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ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 

Γ΄  ΕΝΙΑΙΟΥ  ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 

(∆ιδακτική και ερµηνευτική ̟αρουσίαση) 

∆. Σολωµός: Κρητικός 

 

1. Η µυστική ουσία της ̟οίησης:  

              το φωτεινό µονο̟άτι της γλώσσας-σκέψης 

 

§1 

 

Συνήθως  το ̟οιητικό έργο του Σολωµού αντικρίζεται ως έργο εθνικής 

εµβέλειας και θαυµάζεται ως τέτοιο. Ο θαυµασµός αυτός ωστόσο ̟ολλάκις 

εξαντλείται α̟λώς σε ε̟ίθετα ή ε̟ιφωνήµατα θαυµασµού, ̟ου δεν µας λένε 

και ̟ολλά ̟ράγµατα για την ̟υρηνική αλήθεια αυτής της ̟οίησης. Εδώ 

δηλαδή συµβαίνει ό,τι ακριβώς τονίζει ο Wittgenstein για τις αισθητικές 

κρίσεις στο χώρο της τέχνης: όταν οι εν λόγω κρίσεις, σε µια αισθητική 

συνοµιλία, µένουν α̟λώς σε ε̟ιφωνήµατα ε̟ιδοκιµασίας ενός έργου τέχνης, 

–ό̟ως, ω, τι υ̟έροχο, θαυµάσιο, ωραίο και τα τοιαύτα– α̟έχουν ̟όρρω α̟ό 

τη στοιχειώδη α̟οκρυ̟τογράφηση µιας ενδότερης ε̟ικοινωνίας µε το ίδιο το 

έργο. Ε̟οµένως δεν έχουν νόηµα για την ̟ραγµατική ζωή. Παρόµοια και η 

Σολωµική ̟οίηση έχει νόηµα για την ̟ραγµατική ζωή στο βαθµό ̟ου 

αντα̟οκρίνεται ̟ολλα̟λώς σ’ αυτή.  

Το ερώτηµα λοι̟όν τίθεται ως εξής: γιατί αξίζει να µελετάται η εν λόγω 

̟οίηση; Αξίζει να µελετάται, γιατί ενσαρκώνει την ̟νευµατική-̟οιητική και 

όχι λιγότερο τραγική ̟ερι̟έτεια της νεοελληνικής συνείδησης, έτσι ό̟ως 

αυτή-εδώ κατανοείται ως η αυτοσυνείδητη ατοµικότητα ενός λαού, ενός 

έθνους, ̟ου µέσα στα ίδια του τα σ̟λάχνα βιώνει την ανεστιότητα, τη 
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στέρηση δηλαδή εστίας, οικείωσης, αυτο̟ραγµάτωσης. Αυτή η ανεστιότητα 

δεν α̟οκαλύ̟τεται ως τέτοια, αλλά έρχεται στο ̟ροσκήνιο ως υ̟εράσ̟ιση 

του ̟νευµατικού και ̟οιητικού ̟λούτου του Σολωµικού έργου· στην ̟ράξη 

όµως µια τέτοια υ̟εράσ̟ιση εξαντλείται σε έναν ̟α̟αγαλισµό λέξεων 

α̟λώς ηχηρών, σε µια ̟ληµµυρίδα ή ̟αλίρροια κενών φράσεων. Το 

Σολωµικό αγώνισµα συνδέεται όχι µόνο µε τη µοίρα ενός Έθνους, αλλά 

κυρίως µε την ̟ροο̟τική της σκέψης ̟ου διέ̟ει την εν λόγω µοίρα του 

Έθνους. Ε̟οµένως, το αγώνισµα αυτό εναντιώνεται στην α̟ώλεια της 

οντολογικής  καταγωγής του Έλληνος ανθρώ̟ου, ό̟ως γνωρίζουµε τον 

τελευταίο είτε ως «Ελεύθερο Πολιορκηµένο», είτε ως «Λάµ̟ρο», είτε ως 

«Κρητικό».  

 

§2 

 

  Το ̟ιο ̟άνω αγώνισµα λοι̟όν είναι ̟αρόν, όταν ο «Κρητικός» και οι 

άλλες µορφές του Ελληνισµού στερούνται την ̟ηγή της ̟ροέλευσής τους, 

κρατούνται µακριά α̟’ αυτήν, δηλαδή είναι αν-οίκειες, ήτοι ανέστιες, και 

εναγωνίως αναζητούν µέσα στην ̟οίηση και µέσω αυτής, ως ̟οιητικής 

γλώσσας ̟λέον, έναν ε̟ανα̟ατρισµό στην αρχέγονη ̟ατρίδα του Είναι 

(µας), στην ̟ατρίδα εκείνη δηλαδή ̟ου αγγέλλει τον ανοικτό χώρο, το 

ξέφωτο, του οντολογικού µας ̟ροορισµού, του ̟ε̟ρωµένου µας. Μέσα σε 

τούτο το άγγελµα εντάσσεται  και το υ̟άρχειν ως έθνος·  γι’ αυτό ο ̟οιητής 

α̟οφαίνεται στοχαστικά: εθνικό είναι ό,τι είναι αληθινό. 

Πώς γίνεται αισθητή ως δηµιουργικό Είναι του Σολωµού η 

̟ροαναφερθείσα ̟νευµατική-̟οιητικο-τραγική ̟ορεία; Γίνεται αισθητή ως 

ακατά̟αυστη κίνηση της ̟οιητικής ύλης α̟ό τον ιστορικό, τον έγχρονο 

τό̟ο, στον µυστικό, ό̟ου ενδηµεί η «Μητέρα η µεγαλόψυχη στον ̟όνο και 

τη δόξα» και ό̟ου στον ίδιο ρυθµό τα ̟αιδιά της ζουν ̟άντοτε µέσα στο 

µυστήριο και εδώ µέσα ̟άλι  µε λογισµό και µ’ όνειρο. Η κίνηση αυτή της 

̟οιητικής ύλης δεν είναι ουδέτερη α̟ό την εξέλιξη του ίδιου του ̟οιητή ή 

κάτι ξένο ̟ρος αυτή ̟αρά αυτή τούτη η ̟οιητική του ανέλιξη. Συνο̟τικά, η 
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εν λόγω ̟οιητική ανέλιξη χαρακτηρίζεται, ας ̟ούµε, α̟ό τις ακόλουθες 

̟οιητικο-στοχαστικές φάσεις του όλου ̟οιητικού του γίγνεσθαι. 

Την ̟ρώτη φάση, µε ̟οιήµατα ό̟ως εκείνα του Ύµνου στην Ελευθερία 

και της Ωδής στον Λόρδο Βύρωνα. Εδώ δεσ̟όζει η κοινή ̟οιητική αντίληψη, 

ό̟ου ο Σολωµός ̟ροσβλέ̟ει στην ιδεο̟οίηση του υ̟άρχοντος, 

εµ̟λουτισµένη α̟ό τα ̟ιο αγνά αισθήµατα και ιδέες, αλλά και α̟ό λε̟τή 

εικονο̟λασία. Εντός των ορίων της ιστορίας ε̟ιχειρεί εδώ ο στοχαστικός 

̟οιητής να διασώσει τη µοίρα (ως ̟ροορισµό) των Ελλήνων, να την κάνει 

̟οίηση µε το νόηµα: να της δώσει λόγο και γλώσσα και έτσι να την ανορθώσει  

σε ̟οιητή-δηµιουργό του Είναι των Ελλήνων.  

Κατά τη δεύτερη φάση, µε κύριες ̟οιητικές συνθέσεις τον «Λάµ̟ρο» 

και τη «Γυναίκα της Ζάκυνθος» εκτυλίσσεται µια ροµαντική –δηλαδή κάτω 

α̟ό την ε̟ίδραση του ευρω̟αϊκού ροµαντισµού– ανάταξη του όλου υλικού 

̟ρος ̟ιο υ̟ερβατικούς ορίζοντες. Οι ̟οιητικές του ̟αρορµήσεις και 

ενορµήσεις µορφο̟οιούνται σε ένα αισθητικά α̟αιτητικό λέγειν ̟ου µέσα 

στο ίδιο το ενδοκοσµικό ζην αναζητεί το µυστικό στοιχείο ̟ου θεµελιώνει 

τούτο το ζην. 

 

§3 

 

Η ε̟όµενη φάση, η ̟ιο φιλοσοφική, χαρακτηρίζεται α̟ό τη µετάβαση 

[=ανάβαση] της ̟οιητικής συνείδησης στο ε̟ί̟εδο της ̟νευµατικης-

στοχαστικής αυτοσυνείδησης, η ο̟οία σείεται, δονείται οντολογικά, α̟ό την 

καταβύθισή της στην µυστική ουσία της ̟οίησης. Η καταβύθιση τούτη 

συντελείται µέσα στα ̟οιητικά σ̟λάχνα του Σολωµού ως σύγκρουση του 

α̟οκαλυ̟τόµενου εσωτερικά ξέφωτου µε την καθηµερινή διονυσιακή 

σκοτεινότητα·  ας θυµηθούµε, για ̟αράδειγµα, τη δισυ̟όστατη βίωση του 

̟οιητή κατά την ύστερη φάση: την ίδια στιγµή ̟ου ο ̟οιητικός του νους 

̟ροσέγγιζε την κρυφή ̟ηγή του δηµιουργικού ̟οιείν, η αισθητή του ύ̟αρξη 

αιχµαλωτιζόταν µέσα στον αλκοολισµό.  
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Ανάµεσα στα κατ’ εξοχήν ̟οιητικά δηµιουργήµατα αυτής της 

̟εριόδου-φάσης είναι το Γ΄ Σχεδίασµα των Ελεύθερων Πολιορκηµένων, ο 

Κρητικός  και ο Πόρφυρας. Εδώ η µυστική ουσία α̟ηχεί τη νέα αίσθηση της 

ανοικτότητας, ̟ου συναρ̟άζει  κυριολεκτικά τον ̟οιητή. Η ανοικτότητα 

τούτη είναι το ατεµάχιστο, αδιαίρετο όλο, την αρµονία του ο̟οίου ε̟ιχειρεί 

να γνωρίσει εγγύτερα µέσα (και) α̟ό τις εγελιανές του εµβαθύνσεις. Η 

̟οιητική γλώσσα τώρα φέρνει στο φως το ̟οιητικό Είναι του ανθρώ̟ου·  είναι 

αυτό τούτο το φως του τελευταίου  ως ένα οµιλείν, ̟ου κρατά «ανοικτά ̟άντα 

κι’ άγρυ̟να τα µάτια της ψυχής µου/µας». Λέξεις των ̟ρότερων ̟οιητικών 

φάσεων, αλλά και νέες συναρθρώνουν µια µοναδική νοηµατικά και 

αισθητικά ̟ύκνωση της ̟οιητικής ουσίας·  µια τέτοια ̟ύκνωση ̟ου 

κατονοµάζει την υ̟έρβαση του ιστορικού χρόνου για χάρη της αιωνιότητας. 

Ο ανοικτός λοι̟όν τό̟ος της ̟οιητικής γλώσσας-σκέψης συλλαµβάνει 

κατανοητικά το ανθρώ̟ινο Είναι· δηλαδή το συλλαµβάνει και το 

̟αρουσιάζει µε έννοιες ̟ου ̟ερικλείουν καθολικά νοήµατα και δεν 

̟εριγράφουν ή δεν καταγράφουν α̟λώς χαρές και θλίψεις της στιγµής. Έτσι 

̟αρουσιάζουν αυτό το Είναι, την ανθρώ̟ινη ύ̟αρξη ως τέτοια, να 

δοκιµάζεται στις έσχατες υ̟αρκτικές [ή υ̟αρξιακές] του/της αντοχές [=̟.χ. οι 

γυναίκες των ̟ολεµιστών, οι ίδιοι οι ̟ολεµιστές, ενώ̟ιον του ̟ολλα̟λού 

θανάτου, ο ίδιος ο Κρητικός ενώ̟ιον της α̟ώλειας της αγα̟ηµένης του και 

συµφιλιωµένος µε τούτη την α̟ώλεια κ.λ̟.] και µέσα α̟ό το θάνατό του/της 

να  κατανικά αυτόν τούτο τον θάνατο. Και ο αυτός τό̟ος της ̟οιητικής 

γλώσσας-σκέψης συνεχίζει να υ̟όσχεται ένα ελεύθερο υ̟άρχειν έξω α̟ό το 

αγοραίο του σκοτείνιασµα. Η µελωδία εν τέλει της γλώσσας-σκέψης αντηχεί: 

το κοσµικό φως δεν είναι φυσικό, αλλά µετα-φυσικό, δηλαδή υλικό συν 

̟νευµατικό.      
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2. Κρητικός: Ανάλυση –ερµηνεία 

I. Εισαγωγικές υ̟οδηλώσεις στον Κρητικό 

α) Γύρω α̟ό  τη συγγραφή του έργου: 

• Ο «Κρητικός» γράφτηκε κατά τη διετία 1833-34 και ανήκει στην 

δεύτερη ̟ερίοδο της ̟οιητικής δηµιουργίας του Σολωµού (1798-1857). 

Η ̟ερίοδος αυτή αρχίζει µε την εγκατάσταση του ̟οιητή στην 

Κέρκυρα (1828) και τελειώνει µε τον θάνατό του (1857). Είναι η 

̟ερίοδος ̟ου ο ̟οιητής, εκτός α̟ό τον «Κρητικό», συνέθεσε και τα 

άλλα µεγαλό̟νοα έργα του, ό̟ως: «Ελεύθεροι Πολιορκηµένοι» και 

«Πόρφυρας». Εδώ ανήκουν και οι «Στοχασµοί».   

• Η ̟ρώτη ̟ερίοδος της δηµιουργίας του αρχίζει ουσιαστικά το 1818, µε 

την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, και εκτείνεται ως το 1828. Η 

̟ερίοδος αυτή  χαρακτηρίζεται α̟ό τη συγγραφή ροµαντικών κυρίως 

̟οιηµάτων, ό̟ως: «Ξανθούλα», «Φαρµακωµένη», «Ύµνος στην 

Ελευθερία» κ.α. Κατά την ίδια ̟ερίοδο γράφτηκε και ο «∆ιάλογος» 

καθώς ε̟ίσης και το ̟εζό: «Η Γυναίκα της Ζάκυνθος». 

• Το ιστορικό υ̟όβαθρο, ̟ου δίνει αφορµή στον ̟οιητή για να 

εµ̟νευσθεί  τη συγκεκριµένη ̟οιητική σύνθεση  είναι η α̟οτυχηµένη 

ε̟ανάσταση των Κρητικών (1821-1824) µε όλες της τις συνέ̟ειες: 

εκτελέσεις, διωγµοί, ̟ροσφυγιά.  

• Ο ήρωας του ̟οιήµατος -ε̟ινοηµένος αφηγητής- είναι ένας α̟ό τους 

̟ρόσφυγες, ο ο̟οίος εγκαταλεί̟ει το νησί για να σωθεί. Κατά τη 

διάρκεια όµως του ταξιδιού ναυαγεί  και ̟ροσ̟αθεί να σωθεί µαζί µε 

την αγα̟ηµένη του. 

• Ο ̟οιητής βιώνει βαθιά τον αγώνα της Κρήτης και την ̟ερι̟έτεια της 

̟ροσφυγιάς  α̟ό διηγήσεις ̟ροσφύγων ή α̟ό διάφορες άλλες 

̟ληροφορίες ̟ου κυκλοφορούν ευρέως. 

•   Το γεγονός όµως ότι ο Σολωµός αφορµάται α̟ό ιστορικά γεγονότα 

δεν σηµαίνει ότι το ̟οίηµα οφείλει να κατανοείται ιστορικά ή µόνο 
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εθνικά. Είναι ένα σύνθεµα µε ̟ειθαρχηµένη ̟νευµατικότητα και 

οικουµενικό ̟ροβληµατισµό. 

