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ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ  Γ΄ ΣΑΞΖ ΖΜΔΡΖΗΟΤ ΚΑΗ  

Γ΄ ΣΑΞΖ ΔΠΔΡΗΝΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ  
ΣΔΣΑΡΣΖ 22 ΜΑΪΟΤ 2013 - ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ:  

ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΖ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ ΘΔΩΡΖΣΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ  
 

ΚΔΗΜΔΝΟ  
Γιονύζιος ολωμός  Ο ΚΡΖΣΗΚΟ   5 [22.]  

……………………………………………………………….. 

Ἀλλά ςό πλένιμ’ ἄογξσμε
1 
καί μξῦ ς’ ἀπξκξιμξῦρε

2
 

Ἠυόπ, γλσκύςαςξπ ἠυόπ, ὁπξύ μέ ποξβξδξῦρε
3
. 

25 Δέμ εἶμαι κξοαριᾶπ τχμή ρςά δάρη πξύ τξσμςώμξσμ, 
Καί βγαίμει ς’ ἄρςοξ ςξῦ βοαδιξῦ καί ςα μεοά θξλώμξσμ, 

Καί ςόμ κοστό ςηπ ἔοχςα ςῆπ βούρηπ ςοαγξσδάει, 
Τξῦ δέμςοξσ καί ςξῦ λξσλξσδιξῦ πξύ ἀμξίγει καί λσγάει· 

Δέμ εἶμ’ ἀηδόμι κοηςικό, πξύ ρέομει ςή λαλιά ςξσ 
30 Σέ φηλξύπ βοάυξσπ κι ἄγοιξσπ ὅπ’ ἔυει ςή τχλιά ςξσ, 

Κι ἀμςιβξσΐζει ὁλξμσυςίπ ἀπό πξλλή γλσκάδα 
Ἡ θάλαρρα πξλύ μακοιά, πξλύ μακοιά ἡ πεδιάδα, 
Ὥρςε πξύ ποόβαλε ἡ αὐγή και ἔλιχραμ ς’ ἀρςέοια, 

Κι ἀκξύει κι αὐςή καί πέτςξσμ ςηπ ςά οόδα ἀπό ςά υέοια· 

35 Δέμ εἶμ’ τιαμπόλι
4 
ςό γλσκό, ὁπξύ ς’ ἀγοίκαα μόμξπ 

Σςόμ Ψηλξοείςη ὅπξσ ρσυμά μ’ ἐςοάβξσμεμ ὁ πόμξπ 
Κι ἔβλεπα ς’ ἄρςοξ ς’ ξὐοαμξῦ μερξσοαμίπ μά λάμπει 
Καί ςξῦ γελξῦραμ ςά βξσμά, ςά πέλαγα κι ξἱ κάμπξι· 

Κι ἐςάοαζε ςά ρπλάυμα μξσ ἐλεσθεοιᾶπ ἐλπίδα 
40 Κι ἐτώμαζα: «ὦ θεψκιά κι ὅλη αἵμαςα Παςοίδα!» 
Κι ἅπλχμα κλαίξμςαπ κας’ αὐςή ςά υέοια μέ καμάοι· 

Καλή ’μ’ ἡ μαύοη πέςοα ςηπ καί ςό νεοό υξοςάοι. 

Λαλξύμεμξ
5
, πξσλί, τχμή, δέμ εἶμαι μά ςαιοιάζει, 

Ἴρχπ δέ ρώζεςαι ρςή γῆ ἦυξπ πξύ μά ςξῦ μξιάζει· 
45 Δέμ εἶμαι λόγια· ἦυξπ λεπςόπ………………………… 

Δέμ ἤθελε
6 
ςόμ ναμαπεῖ ὁ ἀμςίλαλξπ κξμςά ςξσ. 

Ἄμ εἶμ’ δέμ ἤνεοα κξμςά, ἄμ ἔουξμςαι ἀπό πέοα· 
Σάμ ςξῦ Μαψξῦ ςέπ εὐχδιέπ γιξμίζαμ ςόμ ἀέοα, 

Γλσκύςαςξι, ἀμεκδιήγηςξι
7
……………………………... 

