
 

 

Προαγωγικές εξετάσεις Α τάξης 
Εξεταζόμενο μάθημα: Νεοελληνική Λογοτεχνία 
 
Α. Κείμενο: «Σχεδίασμα Γ, απόσπασμα 6 από τους Ελεύθερους πολιορκημένους» του 
Σολωμού. 
 
Β. Ερωτήσεις: 
1. Να δικαιολογήσετε τον τίτλο του αποσπάσματος με βάση (2) στοιχεία του κειμένου. 
                      Μ. 15 
 
2α. Το απόσπασμα χωρίζεται σε δυο ενότητες. Να τις βρείτε και να πείτε με ποιόν τρόπο 
συνδέονται μεταξύ τους. 
 
2β. Να εντοπίσετε μέσα στο κείμενο τέσσερις (4) εκφραστικούς τρόπους και να σχολιάσετε 
τη λειτουργικότητά τους. 
                  Μ. 20 + 20 = 40 
 
3. Να αναπτύξετε σε μια παράγραφο (80 – 100 λέξεων) τους στίχους του ποιήματος: 
«Αλαφροΐσκιωτε καλέ…..ντυμένη με το φως του» 
          Μ. 25 
 
4. Να συγκρίνετε το απόσπασμα από τον «Κρητικό» που σας δίνεται με τον «Πειρασμό» ως 
προς τα θέματα που προβάλλουν. 
          Μ. 20 
 
ΚΕΙΜΕΝΑ: 
                               6 
                     Ο Πειρασμός 
Έστησ’ ο Έρωτας χορό με τον ξανθόν Απρίλη, 
Κι η φύσις ηύρε την καλή και τη γλυκιά της ώρα, 
Και μες στη σκιά που φούντωσε και κλει δροσιές και μόσχους 
Ανάκουστος κιλαϊδισμός και λιποθυμισμένος. 
Νερά καθάρια και γλυκά, νερά χαριτωμένα,                                 5 
Χύνονται μες στην άβυσσο τη μοσχοβολισμένη, 
Και παίρνουνε το μόσχο της, κι αφήνουν τη δροσιά τους, 
Κι ούλα στον ήλιο δείχνοντας τα πλούτια της πηγής τους, 
Τρέχουν εδώ, τρέχουν εκεί, και κάνουν σαν αηδόνια. 
Έξ’ αναβρύζει κι η ζωή σ’ γη, σ’ ουρανό, σε κύμα.  10 
Αλλά στης λίμνης το νερό, π’ ακίνητο ‘ναι κι άσπρο, 
Ακίνητ’ όπου κι αν ιδείς, και κάτασπρ’ ως τον πάτο, 
Με μικρόν ίσκιον άγνωρον έπαιξ’ η πεταλούδα, 
Που ‘χ’ ευωδίσει τς ύπνους της, μέσα στον άγριο κρίνο. 
Αλαφροΐσκιωτε καλέ, για πες απόψε τι ‘δες·   15 
Νύχτα γιομάτη θαύματα, νύχτα σπαρμένη μάγια! 
Χωρίς  ποσώς γης, ουρανός και θάλασσα να πνένε, 
Ούδ’ όσο κάν’ η μέλισσα κοντά στο λουλουδάκι, 
Γύρου σε κάτι ατάραχο π’ ασπρίζει μες στη λίμνη, 
Μονάχο ανακατώθηκε το στρογγυλό φεγγάρι,   20 
Κι όμορφη βγαίνει κορασιά ντυμένη με το φως του. 
 
 
Απόσπασμα από τον Κρητικό του Δ. Σολωμού. 
  20. 
Ακόμη εβάστουνε η βροντή… 
Κι η θάλασσα, που σκίρτησε σαν το χοχλό που βράζει, 



 

 

Ησύχασε και έγινε όλο ησυχία και πάστρα, 
Σαν περιβόλι ευώδησε κι εδέχτηκε όλα τα’ άστρα· 
Κάτι κρυφό μυστήριο εστένεψε τη φύση,   5 
Κάθε ομορφιά να στολιστή και το θυμό ν’ αφήση. 
Δεν είν’ πνοή στον ουρανό, στη θάλασσα φυσώντας 
Ούτε όσο κάνει στον ανθό η μέλισσα περνώντας, 
Όμως κοντά στην κορασιά, που μ’ έσφιξε κι εχάρη, 
Εσειότουν τα’ ολοστρόγγυλο και λαγαρό φεγγάρι·  10 
 
 


