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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΘΕΜΑ 2β
Στο ποίημα εντοπίζουμε τις εξής αντιθέσεις:
α. έπεσε η νύχτα στην αυγή και το στρατί μου κρύβει
β. να καίγουνται τα χείλια μου και να ΄μαι μπρος στην κρήνη
γ. να σε κράζω και συ μήτε να νοιάζεσαι για τη φτωχούλα εμένα
[Ο μαθητής πρέπει να γράψει τρεις (3) αντιθέσεις].

ΟΥ

ΔΗ

Με τη χρήση των αντιθέσεων αντιπαραβάλλονται δύο διαφορετικές, οριακές
καταστάσεις, φωτίζονται ακραίες και δραματικές πτυχές της ζωής στις οποίες μπορεί
να περιπέσει ο άνθρωπος. Συνοδοιπόρος του στην περιπέτεια της ζωής εμφανίζεται
η φύση, στην οποία ενυπάρχουν οι ανάλογες αντιθέσεις (έπεσε η νύχτα στην αυγή
και το στρατί μου κρύβει). Οι αντιθέσεις που αναφέρονται στην ανθρώπινη διάσταση
αποδίδουν με ιδιαίτερα δραματικό τόνο τον θρήνο της μητέρας για τον θάνατο του
γιου της. (να καίγουνται τα χείλια μου και να ΄μαι μπρος στην κρήνη/ να σε κράζω και
συ μήτε να νοιάζεσαι για τη φτωχούλα εμένα )

ΣΠ

ΘΕΜΑ 3
Η σύνδεση του τελευταίου δίστιχου του ποιήματος με τα τρία πρώτα δίστιχα
είναι εμφανής καθώς σε όλα είναι έντονη η συμμετοχή της φύσης στο δράμα και
στον πόνο της μητέρας. Στα δύο πρώτα δίστιχα η μητέρα απευθύνεται στο παιδί της,
αναπολώντας τις στιγμές μαζί του και αποδίδοντάς του θετικά χαρακτηριστικά,
παραλληλίζοντας τις χάρες του με τα στοιχεία της φύσης όπως είναι το αγέρι (όλα τα
χάδια του αγεριού) , τα λουλούδια (του κήπου όλες οι βιόλες) , το ελάφι (το πόδι
ελαφροπάτητο σαν τρυφερούλι ελάφι).
Στο τρίτο δίστιχο το ποιητικό υποκείμενο συνειδητοποιώντας την απώλεια,
πενθεί και βιώνει το απόλυτο σκοτάδι της μοναξιάς (Έπεσε η νύχτα στην αυγή και το
στρατί μου κρύβει). Εμφανίζεται η φύση να εναρμονίζεται απόλυτα με τη
συναισθηματική κατάσταση της χαροκαμένης μάνας.
Στο τελευταίο δίστιχο του ποιήματος η μητέρα εξοργισμένη και συντετριμμένη
από την απώλεια του γιου της επικαλείται ένα ακόμη στοιχείο της φύσης, τους
αετούς, για να της δώσουν όλα όσα χρειάζεται – νύχια και φτερά ‐ για να αναζητήσει
τους δολοφόνους του παιδιού της, να αποδώσει δικαιοσύνη (Δώστε μου, αϊτοί, νύχια
και φτερά για ναν τους κυνηγήσω).
(Λέξεις : 165)

