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Α1. 
 
ΘΡΗΚΕΙΑ 

 Η ανάςταςθ των νεκρϊν ςτο όραμα τθσ ζςχατθσ κρίςθσ (απόςπαςμα 2 / ςτίχοι 
5-18), θ μετενςάρκωςθ. 

 Γίνεται αναφορά ςε πολλζσ κζςεισ και δοξαςίεσ του χριςτιανιςμοφ (Σάλπιγγα, 
Κοιλάδα, Παράδειςοσ, φωτιά του άλλου κόςμου). 

ΠΑΣΡΙΔΑ 
 Η αγάπθ για τθν πατρίδα του ιταν θ αιτία τθσ περιπζτειάσ του (απόςπαςμα 2, 

ςτίχοι 2,3) 

ΦΤΗ 
 Παρουςιάηεται και με τισ δυο όψεισ τθσ: τθσ ανυπζρβλθτθσ δφναμθσ 

(απόςπαςμα 1 / ςτίχοι 2-6) και τθσ απόλυτθσ γαλινθσ και ομορφιάσ 
(απόςπαςμα 3 / ςτίχοι 3-8) που προετοιμάηει τθν εμφάνιςθ μιασ υπερφυςικισ 
παρουςίασ, τθσ Φεγγαροντυμζνθσ. 

ΓΤΝΑΙΚΑ 
 Προβάλλεται θ απόλυτθ ομορφιά και θ αγνότθτά τθσ. 
 Η αποκορφφωςθ τθσ αγάπθσ για τθ γυναίκα βρίςκεται ςτο ςθμείο που αρνιζται 

τθ ηωι του για να τθ ςυναντιςει ξανά ςτουσ ουρανοφσ και να κρικεί μαηί τθσ 
(απόςπαςμα 2 / ςτίχοι 7, 10-14). 

 Εξειδανικευμζνθ εμφανίηεται και θ γυναικεία υπερφυςικι παρουςία που 
ενςαρκϊνει τισ πλατωνικζσ ιδζεσ τθσ ομορφιάσ, τθσ καλοςφνθσ και τθσ 
αρμονίασ, θ Φεγγαροντυμζνθ. 

 
Σθμείωςθ: Τρία μόνο ςτοιχεία πρζπει να αναφερκοφν.  

 
Β1. 
 
α) 
Η εικόνα τησ Δευτζρασ Παρουςίασ (απόςπαςμα 2 / ςτίχοι 5-18) 
Ο Κρθτικόσ φωνάηει να χτυπιςει θ Σάλπιγγα τθσ Δευτζρασ Παρουςίασ. Οραματίηεται 
τθν ϊρα που κα δει τθν αγαπθμζνθ του κατά τθσ ανάςταςθ των νεκρϊν για τθν Ζςχατθ 
Κρίςθ. Τινάηει το ςάβανο, ανοίγει δρόμο ανάμεςα ςτισ ςκιζσ των νεκρϊν και τουσ ρωτά 
γι’ αυτιν, γιατί κζλει να τθ ςυναντιςει για να ενωκοφν πλζον οριςτικά. Η 
πνευματικότθτα και το μεταφυςικό ςτοιχείο ςυμφφρονται με το φυςικό ςτοιχείο. 

Στοιχεία φυςικήσ πραγματικότητασ: 

 Ο ζρωτασ και θ αγάπθ 

 Η Κοιλάδα του Ιωςαφάτ 

 Οι ψυχζσ που ςυνομιλοφν 

 Η ςυνζνωςθ τθσ ψυχισ με το ςϊμα 

 Η φφςθ που μεταμορφϊνεται κατά τθ Δευτζρα Παρουςία 
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Η επιφάνεια τησ Φεγγαροντυμζνησ (απόςπαςμα 3 / ςτίχοι 5-14) 
Μζςα από ζνα φυςικό ςκθνικό ςτο οποίο κυρίαρχο ρόλο ζχει το «ολοςτρόγγυλο και 
λαγαρό φεγγάρι» αποκαλφπτεται θ Φεγγαροντυμζνθ και διαπλζκει το φυςικό με το 
μεταφυςικό ςτοιχείο. 

Στοιχεία μεταφυςικήσ πραγματικότητασ: 

 Η Φεγγαροντυμζνθ παρουςιάηεται ωσ υπερφυςικό ον ενδεδυμζνο με το 
αςθμζνιο φωσ του φεγγαριοφ. 

 Το φωσ τρζμει μπροςτά ςτθ κωριά τθσ. 

 Σθμειϊνονται εντυπωςιακζσ αλλαγζσ ςτο φυςικό τοπίο προετοιμάηοντασ 
τθν επιφάνειά τθσ. 

