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Α1.  α) Μεταφυσικό στοιχείο: στίχοι 45-47: 

Το µεταφυσικό στοιχείο συνίσταται στο ότι ο ήχος δεν έχει αντίλαλο και στο ότι 
είναι διάχυτος παντού χωρίς συγκεκριµένη πηγή προέλευσης. 
Εναλλακτικά: στίχοι 43-44 / 53-54. 
 

β) Αγάπη για την πατρίδα: στίχος 40: 
Η αναφώνηση αυτή συµπυκνώνει την αγάπη και το θαυµασµό του Κρητικού 
για τον τόπο του. 
Εναλλακτικά: στίχοι 29 / 36. 
 

γ) Εξιδανίκευση του έρωτα: στίχος 50: 
Αναδεικνύεται η καταλυτική για τον άνθρωπο δύναµη του έρωτα. 
Εναλλακτικά: στίχοι 27, 28. 
 

 
 
Β1. α) στίχος 28 

Παρουσίαση εικόνας: Το ερωτικό τραγούδι της κοπέλας συγκινεί τα στοιχεία 
της φύσης όπως φαίνεται µέσα από το χιασµό του στίχου (το δέντρο λυγίζει-
το λουλούδι ανθίζει). Εικόνα οπτική και ακουστική, οσφρητική και κινητική. 
(Συγκερασµός αισθήσεων). 
Λειτουργία: Τονίζεται µέσα από την επιστράτευση της φυσικής εικόνας η ακα-
τανίκητη δύναµη του ήχου και η υπερβατικότητά του. 
 

β) στίχος 42 
Παρουσίαση εικόνας: σελ. 26 σχόλιο 66 από το σχολικό βιβλίο 
Στο στίχο αυτό ανακαλεί στη µνήµη του την πολύπαθη πατρίδα µέσα από την 
αναφορά σε δύο φυσικά στοιχεία (πέτρα -χορτάρι). 
Λειτουργία: Με την επιλογή των επιθέτων «µαύρο» και «ξερό», που είναι αρ-
νητικά φορτισµένα, σε συνδυασµό µε τη χρήση του επιθέτου «καλή» φορτίζει 
συναισθηµατικά την πυρποληµένη, κατεστραµµένη κι έρηµη γη ως συνάρτη-
ση των αγώνων και των θυσιών των Κρητικών για την απελευθέρωση της πα-
τρίδας τους. Κάτω από τη συναισθηµατική φόρτιση του βαθύτατου δεσµού µε 
την πατρική γη, ακόµα και τα πιο ταπεινά κι ασήµαντα στοιχεία της, η πέτρα 
και το χορτάρι, µεταµορφώνονται στη συνείδηση του ποιητικού υποκειµένου 
σε αξίες πολύτιµες (Καψωµένος). 

 
Γενικό σχόλιο: H τεχνική χρήσης των εικόνων διατρέχοντας όλη την ποιητική 
σύνθεση υπηρετεί την ανάγκη για αµεσότητα, ζωντάνια και παραστατικότητα 
του λόγου. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Β2.  
- στίχος 29: «∆εν είναι αηδόνι Κρητικό…». Σχήµα άρσης.  
Μέσα από το σχήµα αυτό δίνεται µια ιδιότητα του ήχου χωρίς όµως αυτός τε-
λικά να προσδιορίζεται επακριβώς. 

- στίχος 32: «πολύ µακριά…πολύ µακριά». Επανάληψη - χιαστό. 
Προβάλλεται η εµβέλεια του ήχου. 

- στίχος 33-34: «Ώστε που πρόβαλε η αυγή…ακούει…της πέφτουν»  
Προσωποποίηση της αυγής (σχολικό βιβλίο σελ. 76 σχόλιο 62).  
Φαίνεται µε κάθε τρόπο ότι το τραγούδι του αηδονιού είναι εξαιρετικά γλυκό 
για να δείξει πόσο γλυκύτερος είναι ο ήχος που ακούει ο ίδιος. 

- στίχος 33: «…έλιωσαν τα αστέρια». Μεταφορά.  
Ενδιαφέρουσα είναι η προσέγγιση του φωτός καθώς το απόλυτο σκοτάδι της 
νύχτας διαδέχεται το λυκαυγές και κυρίως µε τη διακύµανση από το σκοτάδι 
στο ηµίφως και το πρώτο φανέρωµα της µέρας που φαίνεται µε τη µεταφορά 
αυτή. 

 
 
 
Γ1.  

- Αιφνίδιο τέλος παρά τις σκόρπιες προσηµάνσεις. 
- Επίτευξη στόχου κατά το ήµισυ. 
- Έλλειψη συναισθηµατικής φόρτισης/σιωπή του Κρητικού λόγω αδυναµίας έκ-
φρασης. 

- Αφηγηµατικό κενό. 
- Σχήµα του κύκλου. Έτσι επιβεβαιώνεται η αυτονοµία της ποιητικής σύνθεσης 
και όχι της αποσπασµατικότητάς της / σχήµα οξύµωρο. 

- Ετυµολογικός συσχετισµός των λέξεων «χαρά» - «χάρος» / παραποµπή στα 
µοιρολόγια. 

- ∆ραµατικός ενεστώτας. 
 
 
 
∆1. Οµοιότητες: 

- ήχος 
- φύση 
- γυναικεία παρουσία 

 
∆ιαφορές: 
- Στον Κρητικό η κοπέλα πεθαίνει ενώ η Ρηνούλα ξυπνά από τον εφιάλτη. 
- Στον Κρητικό το τέλος παρουσιάζεται απότοµα (θάνατος κοπέλας) ενώ στη 
νουβέλα η διαδικασία του θανάτου παρουσιάζεται αναλυτικά (χωρίς όµως τε-
λικά να υφίσταται θάνατος). 

 
 


