
 

 

Α1. Το έργο του Δ. Σολωμού έχει δεχτεί επιρροές και από το δημοτικό τραγούδι. Να 

αναφέρετε τρία διαφορετικά χαρακτηριστικά του δημοτικού τραγουδιού που 

εντοπίζετε στα αποσπάσματα του ποιήματος «Ο Κρητικός» και για καθένα από 

αυτά να γράψετε ένα παράδειγμα.  

Μονάδες 15  

Ο Διονύσιος Σολωμός ξεκινώντας την προσπάθειά του να γνωρίσει την ελληνική 

γλώσσα και να δημιουργήσει το δικό του ποιητικό λόγο, στρέφεται στη δημοτική ποίηση 

την οποία μελετά με θαυμασμό. Οι επιδράσεις επομένως που δέχεται ο Σολωμός από τη 

δημοτική ποίηση είναι πολλές: 

 Σημαντικότερη όλων είναι σαφώς η χρήση της δημοτικής γλώσσας και η 

επιλογή του ποιητή να διατηρήσει λέξεις του τοπικού του ιδιώματος. «Ξάφνου οχ 

τα βάθη του βουνού, κι ο ήλιος το στολίζει.» Διακρίνουμε την ποιότητα της 

δημοτικής έκφρασης, αλλά και τον τύπο «οχ» (από) που μας παραπέμπει στους 

ιδιωματικούς τύπους της ποιητικής του γλώσσας.  

 Σε επίπεδο μορφής, εντοπίζουμε τον ιαμβικό δεκαπεντασύλλαβο, που αποτελεί 

κυρίαρχο μέτρο της δημοτικής ποίησης. «Ήτανε μνήμη παλαιή, γλυκιά κι 

αστοχισμένη,» Στίχοι ιαμβικού μέτρου (εναλλαγή μιας άτονης συλλαβής με μια 

τονισμένη) απηρτισμένοι (με ολοκληρωμένο δηλαδή νόημα, καθώς έχουμε την 

αρχή της ισομετρίας), και τομή στην 8η συλλαβή, με το δεύτερο ημιστίχιο 

(γλυκιά κι αστοχισμένη) να συμπληρώνει το νόημα του πρώτου (άλλοτε να το 

επαναλαμβάνει, να το προεκτείνει ή να κάνει μια αντίθεση). [Στα δημοτικά 

τραγούδια δε χρησιμοποιείται η ομοιοκαταληξία, επομένως, ο συνδυασμός των 

στίχων του Σολωμού σε δίστιχα που ομοιοκαταληκτούν, μας παραπέμπει στην 

Κρητική ποίηση, η οποία έχει δεχτεί επίδραση από την ιταλική. «Τ’ αδέλφια μου 

τα δυνατά οι Τούρκοι μού τ’ αδράξαν, / Την αδελφή μου ατίμησαν κι αμέσως την 

έσφαξαν»]  

 Το μοτίβο της σύνθεσης ανά τρία: «Καν σε ναό ζωγραφιστή με θαυμασμό 

περίσσο, / Κάνε την είχε ερωτικά ποιήσει ο λογισμός μου, /Καν τ’ όνειρο, όταν μ’ 

έθρεφε το γάλα της μητρός μου·» Καθώς ο ήρωας αντικρίζει τη Φεγγαροντυμένη 

δίνει τρεις πιθανές εξηγήσεις για το λόγο που η μορφή της, του είναι τόσο οικεία.  

 Το θέμα του αδυνάτου: «Τότε από φως μεσημερνό ή νύχτα πλημμυρίζει.» 

 Οι προσωποποιήσεις: «Εκοίταξε τ’ αστέρια, κι εκείνα αναγάλλιασαν.»  

 Το πολυσύνδετο σχήμα: «Κι ανεί τς αγκάλες μ’ έρωτα και με ταπεινοσύνη, / Κι 

έδειξε πάσαν ομορφιά και πάσαν καλοσύνη.» 

 Ο λιτός και πυκνός λόγος: «Εκοίταξε τ’ αστέρια, κι εκείνα αναγάλλιασαν.» 

Στην ποίηση του Σολωμού κυριαρχεί το ρήμα, ενώ η χρήση των επιθέτων είναι 

περιορισμένη.  

