενηβάιιμκ γηα ηεκ 

εμθάκηζή ηεξ. Η οπενθοζηθή ηεξ οπόζηαζε δειώκεηαη θαη από 

ημ ζπήμα ηεξ ζοκαηζζεζίαξ, δειαδή ηε ζύμθοζε δύμ 

δηαθμνεηηθώκ αηζζήζεςκ, αθή θαη όναζε, θαη από ημ μλύμςνμ, 

δηόηη ε δνμζηά θαη ε ζενμόηεηα ημο θςηόξ είκαη έκκμηεξ 

ακηίζεηεξ πμο ζοκοπάνπμοκ. 

 

 Τα αζηένηα ενεμμύκ θαζώξ ηα θμηηάδεη ε Φεγγανμκηομέκε, ηεκ 

ιμύδμοκ με θςξ «θαη ηεκ απηηκμβόιεζακ θαη δεκ ηεκ 

εζθεπάζακ»  θαη αοηή πενπαηά πάκς ζηε ζάιαζζα δίπςξ κα 

ηεκ ακαηανάζζεη « θη από ημ πέιαμ πμο παηεί πςνίξ κα ημ 

ζμοθνώκεη» 

 

 Τμ θςξ, πνμενπόμεκμ από ρειά, «ζείμ θςξ», πανεμβαίκεη ζημ 

ημπίμ θαη δίκεη μεηαθοζηθή πνμηά, ηεπκηθή ε μπμία είκαη 

πνμζθηιήξ ζημκ Δ. Σμιςμό. Η μεηαβμιή ηεξ κύπηαξ ζε 

μιόθςημ μεζεμένη «Τόηε από θςξ μεζεμενκό ε κύπηα 

πιεμμονίδεη»  απμηειεί ζαθέζηαηα μηα μεηαθοζηθή εμπεηνία. Η 

οπενβμιή απμηειεί ζοπκό ζπήμα θαη ζημ δεμμηηθό ηναγμύδη. Η 

θςημποζία εκδοκαμώκεηαη θαη από ηεκ μμμημθαηαιελία: 

πιεμμονίδεη- ιαμπονίδεη. Γπίζεξ, ημ πμιοζύκδεημ (θαί… 

θη…θη…θη…θη…θη…) μαξ δίκεη μηα ακημύζα θιημάθςζε ηεξ 

θςημποζίαξ. 

 

Β2. α) Ο Γν. Καρςμέκμξ ακαθένεη πςξ «Μέζα από ηεκ αθήγεζε 

ημο θεκηνηθμύ επεηζμδίμο, μ πμηεηήξ θνμκηίδεη έκηεπκα, με 

αθεγεμαηηθέξ ακαδνμμέξ ζημ πανειζόκ ( «ακαιήρεηξ») θαη 

ακμίγμαηα ζημ μέιιμκ ( «πνμιήρεηξ»), κα οθάκεη ηαοηόπνμκα 

μιόθιενε ηεκ ηζημνία ημο ήνςα, πνηκ θαη μεηά ημ καοάγημ […]  
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Έηζη μ μύζμξ ακαπηύζζεηαη πανάιιεια ζε ηέζζενα πνμκηθά 

επίπεδα. 

 Πανειζόκ   ηζημνίαξ/ πνμσζημνία ημο ήνςα ζηεκ Κνήηε  « Τ 

αδειθηα μμο ηα δοκαηα μη Τμονθμη ………Σηεκ Κνήηε….» 

  πνόκμξ ημο καοαγίμο θαη ηεξ ζαομαζηήξ εμπεηνίαξ/  
πανόκ ηζημνίαξ  « αθόμε εβαζημοκε ε βνμκηε» 

 Μέιιμκ ηζημνίαξ « π’ αγκακηεοεκ Αγανεκμ  θη  εγονεοε 

μαπαηνη» 

 

