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ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
 

Α1.  
 
Μεταφυσικό στοιχείο: Ενώ η υπόθεση φαίνεται να προχωρεί προς αίσια έκβαση, 
ξαφνικά μια δεύτερη υπερκόσμια παρουσία, ακουστική αυτή τη φορά, αποσπά για 
δεύτερη φορά τον Κρητικό από το στόχο του.  Ο ήρωας μαγεμένος από μια 
παναρμόνια μελωδία χαλαρώνει την προσπάθειά του. (στ.23-24) 
Αγάπη για την πατρίδα: Η αγάπη του γι’ αυτό τον άγιο τόπο τον μεταμόρφωσε βουβά 
και μυστικά σε «καλό» (στ. 42) 
Εξιδανίκευση του έρωτα: το τέλος του ποιήματος θεωρείται αμιγώς ρομαντικό, αφού 
το πιο αγαπημένο μοτίβο της ρομαντικής τεχνοτροπίας είναι ένας έρωτας που 
τελειώνει με το θάνατο της αγαπημένης (στ.58) 
 
Β1.  
 
Αυτό που κάνει εντύπωση στο Σολωμό είναι η επιμονή του να χρησιμοποιεί εικόνες 
από τον  κόσμο της φύσης και του σύμπαντος. Προσπαθώντας να εντοπίσει την 
προέλευση και την υφή του ήχου αποκλείει με τη μέθοδο της εις άτοπον επαγωγής 
μία-μία πιθανές εκδοχές, κάνοντας χρήση τριών αποφατικών παρομοιώσεων. 
Συγκεκριμένα, στους στίχους 23 – 28 ο ήχος αυτός δεν είναι το κρυφό ερωτικό 
τραγούδι μιας κοπέλας που την ώρα του δειλινού όταν βγαίνουν τα πρώτα άστρα και 
τα νερά χάνουν τη διαύγειά τους, τραγουδάει τον κρυφό της έρωτα στη βρύση, στα 
δέντρα και στα λουλούδια, που ανθίζουν και λυγίζουν ύστερα, παραδομένα στο μίσχο 
τους. Η παρομοίωση αυτή ανακαλεί στη μνήμη μία εικόνα οπτική (τα δάση, τα 
άστρα), ακουστική (κορασίας φωνή), οσφρητική (το λουλούδι), κινητική (λυγάει) και 
υποβλητική – ειδυλλιακή (η ώρα του δειλινού με την ανατολή της σελήνης). Ο 
λυρισμός της εικόνας και ειδικότερα η γοητεία του ερωτικού τραγουδιού της 
κορασίας αποδίδεται εμφατικά και με σχήματα λόγου. 
Στους στίχους 35 -43 ο ήχος δεν είναι ο γλυκός ήχος από τον αυλό κάποιου βοσκού 
(ηχητική εικόνα), που άκουγε ο Κρητικός όταν στεναχωρημένος από τη σκλαβιά της 
Κρήτης (φέρνει με πόνο και νοσταλγία στο νου του την πατρίδα του), ανέβαινε στον 
Ψηλορείτη όπου ένιωθε ελεύθερος και τα μεσημέρια αγνάντευε τον ήλιο να φωτίζει 
περίλαμπρα τον τόπο (ακουστική εικόνα : τα βουνά, τα πέλαγα, τους κάμπους). Ενώ ο 
ήχος από το φιαμπόλι σε συνδυασμό με την πανέμορφη φύση συγκλόνιζε την ψυχή 
του ήρωα με άμεση ανταπόκριση τη συνειδητοποίηση του πόνου της σκλαβιάς. Καλεί 
με λαχτάρα την πατρίδα του, σαν μια δύναμη θεϊκή που τον συνεπαίρνει, σαν μία 
ουσία αγία που έχει γεννηθεί από το αίμα των παιδιών της που είχαν θυσιαστεί για 
αυτήν (στίχος 40 : ο στίχος αυτός σύμφωνα με τον Ι. Μ. Παναγιωτόπουλο είναι ο 
εθνικότερος, ο πατριωτικότερος δεκαπεντασύλλαβος που υπάρχει στη νεότερη 
ποίησή μας) καμαρώνει για τον τόπο του, πονά για αυτόν, δένεται με τη μητρική γη, 
όπως το παιδί με τη μάνα, και ας είναι ένας τόπος ξερός και καμένος (στίχος 42) 
Κάθε παρομοίωση κινητοποιεί τη μνήμη ζωντανεύοντας εικόνες από το παρελθόν του 
ήρωα. Και στις δυο αποθεώνεται η φύση και πιο συγκεκριμένα στη δεύτερη 
ενισχύεται η φιλοπατρία του αφηγητή. Τόσο η άψυχη όσο και η έμψυχη φύση 
ανταποκρίνεται στο ακουστικό ερέθισμα με θέρμη. Τέλος διαπιστώνεται ότι ο ήρωας 
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εκτός από γενναιότητα, διέθετε και έναν πλούσιο εσωτερικό κόσμο, γεμάτο 
ευαισθησία και εθνική συνειδητοποίηση 
 
Β2.  
 
