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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
 

Α1. 
 Μία από τις κυριότερες γραμματολογικές επιρροές του Σολωμού είναι το 
ρεύμα του Ρομαντισμού. Χαρακτηριστικό του είναι πρώτον το μεταφυσικό στοιχείο, 
καθώς μέσω των μεταφυσικών εμπειριών οι ήρωες έρχονται σε επαφή με το θείο και 
προσεγγίζουν τις συμπαντικές δυνάμεις. Στους στίχους του 5ου αποσπάσματος το 
μεταφυσικό στοιχείο εντοπίζεται στην εμφάνιση του παράξενου και ανεκλάλητου 
ήχου, ο οποίος παρουσιάζεται ως απροσδιόριστος, εξωπραγματικός αλλά με 
καταλυτική δύναμη, τέτοια που να μπορεί να καταβάλει πλήρως την ύπαρξη του 
ήρωα και να παραλύσει κάθε δυνατότητα αντίστασης σε αυτόν. Η επίδρασή του είναι 
τόσο καθοριστική, που τον διχάζει σε σώμα και πνεύμα και του θυμίζει ότι οι 
άνθρωποι έχουν διπλή υπόσταση. Οι στίχοι παραπέμπουν στην πλατωνική και 
δυιστική  αντίληψη για τον κόσμο(ψεύτικος, επίγειος-ουράνιος, αληθινός) και για τον 
άνθρωπο (φθαρτό σώμα-αθάνατη ψυχή). Η απόκοσμη μελωδία κατακτά τόσο την 
ψυχή του, ώστε δεν αφήνει  χώρο για τίποτε άλλο από όσα αποτελούν τον κόσμο του 
ανθρώπου. 
 Επιπλέον, η αγάπη για την πατρίδα αποτελεί χαρακτηριστικό του 
Ρομαντισμού. Στους στίχους 40-42 ο Σολωμός εντάσσει σε ένα κατά βάση ερωτικό 
ποίημα στίχους μοναδικής φιλοπατρίας. Μάλιστα ο στίχος 40, σύμφωνα με το Ι. Μ. 
Παναγιωτόπουλο «είναι ο εθνικότερος και ο πατριωτικότερος δεκαπεντασύλλαβος 
που υπάρχει στη νεότερη ποίησή μας». Η σχέση αγάπης του ανθρώπου με τη μητρική 
γη μεταμορφώνει την υφή και το χρώμα των πραγμάτων: η μαύρη πέτρα δεν είναι πια 
«μαύρη» ούτε και το χορτάρι «ξερό». Μεταμορφώνονται στη συνείδηση του αφηγητή 
σε πολύτιμες και ανώτερες ηθικά αξίες. 
 Τέλος, την εξιδανίκευση του έρωτα ως στοιχείο του Ρομαντισμού την 
παρατηρούμε στο στίχο 50, όπου συγκρίνεται ο ήχος με το συναίσθημα του έρωτα, 
που εξουσιάζει καταλυτικά την ανθρώπινη μοίρα, σε μια σύγκριση υπεροχής του 
πρώτου. Άλλωστε, μια από τις πιθανές ερμηνείες του ήχου είναι πως ταυτίζεται με τη 
φωνή της Ουράνιας Αγάπης, το μυστικό τραγούδι της οποίας μόνο ο ήρωας μπορεί να 
ακούσει. 
 
