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Θέμα Α Α1. 

Ο ολωμός, έχοντας γνωρίσει τον κλασικισμό στα γράμματα, αλλά και τον 
ρομαντισμό, που διαμορφωνόταν στην εποχή του, επηρεάστηκε περισσότερο από το 
δεύτερο, χωρίς ωστόσο να είναι απόλυτα ενταγμένος στο συγκεκριμένο ρεύμα. τον 
«Κρητικό» ο αναγνώστης μπορεί να διακρίνει τρία από τα χαρακτηριστικά του Ευρωπαϊκού 
Ρομαντισμού, δηλαδή το μεταφυσικό στοιχείο, την αγάπη για την πατρίδα και την 
εξιδανίκευση του έρωτα. 

το απόσπασμα που παρατίθεται διακρίνει κανείς το μεταφυσικό στοιχείο στο στίχο 
54 «Ση σάρκα μου... ακολουθήσω». το σημείο αυτό δηλαδή που ο Κρητικός νιώθει ότι θα 
ήθελε να χωριστεί η ψυχή από το σώμα του για να ακολουθήσει τον μεταφυσικό και 
σαγηνευτικό ήχο, ενυπάρχει και η λαϊκή παράδοση ότι το σώμα αποτελεί τη φυλακή της 
ψυχής και για το λόγο αυτό ο κύριος στόχος της είναι η απομάκρυνσή της από το σώμα, για 
να απελευθερωθεί. 

τη συνέχεια η αγάπη για την πατρίδα εντοπίζεται στο στίχο 42 «Καλή . . .  χορτάρι», 
όπου το επίθετο «μαύρος» έχει περισσότερο την έννοια του έρημου, με μια έντονη 
συναισθηματική επένδυση συμπάθειας. Με τον τρόπο αυτό ο ολωμός φορτίζει 
συναισθηματικά την πυρπολημένη, κατεστραμμένη και έρημη γη ως συνάρτηση των 
αγώνων και των θυσιών των Κρητικών για την απελευθέρωση του νησιού. 

Σέλος, ο στίχος 50 «Μόλις . . .  Χάρος» φανερώνει την εξιδανίκευση του Έρωτα. Η 
αναφορά στον Έρωτα και στο Χάρο, δυνάμεις που εξουσιάζουν τη ζωή του ανθρώπου δεν 
είναι τυχαίες. Ο έρωτας εκφράζει το ένστικτο της αυτοσυντήρησης, ενώ ο θάνατος 
σηματοδοτεί το αναπότρεπτο τέλος της ζωής. 

Από όλα τα παραπάνω εύκολα διαπιστώνεται πως το ρομαντικό στοιχείο είναι 
έκδηλο στο έργο του. Η μεταφυσική διάθεση, η φιλοπατρία και ο έρωτας, ως απόλυτη ιδέα, 
κεντρίζουν το ενδιαφέρον του αναγνώστη. 
 

Θέμα Β 
 

Β1. 

Μετά την αποχώρηση της φεγγαροντυμένης ο ολωμός παρουσιάζει το ναυαγό 
Κρητικό να εξακολουθεί να κολυμπά κρατώντας την αγαπημένη του, για να φτάσει στην 
ακτή. Ωστόσο, ο ρυθμός του επιβραδυνόταν με την επίδραση ενός νέου στοιχείου, ενός πολύ 
ευχάριστου, σαγηνευτικού μουσικού ήχου που τον συνόδευε. Η περιγραφή αυτού του ήχου 
γίνεται με πληθώρα ακουστικών και οπτικών εικόνων, οι οποίες αποτελούν χαρακτηριστικό 
γνώρισμα της ποίησης του ολωμού. 