 Η κεϊκι ομορφιά τθσ – εξειδανικευμζνθ παρουςία τθσ. 

 Καταλυτικι θ επίδραςι τθσ ςτον εςωτερικό κόςμο του ποιθτι 
 

β) 
Ο ποιθτισ επιλζγει να αναγάγει τθ λυρικι του αφιγθςθ ςε μεταφυςικό επίπεδο γιατί: 

 Τονίηει περιςςότερο τον εξωπραγματικό χϊρο τθσ Κρίςεωσ και τουσ 
προςωπικοφσ και εςχατολογικοφσ οραματιςμοφσ του ιρωα. 

 Αποδεικνφει τθ βακιά κρθςκευτικότθτα του ιρωα. 

 Δίνεται θ τελικι λφςθ ςτο δράμα του ναυαγίου και κακαγιάηεται θ 
ςυναιςκθματικι ςχζςθ μεταξφ των πρωταγωνιςτϊν 

 Ό,τι ςυνδζει τϊρα το φκαρτό με το άφκαρτο είδωλο του κόςμου είναι θ 
εξαγνιςμζνθ αγάπθ. 

 

Β2. 
 
Επανάληψη τησ ζννοιασ τησ ηςυχίασ ςτον ίδιο ςτίχο 

(ςτίχοσ 3: «ηςφχαςε», «ηςυχία») 

 Τονίηει τθ γαλινθ που επιλκε ςτον εξωτερικό, αλλά και ςτον εςωτερικό κόςμο 
του Κρθτικοφ. 

 Μασ προετοιμάηει για τθν επιφάνεια μιασ κεϊκισ μορφισ: θ μυςτθριϊδθσ 
ατμόςφαιρα που επιβλικθκε δθλϊνει κάτι τρομερό, υπερφυςικό που 
προετοιμάηεται να ςυμβεί. 

 
 
Παρομοιϊςεισ 

(ςτίχοι 2,4) 

 Υποβάλλουν από τθ μια τθν αγριάδα τθσ κάλαςςασ («Κι ἡ κάλαςςα, πού 
ςκίρτθςε ςάν τό χοχλό πού βράηει»), από τθν άλλθ, αμζςωσ μετά τθν απζραντι 
τθσ γαλινθ και ομορφιά («Σάν περιβόλι εὐώδθςε κι ἐδέχτθκε ὅλα τ' ἄςτρα»). 

 Η εμφάνιςθ τθσ Φεγγαροντυμζνθσ υποτάςςει τα φυςικά ςτοιχεία 
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Μεταφορζσ 
(ςτίχοι 3,8) 

 Υπογραμμίηεται θ γαλινια επιφάνεια τθσ κάλαςςασ. 

 Κακίςτανται πιο παραςτατικζσ εικόνεσ που περιγράφει ο ιρωασ και 
αναδεικνφεται εντονότερα το λυρικό ςτοιχείο («Οὔτε ὅςο κάνει ςτόν ἀνκό ἡ 
μέλιςςα περνώντασ») 

 Προετοιμάηει τθν εςωτερικι θρεμία του ιρωα 
 
Διαςκελιςμόσ 

(μεταξφ των ςτίχων 2 και 3) 

 Προβάλλει τθ διάρκεια τθσ μεταςτροφισ τθσ κάλαςςασ από τρικυμιςμζνθ ςε 
ιςυχθ. 

 
Σθμείωςθ: Τρία μόνο ςτοιχεία πρζπει να αναφερκοφν.  

   
Γ1. 
 
Στοιχεία που μποροφν να αναφερκοφν ςτισ παραγράφουσ 

α) 
 Η ςυνομιλία του ιρωα με το αςτροπελζκι 

 Τα αςτροπελζκια με τθ ςτιγμιαία λάμψθ τουσ βοθκοφν το ναυαγό να εντοπίηει 
που βρίςκεται και πόςο απζχει από τθ ςτεριά. Γι’ αυτό αποκαλεί «καλό» ζνα 
από αυτά (οξφμωρο) ι ίςωσ για να το εξευμενίςει 

 Τα αςτροπελζκια (ο αρικμόσ 3 ςυναντάται ςτθ δθμοτικι ποίθςθ) δθλϊνουν το 
τζλοσ τθσ τρικυμίασ αλλά δθμιουργοφν αίςκθςθ υψθλοφ δζουσ, όπου τα 
ςτοιχεία τθσ φφςθσ αποδεικνφονται πιο ιςχυρά από το ανκρϊπινο ςϊμα 

 Η απεραντοςφνθ τθσ πλάςθσ υπογραμμίηεται από τον πλθκυντικό αρικμό (τρία 
αςτροπελζκια) 