Β1. 
 Ένα από τα βασικότερα θέματα στην ποίηση του Σολωμού που αποτελεί και 
θέμα της Επτανησιακής Σχολής είναι η φύση, η παρουσία της οποίας είναι έντονη σε 
όλο το έργο. Συχνά εξιδανικεύεται, καθώς παρουσιάζεται η μυστικιστική και 
μεταφυσική της διάσταση και όχι η λογοκρατική αντίληψη για αυτήν. Λειτουργεί 
γενικότερα με δύο τρόπους: ως άλογη βία και ως αρχέτυπο του κάλλους και του 
αγαθού. Ο ήρωας μέσα από την επαφή του με τη φύση και την εκστατική εμπειρία 
που βιώνει οδηγείται στην ηθική ανάταση και ολοκλήρωση. 
 Στο συγκεκριμένο απόσπασμα στη φύση κυριαρχεί η υπερκόσμια γαλήνη και 
ομορφιά που χαρακτηρίζουν το σκηνικό για το άκουσμα του γλυκύτατου ήχου. Μία 
πρώτη εικόνα από τους στίχους 23-28 είναι αυτή μιας «κορασιάς» που τραγουδά 
ερωτικό τραγούδι μέσα σε ένα ειδυλλιακό περιβάλλον: στο δάσος κατά τη διάρκεια 
του δειλινού∙ το τραγούδι το ακούν στοιχεία του περιβάλλοντος, (η βρύση, το δέντρο 
και το λουλούδι) και είναι τόσο μαγευτικό που χαίρονται και εκδηλώνουν την 
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ευφορία τους με την κίνησή τους. Με αυτήν την εικόνα τονίζεται η ποιότητα του 
ήχου, η μαγεία του και η μεταφυσική του διάσταση. Επίσης, αιτιολογείται η έκσταση 
την οποία βιώνει ο ήρωας και προβάλλεται η δύναμη του έρωτα που αποτελεί βασικό 
θέμα στην ποίηση του Σολωμού. 
  Μια άλλη εικόνα, με την οποία τονίζονται περισσότερο τα παραπάνω 
στοιχεία  σχετικά με την ποιότητα και τα χαρακτηριστικά του εξωπραγματικού και 
ανεκλάλητου ήχου, είναι αυτή που περιέχεται στους στίχους 35-43, που παρουσιάζει 
τον ήρωα να βρίσκεται στην Κρήτη, στον Ψηλορείτη και να ατενίζει τα βουνά, τα 
πέλαγα και τους κάμπους της πατρίδας του, που λούζονται στο φως ενός 
υπέρλαμπρου ήλιου. Η  εικόνα αυτή δημιουργεί στον ήρωα συναισθήματα πόνου, 
καθώς η αγάπη του για την πατρίδα δεν του επιτρέπει να την ανέχεται σκλαβωμένη. 
Με αυτήν την εικόνα ο ποιητής παρουσιάζει τη φιλοπατρία του ήρωα και τονίζει πως 
στη συνείδησή του η μητρική γη μεταμορφώνεται σε αξία ανώτερη.   
 
Β2. 

Το ποίημα «Ο Κρητικός» είναι ένα βαθύτατα λυρικό ποίημα, γιατί ο ποιητής, 
μέσω του αφηγητή εξωτερικεύει τις σκέψεις, τις απόψεις, τα συναισθήματά του, με τη 
χρήση πλούσιων και εντυπωσιακών εκφραστικών μέσων. 
 Στους στίχους 29-34 «Δεν είν’ αηδόνι … από τα χέρια» υπάρχουν διάφορα 
σχήματα λόγου: η αποφατική παρομοίωση «Δεν είν’ αηδόνι», η μεταφορά («έλιωσαν 
τ’ αστέρια»), το χιαστό («η θάλασσα πολύ μακριά, πολύ μακριά η πεδιάδα»), η 
προσωποποίηση της αυγής («Ώστε που πρόβαλε … από τα χέρια»). 
 Η αποφατική παρομοίωση χρησιμοποιείται προκειμένου να δηλωθεί η 
ποιότητα του ήχου και μάλιστα το γεγονός ότι, συγκρινόμενος με το κελάηδημα του 
αηδονιού, είναι ανώτερος. Επίσης, το γεγονός ότι το αηδόνι είναι κρητικό και το 
τραγούδι του απλώνεται πάνω από το πολύπαθο νησί αναδεικνύει το αίσθημα της 
φιλοπατρίας του ήρωα. Η μεταφορά εκφράζει την ένταση, τη μαγεία και τη διάρκεια  
του κελαηδήματος, που φαίνεται πως σταμάτησε το ξημέρωμα. Ακόμη, το χιαστό 
δηλώνει τη δύναμη του ήχου, αφού αυτός απλώνεται και  κυριαρχεί σε μεγάλη 
έκταση. Με την προσωποποίηση της αυγής παρατηρούμε ότι η φύση αποκτά 
ανθρώπινα χαρακτηριστικά, στοιχείο που δηλώνει την ένωση του ανθρώπου με τη 
φύση, όπως και την επίδραση που έχει δεχτεί ο Σολωμός από την αρχαία ελληνική 
γραμματεία, αφού η αυγή παρουσιάζεται με την ίδια εικόνα και στον Όμηρο 
(«ροδοδάκτυλος Ηώς»). Με τα σχήματα αυτά ο λόγος αποκτά ζωντάνια και 
παραστατικότητα, ενώ εντείνεται το λυρικό στοιχείο. 
 
Γ1. 