Έτσι, στους στίχους 23-28 δίνεται μια πρώτη αποφατική παρομοίωση αλλά και εικόνα 
σε μια προσπάθεια περιγραφής του ήχου, ο οποίος παρομοιάζεται με τραγούδι ερωτευμένου 
κοριτσιού. Σο ερωτικό αυτό τραγούδι ο αφηγητής το παρουσιάζει μέσα σε ένα ειδυλλιακό 
περιβάλλον το οποίο προσδίδει υψηλό λυρισμό στους συγκεκριμένους στίχους. Μια 
κορασιά, λοιπόν, ακούγεται να τραγουδάει τον κρυφό έρωτά της μέσα σε ένα φουντωμένο 
δάσος την ώρα του δειλινού. Λέει, λοιπόν, το τραγούδι της στη βρύση, στο δέντρο που 
λυγίζει ελαφρά και στο λουλούδι που ανοίγει. 

Η εικόνα αυτή με την οποία παρουσιάζεται το τραγούδι έχει στοιχεία οπτικά (τα 
δάση, το άστρο), ακουστικά (κορασιάς φωνή-τραγουδάει), οσφρητικά (λουλούδι) και 
στοιχεία κίνησης 
(λυγάει) που δημιουργούν έντονη υποβλητικότητα. Επιπλέον, η πληθωρική παρουσία της 
φύσης μέσα στο ειδυλλιακό περιβάλλον η οποία αποδίδεται με πολλά εκφραστικά μέσα και 
σχήματα λόγου προσθέτουν στο ποίημα υψηλό λυρισμό και εκφράζεται ο θαυμασμός του 
ολωμού για τον έρωτα και τη φύση. 

τη συνέχεια, στους στίχους 35-42 ο αφηγητής συγκρίνει το μαγευτικό ήχο με 
φαμπιόλι κρητικό. Έτσι, παρουσιάζει τον ήχο του σουραυλιού να ακούγεται στον Ψηλορείτη 
καθώς ο ήλιος έλαμπε στο καταμεσήμερο φωτίζοντας τα βουνά, τα πέλαγα και τους 
κάμπους που έμοιαζαν σαν να του γελούσαν κάτω από το δυνατό του φως. Μέσα σε αυτή 
την τελευταία εικόνα ο αφηγητής βάζει και τον εαυτό του και μάλιστα ως προνομιούχο 
μοναδικό ακροατή της μουσικής του σουραυλιού. 

Η εικόνα με την οποία παρουσιάζεται η μουσική από το σουραύλι έχει στοιχεία 
οπτικά (ο Ψηλορείτης, ο ήλιος, τα βουνά, τα πέλαγα) και ακουστικά (φαμπιόλι, αγρίκα). 
Έντονη, επίσης, είναι η παρουσία της φύσης και σε αυτήν την εικόνα η οποία αποδίδεται και 
εδώ με πολλά σχήματα λόγου που συνθέτουν όλα μαζί λυρισμό. Χαρακτηριστικό ωστόσο 
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των στίχων αυτών αποτελεί και η αναφορά στον Ψηλορείτη όπου προβάλλει και πάλι η 
αγάπη για την ιδιαίτερη πατρίδα του αφηγητή. 
 

Β2. 
Ο «Κρητικός» δεν είναι ένα ποίημα λιτό, αλλά ένα ποίημα που βρίθει από σχήματα 

λόγου. Σα σχήματα λόγου δεν είναι απλώς ένα καλολογικό στοιχείο αλλά αποτελούν, 
σχεδόν, δομικό στοιχείο απαραίτητο για την έκφραση του ψυχισμού του ήρωα και την 
εξέλιξη της πλοκής του μύθου. Ανάμεσα, λοιπόν, στα σχήματα λόγου κυριαρχούν: 
• Παρομοίωση «Δεν είναι κρητικό . . .  από τα χέρια»: 
Οι στίχοι 29-34 αποτελούν μία αποφατική παρομοίωση. Με τη δεύτερη αποφατική 
παρομοίωση που κάνει ο Κρητικός επιχειρεί να προσδιορίσει την υφή του ήχου. Μολονότι το 
τραγούδι του αηδονιού είναι πολύ γλυκό, ωστόσο δε συγκρίνεται με τη μαγεία του ήχου που 
ακούει ο κρητικός. Μέσα από την παρομοίωση δίνεται ο τόπος (κρητικό αηδόνι) και 
δηλώνεται έμμεσα η αγάπη του ποιητή για την πατρίδα του, ο χρόνος (ολονυχτίς) και η 
πηγή του ήχου (αηδόνι). 

