
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2011 
 

 

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 www.scooltime.gr 
  

 



 

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 
ΣΕΛΙ∆ΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ  

ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ  
∆ΕΥΤΕΡΑ 16 ΜΑΪΟΥ 2011  

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ  
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)  

ΚΕΙΜΕΝΟ  
∆ιονύσιος Σολωµός  

Ὁ Κρητικός  
1 [18.]  

....................................................................................  

....................................................................................  
Ἐκοίταα, κι ἤτανε µακριά ἀκόµη τ’ ἀκρογιάλι·  
«Ἀστροπελέκι µου καλό, γιά ξαναφέξε πάλι!»  
Τρία ἀστροπελέκια ἐπέσανε, ἕνα ξοπίσω στ’ ἄλλο  
Πολύ κοντά στήν κορασιά µέ βρόντηµα µεγάλο·  
5 Τά πέλαγα στήν ἀστραπή κι ὁ οὐρανός ἀντήχαν,1  

Οἱ ἀκρογιαλιές καί τά βουνά µ’ ὅσες φωνές κι ἄν εἶχαν.  
2 [19.]  

Πιστέψετε π’ ὅ,τι θά πῶ εἶν’ ἀκριβή ἀλήθεια,  
Μά τές πολλές λαβωµατιές πού µὄφαγαν τά στήθια,  
Μά τούς συντρόφους πὄπεσαν στήν Κρήτη πολεµώντας,  
Μά τήν ψυχή πού µ’ ἔκαψε τόν κόσµο ἀπαρατώντας.  
5 (Λάλησε, Σάλπιγγα! κι ἐγώ τό σάβανο τινάζω,  
Καί σχίζω δρόµο καί τς ἀχνούς ἀναστηµένους2 κράζω:  
«Μήν εἴδετε τήν ὀµορφιά πού τήν Κοιλάδα ἁγιάζει;  
Πέστε, νά ἰδεῖτε τό καλό ἐσεῖς κι ὅ,τι σᾶς µοιάζει.  
Καπνός δέ µένει ἀπό τή γῆ· νιός οὐρανός ἐγίνη·  
10 Σάν πρῶτα ἐγώ τήν ἀγαπῶ καί θά κριθῶ µ’ αὐτήνη.  
− Ψηλά τήν εἴδαµε πρωί· τῆς τρέµαν τά λουλούδια  
Στή θύρα τῆς Παράδεισος πού ἐβγῆκε µέ τραγούδια·  
Ἔψαλλε τήν Ἀνάσταση χαροποιά ἡ φωνή της,  
1 
αντήχαν = αντηχούσαν.  

2 
ἀχνός = αµυδρή φιγούρα, έτοιµη να σβήσει. ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – Γ΄ 
ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ  



3 
τώρα οµπρός = µόλις, πριν από λίγο.  

4 
σκίρτησε = «σκιρτούσε»: αναταρασσόταν, χοχλός =κοχλασµός, βράσιµο.  

5 
πάστρα =καθαρότητα, διαύγεια.  

6 
ἐστένεψε = επιβλήθηκε (στην φύση), την ανάγκασε.  
Κι ἔδειχνεν ἀνυποµονιά γιά νά ’µπει στό κορµί της·  
Ὁ οὐρανός ὁλόκληρος ἀγρίκαε σαστισµένος,  
Τό κάψιµο ἀργοπόρουνε ὁ κόσµος ὁ ἀναµµένος·  
Καί τώρα ὀµπρός3 τήν εἴδαµε· ὀγλήγορα σαλεύει·  
Ὅµως κοιτάζει ἐδῶ κι ἐκεῖ καί κάποιονε γυρεύει»).  

3 [20.]  
Ἀκόµη ἐβάστουνε ἡ βροντή.....................................  
Κι ἡ θάλασσα, πού σκίρτησε σάν τό χοχλό πού βράζει,4 