50 Μόλιπ εἶμ’ ἔςρι δσμαςόπ ὁ Ἔοχςαπ καί ὁ Χάοξπ. 
Μ’ ἄδοαυμεμ ὅλη ςήμ φσυή, καί μά ’μπει δέμ ἠμπόοει 

Ὁ ξὐοαμόπ, κι ἡ θάλαρρα, κι ἡ ἀκοξγιαλιά, κι ἡ κόοη· 
Μέ ἄδοαυμε, καί μ’ ἔκαμε ρσυμά μ’ ἀμαζηςήρχ 

Τή ράοκα μξσ μά υχοιρςῶ γιά μά ςόμ ἀκλξσθήρχ. 
55 Ἔπαφε ςέλξπ κι ἄδειαρεμ ἡ τύριπ κι ἡ φσυή μξσ, 
Πξύ ἐρςέμανε κι ἐγιόμιρεμ εὐθύπ ὀυ ςήμ καλή μξσ· 
Καί ςέλξπ τθάμχ ρςό γιαλό ςήμ ἀοοαβχμιαρμέμη, 

Τήμ ἀπιθώμχ μέ υαοά, κι ἤςαμε πεθαμέμη. 
------------------------------------------ 

1. άογξσμε· αογξπξοξύρε, καθσρςεοξύρε, βοάδσμε 
2. μξσ ς’ απξκξιμξύρε· μξσ ςξ καθσρςεοξύρε, ςξ καθιρςξύρε οάθσμξ, μχθοό, αογό 

3. με ποξβξδξύρε· με ποξέπεμπε, με ρσμόδεσε 
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4. τιαμπόλι· ασςξρυέδιξ πμεσρςό όογαμξ ςχμ πξιμέμχμ (ρξσοαύλι) 
5. λαλξύμεμξ· μξσρικό όογαμξ 

6. δεμ ήθελε· δεμ εποόκειςξ, δε θα ςξλμξύρε μα 
7. αμεκδιήγηςξι [εμμ. ήυξι]· αμεκλάληςξι, άοοηςξι, ενχαμθοώπιμξι 

 
 

ΔΡΩΣΖΔΗ  
 

Α1. Σξία ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Επξσπατθνύ Ρνκαληηζκνύ, από ηνλ νπνίν επεξεάζηεθε ν νισκόο, 
είλαη ην κεηαθπζηθό ζηνηρείν, ε αγάπε γηα ηελ παηξίδα θαη ε εμηδαλίθεπζε ηνπ έξσηα. Γηα θάζε 
έλα από ηα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά λα γξάςεηε έλα αληίζηνηρν παξάδεηγκα κέζα από ην 
θείκελν.  

Μονάδες 15  
Β1. ύκθσλα κε ηνλ Π. Μάθξηηδ: «Αστό ποσ κάνει εντύπωση (στον Σολωμό) είναι η επιμονή τοσ 

να τρησιμοποιεί εικόνες από τον κόσμο της υύσης».  

Να επηβεβαηώσετε την παξαπάλσ άπνςε κε κία εηθόλα από ηνπο ζηίρνπο 23-28 θαη άιιε κία 
από ηνπο ζηίρνπο 35-43, παξνπζηάδνληαο ην πεξηερόκελό ηεο θαζεκηάο (κνλάδεο 10) θαη 
ζρνιηάδνληαο ηε ιεηηνπξγία ηεο ζην θείκελν (κνλάδεο 10).  

Μονάδες 20  

Β2. ηνπο ζηίρνπο 29-34 «Γέν εἶν’ ἀηδόνι … ἀπό ηά τέρια·» λα αλαδεηήζεηε ηέζζεξα 
δηαθνξεηηθά ζρήκαηα ιόγνπ (κνλάδεο 8) θαη λα ζρνιηάζεηε ηε ιεηηνπξγία ηνπο ζην θείκελν 
(κνλάδεο 12).  

Μονάδες 20  
Γ1. Να ζρνιηάζεηε ηνπο δύν ηειεπηαίνπο ζηίρνπο ηνπ πνηήκαηνο ζε έλα θείκελν 120-140 ιέμεσλ:  

Καί ηέλος θθάνω ζηό γιαλό ηήν ἀρραβωνιαζμένη,  

Σήν ἀπιθώνω μέ ταρά, κι ἤηανε πεθαμένη.  
Μονάδες 25  

Γ1. Να ζπγθξίλεηε σο πξνο ην πεξηερόκελν ην απόζπαζκα από ην πνίεκα Ο Κρηηικός ηνπ Δ. 
νισκνύ κε ην παξαθάησ απόζπαζκα από ηε λνπβέια ηνπ Ν.Λαπαζηώηε Κάποσ περνούζε 
μια θωνή, αλαθέξνληαο (κνλάδεο 5) θαη ζρνιηάδνληαο (κνλάδεο 15) ηξεηο νκνηόηεηεο θαη δύν 
δηαθνξέο κεηαμύ ησλ δύν θεηκέλσλ.  