• Επανάληψη « . . .  πολύ μακριά, πολύ μακριά . . . »  

• Χιαστό «Η θάλασσα πολύ μακριά, πολύ μακριά η πεδιάδα» : 
Σόσο με την επανάληψη όσο και με το χιαστό τονίζεται και αισθητοποιείται η έκταση στην 
οποία απλώνεται ο απόηχος του τραγουδιού. 
• Προσωποποίηση «Ώστε που πρόβαλε η αυγή»: 
Η προσωποποιημένη αυγή (αναγωγή στην ομηρική ροδοδάκτυλη Ηώ) φαίνεται να 
μαγεύεται από το κελάηδημα και να της πέφτουν τα ρόδα από τα χέρια, να χάνει δηλαδή το 
ρόδινο χρώμα. Για μια ακόμη φορά, λοιπόν, μέσα από την προσωποποίηση εντείνεται η 
γλυκύτητα του ήχου. 
 

Θέμα Γ 
 

Γ1. 

τους τελευταίους στίχους του ποιήματος ο ήρωας του ολωμού αφού κολύμπησε 
ακούραστα, φτάνει στο ακρογιάλι, ακουμπά εκεί την αρραβωνιαστικιά του και 
συνειδητοποιεί πως εκείνη είχε ήδη πεθάνει. το σημείο αυτό αντιπαρατίθεται ουσιαστικά 
το ξάφνιασμα για την απώλεια του ήχου με την επανασυνειδητοποίηση του στόχου της 
σωτηρίας της κόρης και η χαρά για την επίτευξη του στόχου με το δράμα της απώλειας. 
Ωστόσο, η διήγηση φαίνεται να τελειώνει απότομα, χωρίς αναφορά στην οδύνη και το 
θρήνο του Κρητικού, που αδυνατεί να περιγράψει τα συναισθήματα του και συνειδητοποιεί 
ότι έχει χάσει πλέον το κίνητρό του για ζωή. Θα γίνει ζητιάνος με μόνη προσμονή του την 
έσχατη κρίση για να συναντήσει ξανά την αιώνια αγαπημένη του. Σο τέλος του ποιήματος 
δεν παρουσιάζει συναισθηματικές εξάρσεις. Παρόλο που είχε 
ελλνεζεί λσξίηεξα ν ζάλαηνο ηεο θόξεο, δελ γίλεηαη ιόγνο γη' απηό, θξαηώληαο ηνλ αλαγλώζηε ζε αγσλία κέρξη ην 

ηέινο. 
 

Θέμα Γ 
 

Γ1. 

Σν πνίεκα «ν Κξεηηθόο» ηνπ Δ. νισκνύ παξνπζηάδεη ζεκαληηθέο νκνηόηεηεο, αιιά θαη θάπνηεο δηαθνξέο 

κε ηε λνπβέια ηνπ Ν. Λαπαζηώηε «Κάπνπ πεξλνύζε κηα θσλή». 

Αξρηθά, ε πξώηε νκνηόηεηα είλαη ε εθηελήο αλαθνξά ζηε θύζε θαη ζηα δύν θείκελα. ηνλ Κξεηηθό ν 

καγηθόο ήρνο παξνκνηάδεηαη κε εξσηηθό ηξαγνύδη θνξηηζηνύ, ην νπνίν παξνπζηάδεηαη κέζα ζε έλα εηδπιιηαθό 

πεξηβάιινλ. Μηα θνξαζηά αθνύγεηαη λα ηξαγνπδάεη ηνλ θξπθό έξσηα ηεο κέζα ζε έλα θνπλησκέλν δάζνο ηελ ώξα 

ηνπ δεηιηλνύ ιέεη ην ηξαγνύδη ηεο ζηε βξύζε, ζην δέληξν πνπ ιπγίδεη ειαθξά θαη ζην ινπινύδη πνπ αλνίγεη. 