• Εξάλλου αρκετοί µελετητές του συγκεκριµένου έργου αλλά και 

γενικότερα της σολωµικής ̟οίησης αναζητούν διακειµενικές 

ε̟ιδράσεις -δηλαδή ε̟ιδράσεις α̟ό άλλα κείµενα- σε έργα της 

κρητικής λογοτεχνίας και κυρίως στον  Ερωτόκριτο. 

 

β) Είναι ή δεν είναι α̟όσ̟ασµα ο «Κρητικός»; 

• Ο «Κρητικός» δεν δηµοσιεύτηκε όσο ζούσε ο ̟οιητής. Βρέθηκε στα 

αυτόγραφα έργα του µε µορφή α̟οσ̟ασµάτων, τα ο̟οία είχε αριθµήσει ο 

ίδιος  α̟ό το 18-22 και τα συνόδευε µε ̟λήθος σηµειώσεων, 

διορθώσεων, ̟αραλλαγών, µερικότερων ενοτήτων ή και µεµονωµένων 

στίχων.  

• Την ̟ρώτη έκδοση, µετά τον θάνατο του Σολωµού, την ανέλαβε ο 

Πολυλάς, ο ο̟οίος  χρησιµο̟οίησε τη λέξη «α̟όσ̟ασµα» για το όλο 

σύνθεµα. Έκτοτε οι µελετητές της σολωµικής ̟οίησης διατυ̟ώνουν 

διάφορες α̟όψεις για το αν ̟ράγµατι το ̟οίηµα είναι α̟όσ̟ασµα  ή 

ολοκληρωµένη σύνθεση. 

• Οι Λ. Πολίτης και ∆.Ν. Μαρωνίτης µιλούν για ολοκληρωµένο έργο «µε 

εσωτερική ενότητα και συνοχή» (Πολίτης), µε έναν «σύνολο λόγο» ̟ου 

έχει «κοινό ορόσηµο στην αφετηρία και στην κατάληξή του» 

(Μαρωνίτης). Ε̟ίσης ο Μάκριτζ υ̟οστηρίζει ότι ̟ρόκειται για «ένα 

τελειωµένο ̟οίηµα».  

• Άλλοι µελετητές, ό̟ως για ̟αράδειγµα ο Γ. Βελουδής, η Ε. 

Τσαντσάνογλου ή ο Louis Coutelle, υ̟οστηρίζουν ότι ο «Κρητικός» 

δεν είναι α̟όσ̟ασµα, µε την έννοια ότι δεν έχει ένα ενιαίο νόηµα, 

αλλά έργο α̟οσ̟ασµατικό α̟ό την ά̟οψη ότι α̟οτελεί ένα µέρος ή 

ένα ε̟εισόδιο µιας ευρύτερης σύνθεσης. 
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• Γενικώς όµως όλες σχεδόν οι εκδόσεις των σολωµικών έργων 

αντιµετω̟ίζουν το ̟οίηµα ̟ου µας ενδιαφέρει εδώ ως ένα κείµενο, ̟ου 

έχει ε̟αρκή ενότητα, αυτοτέλεια, αφηγηµατική αλληλουχία.  

• Εάν συνε̟ώς εξωτερικά [=ως ̟ρος στοιχεία της µορφής] δείχνει να 

είναι α̟όσ̟ασµα, εσωτερικά [=ως ̟ρος τη νοηµατική του ενότητα] 

είναι «το ̟ιο ̟ετυχηµένο ̟αράδειγµα οργανικού ̟οιήµατος» 

(Μάκριτζ).  

 

γ) Σχετικά µε το λογοτεχνικό είδος: 

• Το ̟οίηµα διακρίνεται για τον λυρικό, αφηγηµατικό και δραµατικό 

χαρακτήρα του: 

•  Είναι λυρικό, γιατί, σύµφωνα και µε τον Μάκριτζ, «ο οµιλητής δεν  

ενδιαφέρεται για µια αφήγηση χρονολογική, αλλά αξιο̟οιεί τις 

εµ̟ειρίες του για να µεταδώσει τη συναισθηµατική του αντίδραση». 

• Η λυρικότητα ενισχύεται α̟ό τα δυνατά εκφραστικά µέσα ̟ου 

χρησιµο̟οιεί ο ̟οιητής καθώς και α̟ό τους συνειρµούς της αφήγησης. 

Έτσι βλέ̟ουµε σύνολα σκέψης, συναισθηµάτων ή εντυ̟ώσεων να 

̟αρελαύνουν ως εξάρσεις µιας  αισθητικής ̟ρόσληψης του ιδεώδους. Τελικά 

είναι η συγκίνηση του ίδιου του Κρητικού ̟ου διατρέχει το ̟οίηµα και 

καθοδηγεί εν ̟ολλοίς όλες τις εκφάνσεις του ̟οιητικού Εγώ.  

• Είναι αφηγηµατικό, γιατί  αφηγείται µια ιστορία και όλος ο λεκτικός 

̟λούτος ε̟ιζητεί να α̟οδώσει µια συνεκτική σειρά γεγονότων. 

(Μάκριτζ). Η συνεκτικότητα αυτή δεν α̟οτελεί έκφραση αιτιώδους 

σχέσης των ιστορικών γεγονότων αλλά ̟αρα̟έµ̟ει σε µια νοηµατική 

και συνειρµική συµ̟εριφορά του ̟οιητικού λόγου. 

• Είναι δραµατικό, γιατί συνιστά ένα δραµατικό µονόλογο και συγχρόνως 

«σκηνοθετεί» [=̟αρουσιάζει in vacuo, δηλαδή σαν να είναι ε̟ί σκηνής] 

µια σιω̟ηλή ̟αρουσία ̟ροσώ̟ου ή ̟ροσώ̟ων ή ακροατών ή άλλων 

µορφών [=̟.χ. η φεγγαροντυµένη], µε τους ο̟οίους διαλέγεται ο 

ήρωας αφηγητής 
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δ) Αφηγηµατικές ενότητες: 

Το ̟οίηµα α̟οτελείται α̟ό τέσσερις αφηγηµατικές ενότητες (Καψωµένος): 

� α΄ αφηγηµατική ενότητα: 1[18] στ.1- 3[20] στ.2: Ο Κρητικός ̟αλεύει µε 

τα κύµατα και αγωνιά να σώσει την αγα̟ηµένη του κατά τη διάρκεια 

της νυχτερινής καταιγίδας. Ο θάνατος της κόρης δίνει αφορµή στον 

αφηγητή να κάνει αναφορά στη ∆ευτέρα Παρουσία, δηλαδή στην 

έσχατη κρίση.  

� β΄ αφηγηµατική ενότητα 3[20] στ.3- 5[22] στ.4:  

- Οι θρησκευτικοί ̟ροβληµατισµοί του ̟οιητή και µε το µοτίβο 

της σιγής του κόσµου. 

- Η εµφάνιση της φεγγαροντυµένης και η ε̟ικοινωνία της µε τη 

φύση. Ο Κρητικός «ακούει» τα µάτια της µέσα του,  χωρίς να 

την βλέ̟ει. 

- Παρέκβαση της αφήγησης και ̟εριγραφή της δοκιµασίας του 

Κρητικού, η ο̟οία ̟αρα̟έµ̟ει στο µοτίβο της δοκιµασίας του 

ανθρώ̟ου. 

- Μόνη ελ̟ίδα του στη ζωή του είναι το τρυφερό κλωνάρι, ό̟ως 

α̟οκαλεί την αγα̟ηµένη του. 

- Η φεγγαροντυµένη ως άλλη θεά  ̟ροσ̟αθεί να κατανοήσει το 

βαθύ ̟όνο του ναυαγού. ∆ακρύζει και µετά εξαφανίζεται. 

� γ΄ αφηγηµατική ενότητα 5[22] στ.5-55: 

- Μετά α̟ό την εµ̟ειρία, κατά την ο̟οία τον άγγιξε το δάκρυ της                 

φεγγαροντυµένης, δηλώνει ̟ως µεταµορφώθηκε. Η 

αγωνιστικότητά του υ̟οχώρησε και ̟ροσ̟αθεί να ε̟ιβιώσει µε 

την αγά̟η του άλλου.  

- Στη συνέχεια  η ̟λοκή συνδέεται µε µια δεύτερη εµ̟ειρία του 

αφηγητή: τον γλυκύτατο ήχο. 

- Η κατανόηση εκ µέρους του αφηγητή αυτού του ήχου δεν είναι 

κάτι εύκολο. Ο ̟οιητής εισάγει, σε σχέση µε αυτόν τον 

µαγευτικό ήχο το µοτίβο του ̟ρώτου ανθρώ̟ου, ήτοι του 
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αρχέγονου ή ̟ρωταρχικού ανθρώ̟ου ̟ου συνδέεται µε οριακές 

καταστάσεις της ε̟ίγειας ύ̟αρξης. 

� δ΄ αφηγηµατική ενότητα 5[22] στ. 56-58:  

- Το τραγικό τέλος. Ο ήχος έχει σταµατήσει και ο ναυαγός 

ε̟ιστρέφει στη φυσιολογική ̟ραγµατικότητα. 

- Βγαίνει στην ακρογιαλιά και φέρνει µαζί του το άψυχο κορµί 

της. 

 

ΙΙ. ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ  ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 1 [18.] 

 

Αφηγηµατικό ̟αρόν:  

Ο  Κρητικός ̟αλεύει µε τα κύµατα µέσα στη νύχτα 

 

1. Προκαταρκτικές ε̟ισηµάνσεις: 

• Ο Σολωµός φαίνεται να είχε ̟ρόθεση να διηγηθεί τη συνολική 

̟ερι̟έτεια του Κρητικού ή τουλάχιστο βασικά σηµεία της, ̟ροτού 

εστιάσει την ̟ροσοχή του στο κεντρικό ε̟εισόδιο του ναυαγίου. Αυτή 

η εκτίµηση δικαιολογείται εύλογα α̟ό το γεγονός ότι: α) ̟ροηγούνται 

δύο τυ̟ογραφικές αράδες, ̟ου ̟αρα̟έµ̟ουν σε ̟αραλει̟όµενο 

κείµενο·  β) η αρίθµηση µε τον αρ. [18.] του ̟ρώτου α̟οσ̟άσµατος·  γ) 

το α̟ότοµο ξεκίνηµα µε το ρήµα Εκοίταα.   

• Αξίζει ωστόσο να αναφερθεί ̟ως το αιφνιδιαστικό ξεκίνηµα για τον 

̟οιητή α̟οτελεί, κατά κά̟οιο τρό̟ο, αρχή του υ̟ό το εξής ̟νεύµα: το 

̟οίηµα έχει ̟οιητική αξία, όταν α̟οδίδεται µε έναν νοηµατικό λόγο 

̟ου α̟οκλείει κάθε ̟εριττό ε̟εξηγηµατικό υλικό. Έτσι µ̟ορεί η 

̟οιητική σύνθεση να α̟οκτά ̟εριεκτικότητα, ένταση και µυστήριο, 

̟ρος το ο̟οίο έλκεται ο αναγνώστης. 

• Κάθε λέξη ή φράση τείνει να µετατρέ̟εται σε έννοια ή σε σχέση 

εννοιών και να α̟οδίδει την κρυφή ή µυστική όψη των ̟ραγµάτων. 
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Είναι το γλωσσικό σύµβολο, µε το ο̟οίο ξε̟ερνιέται η φθαρτή όψη για 

χάρη του άφθαρτου. Αυτό ̟αρατηρείται σε όλο σχεδόν το ̟οίηµα. 

• Ο Κρητικός ναυαγός αρχίζει την αφήγησή του, αφού όλα τα γεγονότα 

έχουν φτάσει σε ένα τέλος. Το ̟ότε έλαβε χώρα η όλη ̟ερι̟έτειά του 

δεν µας το δηλώνει. Για το ναυάγιο ε̟ίσης δεν µας λέει τί̟οτα.  

• Είναι σαφές όµως ότι τον έχει σηµαδέψει η ένταση και η αγωνία της 

̟άλης του µε τη νυχτερινή φουρτούνα και του ε̟ιτρέ̟ει να φέρνει στο νου 

του δραµατικά τη σκηνή ̟ριν βγει ναυαγός στη στεριά. 

2. Ερµηνεία - κατανόηση 

στ. 1:  

• Το α̟όσ̟ασµα αρχίζει µε το ρήµα: εκοίταα·  η αφήγηση γίνεται σε α΄ 

̟ρόσω̟ο και εξελίσσεται σε δραµατικό µονόλογο. Το το̟ίο θολό και ο 

Κρητικός εκοίταε. 

• Τι εκοίταε; Εκοίταε για το ακρογιάλι: αναζητούσε µε το βλέµµα του τη 

στεριά·  έβλε̟ε ̟ρος το ακρογιάλι και ̟ροσέβλε̟ε σ’ αυτό. Αγωνιούσε να 

φτάσει εκεί, αλλά το ακρογιάλι δεν ήταν εκεί. 

• Το εκοίταα συµ̟υκνώνει αυτό ̟ου µ̟ορεί και συγχρόνως δεν µ̟ορεί 

να δει το µάτι του ναυαγού. Τι µ̟ορεί να δει; Ότι το ακρογιάλι, αυτή 

η ̟ροσδοκία της λύτρωσης, είναι µακριά. Αλλά ̟όσο µακριά είναι; 

Αυτό δεν µ̟ορεί να το δει.  

• Που βρίσκεται ο ναυαγός; Μέσα σε ένα ανταριασµένο ̟έλαγος. Πότε 

βιώνει την αντάρα του ̟ελάγους; Κατά την άγρια νύχτα, ό̟ου 

βασιλεύει ̟αντού ̟ηχτό σκοτάδι.   

στ. 2:   

• Ο ναυαγός, θαλασσοδαρµένος και βυθισµένος στο σκοτάδι, ζητά α̟ό 

το αστρο̟ελέκι να λάµψει έστω και για λίγο, για να δει ̟ού βρίσκεται 

και ̟όσο µακριά είναι α̟ό τη στεριά. 

• Αν και το αστρο̟ελέκι, ως έννοια, ̟αρα̟έµ̟ει στο φυσικό φαινόµενο, 

το ο̟οίο ο άνθρω̟ος το συνδέει µε την καταστροφή και τον όλεθρο, 

εδώ ο Κρητικός το α̟οζητά ως λυτρωτική λάµψη, ως σωτήριο φως. 
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• Ο ναυαγός αισθάνεται την ανάγκη του φωτισµού: µία έξοδος α̟ό το 

άγριο σκοτάδι σε µια αγριεµένη θάλασσα είναι ο φωτισµός του χώρου. 

Το αστρο̟ελέκι έτσι γίνεται χρήσιµο για τη λάµψη του: µέσα στη 

γενική αντάρα λογίζεται ως το µόνο καλό ̟ου ε̟ιθυµεί ο ναυαγός.  

• Αυτή η ε̟ιθυµία εκφράζεται µε ̟λεοναστικό τρό̟ο: ξαναφέξε ̟άλι. Ξανά 

και ̟άλι ας αστράψει, γιατί κάθε αστρα̟ή είναι και µια λάµψη: ο 

ναυαγός αισθάνεται να χάνεται µέσα στο σκοτάδι και ε̟ιθυµεί έντονα 

το φως, έστω και αν ̟ροέρχεται α̟ό τον κεραυνό υ̟ό τη µορφή 

λάµψεων. 

• Οι λάµψεις αυτές είναι α̟ελ̟ιστικές εκλάµψεις ̟ου ξε̟ροβάλλουν στο 

φυσικό ορίζοντα αλλά ωστόσο µ̟ορούν να διατηρήσουν και το νοητό 

ορίζοντα του ναυαγού ανοικτό. 

στ.3: 

• Γι’ αυτό τα αστρο̟ελέκια ̟αρουσιάζονται να ̟έφτουν, µετά την 

ε̟ίκληση του ναυαγού, το ένα µετά το άλλο.  