β) Σημοξ ζηίπμοξ 9-11, μ αθεγεηήξ έιθεηαη από ηεκ μπηαζία θαη 

αοηή από ημκ αθεγεηή. Η μπηαζία ηναβά ηεκ πνμζμπή ημο 

ήνςα θαη ελαθακίδεηαη από ημκ μνίδμκηά ημο ε πνμζπάζεηα κα 

ζςζεί ε θόνε, δηόηη γίκεηαη θονίανπμ ημ βίςμα ηεξ έκςζεξ με 

ηε θύζε, μέζα από ημ όναμα ηεξ Φεγγανμκηομέκεξ. Ο Κνεηηθόξ 

μαγκεηίδεηαη από ηεκ μπηαζία, θαη αοηό απμδίδεηαη με ηεκ 

ακαθμνά ζηεκ πεηνμθαιαμίζνα. Ο Γηάκκεξ Δάιιαξ ζεμεηώκεη: 

«Πεηνμθαιαμίζνα εδώ δεκ είκαη μ Κνεηηθόξ, αιιά ακηίζηνμθα ε 

θεγγανμκηομέκε• θαη μ Κνεηηθόξ είκαη ημ «ζίδενμ» πμο 

δηαμεζμιαβεί γηα κα θηκήζεη ηεκ εκένγεηα ηεξ 

«πεηνμθαιαμίζναξ» ςξ αιεληθέναοκμο θαη έηζη κα εθημκώζεη 

ημ θεναοκμβόιεμα, αξ οπμζέζμομε από ηεκ θαιή ημο. […]ε 

θεγγανμκηομέκε εδώ εκ είδεη αιεληθέναοκμο, με ηε 

δηαμεζμιάβεζε ημο ήνςα […], θαιείηαη κα ελμοδεηενώζεη ηεκ 

μνγή ημο θεναοκμύ, πμο πέθηεη […] επηθίκδοκα «πμιύ θμκηά» 

ζηεκ θμναζηά ημο.  

 

Γείςζε θαη απμγείςζε ιμηπόκ. Αοηή είκαη από εδώ θαη μπνμξ ε 

ηεπκηθή ημο Σμιςμμύ. […] κα μαξ ηαληδεύεη δειαδή με ημ 

όπεμα ηεξ πμίεζεξ μεηαλύ ζογθεθνημέκμο θαη αθενεμέκμο θαη 

γηα ηεκ πενίπηςζε πμο μειεημύμε μεηαλύ εμπεηνηθμύ θαη 

ζεςνεηηθμύ: ημο πναγμαηηθμύ πμο είκαη ε «πεηνμθαιαμίζνα» 

θαη ηεξ αιιεγμνηθήξ ηεξ ζεμαζίαξ με ηε θεγγανμκηομέκε ημο 

οπενπναγμαηηθμύ ημο επηπέδμο θαη ηε δύκαμε πμο ακηίζημηπα 
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εθιύεηαη: ειεθηνμμαγκεηηθή (θαη απμηνεπηηθή) από ηεκ 

«πεηνμθαιαμίζνα», μαγηθή (θαη ειθηηθή) από ηε 

θεγγανμκηομέκε.»   

 

Γ1.α) Οη ζηίπμη  έπμοκ ζαθέζηαηε ζοκμμηιία με ηεκ πιαηςκηθή 

ακηίιερε γηα ηε γκώζε θαη ημ αγαζό ςξ ζημηπείμ ακάμκεζεξ. 