(από τα παραπάνω ο μαθητής επιλέγει τρία στοιχεία) 

Β1. Σύμφωνα με τον Β. Αθανασόπουλο: «[...] Το φως μπορεί μες στο ποιητικό τοπίο 

του Σολωμού να μεταμορφώνει τα πράγματα και να μετουσιώνει τα σώματα που 

φωτίζει. Το φως είναι η ενέργεια του Θεού, είναι η όραση του Θεού.[...]». Στο κείμενο 

που σας δίνεται, να εντοπίσετε τέσσερα στοιχεία που υποστηρίζουν την παραπάνω 

άποψη (μονάδες 8) και να τα σχολιάσετε (μονάδες 12). Μονάδες 20  

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,  

Το φεγγάρι που καθρεφτίζεται κοντά στην αγαπημένη του ναυαγού, γίνεται το μέσο 

(η λέξη κλειδί) για τη μετάβαση της αφήγησης από την αγαπημένη σε μιαν άλλη 

γυναικεία μορφή, στην οπτασία της φεγγαροντυμένης. Έτσι, παρουσιάζεται να 

αναδύεται σαν μια άλλη Αφροδίτη από αυτό το σημείο της θάλασσας (όπου 

καθρεφτιζόταν το φεγγάρι) και μπροστά στο ναυαγό Κρητικό κάποια μορφή που ήταν 

κρυμμένη και βγήκε ξαφνικά, μια φεγγαροντυμένη (στο κατασκευασμένο και 

ουσιαστικοποιημένο  αυτό ποιητικό επίθετο με το οποίο ονομάζεται η μυστηριώδης 

γυναικεία μορφή περιέχεται βέβαια μια πρωτότυπη μεταφορά).  Και στους δύο 

τελευταίους στίχους του αποσπάσματος ο αφηγητής δίνει την πρώτη εντύπωση του από 

τη μορφή αυτή, της οποίας αναφέρει χαρακτηριστικά και εντυπωσιακά γνωρίσματα : ένα 

γενικό, με μεταφορά (η θωριά της, που ήταν θεϊκή, προφανώς λόγω της ομορφιάς της) 

και δύο ειδικά, σε χρωματιστή αντίθεση : τα ολόμαυρα μάτια της και τα χρυσά (ολόξανθα) 

μαλλιά της και με μεταφορά (χρυσά μαλλιά). Και όλα αυτά λουσμένα στο δροσάτο φως 

του φεγγαριού (η φράση Έτρεμε το δροσάτο φως αποδίδει τις ανταύγειες του φωτός του 

φεγγαριού στη μορφή της φεγγαροντυμένης με σχήμα συναισθησίας, αφού το φως το 

αντιλαμβάνεται και η αίσθηση της αφής και η αίσθηση της όρασης).Έχει διατυπωθεί η 

άποψη ότι στη φράση δροσάτο φως υπάρχει και σχήμα οξύμωρο, αφού παρουσιάζονται 

σε αφύσικη συνύπαρξη η δροσιά και το φως, το οποίο είναι πηγή θερμότητας. Έχουμε τη 

γνώμη ότι η άποψη αυτή είναι ίσως λίγο εξεζητημένη, αφού το φως τουλάχιστον του 

φεγγαριού δεν είναι πηγή θερμότητας και στη λέξη δροσάτο υπάρχει κυριολεξία. 

Ἐκοίταξε τ’ ἀστέρια, κι ἐκεῖνα ἀναγαλλιάσαν,  

Καί τήν ἀχτινοβόλησαν καί δέν τήν ἐσκεπάσαν·  

 Ο αφηγητής συνεχίζει να περιγράφει την εικόνα της πάμφωτης 

φεγγαροντυμένης. Τώρα στρέφει το βλέμμα της προς τα αστέρια, τα οποία 

παρουσιάζονται προσωποποιημένα να γεμίζουν αγαλλίαση από το κοίταγμα της και να 

τη λούζουν με το εκθαμβωτικό τους φως, χωρίς ωστόσο να την καλύπτουν, χωρίς να την 

κάνουν να μη φαίνεται από το εκτυφλωτικό αυτό φως. Η χαρά των αστεριών εκφράζεται 

με τα πολλά -α- του στίχου 1 (εννέα συνολικά), μιας και το άλφα είναι ανοικτό φωνής, 

ενώ η εικόνα ενισχύεται με τη μεταφορά εσκεπάσαν (πρέπει ακόμη να προσεχτεί και η 

χρήση του δεύτερου και στο στ. 2 με σημασία αντιθετικού συνδέσμου). 