Μετά το σταμάτημα του ήχου ο ναυαγός στρέφει και πάλι το ενδιαφέρον του 
στη σωτηρία της αγαπημένης. Μετά το αφηγηματικό κενό που εντοπίζεται μεταξύ 
των στίχων 56-57 ο ήρωας φτάνει στη στεριά, όπου αποθέτει την κόρη με χαρά (η 
σκηνή παρουσιάζεται με ζωντάνια με τους δραματικούς ενεστώτες «φθάνω, 
απιθώνω»). Ο ήρωας δίνει ιδιαίτερη σημασία στη σωτηρία της αγαπημένης του, κάτι 
που φαίνεται από τη σύνταξη του ρήματος «φθάνω», που χρησιμοποιείται ως 
μεταβατικό. Όμως, ύστερα από τη χαρά έρχεται ξαφνικά με μιαν αντίθεση («χαρά - 
πεθαμένη») η ανατροπή: η αγαπημένη είναι νεκρή – λόγω της αποπροσανατολιστικής 
επίδρασης των δύο μεταφυσικών εμπειριών – και ο Κρητικός είναι πια ολομόναχος 
στον κόσμο. Η αφήγηση τελειώνει απότομα, με λιτότητα και χωρίς θρήνους για το 
θάνατο της κόρης, αφού ο αφηγητής μάς έχει κάνει γνωστό ήδη ότι η αγαπημένη του 
βρίσκεται στον Παράδεισο, όπου θα σμίξουν, για να ζήσουν μαζί στην αιωνιότητα. Η 
αφήγηση που άνοιξε με το ακρογιάλι κλείνει πάλι με αυτό (κύκλος), κάτι που 
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αποτελεί «μία από τις πολλές ενδείξεις ότι το ποίημα δεν είναι απόσπασμα, αλλά 
σύνολος λόγος με κοινό ορόσημο στην αφετηρία  και στην κατάληξή του» 
(Μαρωνίτης). 
 
Δ1. 
 Ανάμεσα στο απόσπασμα από τον «Κρητικό» του Σολωμού και σε αυτό από 
τη νουβέλα του Ναπολέοντα Λαπαθιώτη «Κάπου περνούσε μια φωνή» υπάρχουν 
αρκετές ομοιότητες. Κατ’ αρχάς, ο ρόλος της φύσης είναι διάχυτος και στα δύο 
κείμενα∙ στην περίπτωση του Κρητικού γίνεται αναφορά στο δέντρο, τα δάση, τη 
θάλασσα, την πεδιάδα, τα αστέρια, ενώ στο κείμενο του Λαπαθιώτη η Ρηνούλα μέσα 
στο όνειρό της βρίσκεται επίσης μέσα σε δάσος και η μελωδία την οποία ακούει 
απλώνεται σε όλο τον περιβάλλοντα χώρο («γιομίζοντας τη γη, τον ουρανό»). 
Επίσης, και στις δύο περιπτώσεις παρατηρείται ότι ο ήχος αποκτά τεράστιες 
διαστάσεις και η επίδρασή του κατακλύζει ταυτόχρονα και την ψυχή των 
πρωταγωνιστών, δημιουργώντας τους πρωτόγνωρα συναισθήματα (στον Κρητικό: 
«μ’ άδραχνεν όλην την ψυχή και να ’μπει δεν ημπόρει … για να τον ακλουθήσω» και 
στο «Κάπου περνούσε μια ψυχή», «γιομίζοντας το νου και την καρδιά της», «κι η 
ψυχή της έλιωνε … και σαν απεγνωσμένη νοσταλγία»). Τέλος, και στα δύο έργα 
παρατηρούμε την αίσθηση της απώλειας που βιώνουν οι ήρωες∙ στον Κρητικό αφενός 
ο ήρωας χάνει την αγαπημένη του (στ. 57-58) και στο κείμενο του Λαπαθιώτη 
υποδηλώνεται η απουσία ενός συντρόφου μέσα από το παράπονο και τα αρνητικά 
συναισθήματα της ηρωίδας, που προκύπτουν από την επίδραση του ονείρου. 
 Διαφορές τις οποίες μπορούμε να επισημάνουμε ανάμεσα στα δύο 
αποσπάσματα αφορούν αφενός την πρόσληψη των ενορατικών εμπειριών από τους 
ήρωες και αφετέρου το περιβάλλον μέσα στο οποίο εκτυλίσσονται. Συγκεκριμένα, 
στον Κρητικό ο ήχος είναι απροσδιόριστος και ως προς την πηγή του και ως προς το 
περιεχόμενό του. Αντίθετα, στο κείμενο του Λαπαθιώτη η ηρωίδα μπορεί να 
διακρίνει μέσα στους ήχους κάποιες «γνώριμες φωνές», πιθανώς και τη φωνή ενός 
προσφιλούς προσώπου («ξεχώριζε γλυκιά και δυνατή ... του Σωτήρη»). Επίσης, στον 
Κρητικό ο χώρος στον οποίο εκτυλίσσονται τα γεγονότα είναι η θάλασσα, ενώ στο 
παράλληλο κείμενο ο χώρος είναι ένα πυκνό δάσος. 
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