Παξόκνηα, θαη ζην όλεηξν πνπ βιέπεη ε εξσίδα ζην παξάιιειν θείκελν είδε πσο βξηζθόηαλ κέζα ζ' έλα δάζνο, 

«έλα κεγάιν δάζνο γαιαλά, κ' έλα πιήζνο άγλσζηα θη αιιόθνηα ινπινύδηα». Επνκέλσο, ε θύζε θαη ζηνλ νισκό 

θαη ζην Λαπαζηώηε παξνπζηάδεηαη σο αξρέηππν ηνπ θάιινπο θαη ηνπ αγαζνύ. Αθηηλνβνιεί ηελ επίγεηα επδαηκνλία 

θαη ην θάιεζκα γηα δσή. 

Η δεύηεξε νκνηόηεηα εληνπίδεηαη ζην καγηθό ήρν. Αξρηθά, ζηνλ «Κξεηηθό» όηαλ έθπγε θεγγαξνληπκέλε, ν 

λαπαγόο εμαθνινπζνύζε λα θνιπκπάεη θξαηώληαο ηελ αγαπεκέλε ηνπ. Ωζηόζν, ν ξπζκόο ηνπ θνιπκπήκαηνο άξρηζε 

λα γίλεηαη αξγόο («αξγνύλε») κε ηελ επίδξαζε ελόο πνιύ επράξηζηνπ, ζαγελεπηηθνύ κνπζηθνύ ήρνπ, πνπ ζπλόδεπε 

ην λαπαγό («κε πξνβνδνύζε»). Απηόο ν ήρνο ηξαβνύζε ηελ πξνζνρή ηνπ θαη ηνλ επεξέαδε, ώζηε λα θάλεη λσζξό ην 

θνιύκπεκά ηνπ θαη λα ην επηβξαδύλεη («απνθνηκνύζε ην πιέμηκν»). Με παξόκνην ηξόπν θαη ζην παξάιιειν ε 

Ρελνύια αθνύεη «κηα κεισδία ζηγαλή» πνπ «γελλήζεθε θη απιώζεθε ζαλ έλα θόξν από γλώξηκεο θσλέο». Καη εδώ 

ε θσλή απηή «ζθέπαζε θαη ζθόξπηζε ηηο άιιεο θη έκεηλε κνλάρε θαη θπξηάξρεζε γηνκίδνληαο ηε γε, ηνλ νπξαλό θαη 

ηελ θαξδηά ηεο». Επνκέλσο, θαη ζηα δύν θείκελα ν απόθνζκνο ήρνο παξαιύεη ηελ αληίζηαζε ή ηελ πξνζπάζεηα ηνπ 

ήξσα θπξηεύνληαο ηελ ύπαξμε ηνπ κε ηε καγεπηηθή ηνπ αθηηλνβνιία «θη ε ςπρή ηεο έιησλε βαζηά ζαλ ην θεξί». 
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Οπζηαζηηθά, ε θύζε κε ηε κνξθή ηνπ ήρνπ θαη ζηα δύν θείκελα δηαβξώλεη ηελ εζηθή ζέιεζε ηνπ αλζξώπνπ πνπ 

παιεύεη έλαλ αγώλα ρακέλν. 

Η ηξίηε νκνηόηεηα ζηα δύν θείκελα είλαη ε αλαθνξά ζηνλ παξάδεηζν, ν ζάλαηνο θαη γεληθά ην κεηαθπζηθό 

ζηνηρείν. Αξρηθά, ζηνλ Κξεηηθό ε θνξαζηά πεζαίλεη ζην ηέινο ηνπ έξγνπ θαη γλσξίδνπκε από ηε δεύηεξε ελόηεηα 

πσο κεηαβαίλεη ζηνλ παξάδεηζν. Εδώ πξέπεη λα ηνληζηεί όηη ζην νισκό ν ζάλαηνο ελόο αηόκνπ ζπλδέεηαη άκεζα 

κε ηελ αλάζηαζε όισλ ησλ λεθξώλ. Επνκέλσο, είλαη έληνλν ην ζξεζθεπηηθό ζπλαίζζεκα. Παξόκνηα, θαη ζηνλ 

Λαπαζηώηε ε εξσίδα «πίζηεςε πσο ήηαλ πηα θηαζκέλε ζηνλ παξάδεηζν». Επνκέλσο, θαη ζηα δύν θείκελα, ππάξρεη 

ε αίζζεζε ηεο κεηάβαζεο από ηνλ γήηλν θόζκν ζε έλα παξαδείζην ηνπίν. 