Τότε ἀπό φῶς μεσημερνό ἡ νύχτα πλημμυρίζει,  

 Ωστόσο η εικόνα της φωτοχυσίας επανέρχεται και συνεχίζει να δίνεται σε 

ανιούσα κλιμάκωση : ενώ αρχικά η φεγγαροντυμένη φωτίζεται από το δροσάτο φως του 

φεγγαριού, τώρα την ακτινοβόλησαν τα αστέρια στο στ. 7, η νύχτα γίνεται μέρα, και 

μάλιστα καταμεσήμερο, πλημμυρίζοντας (μεταφορά) από φως σαν εκείνο του 

πάμφωτου μεσημεριάτικου ήλιου (υπερβολή, εδώ υπάρχει το αδιανόητο καθ’ υπερβολή, 

το αφύσικο που δεν μπορεί να χωρέσει ο νους και που είναι βέβαια υπερβολή), πράγμα 

που συνηθίζεται στους θρύλους και στη δημώδη παράδοση.  

Κι ἡ χτίσις ἔγινε ναός πού ὁλοῦθε λαμπυρίζει.  



 

 

Τέλος η λάμψη του φωτός γενικεύεται και κορυφώνεται, καθώς χύνεται σε όλη 

την πλάση, που μεταμορφώθηκε από κάτι υλικό σε ναό φωτός, που λάμπει παντού (η 

κορύφωση της φωτοχυσίας υπογραμμίζεται με τις μεταφορές η νύχτα πλημμυρίζει και η 

χτίσις έγινε ναός, καθώς και με την υπερβολή ολούθε λαμπυρίζει) και όπου η ψυχή 

μπορεί να λατρέψει το θεό. Η περιγραφή της εικόνας της φωτοχυσίας γίνεται πιο 

ζωντανή και παραστατική (σαν να την έχουμε μπροστά μας τη στιγμή της αφήγησης) με 

τη χρήση του δραματικού ενεστώτα : πλημμυρίζει, λαμπυρίζει, ενώ στην όλη 

παρουσίαση και των γνωρισμάτων της υπάρχει το πολυσύνδετο : και την ακτινοβόλησαν 

– και δεν την εσκεπάσαν – και … σηκώνει – κι ανεί – κι έδειξε – κι … έγινε. Η φράση του 

στίχου 8 αποτυπώνει μια παραστατική εικόνα και αποπνέει έντονη θρησκευτική 

μυσταγωγία. Είναι ξιοπρόσεχτο ότι το φως έρχεται από ψηλά και θα μπορούσε να 

χαρακτηριστεί φως που ταυτίζεται με το θείο, ενώ οι μεταφορές στη θεϊκιά θωριά της και 

η χτίσις έγινε ναός υποδηλώνουν τη θρησκευτικότητα του Σολωμού. 

 

Β2. Να βρείτε και να σχολιάσετε :  

α) τα τρία χρονικά επίπεδα στο απόσπασμα 5 [22.] (μονάδες 12) και  

Ο Κρητικός διακόπτει την αφήγηση των γεγονότων και με τη φράση Εγώ από κείνη 

τη στιγμή μας μεταφέρει στο αφηγηματικό παρόν (από το χρόνο της ιστορίας έρχεται 

στο χρόνο της αφήγησης) και στους στ. 5-14, που κλείνονται στο κείμενο μέσα σε μπάρες 

(μεγάλες παύλες)  μιλάει ο πρόσφυγας (σύμφωνα με κάποιαν άποψη εδώ υπάρχει 

πρόδρομη αφήγηση). Η μετάβαση στο παρόν γίνεται συνειρμικά με το χέρι : ο αφηγητής 

το είχε σηκωτό και με την εξαφάνιση της φεγγαροντυμένης άρχισε να κάνει λόγο γι’ 

αυτό σε άλλο χρονικό επίπεδο και σε άλλες καταστάσεις. 