Φένκμοκ εηθόκεξ ηεξ παηδηθήξ ειηθίαξ θαη ιεηημονγμύκ ζακ 

ακαδνμμή. Η όρε ηεξ μπηαζίαξ  ημο ζομίδεη θάηη, πμο όμςξ 

δεκ λένεη ηη : Η πνώηε ημο ζθέρε είκαη όηη θάπμηε, πμιύ 

παιηά ζημ πανειζόκ, ηεκ είπε ζοκακηήζεη, ίζςξ ζακ μηα 

θηγμύνα αγημγναθίαξ πμο ζαύμαζε ζ’ έκα καό, ή ζακ έκα 

δεμημύνγεμα ηεξ θακηαζίαξ ημο πμο μ ίδημξ είπε πιάζεη με 

ενςηηθή δηάζεζε. Σοιιμγίδεηαη αθόμε όηη ίζςξ κα ηεκ είπε 

μκεηνεοηεί όηακ ήηακ αθόμε πμιύ μηθνόξ, όηακ δεκ είπε άιιεξ 

μκήμεξ θαη εμπεηνίεξ, ζακ μηα μκήμε ανπέγμκε, πμο ημκ 

ζοκδέεη  με ηε δςή πνηκ από ηε γέκκεζε, ή ίζςξ θαη με μία 

από ηηξ πημ αγαπεμέκεξ μμνθέξ θαη μκήμεξ πμο μ θαζέκαξ 

έπεη : ηε μεηένα ημο. Τε κηώζεη ζακ μηα παιηά γιοθηά 

ακάμκεζε, ίζςξ θαη ζακ μηα ηδέα πμο έμεηκε λεπαζμέκε θάπμο 

ζημ βαζύηενμ οπόζηνςμα ηεξ μκήμεξ ημο, ζηεκ παηδηθή ημο 

ειηθία, αθόμα θαη ζε μηα πνμζςμαηηθή θάζε ηεξ ύπανλεξ, θαη 

πμο ηώνα πνμβάιιεη μπνμζηά ημο δοκαμηθά. 

 

β) Πνηκ παζεί ε μπηαζία , άθεζε ζημ πένη ημο ήνςα έκα δάθνο 

(δάθνομο νακηίδα). Τμ δάθνο αοηό επηθένεη αληαθή 

μεηαζηνμθή, μεηαβμιή ημο ήζμοξ θαη επακηενάνπεζε αληώκ 

γηα ημκ ήνςα/ αθεγεηή. Ο Κνεηηθόξ ,ιμηπόκ ,μαξ μηιά γηα ημ 

πανόκ ημο θαη μαξ ιέεη πςξ έθημηε δεκ έπεη λακαπηάζεη ζπαζί 

θαη πςξ ημ θαζαγηαζμέκμ αοηό πένη ημο ημ έπεη μόκμ γηα κα 

δέπεηαη – ςξ δεηηάκμξ - ηε θηιεοζπιαπκία ηςκ δηαβαηώκ.Ο 

παιαηόξ πμιεμηζηήξ, ιμηπόκ, μεηαηνέπεηαη ζε δεηηάκμ. Αοηή ε 

εηθόκα ίζςξ θαη κα απμηειεί έκα πμιηηηθό ζπόιημ ημο 

Σμιςμμύ, γηα ηεκ θαηάκηηα ηςκ αγςκηζηώκ ημο 1821 μεηά ηεκ 
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Γπακάζηαζε, μη μπμίμη «ρςμμδεημύζακ», βηώκμκηαξ ηεκ 

αδηαθμνία ηεξ Πμιηηείαξ θαη ίζςξ θαη ηςκ ζομπαηνηςηώκ 

ημοξ. 

 

Δ 1.  Ομοιότητες 

 Γμθάκηζε γοκαηθείαξ μμνθήξ μέζα από ηα θύμαηα 

 Γπηβμιή ηεξ μμνθήξ ζηε θύζε  

 

Διαφορές 

 Μμνθή θμβηζμέκε  ζημκ Κανοςηάθε , ζε ακηίζεζε με ημκ 

Κνεηηθό όπμο ε μμνθή έιθεηαη από ημκ ήνςα 

 Ο ήνςαξ ζημκ Κανοςηάθε δεκ έπεη πανά μόκμ μπηηθή 

επαθή με ηε «κενάηδα» . Ακηίζεηα, ζημκ θνεηηθό ε μμνθή 

ιεηημονγεί ςξ μαγκήηεξ γηα ημκ ήνςα θαη επηθμηκςκεί μαδί 

ηεξ ζε έκα βαζύηενμ επίπεδμ. 

  Σημκ θνεηηθό ε μμνθή πνμβάιιεη μέζα ζε έκα ζθεκηθό 

απόιοηεξ λαθκηθήξ ενεμίαξ, γηα κα ημκηζηεί όηη ειέγπεη 

απόιοηα ηα θοζηθά θαηκόμεκα. Ακηίζεηα , ζημκ Κανοςηάθε 

δεκ οπάνπεη θακέκα ακηίζημηπμ ζημηπείμ πνμεημημαζίαξ γηα 

ηεκ εμθάκηζε ηεξ μμνθήξ. Αοηή πνμθύπηεη λαθκηθά μέζα 

από ηα βνάπηα.  

 