• Αυτός ̟ου ̟αλεύει µε τα κύµατα αναγνωρίζει τώρα στο αστρο̟ελέκι 

όχι εκείνο το φοβερό φυσικό φαινόµενο ̟ου σκορ̟ά τον ̟ανικό και 

εγκυµονεί κίνδυνο για τη ζωή, αλλά µια διαδοχική λάµψη [= τα τρία 

αστρο̟ελέκια] ̟ου τον αφήνει να δει ό,τι δεν µ̟ορεί να δει µε άλλο 

τρό̟ο. 

• Την ώρα ̟ου ̟έφτουν τα αστρο̟ελέκια, το φυσικό το̟ίο εναντιώνεται 

µε σφοδρότητα στον Κρητικό και την αγα̟ηµένη του ̟ου ̟αλεύουν 

για να σωθούν: ̟ελώρια κύµατα τους ζώνουν α̟ό ̟αντού, 

αδια̟έραστο σκοτάδι τους καταβάλλει ή τους κρατά σε άγνωστη ή 

ανεξακρίβωτη και για τους δύο α̟όσταση, α̟ανωτές αστρα̟ές 

αντηχούν γύρω τους.  

• Την ίδια ώρα τα τρία αστρο̟ελέκια εισβάλλουν και µε άλλο νόηµα 

στην ̟άλη του ναυαγού µε τα κύµατα: 

στ. 4:  

• Πέφτουν ̟ολύ κοντά στην κορασιά και φωτίζουν τον χώρο για να 

διακρίνει ο ναυαγός µέσα στο σκοτάδι την αγα̟ηµένη του και να 
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ελέγξει την α̟όσταση, ̟ου ίσως τον χωρίζει α̟’ αυτήν·  κι ακόµη να 

την ̟ροσεγγίσει ακόµα ̟ιο ̟ολύ, ώστε να µ̟ορέσει να τη σώσει. 

• Τώρα α̟οσαφηνίζεται καλύτερα η ̟αρουσία των ̟ροσώ̟ων της 

ενότητας: ο αφηγητής-Κρητικός και η αγα̟ηµένη του είναι αφηµένοι στην 

ανεξέλεγκτη δύναµη των κυµάτων και στην αδια̟έραστη ̟υκνότητα 

του σκότους.  

• Το µόνο στοιχείο ̟ου αναζωογονεί την ελ̟ίδα της ̟ροσέγγισης είναι 

το βρόντηµα το µεγάλο: ως ένα σύµβολο φωτός τα τρία αστρο̟ελέκια 

φωτίζουν για λίγο αλλά δυνατά ό,τι ̟ροορίζεται να χαθεί, δηλαδή την 

̟αρουσία της κορασιάς. 

στ. 5-6: 

• Το βρόντηµα όµως  είναι τόσο µεγάλο, ώστε να µην φωτίζεται µόνο ο 

χώρος ό̟ου κινείται ο ναυαγός µε την κορασιά, αλλά κυρίως να 

̟ολλα̟λασιάζεται η αντήχηση των κεραυνών σε όλη τη φύση, να 

̟αράγεται ένας ̟ολύ ηχηρός και έντονος αντίλαλος α̟ό το ̟έλαγος, 

τον ουρανό, τις ακρογιαλιές και τα βουνά. 

• Όλες σχεδόν οι συνιστώσες της φύσης βρίσκονται σε εσωτερική 

αναστάτωση, η ο̟οία, ό̟ως εκδηλώνεται µε τη φοβερή ο̟τικό-

ακουστική εικόνα των κεραυνών και των βροντών, ̟ροκαλεί δέος και 

δείχνει ̟όσο ̟ιο ισχυρά α̟ό την ανθρώ̟ινη φύση είναι τα φυσικά 

στοιχεία. 

• Στους στίχους 5-6 η σκηνοθετική εικονο̟λασία είναι τέτοια, ̟ου 

̟αρουσιάζει τον ̟εριβάλλοντα χώρο να α̟οκτά λυρική υφή και να 

συµ̟ληρώνει την αφηγηµατική (στ. 1) και την δραµατική υφή (στ. 2-4). 

• Το µοτίβο, ̟ου αναδεικνύεται εδώ, είναι αυτό της αναµέτρησης του 

ανθρώ̟ου µε τη φύση. 

 

3. Αισθητικές ̟αρατηρήσεις  

• Ο αφηγητής-Κρητικός αρχίζει να ̟αρουσιάζει όσα βίωσε και συνέλεξε 

ως ̟ροσω̟ική εµ̟ειρία ο ίδιος. Αυτά, µε τα ο̟οία µας γνωρίζει εδώ, 

είναι συγκλονιστικά, αλλά ̟άντοτε ̟αραµένουν ένα µερικό σύνολο 
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σε σχέση µε αυτά ̟ου µ̟ορεί να γνωρίζουν και τα άλλα ̟ρόσω̟α του 

έργου. 

• Αυτό το µερικό σύνολο ξετυλίγεται ως µια διαδοχή γεγονότων, η 

ο̟οία λαµβάνει χώρα µέσα στη θάλασσα και κάτω α̟ό τον ουρανό: 

θάλασσα και ουρανός διακρίνονται για την α̟εραντοσύνη τους.  

• Μέσα σε τούτη την α̟εραντοσύνη ο ναυαγός καλείται να 

αντιµετω̟ίσει τους κινδύνους [=θαλασσοταραχή, σκοτάδι, µηδαµινή 

ορατότητα κ.λ̟.] και να ̟ερισώσει την ύ̟αρξή του. 

• Η ̟λοκή της αφήγησης στο συγκεκριµένο α̟όσ̟ασµα αισθητο̟οιεί 

την εσωτερική αγωνία του ναυαγού, υ̟ό το κράτος της ο̟οίας ζητά 

τη συνδροµή ή την συµ̟αράσταση των φυσικών φαινοµένων: ̟.χ. 

στ.2. 

• Στο ̟λαίσιο αυτής της ̟λοκής ο ̟οιητής  χρησιµο̟οιεί διάφορα 

σχήµατα λόγου, τα ο̟οία δεν ακυρώνουν τη δράση του έργου.  

• Προσω̟ο̟οιεί άψυχα ή φυσικά στοιχεία ή αφηρηµένες έννοιες: στ. 2 

και 6. 

• Τα φυσικά στοιχεία ̟αρουσιάζονται να είναι η σύµµαχη και 

ταυτόχρονα η αντίµαχη δύναµη. 

• Οι στίχοι δένονται, ως ε̟ί το ̟λείστον, ηχητικά µε τη συχνή χρήση 

συνιζήσεων: στ. 1, 3, 5, 6.  

•  Ο στίχος είναι ιαµβικός δεκα̟εντασύλλαβος µε ζευγαρωτή 

οµοιοκαταληξία, κατά το ̟ρότυ̟ο του Ερωτόκριτου.  

• Κατά το ̟ρότυ̟ο του ευρω̟αϊκού ροµαντισµού, ο ο̟οίος αρέσκεται 

µε την έντονη δράση των φυσικών στοιχείων, γίνεται στο 

συγκεκριµένο α̟όσ̟ασµα και η ̟εριγραφή του φουρτουνιασµένου 

̟ελάγους. 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 2 [19.] 

Ανάδροµη [στ. 1-4] και ̟ρόδροµη [στ. 5-18] αφήγηση: 

Οι όρκοι του αφηγητή και το όραµα της έσχατης κρίσης 
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1. Προκαταρκτικές ε̟ισηµάνσεις 

• Σε τούτο το α̟όσ̟ασµα διακό̟τεται η ροή της αφήγησης, ̟ροτού 

ακόµα αρχίσει για τα καλά η ̟αρουσίαση των γεγονότων. Η συνέχεια 

θα γίνει στο α̟όσ̟ασµα 3. 

• Η έγνοια εδώ του αφηγητή εκδηλώνεται ως µια εσωτερική ανάγκη να 

̟είσει για την αλήθεια αυτών ̟ου ̟ρόκειται να αφηγηθεί. 

• Προετοιµάζει έτσι τους ακροατές για γεγονότα ̟ου φαίνεται  να 

υ̟ερβαίνουν την κοινή εµ̟ειρία της ̟ρόσληψης και γι’ αυτό υ̟άρχει 

κίνδυνος να θεωρηθούν α̟ίστευτα.  

• Αυτός ο τρό̟ος ̟αρουσίασης του αφηγητή και του αφηγηµατικού του 

λόγου συνδέεται µε την ουσία της ̟λοκής του ̟οιήµατος. 

• Η ουσία της ̟λοκής είναι η εξής: ενώ στο ̟ροηγούµενο α̟όσ̟ασµα 

άρχισε να διαµορφώνεται η εντύ̟ωση ότι ο αφηγητής διηγείται 

αναδροµικά τα γεγονότα, ό̟ως τα έζησε και τα είδε ο ίδιος, τώρα η όλη 

αφήγηση διακό̟τεται και ̟αρεµβάλλεται η ̟ρόδροµη αφήγηση ̟ου 

ανάγεται σε εσχατολογικό, εξωλογικό χρόνο.   

• Η αριστοτεχνία αυτής της ̟λοκής εντείνει την αγωνία του αναγνώστη 

και κρατά αµείωτο το ενδιαφέρον του. 

• Αλλαγή του χρόνου και του χώρου της αφήγησης: η ανάδροµη 

αφήγηση λαµβάνει χώρα στο ̟αρόν και συνδέεται µε τη θάλασσα·  η 

̟ρόδροµη αφήγηση λαµβάνει χώρα σε χρόνο εξω̟ραγµατικό ή 

εξωλογικό, ό̟ως ̟ροαναφέρθηκε, και ̟ροϋ̟οθέτει την ̟ροήγηση του 

ναυαγίου και του θανάτου της κόρης. Ο χώρος, δε, ̟ου λαµβάνει χώρα 

είναι ένας τό̟ος φοβερός, ̟ου ̟ροκαλεί δέος και θυµίζει ∆ευτέρα 

Παρουσία·  αλλά η κόρη δεν βρίσκεται εκεί ̟αρά σε ένα υψηλότερο 

µέρος, ̟ιο δροσερό και χαρούµενο, το ο̟οίο στο θρησκευτικό 

εννοιολόγιο είναι ο Παράδεισος [η «θύρα της Παράδεισος»]. 

• Το α̟όσ̟ασµα α̟οτελείται α̟ό δύο µέρη: α) στ. 1-4 και β) στ. 5-18. Στο 

̟ρώτο µέρος γίνεται η διακο̟ή της αφήγησης και συγχρόνως µια 

αναδροµή στο ̟αρελθόν [=ανάδροµη αφήγηση]. Ο αφηγητής ε̟ιχειρεί 
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να ̟είσει τους ακροατές του για την αλήθεια αυτών ̟ου ο ίδιος 

αφηγείται. 

• Στο δεύτερο µέρος  -ο ̟οιητής το έχει σε ̟αρένθεση- ο αφηγητής θέλει, 

µε ένα τρό̟ο ̟ροδροµικής αφήγησης, να ̟ροκαταλάβει το 

ακροατήριο εν όψει των µεταφυσικών του εµ̟ειριών ̟ου ̟έ̟ρωται να 

βιώσει. 

2. Ερµηνεία - κατανόηση 

στ. 1: 

• Ο αφηγητής α̟ευθύνεται σε ένα υ̟οθετικό ακροατήριο και ζητά να 

τον ̟ιστέψει για ό,τι θα ̟ει. Με τους όρκους, ̟ου θα ακολουθήσουν 

στους στ. 2-4, γίνεται συγκεκριµένος. 

• Αυτό ̟ου θα ̟ει είναι ακριβή αλήθεια: ̟ρόκειται για  µια α̟όλυτη, 

σαφή, αξιό̟ιστη, α̟ίστευτη κι όµως ̟ραγµατική αλήθεια ̟ου 

οφείλει να συλλαµβάνει ο νους του καθένα και να αισθάνεται η 

καρδιά. 

• Ορισµένες φορές αισθάνεται κανείς συνταραγµένος α̟ό µια µοναδική 

για την ύ̟αρξή του αλήθεια, την ο̟οία είτε συλλαµβάνει µε τη σκέψη 

είτε την οραµατίζεται είτε την υφίσταται εµ̟ειρικά και άµεσα. 

• Όσο όµως είναι συνταρακτική και µοναδική γι’ αυτόν αλήθεια ή 

εµ̟ειρία, τόσο δυσ̟ιστεί για το ̟όσο ο συνοµιλητής του ή ο ακροατής 

είναι σε θέση να τη συµµεριστεί. 

• Γίνεται λοι̟όν έκκληση εµ̟ίστευσης, γιατί η αλήθεια των υ̟ερφυσικών 

ή µεταφυσικών του εµ̟ειριών, ̟ου θα διηγηθεί ο Κρητικός στη 

συνέχεια, υ̟ερβαίνει τις κοινές, α̟λώς εµ̟ειρικές αλήθειες και όχι 

σ̟άνια τις ακυρώνει ή τις διαψεύδει ως ανε̟αρκείς. 

• Τέτοιες αλήθειες δεν συµβαίνουν καθηµερινά ̟αρά µόνο, όταν η 

ανθρώ̟ινη ύ̟αρξη βιώνει, ό̟ως εδώ ο αφηγητής, την οριακή της στιγµή.  

στ. 2-4: 

• Η έκκληση εµ̟ίστευσης συνοδεύεται α̟ό τρι̟λό όρκο: τρία ήταν στο 

̟ρώτο α̟όσ̟ασµα τα αστρο̟ελέκια, τρεις είναι και εδώ οι όρκοι.  
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• Γιατί; Ε̟ειδή  στη δηµώδη και τη λαϊκή ̟αράδοση λογίζεται ως ο 

αριθµός-σύµβολο ̟ου κωδικο̟οιεί ή συνθέτει, γοητεύει, µαγεύει 

κατά ορισµένο ρυθµό. Κι ο Σολωµός ̟ρόθυµα γονιµο̟οιεί τα θετικά 

στοιχεία της  ̟αράδοσης. 

• Ο τρι̟λός όρκος βασίζεται στα ̟ιο ιερά ζητήµατα ̟ου έχουν 

σηµαδέψει κυριολεκτικά τη ζωή του αφηγητή. 

• Ορκίζεται ̟ριν α̟’ όλα στα τραύµατα ̟ου του ̟ροκάλεσε ο αγώνας 

του ενάντια στους Τούρκους. Στη συνέχεια ορκίζεται στους νεκρούς 

συντρόφους του και τελικά στην ψυχή της νεκρής αρραβωνιαστικιάς 

του. 

• Το ̟εριεχόµενο του τρι̟λού όρκου ̟αρουσιάζει µια κλιµάκωση 

υ̟έρτατων αξιών, ̟ου έδιναν νόηµα στη ζωή του και γενικότερα 

̟ληµµυρίζουν ή οφείλουν να ̟ληµµυρίζουν µε νόηµα τη ζωή κάθε 

ανθρώ̟ου. 

• Έτσι βλέ̟ουµε την ανοδική ή αξιακή κλιµάκωση: ο ̟ρώτος όρκος  

γίνεται στην ατοµική συµβολή του αφηγητή ως ̟ολεµιστή, ο δεύτερος 

στη συλλογική συµβολή των συντρόφων του ως ̟ολεµιστών, δηλαδή 

στον κοινό αγώνα, και ο τρίτος, ως α̟οκορύφωση, σε ό,τι δονούσε και 

συνέ̟αιρνε την ίδια του τη ζωή, στην ψυχή της αγα̟ηµένης του. 

• Η δια βίου ταύτιση του αφηγητή µε την κορασιά σηµατοδοτεί τη 

φλογερή του αγά̟η  ̟ρος το ̟ρόσω̟ό της·  ο χαµός της, κατ’ ε̟έκταση, 

στη θάλασσα, ένας άδοξος χαµός ̟ου ̟ρο-οικονοµείται στο στ. 4, τον 

συντρίβει. 