Ἡσύχασε καί ἔγινε ὅλο ἡσυχία καί πάστρα,5 

Σάν περιβόλι εὐώδησε κι ἐδέχτηκε ὅλα τ’ἄστρα·  
5 Κάτι κρυφό µυστήριο ἐστένεψε6 τή φύση  
Κάθε ὀµορφιά νά στολιστεῖ καί τό θυµό ν’ ἀφήσει.  
∆έν εἶν’ πνοή στόν οὐρανό, στή θάλασσα, φυσώντας  
Οὔτε ὅσο κάνει στόν ἀνθό ἡ µέλισσα περνώντας,  
Ὅµως κοντά στήν κορασιά, πού µ’ ἔσφιξε κι ἐχάρη,  
10 Ἐσειότουν τ’ ὁλοστρόγγυλο καί λαγαρό φεγγάρι·  
Καί ξετυλίζει ὀγλήγορα κάτι πού ἐκεῖθε βγαίνει,  
Κι ὀµπρός µου ἰδού πού βρέθηκε µία φεγγαροντυµένη.  
Ἔτρεµε τό δροσάτο φῶς στή θεϊκιά θωριά της,  
Στά µάτια της τά ὁλόµαυρα καί στά χρυσά µαλλιά της.  

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  
Α1. Να αναφέρετε ονοµαστικά τρία από τα κύρια θέµατα 
της Επτανησιακής Σχολής και για το καθένα να γράψετε 
ένα παράδειγµα από το ποιητικό κείµενο του ∆ιονυσίου 
Σολωµού που σας δόθηκε.  

Μονάδες 15  
Β1. Σύµφωνα µε την Ελένη Τσαντσάνογλου, ένα από τα 
γνωρίσµατα του σολωµικού έργου είναι ότι ο ποιητής 
συνθέτει τη φυσική και τη µεταφυσική πραγµατικότητα. 
ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 5 
ΣΕΛΙ∆ΕΣ  



α) Να εντοπίσετε και να σχολιάσετε δύο εικόνες του 
κειµένου που να επιβεβαιώνουν την παραπάνω άποψη. 
(µονάδες 10)  
β) Γιατί, κατά τη γνώµη σας, ο ποιητής επιλέγει να 
αναγάγει στο απόσπασµα 2 [19.] τη λυρική του αφήγηση 
σε επίπεδο µεταφυσικό; (µονάδες 10)  

Μονάδες 20  
Β2. Στο απόσπασµα 3 [20.] ο Σολωµός αναπτύσσει το 
µοτίβο της σιγής του κόσµου πριν από τη θεία επιφάνεια. 
Να βρείτε δύο εκφραστικά µέσα µε τα οποία αποδίδεται το 
µοτίβο αυτό στο συγκεκριµένο απόσπασµα (µονάδες 10) 
και να τα αναλύσετε (µονάδες 10).  

Μονάδες 20  
Γ1. Να σχολιάσετε τους παρακάτω στίχους:  
α) «Ἀστροπελέκι µου καλό, γιά ξαναφέξε πάλι!»  
Τρία ἀστροπελέκια ἐπέσανε, ἕνα ξοπίσω στ’ ἄλλο  
Πολύ κοντά στήν κορασιά µέ βρόντηµα µεγάλο·  
(σε µία παράγραφο 80 – 100 λέξεων) (µονάδες 15)  
β) Ἔψαλλε τήν Ἀνάσταση χαροποιά ἡ φωνή της,  
Κι ἔδειχνεν ἀνυποµονιά γιά νά ’µπει στό κορµί της· 
(σε µία παράγραφο 60 – 80 λέξεων)  
(µονάδες 10)  

Μονάδες 25  
∆1. Στο παρακάτω απόσπασµα από το ποίηµα του 
Γεράσιµου Μαρκορά «Ο Όρκος» ο Μάνθος (ήρωας της 
Κρητικής επανάστασης των ετών 1866-1869, που έχει 
σκοτωθεί στο ολοκαύτωµα του Αρκαδίου) απευθύνεται 
στην ετοιµοθάνατη αγαπηµένη του. Να συγκρίνετε ως 
προς το περιεχόµενο το απόσπασµα αυτό του Μαρκορά 
µε το κείµενο του «Κρητικού» που σας δόθηκε.  

Μονάδες 20  
Ἄκου, Εὐδοκιά!