Μονάδες 20  
 

Ναπολέων Λαπαθιώηης  
 

ΚΑΠΟΤ ΠΔΡΝΟΤΔ ΜΗΑ ΦΩΝΖ  

Ασςό ςξ βοάδσ, η Ρημξύλα δεμ κξιμήθηκε. Σαμ έμαπ πσοεςόπ γλσκόπ, ςηπ μέλχμε ςα 
μέλη. Όλη μύυςα, μέυοι ςξ ποχί, ςξ αίμα ςηπ, ποώςη τξοά, ςηπ ςοαγξσδξύρε, ταμεοά, 
ςόρξ ζερςά ςοαγξύδια…Κι όςαμ, ποξπ ςα υαοάμαςα, ςημ πήοε λίγξπ ύπμξπ, είδε πχπ 
ήςαμ μέρα ρ΄ έμα δάρξπ, −έμα μεγάλξ δάρξπ γαλαμό, μ’ έμα πλήθξπ άγμχρςα κι 
αλλόκξςα λξσλξύδια. Πεοπαςξύρε, λέει, μέρ’ ρςημ ποαριμάδα, ρκσμμέμη, και με κάπξια 
δσρκξλία, υχοίπ, όμχπ ασςό, μα ρσμξδεύεςαι κι απ’ ςη ρσμηθιρμέμημ αγχμία, πξσ 
ρσμξδεύει κάπξιξσπ ετιάλςεπ. […]Και ςημ ίδια ςη ρςιγμή, υχοίπ μ’ αλλάνει ςίπξςε, μια 

μελχδία ριγαμή γεμμήθηκε κι απλώθηκε, ραμ έμα κόοξ
1 

από γμώοιμεπ τχμέπ, πξσ, μέρα 
ςξσπ, νευώοιζε γλσκιά και δσμαςή, ςημ ήμεοα παθηςική και πλέοια ςξσ Σχςήοη! Κι η 
τχμή δσμάμχμε, δσμάμχμε, και ρε λίγξ ρκέπαρε και ρκόοπιρε ςιπ άλλεπ, −κι έμειμε 
μξμάυη και κσοίαουη, γιξμίζξμςαπ ςη γη, ςξμ ξσοαμό, γιξμίζξμςαπ ςξ μξσ και ςημ 
καοδιά ςηπ! Κι είυ’ έμα παοάπξμξ βαθύ, η υιμαιοική ασςή τχμή, − κι έμξιαζε μ’ έμα υάδι 
ςοστεοό, ληρμξμημέμξ, γμώοιμξ, κι απόκξρμξ! Κι η φσυή ςηπ έλιχμε βαθιά, ραμ ςξ κεοί, 
ρβήμξμςαπ ρε μια γλύκα ποχςξγμώοιρςη, ρε μια ρπαοαυςική, ποχςξδξκίμαρςη, και ραμ 
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απεγμχρμέμη, μξρςαλγία! Και καθώπ ήςαμ έςξιμη μα ρβήρει, και μα λιώρει, πίρςεφε πχπ 
ήςαμ πια τςαρμέμη ρςξμ παοάδειρξ…  
Κι η Ρημξύλα νύπμηρε με μιαπ, ρα μεθσρμέμη, −και κούβξμςαπ ςξ ποόρχπξ μέρ’ ρςξ 
ποξρκέταλό ςηπ, μημ ςύυει και ςη μιώρξσμ από δίπλα, νέρπαρε ρ’ έμα ριγαμό παοάπξμξ 
πμιγμέμξ…  
Ν. Λαπαζηώηεο, Κάποσ περνούσε μια υωνή, Εθδόζεηο Εξαηώ, Αζήλα 2011, ζ. 71-73  

------------------------------------------  
1. κόρος· χορωδία 