Σα δύν θείκελα (πνίεκα θαη πεδό) δηαθνξνπνηνύληαη θαη ζε θάπνηα ζεκεία σο πξνο ην πεξηερόκελν. 

Αξρηθά, είλαη δηαθνξεηηθή ε έθβαζε ηεο ηζηνξίαο. ηνλ Κξεηηθό ε θνξαζηά πεζαίλεη «θη ήηαλε πεζακέλε». Εδώ 

έξρεηαη αηθληδηαζηηθά ε αλαηξνπή, θαζώο ε αγαπεκέλε ήηαλ λεθξή θη επνκέλσο πήγε ζηα ρακέλα όιε ε πξνζπάζεηα 

γηα ηε ζσηεξία ηεο. Άξα, ν Κξεηηθόο κέλεη έξεκνο ζηνλ θόζκν ρσξίο νηθνγέλεηα θαη αγαπεκέλα πξόζσπα. 

Αληίζεηα, ζην παξάιιειν ε εξσίδα βιέπεη έλα όλεηξν, ην νπνίν θαίλεηαη πσο δελ έρεη άζρεκν ηέινο. «Κη ε 

Ρελνύια μύπλεζε κε κηαο, ζα κεζπζκέλε» Επνκέλσο, ν νισκόο επηιέγεη ην ζάλαην, κηα εθδνρή πνπ δε ζπλάδεη κ' 

απηήλ ηνπ Λαπαζηώηε. 

Η δεύηεξε δηαθνξά ζρεηίδεηαη κε ηελ πθή ηνπ ήρνπ. ηνλ Κξεηηθό ηνπ νισκνύ ν ήξσαο πξνζπαζεί λα 

θαζνξίζεη ηνλ αλεθιάιεην ήρν πνπ είλαη απξνζδηόξηζηνο θαη κεηαθπζηθόο. Ο ήρνο απηόο απνπξνζαλαηνιίδεη 

πξνζσξηλά ηνλ ήξσα από ην ζηόρν λα θηάζεη ζηελ απέλαληη αθξνγηαιηά. Αληίζεηα, ζην παξάιιειν θείκελν ε 

εξσίδα αθνύεη ζην όλεηξό ηεο «κηα κεισδία ζηγαλή» κε γλώξηκεο θσλέο κέζα ζηηο νπνίεο μερσξίδεη εθείλε ηνπ 

αγαπεκέλνπ ηεο σηήξε. 

πλνςίδνληαο, ηα δύν θείκελα έρνπλ πεξηζζόηεξεο νκνηόηεηεο, παξά δηαθνξέο. Οη νκνηόηεηεο αθνξνύλ θπξίσο ζηελ 

αλαθνξά ζηε θύζε ζε όιν ηεο ην κεγαιείν, ζηνλ εμσπξαγκαηηθό ήρν (σο «θσλή» ζην παξάιιειν) θαη ζην 

ππεξβαηηθό ζηνηρείν ηνπ παξαδείζνπ. Οη δηαθνξέο είλαη ιηγόηεξεο θαη ζρεηίδνληαη κε ηελ επηινγή ηνπ Λαπαζηώηε 

λα βαζίζεη ηελ ηζηνξία ηνπ ζην όλεηξν θαη ηελ πξόζεζε ηνπ λα απνθύγεη ην ζηνηρείν ηνπ ζαλάηνπ, θάηη πνπ δε 

ζπκβαίλεη ζηνλ Κξεηηθό. 