Μέσα στην αφήγηση γεγονότων του παρόντος (ή στην πρόδρομη αφήγηση) 

παρεμβάλλεται μια μικρή επάνοδος στην κανονική αφήγηση σαν αναδρομική 

αφήγηση, με την οποία ο αφηγητής μεταβαίνει και πάλι στο χρόνο της ιστορίας. Αυτό 

γίνεται μέσω του λογοτεχνικού ευρήματος του ονείρου. Όταν δηλαδή ο Κρητικός και 

τωρινός δυστυχισμένος ζητιάνος πέφτει κουρασμένος να κοιμηθεί, βλέπει εφιάλτες 

(ονείρατα σκληρά), μέσα στους οποίους του εμφανίζεται πάλι η Φεγγαροντυμένη. Όμως 

πάλι ζει και τις εφιαλτικές στιγμές της θαλασσοταραχής. Ζωντανεύει στο όνειρο η 

φουρτούνα και τα αστροπελέκια καθώς και η αγαπημένη του, που κινδυνεύει να πνιγεί 

(υπενθυμίζεται ότι τώρα στο χρόνο της αφήγησης και των ονείρων, εκείνη είναι ήδη 

νεκρή). 

Ύστερα από την αναδρομή του ονείρου ο αφηγητής επανέρχεται στο επίπεδο της 

κανονικής αφήγησης (στην πάλη με τα κύματα), αλλά και στο απώτερο παρελθόν 

(στους αγώνες στην Κρήτη). Ως μέσο μετάβασης χρησιμοποιείται και πάλι (όπως στους 

στ. 4-5) το χέρι : η παλάμη, που την έβαλε ο Κρητικός στο μέτωπό του, για να ηρεμήσει, 

κλείνει την αναδρομή του ονείρου και θα ανοίξει το επόμενο επίπεδο της αφήγησης. Ο 

συνειρμός λοιπόν οδηγεί τον αφηγητή στη σκηνή του ναυαγίου, στην οποία 

χρησιμοποιούσε αυτό (την παλάμη, το χέρι), για να κολυμπάει σχίζοντας τα κύματα (για 

την παλάμη χρησιμοποιείται η αντωνυμία «αυτό» αντί του θηλυκού «αυτή», επειδή ο 

αφηγητής έχει στο νου του το χέρι του στο στ. 4, και φαίνεται σαν να συνεχίζεται η 



 

 

αφήγηση από εκείνο το σημείο, στο οποίο έχει διακοπεί). Τώρα λοιπόν ο Κρητικός 

θυμάται ότι αυτό το χέρι του στην τρικυμία ήταν πολύ δυνατό και, για να δείξει αυτή τη 

μεγάλη δύναμη, τη συγκρίνει με τη δύναμη που είχε στο πιο μακρινό παρελθόν. Έτσι 

κάνει μιαν αναδρομή στα πρώτα νιάτα του, καθώς και στους ηρωικούς αγώνες που είχε 

κάνει με γυμνό σπαθί και σώμα με σώμα με τους Τούρκους για την ελευθερία της 

Κρήτης. Και σ’ αυτό το σημείο της αφήγησης δίνονται κάποιες πληροφορίες από το 

παρελθόν του ήρωα : 

- Στα πρώτα νιάτα του ήταν δυνατός 

- Μαζί με κάποιους άλλους αγωνιστές συνήπταν μάχες (εκροτούσαμε) στην Κρήτη 

με γυμνό σπαθί, σώμα με σώμα (πετώντας το θηκάρι – μάχη στενή). Οι 

αγωνιστές ήταν λίγοι και οι αντίπαλοι υπέρτεροι αριθμητικά (αυτό σημαίνει ότι 

οι αγωνιστές είχαν θάρρος και γενναιότητα. 

- Ο Κρητικός κάποτε αντιμετώπιζε με επιτυχία κάποιον Ισούφ, και άλλους δύο 

εχθρούς 

- Θέρετρο των αγώνων ήταν η Λαβύρινθος και η γύρω περιοχή, που την κυρίευσαν 

ο Κρητικός και οι συναγωνιστές του με πολεμικό μένος (αλαίμαργα) 

 

β) το περιεχόμενο και τον λειτουργικό ρόλο της παρομοίωσης στους στίχους 9-11 

του αποσπάσματος 4 [21.] (μον. 8):  

«Τέλος σ’ ἐμέ πού βρίσκομουν ὀμπρός της μές στά ρεῖθρα,  

καταπώς στέκει στό Βοριά ἡ πετροκαλαμίθρα,  

Ὄχι στήν κόρη, ἀλλά σ’ ἐμέ τήν κεφαλή της κλίνει».  