• Ο όρκος στην ψυχή της τον αναδεικνύει σε µια ηθική ̟ροσω̟ικότητα, 

η ο̟οία δεν µ̟ορεί να συµφιλιωθεί µε το θάνατό της και οδηγείται σε 

ε̟ί̟εδα εσχατολογικών ή µεταφυσικών αναζητήσεων και 

οραµατισµών. 

• Στο στίχο 2 ̟αρουσιάζεται µια άλλη ̟λευρά της ̟ροσω̟ικότητας του 

αφηγητή: η ανδρεία, η τόλµη, η γενναιότητα·  µε µια λέξη: η ̟ολεµική του 

αρετή. Ακριβώς αυτή η αρετή τον κατέστησε ̟ρωταγωνιστή του αγώνα 
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και όχι ένα δειλό ή άτολµο ̟ολεµιστή, ο ο̟οίος µε την ̟ρώτη τουφεκιά 

θα µ̟ορούσε να ενδώσει και να εγκαταλείψει.    

• Στον στ. 3 ο ̟ολεµιστής αναγνωρίζει την αξία της συντροφικότητας 

και τιµά ιδιαίτερα την αυτοθυσία των συµ̟ολεµιστών του  για την 

ελευθερία της ̟ατρίδας. ∆εν ξεχωρίζει συνε̟ώς το δικό του αγώνα α̟ό 

τον δικό τους αγώνα. 

• Ο λειτουργικός ρόλος του τρι̟λού όρκου: α) ο αφηγητής στοχεύει να 

κερδίσει την εµ̟ιστοσύνη του αναγνώστη για όσα θα αφηγηθεί στη 

συνέχεια·  αυτά δε ̟ου θα αφηγηθεί, ̟ροοιωνίζονται να είναι τόσο 

συγκλονιστικά στοιχεία, ̟ου υ̟ερβαίνουν την καλο̟ιστία του 

αναγνώστη και αξίζει να τα αντιµετω̟ίζει κανείς ως  µοιραία για την 

ανθρώ̟ινη ύ̟αρξη. β) ∆ίνονται ̟ληροφορίες για την αγωνιστική 

δράση του αφηγητή στην Κρήτη και για την α̟ώλεια της κόρης ̟ου 

αγα̟ούσε. 

στ. 5-6: 

• Στο στ. 5 ο Κρητικός καλεί την Σάλ̟ιγγα της ∆ευτέρας ̟αρουσίας να 

λαλήσει·  κάτι ̟αρόµοια έκανε και στο στ. 2 του  α̟οσ̟άσµατος 1: 

καλούσε το αστρο̟ελέκι να φέξει.  

• Τότε βρισκόταν µέσα στο ̟έλαγος σε ώρα µάχης µε τα κύµατα, τώρα 

µεταφέρεται µε τη φαντασία του σε έναν άλλο κόσµο, στον κόσµο των 

νεκρών. 

• Ο ε̟ίγειος έρωτάς του δεν έσβησε µετά το θάνατο της κόρης. 

Εξακολουθεί να τον θερµαίνει, να του δίνει ̟ροο̟τική: τον ωθεί να 

̟λανιέται στον κόσµο των νεκρών, να ακολουθεί τον ίδιο δρόµο ̟ου 

̟ήρε η κόρη. 

•  Στον ε̟ίγειο έρωτα λοι̟όν ο ̟οιητής αναγνωρίζει τη 

διαµεσολαβητική δύναµη εκείνη ̟ου κάνει τον Κρητικό -γενικότερα 

τον άνθρω̟ο- να ανυψώνεται στον ε̟ουράνιο, στον ακατάλυτο 

έρωτα, δηλαδή στη νοητή ̟ροσέγγιση του ωραίου, ̟ου εδώ εκφράζει η 

αγα̟ηµένη του.  
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• Όταν συνε̟ώς καλεί τη Σάλ̟ιγγα να λαλήσει, ο Κρητικός δεν 

φαντάζεται α̟λώς τον εαυτό του νεκρό ̟ου ̟εριµένει την Έσχατη 

Κρίση, αλλά ως µια ζωντανή υ̟όσταση, ̟ου δεν φοβάται ούτε το 

θάνατο ούτε τη µεταθανάτια κρίση, ̟ροσβλέ̟ει κυριολεκτικά σε αυτή. 

• Προσβλέ̟ει να κριθεί δίκαια, είναι βέβαιος γι’ αυτό, γιατί σε όλη την 

̟ροηγούµενη ζωή του έ̟ραξε δίκαια. Αγωνίστηκε για την ̟ατρίδα 

του, στάθηκε και συνεχίζει στέκεται µε αυτα̟άρνηση στο ̟λευρό της 

αγα̟ηµένης του, διατήρησε ζωντανό µέσα του τον έρωτα και δεν 

δίστασε ακόµη για χάρη της εγκόσµιας αγά̟ης του να φτάσει και 

µέχρι τον Άδη. 

• Περαιτέρω κατανοείται καλύτερα και το θέµα του «Κρητικού», ό̟ως το 

διατύ̟ωσε ο ∆. Σολωµός: «ο Έρωτας θεο̟οιηµένος».  

• Στη συνάφεια τούτη ο αφηγητής ̟αρουσιάζεται να µην α̟οδέχεται το 

θάνατο ως το τέλος της ζωής ̟αρά ως ένα ̟έρασµα ή µετάβαση α̟ό 

την υλική ή σωµατική µορφή του έρωτα, α̟ό τη θνητότητα της 

εγκόσµιας αγά̟ης στην αφθαρσία της ιδεατής της ̟ραγµάτωσης.  

• Τινάζει λοι̟όν το σάβανο του νεκρού και στο στ. 6 εµφανίζεται να 

ανοίγει δρόµους ανάµεσα στις αναστηµένες σκιές των νεκρών. 

• Η ιδεατή ̟ραγµάτωση του εγκόσµιου έρωτα ή του ωραίου έχει νόηµα 

εδώ ως διακαής ̟όθος του Κρητικού για  αιώνια συνεύρεση µε την 

αγα̟ηµένη του:  

• Ο αιώνιος έρωτας έχει ανεξάντλητη δύναµη και ακαταµάχητη αξία σε 

σχέση µε τον εγκόσµιο. Αυτή η αλήθεια είναι ̟ου συνέχει τη γεµάτη 

δοκιµασίες ̟ορεία του ήρωα ̟ρος την ηθική του ολοκλήρωση. 

στ. 7-10: 

• Ο αφηγητής α̟ευθύνεται ̟ρος τις ψυχές των αναστηµένων και 

τις/τους ρωτά [στ.7] εάν είδαν την αγα̟ηµένη του. Την α̟οκαλεί 

οµορφιά ̟ου αγιάζει την κοιλάδα. 

•  Η ̟αρουσία της δηλαδή στο χώρο της Έσχατης Κρίσης είναι τόσο 

όµορφη ̟ου αγιάζει το χώρο·  ο αφηγητής θεωρεί ̟ως η αγα̟ηµένη του 

̟ροσω̟ο̟οιεί την οµορφιά (εσωτερική και εξωτερική, άρα α̟όλυτη 
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και γι’ αυτό ασύγκριτη) και τιµά τον χώρο ̟ου βρίσκεται, για να 

µ̟ορεί κατ’ ε̟έκταση να τιµάται και η ίδια. 

• Αυτό δείχνει ότι ωραίο και ιερό ή ηθικό συνδέονται εσωτερικά [βλ. και 

αισθητικές ̟αρατηρήσεις], αλληλοσυµ̟ληρώνονται. 

• Το ένα δεν µ̟ορεί  να υ̟άρχει χωρίς το άλλο: το ένα νοηµατοδοτεί το 

άλλο. Αµφότερα α̟οτελούν ένα αρµονικό όλο, ̟ου χρειάζεται να 

ε̟αληθεύεται, Εδώ τείνει να ε̟αληθεύεται α̟ό την όλη ̟ορεία της 

κόρης και του αγα̟ηµένου της. 

• Μαζί µε την ερώτηση για την αγα̟ηµένη του ο ήρωας δίνει στους 

νεκρούς και µια ευχή [στ.8]: να βρουν µ̟ροστά τους αυτοί και οι 

όµοιοί τους το καλό. 

• Τους εύχεται δηλαδή να συναντήσουν αυτό ̟ου και οι ίδιοι ̟οθούν: τι 

̟οθούν οι ίδιοι δεν µας το λέει·  ̟ροφανώς δεν µ̟ορεί να υ̟ονοείται 

τί̟οτε άλλο, αφού ̟ρόκειται για νεκρές ψυχές, ̟αρά µια δίκαιη κρίση 

κατά το ̟νεύµα της θρησκευτικότητας, ό̟ως την καταλαβαίνει εδώ ο 

̟οιητής ως ενότητα ηθικής και αισθητικής. 

• Στο στ. 9 δικαιολογεί την ευχή ̟ου έδωσε ο αφηγητής στους νεκρούς: 

ε̟ίκειται η ώρα της Κρίσης, αφού κα̟νός δεν έµεινε α̟ό τη γη και ένας νέος 

ουρανός δηµιουργήθηκε.  

• Η ώρα αυτή ας είναι για τις ψυχές των νεκρών η καλύτερη ώρα·  το ίδιο 

και γι’ αυτόν, γιατί θα του δοθεί η δυνατότητα να ε̟ιβεβαιώσει: [στ.10] 

την αγά̟η του για την κόρη, µια αγά̟η ̟ου είναι τόσο αµείωτη, ώστε 

να χρειάζεται να κρίνονται µαζί κατά την Τελική Κρίση. 

• Έτσι δικαιολογούνται και οι ̟ληροφορίες ̟ου ζητά α̟ό τους νεκρούς. 

Η ̟ιθανότητα να τον ̟ληροφορήσουν είναι η µόνη ̟ου του α̟έµεινε 

για να τη συναντήσει ̟ρος µια κοινή κι αιώνια δικαίωση, µετά α̟ό 

τόσες σωµατικές και ψυχικές δοκιµασίες στη ζωή και στο θάνατο. 

στ.11-18: 

• Οι νεκρές ψυχές ̟ρόθυµα δίνουν ̟ληροφορίες στον αφηγητή και 

συνάµα µια εικόνα της αναστηµένης ψυχής της αγα̟ηµένης του . 



20 

 

Τζωρτζό̟ουλος  ∆ηµήτριος Σχ. Σύµβουλος ΠΕ02 

 

• Την είδαν κά̟ου ψηλά το ̟ρωί της ίδιας µέρας, στην ̟όρτα του 

Παραδείσου, να είναι στολισµένη µε τα λουλούδια της αγνότητας και 

να ψάλλει τραγούδια της Ανάστασης. 

• Ήταν µια ̟αρθενική ή αγνή όψη µε διάθεση χαρούµενη, ̟ου την 

εξέφραζε µε το τραγούδι. 

• Την ίδια στιγµή ανυ̟οµονεί [στ.14] να ε̟ιστρέψει στο σώµα της, να 

ενσαρκωθεί. 

• Αυτό σηµαίνει ̟ως δεν είναι α̟λώς µια νεκρή ψυχή ή εξαϋλωµένη 

υ̟όσταση ̟ου αγνοεί τη ζωή και στερείται τα ανθρώ̟ινα αισθήµατα, 

αλλά ̟ορεύεται διαρκώς ̟ρος µια ενότητα φυσικού και ηθικού ή 

̟νευµατικού κόσµου, ενότητα τελικά αισθητικής οµορφιάς και ηθικής 

ολοκλήρωσης. 

• Και είναι ακριβώς αυτή η ̟ορεία για την ε̟ίτευξη της ̟ιο ̟άνω 

ενότητας ̟ου κάνει την κόρη να ανυ̟οµονεί [στ.18] για να βρει 

κά̟οιον. 

• Η κόρη κινείται και αυτή α̟ό τη φλόγα της αγά̟ης για τον Κρητικό. 

Τον αναζητεί, ̟ράγµα ̟ου σηµαίνει ότι δεν χάθηκε στη λησµονιά του 

κάτω κόσµου. 

• Αν και βουβό ̟ρόσω̟ο, η κόρη έρχεται τώρα στο ̟ροσκήνιο χάρη 

στην ̟εριγραφή α̟ό τις αναστηµένες σκιές.  

• Σύµφωνα λοι̟όν µε αυτή την ̟εριγραφή, η ίδια µε το τραγούδι  και 

την ̟αρθενική της αγνότητα έκανε [στ.15] τον ουρανό να σαστίσει και 

[στ.16] τη φωτιά του άλλου κόσµου, η ο̟οία ̟ροοριζόταν να κάψει τον 

ενθάδε κόσµο, να καθυστερεί αυτό το κάψιµο.. 

• Η φωνή και η οµορφιά της α̟οκαλύ̟τεται ασύγκριτη και ικανή  να 

ε̟ιβραδύνει την καταστροφή. Η κόρη ̟αρουσιάζεται εδώ σαν να είναι 

ζωντανή στον ε̟άνω κόσµο, γι’ αυτό και δεν µένει ακίνητη [στ.17], 

αλλά βρίσκεται σε ενέργεια.   Φαίνεται έτσι να συµβάλλει, χωρίς η ίδια 

να το συνειδητο̟οιεί, στην ̟αράταση της ζωής και στην ε̟ιβράδυνση 

της καταστροφής 
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3. Αισθητικές ̟αρατηρήσεις 

• Ο αφηγητής οραµατίζεται το δικό του θάνατο για να συναντήσει την 

αγα̟ηµένη του στον Παράδεισο: η οµορφιά και ο έρως 

συλλαµβάνονται όχι µόνο στη διάσταση της αισθητικής αλλά και της 

ιερότητας, της ηθικότητας: είναι ιερό χρέος, εσωτερική του υ̟οχρέωση 

να βρεθεί στον κόσµο του άλλου του εαυτού, δηλαδή στον κόσµο της 

αγα̟ηµένης του. 

• Το αισθητικά ωραίο, για τον ̟οιητή,  α̟αντά όχι µόνο ως µια 

εξωτερικά όµορφη  ̟ραγµατικότητα του ανθρώ̟ου ή της φύσης, αλλά 

κυρίως ως µια  ηθικο-αισθητική ολοκλήρωση, ̟ου συνδυάζει εσωτερική 

ευαισθησία-ψυχικά γνωρίσµατα [̟.χ. αγώνας του ήρωα για την 

αγα̟ηµένη του-αυτα̟άρνηση κ.λ̟.] µε εξωτερική οµορφιά [̟.χ. ωραία 

κορασιά]. 

• Αντιθετικά µοτίβα: ζωή και θάνατος, έρως-θάνατος, θάνατος και 

ανάσταση. 

• Αισθήµατα αφηγητή και κόρης: στους στ. 10 και 18 εκφράζονται ρητά 

και άµεσα τα αισθήµατα του Κρητικού και της κόρης. Η αγά̟η του 

ήρωα στο στ. 10 ̟ροβάλλεται υ̟ερχρονικά και ̟αραµένει αναλλοίωτη. 

Γίνεται όχι µόνο ̟ανανθρώ̟ινη αξία αλλά και αιώνια. Στο στ. 18 η 

αγά̟η της κόρης ̟ροβάλλει εξίσου ως µια  ζωτική αξία ̟ου ε̟ιβιώνει 

µέσα στο άχρονο του θανάτου και δείχνει ̟ως ο̟οιοσδή̟οτε θάνατος 

δεν µ̟ορεί να εξαλείψει την ανάµνηση µιας εύρυθµης ζωής. 

• Λυρικο-ροµαντική ατµόσφαιρα µε ένταση και ορισµένη αγωνία. Στο  

̟εριβάλλον της ̟οιητικής σκέψης εδώ κυρίαρχο ρόλο ̟αίζουν οι 

οραµατισµοί. 

• Ο τρό̟ος της αφήγησης είναι η µίµηση, η ο̟οία α̟οδίδεται µε διάλογο 

και µε ̟ρωτο̟ρόσω̟η αφήγηση.  