στ.29:μεταφορά (σέρνει τη λαλιά του) 
στ.31-32: υπερβολή (αντίθεση του τραγουδιού ως πέρα στη θάλασσα και την 
πεδιάδα) 
στ.32: χιαστό 
στ.33: προσωποιήση (πρόβαλε η αυγή) 
 
Με τη μεταφορά δηλώνεται η νοσταλγία για το νησί του (αηδόνι κρητικό).  Με την 
υπερβολή σε συνδυασμό με το χιαστό αισθητοποιείται η έκταση στην οποία 
απλώνεται ο απόηχος από το τραγούδι του αηδονιού.  Η προσωποποίηση φανερώνει 
ότι και η αυγή (η φύση) είναι μαγεμένη και αυτή από το τραγούδι του. 
 
Γ1.  
 
Το δραματικό τέλος του ποιήματος (στ.57-58) αποτελεί ταυτόχρονα και τη «λύση» 
του δράματος: ο ήρωας φτάνει επιτέλους στην ακρογιαλιά, αλλά διαπιστώνει ότι η 
αρραβωνιαστικιά του είναι νεκρή. Οι δύο αυτοί στίχοι με πολύ λιτό τρόπο 
ολοκληρώνουν την κυκλική δομή του ποιήματος.  Πραγματοποιείται ο αρχικός 
στόχος του ήρωα (φτάσιμο στην ακτή), αλλά με δραματική κατάληξη. Η θάλασσα 
ήταν το φυσικό σκηνικό δράσης και με την έξοδο των προσώπων από αυτή 
ολοκληρώθηκε η δράση. Ο Κρητικός τελειώνει απότομα την αφήγηση του, αν και θα 
περίμενε κανείς ότι ο θάνατος της αγαπημένης του θα τον έκαναν να θρηνήσει για το 
χαμό της. Όμως παρά τη βαθιά πληγή, μπορεί να περιμένει με χαρά μια ευτυχισμένη 
συνύπαρξη στην  αιωνιότητα του παραδείσου. Η ηρεμία και η γαλήνη στο λόγο του 
αφηγητή δείχνουν έναν άνθρωπο που η ψυχή του έχει γνωρίσει την πληρότητα και 
την αλήθεια της ζωής και αναμένει τη δικαίωσή της στην αιωνιότητα.  

144 λέξεις 
 
Δ1.   
 
Ομοιότητες: α) μελωδία σιγανή – ήχος 
 β) γιομίζοντας τη γη, τον ουρανό, γιομίζοντας το νου και την καρδιά της 

– μ’ άδραχνεν όλη την ψυχή, και να’μπει δεν ημπόρει ο ουρανός, κι η 
θάλασσα, κι η ακρογιαλιά, κι η κόρη. (επίδραση ήχου) 

 γ) Και η Ρηνούλα ξύπνησε με μιας σα μεθυσμένη- έπαψεν τέλος κι 
άδειασεν η φύσις κι η ψυχή μου. 

 δ) Η φύση παρουσιάζεται σε όλη την ευρύτητα της (δάσος – θάλασσα) 
 ε) έρωτας που ορίζει και εξουσιάζει καταλυτικά την ανθρώπινη μοίρα 
 
Παρατηρείται και στα δύο κείμενα η ύπαρξη μιας υπερκόσμιας παρουσίας που ασκεί 
μαγική δύναμη, συνεπαίρνει την ψυχή των ηρώων και δεν αφήνει τόπο για τίποτε 
άλλο.  Και οι δύο ήρωες με το τέλος του ήχου ξυπνούν από την ονειρική κατάσταση 
και την παραδεισιακή μαγεία που δοκίμασαν και επιστρέφουν στη γη. 
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Διαφορές:  
 α) τρυφερός, γνώριμος ήχος – ήχος πρωτάκουστος, ασαφής και 

απροσδιόριστος 
 β) όνειρο – πραγματικότητα 
 
Στο Ν. Λαπαθιώτη ο ήχος αποτελείται από γνώριμες φωνές ενώ στον Κρητικό ο ήχος 
δε μοιάζει με κανέναν από τους φυσικούς ή τεχνητούς ήχους, διαχέεται παντού και 
δεν είναι δυνατό να προσδιοριστεί η πηγή της εκπομπής του. Στο Σολωμό ο 
απόκοσμος ήχος είναι πειρασμός που διχάζει σε σώμα και πνεύμα, που θυμίζει ότι ο 
άνθρωπος έχει διπλή υπόσταση , στοιχείο που δεν εντοπίζεται στο Λαπαθιώτη.  
 