Μονάδες 20  

Αυτή η θεσπέσια και ολόφωτη μορφή, η Φεγγαροντυμένη, αφού στάθηκε και 

κοίταξε τα αστέρια, στο τέλος έστρεψε το κεφάλι της (και το βλέμμα της βέβαια) προς 

τον Κρητικό, που βρισκόταν μπροστά της μέσα στα νερά (στα ρείθρα, στα ρεύματα) της 

θάλασσας, και τον κοίταζε στρέφοντας το ενδιαφέρον της προς αυτόν, σαν να την είχε 

μαγνητίσει, ενώ κι εκείνος την κοίταζε, προφανώς εκστατικός. Διαισθάνεται πως η 

εμφάνιση της Φεγγαροντυμένης τον μαγεύει, τον αποπροσανατολίζει από το βασικό του 

στόχο να σώσει την καλή του. Νοιώθει πως η συνάντηση με τη Φεγγαροντυμένη 

λειτουργεί σαν ένα είδος ακατάβλητης ψυχικής και πνευματικής έλξης, που θα 

επηρεάσει καθοριστικά τη μοίρα του.  

 Η δυνατή έλξη των δυο προσώπων προβάλλεται με τα ακόλουθα στοιχεία 

τεχνικής : 

A. Η φεγγαροντυμένη και η στροφή του βλέμματός της προς τον Κρητικό 

παρομοιάζονται με μια πυξίδα και με τη μαγνητική της βελόνα, που στρέφεται 

πάντα στο βορρά. 

Παράλληλα 

B. Για να υπογραμμιστεί αυτή η στροφή προς τον Κρητικό, χρησιμοποιείται το σχήμα 

της άρσης και της θέσης (όχι στην κόρη, αλλά σ’ εμέ) 

C. Τέλος για να παρουσιαστεί πιο παραστατικά και ζωντανά η κίνηση της 

φεγγαροντυμένης (σαν να γίνεται τη στιγμή της αφήγησης και μπροστά στα μάτια 

του ακροατή) , χρησιμοποιείται ο δραματικός ενεστώτας (κλίνει). 

  



 

 

Η πετροκαλαμίθρα είναι ένα είδος πρωτόγονης μαγνητικής βελόνας από καλάμι ως 

δείκτης πυξίδας, που επιπλέει στο νερό (έτσι λέγεται και το αλεξικέραυνο). Ο Μάκριτζ 

γράφει πολύ πειστικά : « αξίζει τον κόπο να σταθεί κανείς σ’ αυτήν την τελευταία 

παρομοίωση. Ψάχνοντας για έναν έντονο τρόπο για να δείξει πως της οπτασίας τη ματιά 

την είχε μαγνητίσει ο Κρητικός, ο Σολωμός βρήκε την πετροκαλαμίθρα… . Τη 

φεγγαροντυμένη φαίνεται να την ελκύει ο Κρητικός μαγνητικά και η μαγνητική ματιά 

της τον βάζει σε μια κατάσταση ύπνωσης, όπου δεν μπορεί ούτε να μιλήσει ούτε να 

κουνηθεί». 

 Ωστόσο στις σημειώσεις του ποιητή υπάρχει και η ακόλουθη παραλλαγή του 

στίχου : εγώ το σίδερο κι αυτή η πετροκαλαμίθρα. Στηριγμένος σ’ αυτήν την παραλλαγή, 

καθώς και στο ότι σήμερα στη Ζάκυνθο πετροκαλαμίθρα λένε μόνο το αλεξικέραυνο, ο 

Γιάννης Δάλλας δίνει με λεπτομερειακές παρατηρήσεις την ερμηνεία ότι «ο Κρητικός 

είναι το σίδερο που διαμεσολαβεί για να κινήσει την ενέργεια της πετροκαλαμίθρας ως 

αλεξικέραυνου, κι έτσι να εκτονώσει το κεραυνοβόλημα, ας υποθέσουμε, από την καλή 

του. Η φεγγαροντυμένη εδώ εν είδει αλεξικέραυνου, με τη διαμεσολάβηση του ήρωα …, 