• Το όλο θέµα το̟οθετείται στο τέλος του χρόνου και εγγίζει την αρχή 

της αιωνιότητας. Γενικώς εδώ κυριαρχούν χριστιανικές αντιλήψεις, οι 

ο̟οίες φαίνεται να α̟οτελούν µέρος της ̟νευµατικής συγκρότησης του 

̟οιητή. 
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• Τα θεµατικά στοιχεία εδώ είναι η γυναίκα αγα̟ηµένη, η κόρη ως 

̟αρθενική µορφή, µια θεολογική  α̟οτύ̟ωση των δοµών του κόσµου, 

η ̟ατρίδα (στ.3). 

• ∆ιακειµενικές σχέσεις: στ. 5-18· τα οράµατα ως συλλήψεις α̟αντούν 

συχνά στο Σολωµό, ο ο̟οίος ̟ιθανώς να έχει ε̟ηρεαστεί α̟ό τη Θεία 

κωµωδία του ∆άντη. Στ. 9: η έκφραση «στη θύρα της ̟αράδεισος» 

συναντάται στην Ερωφίλη . Παρατηρείται ευρεία χρήση όρων ή 

εικόνων και εννοιών α̟ό την Αγία Γραφή. Στ. 7: σχήµα υ̟οφοράς και 

ανθυ̟οφοράς α̟ό το δηµοτικό τραγούδι. 

• Ποιητικά τεχνάσµατα: α) ̟ροσω̟ο̟οίηση = στ. 2, 5, 15: µόφαγαν, 

Λάλησε, αγρίκαε. β) Μεταφορές = στ.1, 4, 7, 11: ακριβή αλήθεια, µ’ έκαψε, 

αγιάζει, τρέµαν. γ) Περίφραση = τον κόσµο ̟αρατώντας [=̟εθαίνοντας]. 

δ) Α̟οστροφή = στ. 5: α̟ό το υ̟οθετικό ακροατήριο µεταβαίνει στο 

υ̟ερβατικό το̟ίο της ∆ευτέρας Παρουσίας. ε) Κλιµάκωση ή σχήµα 

κλιµακωτό = στ. 2-4. 

• Εικονο̟λασία- Σύµβολα: 

-Εικόνες ο̟τικές και ακουστικές.  

-Λουλούδια: σύµβολα της αγνότητας. 

-Θεολογική ορολογία για µια συµβολική ερµηνεία του κόσµου.  

-Ο κόσµος των νεκρών ̟αρουσιάζεται σαν να είναι ε̟ίγειος: οι νεκροί 

εκδηλώνουν συναισθήµατα, µιλάνε, κινούνται, βλέ̟ουν, ακούνε κ.λ̟. 

-Ήχοι: στ.5, 13. Φωνές-οµιλίες: στ.5, 7, 12-13. Φωτισµοί: στ.16. 

 - Εικόνες της ανθρώ̟ινης σωµατικότητας ή υλικότητας: στ.13. 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 3 [20.] 

Η  ΘΑΛΑΣΣΑ  ΓΑΛΗΝΕΥΕΙ  ΚΑΙ  ΠΡΟΒΑΛΛΕΙ  

ΤΟ  ΟΡΑΜΑ  ΤΗΣ  ΦΕΓΓΑΡΟΝΤΥΜΕΝΗΣ 

1. Προκαταρκτικές ε̟ισηµάνσεις 

• Με το ̟αρόν α̟όσ̟ασµα αρχίζει η 2η αφηγηµατική ενότητα. Η 

̟αρέκβαση, ̟ου συνδέθηκε µε το όραµα της Τελικής Κρίσης, φτάνει σε 

ένα τέλος. 
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• Τώρα η αφήγηση α̟οκαθίσταται στο ̟εδίο της φύσης-θάλασσας, ενώ 

στη συνέχεια θα ̟ροβάλει ένα άλλο όραµα, αυτό της 

Φεγγαροντυµένης. 

• Η ̟ροβολή αυτού του οράµατος καλλιεργεί εξίσου την αίσθηση 

µυστηρίου. Η Φεγγαροντυµένη συνιστά µια αινιγµατική µορφή, ̟ου 

ενισχύει την αγωνία του ήρωα κατά την ̟ροσ̟άθειά του να σώσει την 

αγα̟ηµένη του. 

• Πρωταγωνιστής εξακολουθεί να είναι ο Κρητικός και η αφήγηση του 

βασικού ε̟εισοδίου της υ̟όθεσης γίνεται µε ̟αρελθοντικούς χρόνους: 

̟αρατατικός και αόριστος. 

• Ο αφηγηµατικός τρό̟ος της µίµησης -̟ου κυριαρχεί στο σύνολο του 

̟οιήµατος- στο συγκεκριµένο α̟όσ̟ασµα α̟οδίδεται κυρίως µε 

̟εριγραφές της θάλασσας, ό̟ου η καταιγίδα γαλήνεψε ξαφνικά, και 

της µορφής της Φεγγαροντυµένης. 

• Η ̟αρουσία της Φεγγαροντυµένης στρέφει τον αφηγητή σε διατύ̟ωση 

σκέψεων, ̟ου δραµατο̟οιούν ̟ερισσότερο την εξέλιξη των γεγονότων.  

• Αυτή η ̟αρουσία α̟οτελεί το κύριο ε̟εισόδιο του α̟οσ̟άσµατος. 

 

2. Ερµηνεία - κατανόηση 

στ. 1-6: 

• Η αφήγηση ε̟ανέρχεται στη σκηνή του ναυαγίου. Στο [στ.1]  φαίνεται 

̟ως η καταιγίδα µαίνεται ακόµα: οι βροντές συνεχίζονται ασταµάτητα 

και ο ορίζοντας του ναυαγού είναι θολός. Το δρολά̟ι, για να 

χρησιµο̟οιήσουµε µια ωραία λέξη του Σεφέρη, δείχνεται ακατανίκητο, 

̟αντοδύναµο. 

• Έτσι σχηµατίζεται η εξής εικόνα: [στ.2] η θάλασσα αναταράσσεται α̟ό 

τη δυνατή βροχή και την ανεµοθύελλα, καθώς και α̟ό τα ̟ελώρια 

κύµατα, σε βαθµό ̟ου να µοιάζει µε νερό ̟ου κοχλάζει. 

• Ξαφνικά όµως όλα αλλάζουν. Η φύση µεταµορφώνεται σαν να 

̟ρόκειται για ένα θαύµα, ̟ου ̟αραµένει ανεξήγητο: την καταιγίδα 

διαδέχεται [στ.3] α̟όλυτη ηρεµία και εκ̟ληκτική διαύγεια του το̟ίου.  
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• Η θάλασσα [στ.4] έ̟αψε να είναι ταραγµένη και µοσχοµύρισε σαν 

̟εριβόλι, ̟ου έχει για άνθη του τ’ άστρα του ουρανού. Η ε̟ιφάνειά 

της είναι ακύµαντη και διάφανη·  όχι λιγότερο ο ουρανός είναι 

καθαρός και ξάστερος. Τα άστρα καθρεφτίζονται ̟άνω στην ε̟ιφάνεια 

της θάλασσας και ε̟ικρατεί µια ζηλευτή γαλήνη. 

• Η γενική νηνεµία του το̟ίου βρίσκεται σε αρµονία µε τον εσωτερικό 

κόσµο του αφηγητή. Ο ναυαγός µεταλλάζει ψυχικά·  τώρα δεν δείχνει  

«̟ολιορκηµένος» α̟ό την άλογη δύναµη των φυσικών στοιχείων·  αυτό 

φαίνεται και α̟ό την ε̟ανάληψη στο στ.3: «Ησύχασε…ησυχία».  

• Μια εσωτερική ηρεµία διακατέχει την ψυχή του και του ε̟ιτρέ̟ει να 

διαισθάνεται την αγαλλίαση του φυσικού  ̟εριβάλλοντος ως 

̟ροετοιµασία για την εµφάνιση ενός αδόκητου κρυφού µυστηρίου.  

• Η ψυχή του είναι τώρα ανοικτή στο µυστηριακό, ̟ου ε̟ίκειται να 

συµβεί. Οι φοβερές στιγµές της τρικυµίας, τις ο̟οίες βίωσε ως χρόνο 

συντριβής, αφανίζονται µέσα στην αφθαρσία της στιγµής, κατά την 

ο̟οία α̟οκαλύ̟τεται το κρυφό µυστήριο. 

• Η µεταβολή ̟ου ε̟ήλθε στη φύση, α̟ό την ανεµοθύελλα στο 

γαλήνεµα, εµφανίστηκε ξαφνικά, αλλά όχι αναίτια. Στο στ.5 βλέ̟ουµε 

µια µυστική δύναµη να δρα α̟οκαλυ̟τικά: ανάγκασε τη φύση να 

αλλάξει όψη, δηλαδή να εγκαταλείψει την άλογη για τον ναυαγό 

εκδήλωσή της και να δείξει τα θέλγητρά της.  

• Κάτω α̟ό την ε̟ιβολή του κρυφού µυστηρίου, η φύση [στ.6] ̟αύει να 

είναι η ανεξέλεγκτη υλική δύναµη ̟ου συντρίβει, αλλά 

µεταστοιχειώνεται σε ένα φυσικό φως ̟ου ωραιο̟οιεί  και ανασταίνει 

τα ̟άντα, ξεκινώντας α̟ό τον εαυτό της.  

στ. 7-14:  

• Το κρυφό µυστήριο διαδραµατίζεται ̟άντοτε σε σχέση µε τη φύση και 

λειτουργεί καταλυτικά ̟άνω της, ώστε να την κάνει να α̟οκαλύψει 

«όλα τα κάλλη ̟ου έχει» ( Ελεύθεροι Πολιορκηµένοι). 

• Η γαλήνη της φύσης [στ.7-8] ̟αρουσιάζεται έτσι να είναι γενικευµένη 

και α̟όλυτη: δεν ακουγόταν ̟νοή ανέµου ούτε στον ουρανό ούτε στη 
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θάλασσα ούτε καν τόσο ανε̟αίσθητα όσο η ̟νοή της µέλισσας, όταν 

̟ερνάει ̟άνω α̟ό τους ανθούς.  

• Θάλασσα, ουρανός και γη, όλη η ̟λάση γαληνεύει·  τα ̟άντα µοιάζουν 

µαγικά. 

• Ο Κρητικός βλέ̟ει [στ.9] την κόρη να χαίρεται τη µαγεία της θάλασσας 

και να εκδηλώνεται: τον σφίγγει. Πρόκειται για την ανάληψη ενεργού 

ρόλου α̟ό την κόρη, την ώρα [στ.10] ̟ου κοντά της ̟έφτει το φως του 

φεγγαριού, διαυγές και καθαρό·  αυτό καθρεφτίζεται  στην ε̟ιφάνεια 

της θάλασσας και σκορ̟ά ̟αντού χαρά και καλοσύνη. 

• Μέσα σε τούτη τη χαρµόσυνη ατµόσφαιρα ο αφηγητής βιώνει τον 

εναγκαλισµό της κόρης ως ζωτική εκδήλωση ευφροσύνης για την 

α̟έραντη φυσική οµορφιά ̟ου τους ̟εριβάλλει, χωρίς να υ̟οψιάζεται 

̟ως µ̟ορεί αυτός ο εναγκαλισµός να ήταν και το τελευταίο σκίρτηµα 

της κόρης ̟ριν το θάνατό της [βλ. και αισθητικές ̟αρατηρήσεις]. 

• Η εµφάνιση του φεγγαριού είναι [στ.11] η α̟αρχή µιας εσωτερικής 

κίνησης φωτός, η ο̟οία δεν αρκείται στην αίσθηση της άµεσης 

̟ραγµατικότητας αλλά ετοιµάζει την ανάδυση [στ.12] µιας µορφής 

̟ου εσωτερικεύει όλη αυτή τη φωτεινότητα της κίνησης µε µαγευτικό, 

αλλά όχι λιγότερο υ̟ερβατικό τρό̟ο. 

• Πρόκειται στ’ αλήθεια για µια γυναικεία µορφή, η ο̟οία ως άλλη θεά 

α̟οκαλύ̟τεται ενώ̟ιον του ναυαγού, ντυµένη µε το φως του 

φεγγαριού: είναι η φεγγαροντυµένη, η ο̟οία, όσο α̟ρόσµενα κι αν 

ξε̟ροβάλλει, δεν ̟αύει να είναι α̟ούσα-̟αρούσα ως η µυστική ουσία, 

η ο̟οία τώρα µε τη ρήση του στ. 12… βρέθηκε…µας ̟ροϊδεάζει ότι 

είναι γνωστή ως τέτοια ουσία και φανερώνεται συχνά µε την εµ̟ειρία 

της ο̟τασίας της φεγγαροντυµένης. 

• Ποια εντύ̟ωση δηµιουργεί η ανάδυση αυτής της γνωστής-άγνωστης 

µορφής; ∆ηµιουργεί την εντύ̟ωση [στ.13] µιας ̟ανέµορφης 

γυναικείας όψης, η ο̟οία είναι η ίδια η θεϊκή οµορφιά. 
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• Ευθύς ως ε̟ιβάλλεται, κάνει το κρύο φως του φεγγαριού να 

τρεµο̟αίζει και να δηµιουργεί ανταύγειες σε τούτη τη θεϊκή οµορφιά 

της όψης της. 

• [στ.14]: χαρακτηριστικά γνωρίσµατα της φεγγαροντυµένης, έναντι του 

φεγγαριού ό̟ως το γνωρίζουµε συνήθως, είναι τα ολόµαυρα µάτια της 

και τα χρυσά µαλλιά της. Ολόµαυρα και χρυσά είναι αντίθετα 

χρώµατα και σχηµατίζουν µια εικόνα γλυκιάς και ζεστής µορφής. 

•   Η φεγγαροντυµένη εδώ εγγίζει τα όρια φυσικής-µεταφυσικής 

σύλληψης: ̟αριστά µια µορφή της ανθρώ̟ινης ̟ραγµατικότητας, 

αλλά συγχρόνως υ̟ερβαίνει σε ιδιότητες και δυνάµεις την υλική 

διάσταση αυτής της µορφής.  

• Ενσαρκώνει την αλήθεια των ανθρώ̟ινων αξιών, ό̟ως αυτές ̟ρέ̟ει 

να συλλαµβάνονται, να εκδηλώνονται και να βιώνονται ως ένα 

ατεµάχιστο όλο ηθικής και αισθητικής.  

• Η ασύγκριτη οµορφιά της δεν α̟ηχεί µια εξωτερικά καλαίσθητη ή 

ωραία όψη, αλλά την καθαρή ̟νευµατικότητα, το ερωτικό ̟νεύµα  ̟ου 

συνέχει τον άνθρω̟ο και τον κόσµο του, και τον κάνει να σκιρτά α̟ό 

ενδόµυχους ̟όθους, ό̟ως ο Κρητικός σκιρτά α̟ό τον µυστηριακό 

̟όθο για την αιώνια συνεύρεση µε το ̟ιο αγα̟ηµένο ̟ρόσω̟ο της 

ζωής του, την κορασιά. 

• Γενικότερα µ̟ορεί κανείς να αναγιγνώσκει σε τούτη τη θεϊκή µορφή 

την α̟όλυτη αρµονία ή την εξιδανικευµένη ενότητα υλικής ή αισθητής 

̟ραγµατικότητας του ανθρώ̟ου και του ̟νευµατικού του τό̟ου: 

ενότητα φυσικής και ̟νευµατικής οµορφιάς ή ηθικής και αισθητικής 

τελείωσης.  

 

3. Αισθητικές ̟αρατηρήσεις 

• Η εικόνα του φουρτουνιασµένου ̟ελάγους είναι ̟ολύ ̟αραστατική. 

Περιέχει κίνηση, ζωηρότητα, γρηγοράδα και α̟ρόβλε̟τη εξέλιξη. 