1 
– Σὰν ἔπαψαν στὸ οὐράνιο περιγιάλι  

Τοῦ φτάσιµού µας ᾑ χαραίς
2 
– ὠιµέ! – τὰ µύρια κάλλη, ΑΡΧΗ 4ΗΣ 

ΣΕΛΙ∆ΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ  



Ποῦ
3 
µ’ ἕνα βλέµµα ἐξάνοιξα

4 
τριγύρου σκορπισµένα,  

Χλωµὰ καὶ κρύα µοῦ φάνηκαν, θυµούµενος ἐσένα.  
Ἐπῆρα δρόµο µακρυνό. Σὰν πότε θὰ σὲ φέρῃ  
Στὴν ἀγκαλιά µου ὁ Θάνατος ρωτοῦσα κάθε ἀστέρι,  

Καὶ ὀµπρὸς ἀπέρναα
5 
κ’ ἔκανα σὲ Ἀνατολὴ καὶ ∆ύση  

Τὸ ἀγαπητό σου τ’ ὄνοµα γλυκὰ νὰ ἠχολογήσῃ.  
Σὲ πλάγι οὐράνιο, ποῦ ψυχὴ δὲν ἤτανε κἀµµία,  
Θλιµµένος χάµου ἐκάθισα. Στὴ µοναξιὰ τὴ θεία  
Τὰ πρῶτα τῆς ἀγάπης µας εὐτυχισµένα χρόνια  
Μοῦ φτερουγιάζανε ὀµπροστά, σὰν τόσα χελιδόνια.  

Στὰ µέρη, ποὖχαν µᾶς ἰδῇ
6 
τόσαις φοραὶς ἀντάµα,  

Ὁ νοῦς µου ξαναγύριζε – κ’ ἰδὲς θαυµάσιο πρᾶµα! –  
Ὅ,τι θωροῦσε ὁ λογισµὸς ἔπαιρνε σῶµα ὀµπρός µου,  

Ὁποῦ
7 
δὲν εἶναι πρόσκαιρο, σὰν τ’ ἄλλα ἐδῶ τοῦ κόσµου.  

..................................................................................................  
Ὤ! πᾶµε, ἀγάπη µου γλυκειά! πᾶµε, ὁ καιρὸς µᾶς βιάζει!  
∆ὲν εἶναι χόρτο ἢ λούλουδο ποῦ ἐκεῖ νὰ µὴ σὲ κράζῃ·  
Ἐκεῖ ἀπὸ χρόνια ἡ µάννα σου καὶ ὁ δοξαστός σου κύρης  
Τὴ θεία φτεροῦγα τῆς ψυχῆς ἀκαρτεροῦν νὰ γύρῃς.  

Πᾶµε! – ὁ καλὸς Ἡγούµενος
8
, οἱ Κρητικοί µας ὅλοι  

Θὰ ἰδῇς ποῦ θἄρχωνται συχνὰ στ’ὡραῖο σου περιβόλι,  
Καὶ θ’ἀγροικήσῃς ἀπ’ αὐτούς, ποῦ γύρω µαζωµένοι  

Στὴ χλωρασιὰ
9 
θὰ κάθωνται, τί µάχαις ἔχουν γένῃ,  

Καὶ πόσα ἐβάψαν αἵµατα κάθε βουνὸ τῆς Κρήτης,  
Πρὶν σκύψῃ πάλε στὸ ζυγὸ τὴν ἔρµη κεφαλή της.  
Π.∆. Μαστροδηµήτρης, Ο Όρκος του Μαρκορά, Εκδόσεις Κανάκη, σσ. 140-141.  
1. Εὐδοκιά: το όνοµα της αγαπηµένης του Μάνθου  
2. ᾑ χαραίς: οι χαρές  
3. ποῦ: που  
4. ἐξάνοιξα: είδα, διέκρινα  
5. ἀπέρναα: περνούσα  
6. ποὖχαν µᾶς ἰδῇ: που µας είχαν δει  
7. Ὁποῦ: που  
8. Ἡγούµενος: ο ηγούµενος του Αρκαδίου  

9. χλωρασιά: βλάστηση, πρασινάδα ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – Γ΄ 
ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ  



Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζοµένους)  
1. Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα προκαταρκτικά (ηµεροµηνία, 
εξεταζόµενο µάθηµα). Να µην αντιγράψετε τα θέµατα στο 
τετράδιο.  
2. Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω µέρος των 
φωτοαντιγράφων αµέσως µόλις σας παραδοθούν. ∆εν 
επιτρέπεται να γράψετε καµιά άλλη σηµείωση. Κατά την 
αποχώρησή σας να παραδώσετε µαζί µε το τετράδιο και τα 
φωτοαντίγραφα.  
3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέµατα.  
4. Να γράψετε τις απαντήσεις σας µόνο µε µπλε ή µόνο µε µαύρο 
στυλό.  
5. Κάθε απάντηση τεκµηριωµένη είναι αποδεκτή.  
6. ∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες µετά τη διανοµή των 
φωτοαντιγράφων.  
7. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: 10.00 π.µ.  

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 