καλείται να εξουδετερώσει την οργή του κεραυνού, που πέφτει επικίνδυνα, πολύ κοντά 

στην κορασιά του». Απέναντι σ’ αυτή τη σοβαρή οπωσδήποτε ερμηνεία θα μπορούσε να 

διατυπωθεί με επιφύλαξη ότι ήδη έχει επέλθει η γαλήνη στη φύση και έχει περάσει ο 

κίνδυνος του κεραυνού για την κόρη. Και κάτι ακόμη : ο αφηγητής κρίνει ότι η 

φεγγαροντυμένη θα έπρεπε ίσως πρώτα να στραφεί στην κόρη, κάνοντας τη λογική 

σκέψη ότι ως γυναίκα είχε περισσότερη ανάγκη από βοήθεια μέσα στη θάλασσα από ό,τι 

ένας άντρας. 

 

Γ1. α) Να σχολιάσετε το περιεχόμενο των παρακάτω στίχων του αποσπάσματος 4 

[21.] σε ένα κείμενο 100-120 λέξεων:  

«Ἔλεγα πώς τήν εἶχα ἰδεῖ πολύν καιρόν ὀπίσω,  

Κάν σέ ναό ζωγραφιστή μέ θαυμασμό περίσσο,  

Κάνε τήν εἶχε ἐρωτικά ποιήσει ὁ λογισμός μου,  

Κάν τ’ ὄνειρο, ὅταν μ’ ἔθρεψε τό γάλα τῆς μητρός μου ·  

Ἤτανε μνήμη παλαιή, γλυκιά κι ἀστοχισμένη» (15 μονάδες)  

 Ο Κρητικός έβλεπε τη φεγγαροντυμένη έχοντας την εντύπωση ότι την είχε 

γνωρίσει στο πολύ μακρινό παρελθόν, ως εξιδανικευμένη μορφή, η οποία έρχεται τώρα 

ως ανάμνηση ευχάριστη και σχεδόν ξεχασμένη.  Ωστόσο δε θυμόταν αν την είχε δει 

θαυμάζοντας την ως εικόνισμα μέσα σε ναό ή αν την είχε πλάσει με τη φαντασία του ως 

ιδανική αγαπημένη, ως ερωτικό ίνδαλμα. ή αν, ακόμη, αυτή ήταν μια πάλι φανταστική 

μορφή των ονείρων της βρεφικής ακόμη ηλικίας του (ή ίσως και η μορφή της μητέρα του). 

Αυτή η αναζήτηση της μορφής από τον ήρωα στο μακρινό παρελθόν έχει υποστηριχθεί 

ότι είναι σχετική με τον ιδεαλισμό του Σολωμού, που ανάγεται στη μελέτη του Πλάτωνα 

και στην υιοθέτηση της θεωρίας του για τον κόσμο των ιδεών (όσα αντιλαμβανόμαστε σ’ 

αυτόν τον κόσμο με τις αισθήσεις δεν είναι αληθινά, παρά μόνο είδωλα, ομοιώματα των 

πραγματικών όντων, των ιδεών, που βρίσκονται στον πραγματικό  (νοητό , ιδεατό) 

κόσμο. Αυτόν τον αληθινό κόσμο η ψυχή τον έχει γνωρίσει στο παρελθόν, σε ένα 



 

 

προσωματικό στάδιο, και με την ανάμνηση αναγνωρίζει στα είδωλα τα αληθινά όντα, τις 

ιδέες). 

β) Να σχολιάσετε τις αλλαγές που συμβαίνουν στη ζωή και στο ήθος του Κρητικού  

στους παρακάτω στίχους του αποσπάσματος 5 [22.] σε ένα κείμενο 80-100 λέξεων:  

«[...] ἀλλ’ ἄκουσα τοῦ δάκρυου της ραντίδα  

Στό χέρι, πού 'χα σηκωτό μόλις ἐγώ τήν εἶδα. —  

Ἐγώ ἀπό κείνη τή στιγμή δέν ἔχω πλιά τό χέρι,  

Π’ ἀγνάντευεν Ἀγαρηνό κι ἐγύρευε μαχαίρι·  

Χαρά δέν τοῦ 'ναι ὁ πόλεμος· τ’ ἁπλώνω τοῦ διαβάτη  

Ψωμοζητώντας, κι ἔρχεται μέ δακρυσμένο μάτι·» (10 μονάδες)  