• Η έννοια του κρυφού µυστηρίου είναι οικείο στο έργο της ώριµης 

̟εριόδου του ̟οιητή και συµ̟υκνώνει το βαθύτερο νόηµα της 
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̟νευµατικής µεταστοιχείωσης του ανθρώ̟ου και του ̟εριβάλλοντος 

κόσµου. 

• Η  ̟αρουσία του κρυφού µυστηρίου ̟αρα̟έµ̟ει στη µία, την ενιαία 

αίσθηση του κόσµου της φύσης και των ανθρώ̟ων (ναυαγός-κορασιά). 

Ο κόσµος τώρα υ̟άρχει στην αιφνίδια α̟οκάλυψη της µυστικής του 

ουσίας. 

• Το κρυφό µυστήριο α̟αντά και στους Ελεύθερους Πολιορκηµένους: Κι αν 

στο κρυφό µυστήριο ζουν ̟άντα τα ̟αιδιά σου (Σχεδ. Γ 1, στ.2).  

• Η σιω̟ή ̟ου ακολουθεί τη µεταµόρφωση της φύσης υ̟οδηλώνει µια 

αίσθηση της αναµονής και ̟ροετοιµάζει το έδαφος για την εµφάνιση 

της φεγγαροντυµένης.  

• Κατά την εξέλιξη της ̟λοκής γίνεται αναφορά  σε ενεργό ̟αρουσία της 

κόρης. Άλλη µια τέτοια αναφορά έγινε στο ̟ροηγούµενο α̟όσ̟ασµα  

στ. 11 κ.εξ. Στη συνέχεια εξαφανίζεται α̟ό την αφήγηση η µορφή της, 

κάτι ̟ου ε̟ιτρέ̟ει να συµ̟εράνει κανείς ότι χάθηκε την ώρα ̟ου 

εξελισσόταν η εµ̟ειρία του οράµατος α̟ό τον αφηγητή. 

• Το ολόγιοµο φεγγάρι είναι η κεντρική έννοια ̟ου µας οδηγεί α̟ό την 

γυναικεία µορφή της κόρης στη γυναικεία µορφή της 

φεγγαροντυµένης.  

• Με την ̟αρέµβαση της µορφής της φεγγαροντυµένης ο ̟οιητής 

βρίσκει τη δυνατότητα να ξετυλίγει την ψυχογραφία του ναυαγού, 

ό̟ως αυτή συγκροτείται α̟ό τις συνειδητές και µη συνειδητές 

αντιδράσεις ή ̟ροσµονές του τελευταίου. Έτσι για ̟αράδειγµα το 

αγκάλιασµα της κόρης εγγράφεται τόσο στη συνειδητή όσο και στη µη-

συνειδητή, δηλαδή στην υ̟οσυνείδητη αντίδραση και ̟ροσµονή του 

αφηγητή-ναυαγού.  

• ∆ιακειµενικές σχέσεις: ο στίχος 2 και 10 α̟ηχεί τον Ερωτόκριτο. Οι 

στ. 3-10, ό̟ου ̟εριγράφεται η γαλήνη µετά την τρικυµία, α̟ηχούν 

χαρακτηριστικές εικόνες α̟ό την αγγλική ̟ρο-ροµαντική ̟οίηση. Στ. 11-

14 ̟αρα̟έµ̟ουν σε ανάλογες εικόνες µε ο̟τασίες γυναικείων µορφών 
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̟ου συναντούµε στο δεύτερο µέρος του Φάουστ του Γκαίτε, στο Σίλερ 

και στο Νοβάλις, καθώς και στους ∆άντη και Πετράρχη.  

• Μορφολογικά στοιχεία: α) Μεταφορές = στ.2: …̟ου σκίρτησε…, στ.3: 

…̟άστρα, 4: …κι εδέχτηκε… 10: Εσειότουν το…φεγγάρι, 13: Έτρεµε το 

δροσάτο φως… β) Παροµοιώσεις = στ.2: …η θάλασσα…σαν το χοχλό …., 

στ.4: Σαν ̟εριβόλι…, γ) Προσω̟ο̟οίηση  = στ.5-6: …εστένεψε…/…να  

στολιστεί και το θυµό …, στ. 10-11: Εσειότουν …/ και ξετυλίζει,  δ) 

Αντίθεση = στ.6: ..οµορφιά …θυµό …., ε) σχήµα συναισθησίας = στ.13: 

…δροσάτο φως …, στ) σχήµα οξύµωρο = στ.13 …δροσάτο φως … 

• Εικονο̟λασία-σύµβολα:  

-Στ.1-2 = ταραγµένη θάλασσα – βροντές κ.λ̟. Στ.3-8 = αντίθετες 

εικόνες σε σχέση µε τις ̟ροηγούµενες- γαλήνη- ηρεµία-νηνεµία. Στ.9-

10 = εναγκαλισµός - χαρά – το καθρέφτισµα του φεγγαριού στη 

θάλασσα. Στ. 11-14 = το σύµβολο της φεγγαροντυµένης, η θεϊκή θωριά 

της κ.λ̟. 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 4 [21.]  

Η  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  ΤΗΣ  ΦΕΓΓΑΡΟΝΤΥΜΕΝΗΣ 

ΜΕ  ΤΗ  ΦΥΣΗ  ΚΑΙ  ΤΟΝ  ΚΡΗΤΙΚΟ 

 

1. Προκαταρκτικές ε̟ισηµάνσεις 

• Μέσα στη νύχτα η µορφή της φεγγαροντυµένης είναι η ανεξάντλητη 

̟ηγή χαράς και ευφροσύνης ̟ου σαγηνεύει φύση και ναυαγό. 

• Εµφανίζεται ως µια µυστηριακή ή υ̟ερβατική δωρεά, ̟ου είναι 

ανοικτή στο ναυαγό αλλά συγχρόνως αγρυ̟νεί.  

• Συνδέεται µε την ε̟ιφάνεια της ύ̟αρξής του, η ο̟οία γενικώς 

διακυβεύεται µέσα στη θάλασσα. 

• Ο ίδιος ο ναυαγός ̟άλλεται α̟ό το ζωτικό ρυθµό της και ασυναίσθητα 

̟ασχίζει να συνηθίσει στο α̟οκαλυ̟τικό της φως ̟ου καταλάµ̟ει. 

• Το όλο σύµ̟αν ̟ου κινείται ο ίδιος τώρα είναι ̟υκνό σε χαρίσµατα, 

βιώµατα, ήχους και χρώµατα.  
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• Είναι µια α̟οφασιστική στιγµή, ό̟ου ανοίγουν τα µάτια του ήρωα και 

όλες του οι αισθήσεις. 

• Αισθάνεται κοντά του τη µεγαλο̟ρέ̟εια της φεγγαροντυµένης και µια 

ισχυρή έλξη. 

 

2. Ερµηνεία - κατανόηση 

στ.1-8: 

• Πώς ̟αρουσιάζεται η φεγγαροντυµένη; Παρουσιάζεται [στ.1] να 

ε̟ικοινωνεί µε τη φύση, δείχνοντας έντονη ερωτική διάθεση: κοιτάζει 

τ’ αστέρια και τα κάνει να αισθάνονται αγαλλίαση. 

• Πότε αισθάνεται κανείς αγαλλίαση; Όταν τα ̟άντα γύρω του και µέσα 

του λούζονται στο φως. Τα αστέρια εδώ ̟ροσλαµβάνουν έµψυχη 

υ̟όσταση και δεν ξεχωρίζουν τον εαυτό τους α̟ό την ευλάβεια της 

φωταγωγικής ύ̟αρξης ̟ου τα κοιτάζει, α̟ό την εξαίσια ο̟τασία της 

φεγγαροντυµένης. 

• Το φως ̟ου αυτά εκ̟έµ̟ουν, η λάµψη του ουρανού, η όλη 

φωτεινότητα του φυσικού χώρου είναι ασφαλώς κάτι το εντυ̟ωσιακό 

για τον κόσµο του ναυαγού, αλλά και του ανθρώ̟ου γενικότερα. 

•  Η φεγγαροντυµένη όµως µεταδίδει ένα άλλο, υ̟έργειο φως, ̟ου είναι 

α̟οκαλυ̟τικό και µαγευτικό ταυτόχρονα. Το κοίταγµά της ηλεκτρίζει 

τα αστέρια [στ.2] και τα κάνει να λάµ̟ουν ̟ερισσότερο·  δεν µ̟ορούν 

όµως να ξε̟εράσουν τη δική της λάµψη, τη δική της φωταγωγία. 

• Α̟ό την αφάνεια, αυτή τώρα στέκεται, σαν άλλη αναδυόµενη 

Αφροδίτη, [στ.3]  στην ε̟ιφάνεια της θάλασσας, ̟ερ̟ατά ανάλαφρα, 

χωρίς να βουλιάζει, χωρίς να ̟ροκαλεί ρυτιδώσεις στο νερό, δηλαδή 

χωρίς να ̟ροκαλεί τον ̟αραµικρό κυµατισµό.  

• Η χάρη της εξωτερικής της οµορφιάς ολοκληρώνεται [στ.4] µε το 

̟αράστηµά της: υψώνει το ανάστηµά της και µας χαρίζει το αέρινο 

κορµί της  ως ένα «δώρο» µιας µεγάλης, υ̟οβλητικής, όµορφης ζωής. 

• Η εξωτερική οµορφιά όµως χωρισµένη α̟ό το εσωτερικό της κάλλος  

δεν έχει και µεγάλη αξία, δεν ταιριάζει στη θεϊκή µορφή της 
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φεγγαροντυµένης. Μια τέτοια µορφή µ̟ορεί να υ̟ερασ̟ίζει την 

α̟αράµιλλη σαγήνη της µε το να συνδυάζει εσωτερικό και εξωτερικό 

κάλλος. 

• Αυτός ο αρµονικός συνδυασµός είναι ̟ου την καθιστά ̟ρονοµιούχα, 

υ̟έρτερη µορφή·  γι’ αυτό τη βλέ̟ουµε στο στ. 5 να δείχνει τον 

εσωτερικό της ̟λούτο· δικαιούται και µε µια έννοια υ̟οχρεούται να 

τον δα̟ανά: ανοίγει την αγκαλιά της ερωτικά αλλά και µε βαθύ 

αίσθηµα αγά̟ης, συγκατάβασης, στοργής 

 

3. Αισθητικές ̟αρατηρήσεις 

• Τα ̟άντα στο ̟αρόν α̟όσ̟ασµα δείχνουν να έχουν ψυχή. Ο ναυαγός, 

η φεγγαροντυµένη, η φύση,  ̟αρά τις ̟οιοτικές τους διαφορές, 

α̟οτελούν τµήµατα της µιας ευαίσθητης ψυχής, ̟ου µιλά τη γλώσσα 

της ̟οιητικής αλήθειας. 

• Αυτή η γλώσσα  στρέφει το νου του ήρωα, µαζί και του αναγνώστη, 

̟ρος κάτι το ονειρικό και συνάµα συνταρακτικό ̟ου ως τώρα ήταν 

ανεί̟ωτο. 

• Η µελωδία και ο ρυθµός δίνει ιδιαίτερο τόνο στο ̟εριεχόµενο του 

α̟οσ̟άσµατος. Έτσι ̟αρατηρούµε ̟.χ. στον στ. 1 η εικόνα  των 

χαρούµενων άστρων να ̟εριγράφεται µε κατά’ εξοχήν φωνηεντικές 

λέξεις, ό̟ου κυρίαρχο είναι το φωνήεν α.        

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 5 [22.]  

Η  ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ  ΤΗΣ  ΦΕΓΓΑΡΟΝΤΥΜΕΝΗΣ ΚΑΙ  Η  ΕΛΕΥΣΗ  ΤΟΥ 

ΤΡΑΓΙΚΟΥ  ΤΕΛΟΥΣ 

 

1. Προκαταρκτικές ε̟ισηµάνσεις 

• Όλα οδηγούν ̟ρος το τραγικό τέλος:  

• Η εξαφάνιση της Φεγγαροντυµένης, ο γλυκύτατος ήχος, η άφιξη στην 

ακτή. 
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• Ο Κρητικός συνεχίζει να βρίσκεται στην τροχιά του α̟ελ̟ισµένου του 

αγώνα. 

• Είναι ο ναυαγός ̟ου µέσα στην τρικυµία αυτού του αγώνα στέκεται 

όρθιος.  

• Γι’ αυτό χαρακτηρίζεται και ως ήρωας, µαχητής, αγωνιστής. Συγχρόνως 

είναι και ο αφηγητής.   

• Η οριστική έκβαση αυτού του αγώνα, ̟ου ο ίδιος αφηγείται και 

ενσαρκώνει, είναι το τραγικό τέλος. 

• Πώς θα µ̟ορούσε να µην είναι το τέλος τραγικό, όταν η ̟αραµυθία ̟ου 

̟ροσφέρει στον Κρητικό η ̟αρουσία της Φεγγαροντυµένης, δηλαδή το 

όραµα της ψυχής της αγα̟ηµένης του, ̟αύει να υ̟άρχει;    

• Η Φεγγαροντυµένη έχει ήδη ε̟ικοινωνήσει µυστικά, εσωτερικά µε το 

Κρητικό. 

• ∆ιάβασε την εσωτερική του αγωνία και ανα-γνώρισε τον βαθύτερο ̟όνο 

̟ου δονούσε σύγκορµη την ύ̟αρξή του. 

• Έτσι µ̟όρεσε να εκφράσει τις ̟ιο α̟όκρυφες ̟τυχές  της ψυχικής του 

οδύνης, τις ̟ιο ανοµολόγητες στιγµές της αλύτρωτης ζωής του. 

• Τώρα όµως ο ήρωας βιώνει την αναχώρηση της Φεγγαροντυµένης, την 

εξαφάνισή της, ως µια ̟ράξη ή κατάσταση ̟ου συνε̟ιφέρει τη δική του 

εξασθένηση.   

• Βιώνει, ̟ιο συγκεκριµένα, αυτή την αναχώρηση ως ε̟ιστροφή του σε ένα 

άτεγκτο ̟αρόν, το ο̟οίο για τη δοµή του ̟οιήµατος λογίζεται µετάβαση στο 

̟αρόν της αφήγησης. 

• Αυτό το ̟αρόν αντανακλά την ̟ραγµατική κατάσταση, στην ο̟οία 

βρίσκεται τώρα ο Κρητικός:  α̟όλυτη σύγχυση, αφόρητη οδύνη, ανεξίτηλη 

τραγικότητα. 

•  Η όλη εµ̟ειρία του ήρωα µεταµορφώνει τον χαρακτήρα του. Α̟ό 

ανδρείος ̟ολεµιστής ̟ου ήταν αισθάνεται να χάνει τις δυνάµεις του. 

• ∆εν βρίσκει ̟λέον χαρά στον ̟όλεµο, δεν συγκρούεται για το δίκιο του, 

δεν έχει την ορµή του αλλοτινού ε̟αναστάτη κατά των Αγαρηνών· 

α̟εναντίας ε̟ιζητεί την βοήθεια και την αγά̟η των άλλων για να ζήσει. 
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• Εκ̟ί̟τει σε δυστυχισµένο ζητιάνο, του ο̟οίου ο βίος γίνεται αβίωτος: 

τα̟είνωση και ευτελισµός. 

2. Ερµηνεία–κατανόηση 

στ. 1-4: 

• Πώς στάθηκε η Φεγγαροντυµένη α̟έναντι στον Κρητικό; Εισχώρησε βαθιά 

στα σωθικά του και αφουγκράστηκε τον ̟όνο της ψυχής του [στ.1]: 

διέκρινε στην ψυχή του να αναβλύζει η αντάρα µιας ̟ολύ̟αθης 

ύ̟αρξης και να ταράσσει όλο το βάθος της.  