 Η φφςθ ςυμμετζχει ςτο δράμα του ιρωα 

 Προοικονομείται θ ςυντζλεια 

 
β) 

 Η κόρθ ςτζκεται ςτθν πόρτα του Παραδείςου να ψάλλει τθν Ανάςταςθ 
εκφράηοντασ χαρά και ανυπομονθςία να ενωκεί με το ςϊμα τθσ 

 Προοιωνίηεται το κετικό αποτζλεςμα για τον Κρθτικό και τθν αγαπθμζνθ του 
 Η κόρθ εμφανίηεται δικαιωμζνθ, γεγονόσ που αποτελεί ςθμάδι για τθ κετικι 

ζκβαςθ τθσ αναμενόμενθσ Κρίςθσ 
 Δίνεται ζμφαςθ ςτθ προςδοκία τθσ ςυνάντθςθσ με τθ νεκρι αγαπθμζνθ, τθσ 

κοινισ αντιμετϊπιςθσ τθσ Ζςχατθσ Κρίςθσ και τθσ παντοτινισ ζνωςθσ μαηί τθσ 
μζςα ςτθ μακαριότθτα μιασ αιϊνιασ δικαίωςθσ 

 Το απόςπαςμα αποτελεί χαρακτθριςτικό παράδειγμα τθσ ζνωςθσ του φυςικοφ 
με το μεταφυςικό ςτοιχείο 
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Δ1. 
 
Ομοιότητεσ 

 Εγκωμιάηεται θ ομορφιά τθσ κοπζλασ. 
Ο ςτίχοσ «τὰ μύρια κάλλθ, Ποῦ μ' ἕνα βλέμμα ἐξάνοιξα τριγύρου ςκορπιςμένα» 
μασ κυμίηει το ςτίχο «Μήν εἴδετε τήν ὀμορφιά πού τήν Κοιλάδα ἁγιάηει» 

 Διάχυτθ θ παρουςία τθσ αγάπθσ 
Στο ποίθμα «Όρκοσ» ο ιρωασ αναπολεί τισ ευτυχιςμζνεσ ςτιγμζσ που πζραςε με 
τθν αγαπθμζνθ του και ο κάνατοσ είναι το μζςο ζνωςθσ των δυο ερωτευμζνων 
(Σὰν πότε κὰ ςὲ φέρῃ Στὴν ἀγκαλιά μου ὁ Θάνατοσ ρωτοῦςα κάκε ἀςτέρι). Και 
ςτον Κρθτικό θ προςδοκία τθσ ςυνάντθςθσ τθσ κοπζλασ με τον αγαπθμζνο τθσ 
είναι ανάλογθ. 

 Το μεταφυςικό ςτοιχείο 
Ο χϊροσ του Παραδείςου ςτον «Όρκο» και τθσ Ζςχατθσ Κρίςθσ ςτον «Κρθτικό» 

 Αγάπθ προσ τθν πατρίδα 
Στον Κρθτικό ο ιρωασ ζχει πλθγζσ ςτο κορμί του («Μά τέσ πολλέσ λαβωματιέσ 
πού μὄφαγαν τά ςτήκια») και ςυντρόφουσ που χάκθκαν ςτθ μάχθ («Μά τούσ 
ςυντρόφουσ πὄπεςαν ςτήν Κρήτθ πολεμώντασ»). Ζτςι και ςτον «Όρκο» 
(τελευταίοι ζξι ςτίχοι) γίνεται αναφορά ςτο ολοκαφτωμα του Αρκαδίου που είχε 
ςκοτωκεί ο ιρωασ. 

 
Διαφορζσ 

 Απουςία του ονόματοσ τθσ πρωταγωνίςτριασ ςτον Κρθτικό ς’ αντίκεςθ με τθν 
«Ευδοκία» του «Όρκου» 

 Διαφορετικό ιςτορικό πλαίςιο 
Ο «Όρκοσ» αναφζρεται ςτο ολοκαφτωμα του Αρκαδίου, ενϊ ο «Κρθτικόσ» ςτθν 
κρθτικι επανάςταςθ των ετϊν 1823-1824 

 Στον «Κρθτικό» ο ιρωασ δεν απευκφνεται άμεςα ςτθν αγαπθμζνθ του ς’ 
αντίκεςθ με τον «Όρκο» 

 Στον «Όρκο» ο νεκρόσ ιρωασ περιμζνει τθν αγαπθμζνθ του ςτον Παράδειςο, 
ενϊ ςτον «Κρθτικό» νεκρι είναι θ κοπζλα που περιμζνει να ενωκεί ςτθν Ζςχατθ 
Κρίςθ με τον αγαπθμζνο τθσ 

 