 

Η εξαφάνιση της Φεγγαροντυμένης σημασιοδότησε την αλλαγή της ζωής του 

Κρητικού. Ο ήρωας εξομολογείται ότι έχει ξεπέσει : έχει χάσει πια την επιθετικότητα, το 

σθένος, την αντρειοσύνη του πολεμιστή κι έχει καταντήσει ένας δυστυχισμένος 

ζητιάνος, που απλώνει το χέρι στους περαστικούς για να ζητήσει λίγο ψωμί, ζώντας μια 

ταπεινωτική κι εξευτελιστική ζωή, που τον κάνει να κλαίει, με καταρρακωμένη την 

αξιοπρέπεια και την περηφάνια του. Η νέα στάση και το νέο του ήθος δεν ήταν 

αποτέλεσμα ανάγκης αλλά συνειδητής επιλογής. Η εικόνα του ψωμοζήτη-ζητιάνου, που 

εναποθέτει την επιβίωσή του στην αγάπη των συνανθρώπων του, προβάλλεται εδώ όχι 

μόνον ως ατομική εμπειρία, αλλά ως επανιεράρχηση αξιών,  ριζική ψυχική 

μεταμόρφωση του ήρωα βρίσκει τώρα την πλήρωσή μέσα στην αγάπη του άλλου κι όχι, 

όπως πριν, στον εξοντωτικό ανταγωνισμό, που κάτω από συγκεκριμένες (αγώνας 

ελευθερίας) υπήρξε το αξιοκρατικό μοντέλο που καθόριζε το ήθος και τη στάση του/ 

Δ1. Στα κείμενα του Δ. Σολωμού και του Κ. Καρυωτάκη που σας δίνονται, να 

εντοπίσετε (μονάδες 5) και να σχολιάσετε (μονάδες 15) δύο ομοιότητες και τρεις 

διαφορές ως προς το περιεχόμενο.  

Μονάδες 20  

 

Κ. Γ. Καρυωτάκης  

 

ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΝΕΡΑΪΔΑ  

 

Ἀπό τά βράχι’ ἀνάμεσα πετιέται 'να κεφάλι  

καί βλέμματα ὁλόγυρα σκορπάει φοβισμένα.  

Ἐγώ, κρυμμένος κάπου κεῖ στό ἔρημ’ ἀκρογιάλι,  

τό βλέπω –σάν σέ ὄνειρο– μέ μάτια λιγωμένα.  

Ἕνα κορμί παρθενικό, γυμνό ἀργοπροβάλλει  

κι ἁπλώνεται ἡδονικά σε κύματ’ ἀφρισμένα·  

ὁ ἥλιος ἐσκυθρώπασε μπροστά στά τόσα κάλλη,  

τά κάλλη τ’ ἀπολλώνεια καί τά φωτολουσμένα.  

Ἀνατριχιάζ’ ἡ θάλασσα στό θεῖο ἄγγισμά τους,  

τά κυματάκια ἁπαλά μέ χάρη τ’ ἀγκαλιάζουν  

κι ἀχτίδες τά χαϊδεύουνε χρυσές στό πέρασμά τους.  

Θεότρελος, ὁ δύστυχος, βουτιέμαι μές στό κύμα,  

τά μάτια της τά θεϊκά μέ φόβο μέ κοιτάζουν  

καί χάνεται στή θάλασσα... Ἦταν νεράιδα... Κρίμα!  



 

 

Κ. Γ. Καρυωτάκη, Άπαντα τα Ευρισκόμενα, Εκδ. Ερμής 2006, σ.161  

Ομοιότητες : 

1. Εμφάνιση γυναικείας μορφής εξαιρετικής ομορφιάς μέσα στη θάλασσα 

2. Ο ήρωας – αφηγητής μένει εκστατικός μπροστά στο θέαμα 

3. Επιβάλλεται ακόμη και στα στοιχεία της φύσης 

Διαφορές 

1. Ο ήρωας βρίσκεται στην ακρογιαλιά 

2. Η θάλασσα κατά την επιφάνεια της μορφής είναι τρικυμισμένη 

3. Ο ήρωας πλησιάζει τη μορφή αλλά εκείνη απομακρύνεται 

  

 