• Αντιδρά µε µια φιλόστοργη κίνηση ̟ου α̟αλύνει τον ̟όνο της ψυχής 

του: του χαµογέλασε γλυκά [στ.1], δηλαδή του έδειξε την ανυ̟έρβλητη 

αγά̟η της, του µετέδωσε µια α̟έραντη τρυφερότητα, του εκδήλωσε τη 

συµ̟όνια της και µια αίσθηση ̟ροσήλωσης. 

• Πώς αισθητο̟οιείται αυτή η ̟ροσήλωση: µε το να δακρύσουν τα µάτια της 

[στ.2].    

• Τι σηµαίνουν τα δάκρυα της Φεγγαροντυµένης; Σηµαίνουν συµ̟άσχειν  

και συγχρόνως µια συναισθηµατική αντί-δραση, κυριολεκτικά 

εσωτερική έκρηξη µε δι̟λό νόηµα: αφενός θλίψη για το µέγεθος των 

συµφορών του Κρητικού τόσο βαθιά, ώστε να αισθάνεται και η ίδια 

αυτές τις συµφορές σαν δικές της·  αφετέρου, µ̟ορεί να εκ̟έµ̟ουν ένα 

σήµα ότι η βοήθεια ̟ου της ζήτησε ο Κρητικός δυστυχώς δεν θα καταστεί 

δυνατή.  

• Τι α̟οµένει τότε; Τα δακρυσµένα µάτια της να του θυµίζουν τα µάτια της 

καλής του·  τόσο ̟ολύ, εκείνη τη στιγµή, δια̟έρασαν την ψυχή του και 

έδειχναν να µεθερµηνεύουν ̟λήρως την ενδόµυχη συντριβή του.  

• Εξάλλου ο ίδιος βρίσκεται σε µια τέτοια σύγχυση, ώστε µη συνειδητά να 

ταυτίζει τα δακρυσµένα µάτια της Φεγγαροντυµένης µε τα δακρυσµένα 

µάτια της καλής του. 

• Την κατάσταση αυτή τη διαδέχεται εκείνη, κατά την ο̟οία η 

Φεγγαροντυµένη χάνεται α̟ό µ̟ροστά του [στ.3] µε τον ίδιο α̟ροσδόκητο 

τρό̟ο ̟ου είχε εµφανισθεί: εξαίφνης και χωρίς µιλιά. 
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•  Και ο Κρητικός; µένει ̟άλι έρηµος και µόνος. Τα συναισθήµατα ̟ου τον 

̟ληµµυρίζουν είναι ̟ολύ ισχυρά και έκδηλα στην τρο̟ή του 

αφηγηµατικού τόνου: α̟όγνωση, µοναξιά, θλίψη, σ̟αραγµός.   

• Τι έχασε στην ̟ραγµατικότητα ο εν α̟ελ̟ισία ευρισκόµενος ήρωας; Τη θεσ̟έσια 

ο̟τασία, η ο̟οία α̟ό τη µια στιγµή στην άλλη τον έκανε να οραµατισθεί 

την καλή του και να σκεφτεί ίσως ότι θα µ̟ορούσε για λίγο να αφήσει 

̟ίσω του την α̟όγνωση. 

• Τελικά λίγο ̟ριν την εξαφάνιση της Φεγγαροντυµένης, ο Κρητικός 

άκουσε, δηλαδή ένιωσε στο χέρι του ένα δάκρυ της [στ.3-4]: το χέρι του 

δέχεται το δάκρυ αυτό ως δωρεά της Φεγγαροντυµένης·  ̟ράγµατι ως 

µια δωρεά, η ο̟οία θα µ̟ορούσε να εκληφθεί ίσως ως ευλογία του 

χεριού. 

στ. 5-14: 

• Με την φράση του στ. 5: εγώ α̟ό κείνη τη στιγµή µεταβαίνουµε στο ̟αρόν 

της αφήγησης. Η µετάβαση αυτή ̟ραγµατο̟οιείται δια της συνειρµικής 

κίνησης του χεριού [στ.4]: σηκωτό. 

• Τι συµβαίνει λοι̟όν στο ̟αρόν; Αφότου άγγιξε το χέρι του το θείο δάκρυ, ο 

Κρητικός δεν έχει ̟λια το χέρι [στ.5]: η ζωή του δηλαδή άλλαξε άρδην. 

• Γιατί άλλαξε άρδην η ζωή του;  Ε̟ειδή η αντα̟όκριση της 

Φεγγαροντυµένης ̟ρος τον ήρωα, µε τη σταλαγµατιά του δακρύου ̟ου 

̟αρουσιάζεται συµβολικά να ̟έφτει ̟άνω στο χέρι του, α̟οτελεί 

µοναδική εµ̟ειρία: λειτουργεί ως στιγµή ή ως ερέθισµα µαγικής 

µεταστροφής.  

• Πρόκειται στ’ αλήθεια για µια µεταστροφή ̟ου εκ̟λήσσει·  κυριολεκτικά 

για µια µεταµόρφωση ̟ου ̟ροκαλεί ανεξήγητες τρο̟ές στην ως τώρα 

µαχητική διάθεση του ήρωα.   

• Το χέρι (=̟ροσω̟ο̟οίηση) α̟ό δύναµη κρούσης: «αγνάντευε Αγαρηνό 

κι εγύρευε µαχαίρι» [στ.6], εκ̟ί̟τει σε όργανο ε̟αιτείας: «χαρά δεν του 

’ναι ο ̟όλεµος·  τ’ α̟λώνω του διαβάτη»[στ.7]. 

• Πριν α̟ό τη στιγµή της σταλαγµατιάς εξέφραζε τη ορµή, το σθένος, τη 

γενναιότητα του Πολεµιστή, έδινε δηλαδή ειδικό νόηµα στην ύ̟αρξή του·  
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τώρα κείτεται ̟λήρως α̟οδυναµωµένο, ως ̟ρος τα ̟ιο ̟άνω 

χαρακτηριστικά, και δύναται µόνο να ε̟ιζητεί τη βοήθεια των άλλων. 

• Αυτό το χέρι δεν µ̟ορεί ̟λέον να σηκώσει το βάρος του ̟ολέµου·  δεν 

βρίσκει καµιά σηµασία στον ̟όλεµο.  

• Οι ̟ιο ̟άνω υ̟οτυ̟ώσεις δεν σηµαίνουν άραγε ότι ο ήρωας µεθίσταται α̟ό  

εκείνο το στάδιο της ζωής του, ό̟ου αντλούσε τα νοήµατά του α̟ό τον ̟όλεµο, 

στο στάδιο µιας αργής, βραδυ̟ορούσας και ειρηνικά τα̟εινωτικής ζωής;  

• Ο ̟ολεµιστής, για να ζήσει την ειρηνική του στιγµή, αναγκάζεται  να 

ζητήσει τη βοήθεια των άλλων, ακόµη και µε τη µορφή της ε̟αιτείας. 

• Η µορφή τούτη ̟εριέχει ευτελισµό, καταρράκωση της αξιο̟ρέ̟ειας, 

οδύνη και σε κάθε ̟ερί̟τωση τα̟είνωση, εξουθένωση, δακρύβρεχτη 

αντίδραση [στ.8]. 

• Τα µάτια του τώρα α̟ο̟νέουν κούραση, η ο̟οία είναι σήµα ή ένδειξη 

της δυστυχίας του. Αυτή η δυστυχία δεν έχει αρχή και τέλος, δεν 

̟εριορίζεται στην τυραννία της ανα̟όδραστης στιγµής της ε̟αιτείας και της 

συνακόλουθης εξαθλίωσης, αλλά είναι ̟αρούσα και στον ύ̟νο του: εδώ 

συχνά τον βασανίζουν σκληρά όνειρα, φοβεροί εφιάλτες [στ.9-10]. 

• Οι εφιάλτες οδηγούν τη δυστυχία του ̟έρα α̟ό τα όριά της. Την ίδια 

στιγµή τον γεµίζουν µε α̟έραντο ̟όνο και συνάµα του φέρνουν ξανά 

µ̟ροστά του την Φεγγαροντυµένη·  ακόµη ζωντανεύουν µέσα στα 

σκληρά όνειρά του εκείνες τις οδυνηρές στιγµές, ό̟ου ο  θυµωµένος 

Ποσειδώνας, η φουρτουνιασµένη θάλασσα και τα αστρο̟ελέκια α̟ειλούν 

να ̟νίξουν την κόρη [στ.10-12]. Η κόρη βέβαια στον χρόνο ̟ου 

εξελίσσεται η εν λόγω αφήγηση είναι νεκρή.  

• Εδώ βλέ̟ουµε να συντελείται µια ύψιστη φαντασιακή υ̟έρβαση του 

ρεαλιστικού ̟αρόντος, η ο̟οία, ακόµη και µε τη µορφή του άγριου ή 

του βίαιου, εντάσσεται στο ̟νεύµα της σολωµικής µεταφυσικής.  

• Ο Κρητικός ζει την οριακή του θλίψη·  όταν ε̟ανέρχεται στο χρόνο της 

αφήγησης, όταν συνέρχεται, είναι τόσο ταραγµένος, ώστε να αισθάνεται 

ότι θα σαλέψει ο νους του [στ.13].  
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• Τα όνειρα ήταν τόσο εφιαλτικά, ̟ου ̟ήγαν να τον τρελάνουν. Αλλά 

τότε έρχεται το χέρι, ̟ου δείχνει να έχει κά̟οια «µαγική» ιδιότητα 

εξαιτίας της σταγόνας δακρύου της θεάς, να γαληνέψει το νου του α̟ό 

τους εφιάλτες [στ. 14]. 

• Το χέρι, σε τούτη τη φάση, λειτουργεί ως µια µεταφυσική δύναµη, η 

ο̟οία ενεργο̟οιείται εν είδει α̟ό µηχανής θεού για να τον σώσει. Αξίζει 

εδώ να ̟ροσεχτεί η εναλλαγή ̟ου συµβαίνει στο συµβολικό ρόλο του 

χεριού: στην αρχή το χέρι α̟οδυναµώνεται λόγω της σταγόνας της θεάς 

για να α̟οκτήσει ξανά δύναµη για τον ίδιο λόγο, ώσ̟ου να 

α̟οδυναµωθεί  εκ νέου. 

• Η ̟ρώτη α̟οδυνάµωση κατονοµάζει την κατάρρευση του ήρωα, την 

εξαθλίωσή του, τον εκ̟εσµό του σε ζητιάνο. Η ενδυνάµωση, στη 

συνέχεια, η ανάκτηση των δυνάµεων και η υ̟ερίσχυση του χεριού 

συµβολίζει την ανά-καµψη, την έκλαµψη του ανθρώ̟ου, ο ο̟οίος 

ανέρχεται για λίγο στο βάθρο της µεταφυσικής ουσίας –ας θυµηθούµε εδώ 

τις στροφές 94-95  α̟ό τον Ύµνο στην Ελευθερία.   

στ. 15-22: 

• Ευθύς ως γαληνεύει ο νους, ο Κρητικός ε̟ανέρχεται συνειρµικά στην 

̟ραγµατικότητα: ως ̟ρος την αφήγηση ε̟ιστρέφει στο κανονικό ε̟ί̟εδο, 

εκεί δηλαδή ̟ου ̟άλευε µε τα κύµατα , αλλά και στους µαχητικούς 

αγώνες ̟ου έδωσε στην Κρήτη·  ως ̟ρος όλα αυτά τα γεγονότα-τα δεινά  

̟αρουσιάζεται να τα αντιµετω̟ίζει µε ξεχωριστή δύναµη, µια δύναµη 

̟ου ξε̟ερνά και εκείνη της ̟ρώτης του νιότης. 

• Συνεχίζοντας την αφήγηση ανακαλεί στη µνήµη του σηµαντικές στιγµές 

δράσης α̟ό το σκηνικό της ζωής του. 

• Τι ανακαλεί λοι̟όν στη µνήµη του «τώρα» ο αφηγητής; Ότι διέσχιζε τα 

κύµατα µε ένα χέρι ̟ολύ δυνατό, µε έναν ̟ρωτόγνωρο δυναµισµό, ο 

ο̟οίος ξε̟ερνούσε και αυτόν των χρόνων της νιότης του [στ.15-16].  

• Κατ’ αυτό τον τρό̟ο ε̟ιχειρεί µια αναδροµή στα ̟ρώτα του νιάτα, καθώς 

ε̟ίσης στις ηρωικές µάχες ενάντια στους Αγαρηνούς και στις 
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̟ολύνεκρες συγκρούσεις σώµα µε σώµα γύρω α̟ό το Λαβύρινθο [στ.16-

20].  

• Σε αυτές τις µάχες και τις συγκρούσεις, αν και οι εχθροί ήταν υ̟έρτεροι 

αριθµητικά, οι µαχητές της Κρήτης ε̟έδειξαν αγωνιστικό φρόνηµα και 

̟ολεµική ετοιµότητα. Πολέµησαν ηρωικά και κέρδισαν σηµαντικές 

µάχες. 

• Μετά α̟ό την αναδροµή αυτή στο ̟αρελθόν της Κρήτης, ο ήρωας µας 

ε̟αναφέρει στην ̟άλη του µε τα κύµατα, στη σκηνή του ναυαγίου 

[στ.21-22]:  

• Κολυµ̟άει δυνατά, µε έντονο καρδιοχτύ̟ι εξαιτίας αυτής της 

κο̟ιώδους ̟ροσ̟άθειας [στ.21] αλλά και λόγω της ̟αρουσίας της κόρης 

[στ. 22]. Ο αφηγητής αισθάνεται αυτή την ̟αρουσία ως µια ουσιώδη και 

ολοκληρωµένη σχέση ζωής, γι’ αυτό και α̟οκαλεί την κόρη κυρά του [στ. 

22]. 

στ. 23-56:  

• Ως εδώ η ̟λοκή του α̟οσ̟άσµατος 5 ακολούθησε τα εξής βήµατα:  

1. Α̟ρόσµενη εξαφάνιση της Φεγγαροντυµένης, ό̟ως ήταν και η 

εµφάνισή της. 

2. Ε̟ιστροφή του αφηγητή στο ̟αρόν. 

3. Η αναδροµή του ονείρου, οι εφιάλτες, οι εικόνες της 

θαλασσοταραχής, µετα̟ήδηση του αφηγητή στο µακρινότερο 

̟αρελθόν, µε αναφορά στους αγώνες της Κρήτης ενάντια στους 

Τούρκους. 

4. Ε̟αναφορά της αφήγησης στη σκηνή του ναυαγίου. 

5. Κολύµβηση ̟ρος την ακτή µε ̟ολλα̟λασιασµένες τις δυνάµεις του 

6. Αίσθηση έντονης ̟αρουσίας της κόρης. 

• Η εξαφάνιση της Φεγγαροντυµένης σήµαινε α̟ουσία της ε̟ουράνιας, 

της θείας ο̟τασίας·  στις ̟οιητικές του σηµάνσεις τούτο κατανοείται ως 

εξής: ο αφηγητής, δηλαδή ο ήρωας, στην ̟ορεία του αγώνα του έχασε τη 

δυνατότητα µιας µεταφυσικής διεύρυνσης του ορίζοντα της ζωής του και 
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̟ροσηλώθηκε στις δικές του δυνάµεις για να φτάσει σώος στην ακτή 

µαζί µε την αγα̟ηµένη του.  

• Ο αγώνας του Κρητικού ήταν και ̟αραµένει τιτάνιος. Θα µ̟ορούσε 

λοι̟όν, κατά την ̟οιητική του ανα-̟αράσταση, να εξαντλείται στις 

κο̟ιώδεις ̟ροσ̟άθειες του ήρωα, χωρίς τη µεταφυσική του υ̟έρβαση; 

• Αν συνέβαινε κάτι τέτοιο, θα λογιζόταν α̟οτυχηµένη  η όλη σολωµική 

σύνθεση και ανα-σύνθεση. 

• Γι’ αυτό βλέ̟ουµε την εξαφάνιση της Φεγγαροντυµένης να την 

διαδέχεται µια νέα θεσ̟έσια ̟ρόκληση, την ο̟οία ο ήρωας τώρα τη βιώνει 

ακουστικά: 

• Ένας γλυκύτατος ήχος, άγνωστης ̟ροέλευσης, έρχεται να ε̟ιδράσει στη 

µεγάλη ̟ροσ̟άθεια του ναυαγού. Τον βγάζει α̟ό το ρυθµό του και 

ε̟ιβραδύνει τις κινήσεις του·  το χέρι του βραδυ̟ορεί και δεν είναι σε 

θέση να τον βοηθήσει [στ.23-24]. 

• Ο γλυκύτατος αυτός ήχος ήταν κυριολεκτικά µια µουσική µελωδία, ένας 

µουσικός ήχος ̟ου συνοδεύει τον ναυαγό και τον σαγηνεύει σε βαθµό 

̟ου κατορθώνει να κάµψει την κολυµβητική του δυναµική [στ.23-24]. 

• Στη συνέχεια ο ναυαγός ασχολείται µε την ̟ροέλευση του ήχου·  

̟ροσ̟αθεί να ̟ροσδιορίσει το ̟οιόν και την ̟ηγή του [στ.25-43]. Έτσι 

χρησιµο̟οιεί τρεις α̟οφατικές ̟αροµοιώσεις, δηλαδή ̟αροµοιώσεις 

σχετικά µε το τι δεν είναι ο ήχος εκείνος και, συγκριτικά µε αυτό ̟ου δεν 

είναι, τι ̟ραγµατικά είναι. 

• Ο συγκεκριµένος λοι̟όν µουσικός ήχος δεν είναι φωνή κορασιάς, ήτοι 

ερωτικό τραγούδι κοριτσιού [στ.25-28], δεν είναι κελάηδηµα κρητικού 

αηδονιού [στ.29-34] ούτε ήχος ̟ου βγάζει το σουράβλι [στ.35-42]. 

•  Με τις τρεις αυτές εκδοχές α̟οθεώνεται η οµορφιά της φύσης. Κι όµως 

αυτός ο εξαίσιος ήχος, µε το να µην είναι τί̟οτα α̟ό τα ̟αρα̟άνω, 

σηµαίνει ότι ξε̟ερνά σε αρµονία και αυτή την α̟οθεωµένη οµορφιά της 

φύσης. 

• Κατ’ αυτό τον τρό̟ο, ο Σολωµός δεν αισθητο̟οιεί ̟οιητικά µόνο το τι 

δεν είναι ο ήχος αλλά ̟ροχωρεί δι’ αυτού του τι δεν είναι σε µια εξόχως 
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̟οιητική υ̟οτύ̟ωση σχετικά µε το τι είναι: είναι όλα όσα δεν είναι  µε 

την έννοια ότι η γλυκύτητα αυτού του ήχου στέκεται ̟άνω και α̟ό τους 

̟ιο αρµονικούς µουσικούς ήχους του θνητού, είναι κάτι ανώτερο. 

•  Άρα ̟ρόκειται για έναν α̟αράµιλλο και µοναδικό ήχο ̟ου δεν 

υ̟όκειται σε  ε̟ίγειες µόνο συγκρίσεις [στ.44], γιατί δεν έχει ̟άνω στη 

γη όµοιό του. 

• Εάν συνε̟ώς ο στίχος 43 συνοψίζει αυτό ̟ου δεν είναι ο ήχος, ο στίχος 

44 µας διανοίγει σε µια ̟ρώτη µεταφυσική ένδειξη ότι ο ήχος αυτός 

είναι υ̟έργειος, υ̟ερφυσικός, δηλαδή έχει υ̟ερκόσµιο χρώµα και 

χαρακτήρα. 

• Αυτός όµως ο α̟όκοσµος ήχος δεν µ̟ορεί να ̟ροσδιοριστεί ως ̟ρος την 

̟ηγή του και το ̟οιόν του, ε̟οµένως δεν µ̟ορεί και να ορισθεί, να 

̟ροσδιορισθεί ή να ̟εριγραφεί µε ακρίβεια.  

• Αυτό ̟ου ̟ροσ̟αθεί τουλάχιστον να καταλάβει ο ναυαγός είναι 

ορισµένα βασικά του γνωρίσµατα [στ.45-50]. 

• Στ. 45: ο ήχος δεν αρθρώνεται σε λόγο, γιατί δεν ̟εριέχει λόγια·  ε̟ίσης 

δεν α̟οτυ̟ώνεται ή δεν ̟εριγράφεται µε λόγια. Ήταν ένας ήχος λε̟τός. 

• Στ. 46: δεν ̟ροκαλούσε ή δεν είχε αντίλαλο, ε̟ειδή ήταν υ̟ερφυσικός. 

Στο σχολικό βιβλίο δίνεται µια ερµηνεία στην υ̟οσηµείωση 69 

αµφίβολης ευστοχίας: µιλάει για ήχο ̟ου δεν είχε συνοδεία. Μια τέτοια 

ερµηνεία θα µ̟ορούσε να είναι µερικώς α̟οδεκτή, εάν κατανοούταν 

µεταφορικά ως ήχος ̟ου δεν συνοδευόταν α̟ό αντίλαλο, δηλαδή δεν 

̟αρήγαγε αντίλαλο. 

• Στ. 47: δεν µ̟ορούσε να καταλάβει κανείς αν ερχόταν α̟ό κοντά ή α̟ό 

µακριά. Το υ̟οκείµενο εδώ και στους στίχους 48-49 µεταφέρεται στον 

̟ληθυντικό αριθµό: όχι ήχος, αλλά ήχοι. Τι µ̟ορεί να σηµαίνει αυτό; 

• Μια α̟όλυτα ακριβής εξήγηση δεν είναι δυνατή. Πιθανώς ωστόσο µε 

αυτή την αλλαγή αριθµού ο ̟οιητής να θέλει να τονίσει ̟ώς ο Κρητικός 

άκουγε τον ήχο. 

•  Και αυτή η εξήγηση έχει βάση, γιατί ο Κρητικός, αφότου µαγεύτηκε α̟ό 

τον ήχο, ε̟ηρεάστηκε όχι µόνο στη σωµατική του δύναµη ή ένταση, 
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αλλά και σε όλο τον συναισθηµατικό, ψυχικό και ̟νευµατικό του κόσµο. 

Και αυτό ο κόσµος δεν αφήνει αδιάφορο τον ̟οιητή.  

• Ε̟οµένως ο Κρητικός, ανάλογα µε την κατάσταση ̟ου βρισκόταν, ίσως 

ένιωθε τον έναν ήχο για ̟ολλούς·  ή ακόµη την λε̟τότητα, την ένταση, 

τη δια̟εραστικότητά του, τη διάχυσή του ή την ̟ολυχρωµία του ως 

̟ολλα̟λότητα ήχων. Αυτό εξάλλου ε̟ιβεβαιώνεται και α̟ό τον στίχο 

48 και 50. 

• Στ. 48-49: αυτοί οι ήχοι θα µ̟ορούσαν να µοιάζουν µε τις ευωδιές του 

Μάη  ̟ου ̟ληµµυρίζουν τον αέρα. Έβγαζαν µια γλυκύτατη φωνή 

(φράση του Σολωµού) και ακούγονταν ̟ολύ ευχάριστα, αλλά ήταν και 

ανεκλάλητοι, δηλαδή άρρητοι, άφατοι, έξω α̟ό τα µέτρα του ανθρώ̟ου. 

• ∆εν µ̟ορούσαν να α̟οδοθούν µε ανθρώ̟ινα λόγια ή µε µουσικά 

όργανα, γιατί έρχονταν α̟ό µακριά, είχαν άλλες καταγωγές, άγνωστες 

ή αδιάγνωστες, α̟ρόσιτες  στους κοινούς θνητούς.  

• Να γιατί και ο αφηγητής δεν µ̟ορεί ακόµη να ̟ροσδιορίσει µε ακρίβεια 

την ̟ηγή και την ̟οιότητα του ήχου ως ήχων. Παράλληλα όµως αφήνει 

να διαφαίνεται η υ̟ερφυσική του υφή, η µεταφυσική του διάσταση. 

• Στ. 50: εκείνο ωστόσο ̟ου βιώνει άµεσα ο  αφηγητής, δηλαδή ο 

Κρητικός, είναι η καταλυτική δύναµη αυτού του ήχου, η ο̟οία ξε̟ερνά 

κάθε άλλη ̟αρόµοιας υφής και µοιάζει να αντα̟οκρίνεται ̟ερισσότερο 

στην καταλυτική δύναµη ̟ου ασκεί ̟άνω στους ανθρώ̟ους ο Έρωτας 

και ο Χάρος.  

• Αλλά και τούτη η σύγκριση δεν α̟οδίδει µε ακρίβεια το µεγαλείο και 

τον καταλυτικό χαρακτήρα αυτού του ήχου, αφού και η δύναµη του 

Έρωτα και του Χάρου µόλις και µετά βίας ̟λησιάζει τη δύναµη του 

ήχου. 

• Γιατί ο ̟οιητής εδώ συγκρίνει την καταλυτική δύναµη του ήχου µε εκείνη του 

Έρωτα και του Χάρου; 

• Γενικά, ε̟ειδή ο Έρωτας και ο Χάρος ε̟ηρεάζουν καταλυτικά το 

̟ε̟ρωµένο του ανθρώ̟ου. Πιο ειδικά όµως, ε̟ειδή οι δύο αυτές έννοιες 

λειτουργούν ως νοητές οντότητες για τον Κρητικό: η ψυχή του 
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κυβερνιέται, εξουσιάζεται α̟ό τον Έρωτα για την κόρη, ενώ συγχρόνως 

βασανίζεται και ̟έφτει σε µαρασµό α̟ό τον Χάροντα ̟ου άρ̟αξε την 

αγα̟ηµένη του. 

• Ο Έρωτας για την κόρη είναι η δύναµη ̟ου ωθεί τον ναυαγό να 

ξε̟ερνά, ορισµένες στιγµές, και αυτή τούτη τη θνητή του φύση, να 

αίρεται ̟άνω α̟ό τα συντρίµµια του, να ορθοτοµεί  τον ̟λανταγµένο 

νου του και  να οικειώνεται µε νοητές µορφές µεταφυσικής, αιώνιας 

υφής.  

• Στ. 51-54:  ̟ώς την κατανοεί και ̟ώς την εµ̟ειράται  ̟ρακτικά στην ψυχή  του 

την καταλυτική δύναµη του ήχου ο Κρητικός;     

• Στους στίχους 23-24 δέχθηκε την ε̟ίδραση του ήχου ̟άνω στο σώµα του  

και στην εξωτερική του δυναµική. 

• Εδώ ο ήχος λειτουργεί ως ̟ειρασµός της ψυχής·  κάτι ̟αρόµοιο 

συµβαίνει µε τον Πειρασµό στους Ελεύθερους Πολιορκηµένους, τηρουµένων 

των αναλογιών. 

• Ο ήχος ̟αρουσιάζεται να καταµαγεύει την ψυχή, να την καταθέλγει: 

δείχνει να την εξαρ̟άζει και να βγάζει τον λογισµό του έξω α̟ό τον 

τό̟ο του δράµατος, δραµατο̟οιώντας ακόµη ̟ερισσότερο το όλο το̟ίο: 

• Τον α̟οσ̟ά α̟ό την ̟ροσήλωσή του στα καθήκοντα της στιγµής, α̟ό 

τη συγκέντρωση του νου του στο καθήκον να αντιµετω̟ίσει τις 

καταιγίδες του ουρανού, να ̟αλέψει µε τα κύµατα στη θαλασσα, να 

φτάσει στην ακρογιαλιά και να σώσει την κόρη [στ.51-52]. 

•  Ο Κρητικός καταγοητεύτηκε α̟ό την ανεί̟ωτη γλυκύτητα του ήχου, 

κυριολεκτικά κυριεύτηκε: καθώς τον άκουγε, ένιωθε την ανάγκη να 

α̟οχωριστεί το σώµα του, να εγκαταλείψει την αισθητή του ύ̟αρξη και 

να τον ακολουθήσει [53-54].  

• Προς ̟οια κατεύθυνση να τον ακολουθήσει; Προς έναν νοητό ή µεταφυσικό 

̟ροσανατολισµό. Να ενωθεί µε αυτόν τον ήχο ως την ιδεατή σφαίρα. 

• Στ. 55-56: Ξαφνικά, ό̟ως συνέβη και µε τη Φεγγαροντυµένη, ο ήχος 

χάθηκε α̟ό µόνος του, έ̟αψε να ακούγεται. Τότε ο ναυαγός αισθάνθηκε 

τη φύση να µένει κενή, να χάνει το χρώµα της και τη φωνή της, τη δε 
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ψυχή του να γεµίζει µε θλίψη, γιατί ήταν σαν να έχασε την έξοδο ̟ρος 

την ιδεατή αρµονία ̟ου ο ήχος του υ̟οσχόταν ανε̟αίσθητα. 

• Α̟ό τη µια ̟λευρά άδειασε η φύση, ε̟ήλθε στέρηση, α̟ώλεια·  α̟ό την 

άλλη, και η ίδια η ψυχή του ναυαγού άδειασε και το κενό 

ανα̟ληρώθηκε, γέµισε µε θλίψη και θρήνο. 

• Μέσα α̟ό αυτή τη θρηνώδη αίσθηση της α̟ώλειας και της ̟λήρωσης 

του εαυτού του, ο ναυαγός στρέφει ξανά το ενδιαφέρον του στην 

αγα̟ηµένη του. 

• Στ. 56-57: ̟ώς εκδήλωσε το ενδιαφέρον του συγκεκριµένα και ̟οιες 

άλλες κινήσεις έκανε ή τι βίωσε ενδιάµεσα ο ναυαγός µέχρι να φτάσει 

στην ακτή, δεν µας το λέει ο αφηγητής. 

• Η αφήγηση κλείνει α̟ότοµα: ο ναυαγός φτάνει στη στεριά και α̟οθέτει 

µε χαρά την αγα̟ηµένη του, ώσ̟ου να διαγνώσει ότι ήταν ̟εθαµένη.  

• Η χαρά για την αγα̟ηµένη του εντάσσεται στην εννοιολογική τάξη του 

Έρωτα και η βεβαίωση του θανάτου στην εννοιολογική τάξη του Χάρου 

̟ου ανέφερε ̟ιο ̟άνω ο ̟οιητής. 

• Έρως και Θάνατος ηχούν ως ̟ε̟ρωµένο για τον Κρητικό και 

γενικότερα για τον άνθρω̟ο: 

• Ο Έρως για την κόρη γέµισε τη ζωή του Κρητικού µε νόηµα και µε 

̟ερι̟έτεια, τη στιγµή µάλιστα ̟ου δεν του είχε α̟οµείνει τί̟οτε άλλο 

στον κόσµο ̟αρά να ε̟ιλέξει ανάµεσα στα εξής: να στέκεται αδρανής, 

ολοµόναχος στο κέντρο αυτού του κόσµου και να θρηνεί για τις 

συµφορές της ̟ατρίδας και της ζωής του ή να  αγωνίζεται µε σθένος 

ανάµεσα στο Μηδέν και το Είναι. 

•  Παρόµοια σκέ̟τεται ο Σολωµός και στους Ελεύθερους 

Πολιορκηµένους: αγά̟η κι έρωτας καλού τα σ̟λάχνα µου τινάζουν– τα 

σ̟λάχνα µου κ’ η θάλασσα ̟οτέ δεν ησυχάζουν. 

• Ενόσω ο Κρητικός αγωνίζεται ερωτικά ενάντια στις δυστοκίες ή τις 

αντιξοότητες της ζωής  κατορθώνει να νιώσει, έστω και για λίγο, µια 

υ̟έρβαση του ασήµαντου, του φθαρτού, του ̟ερατού και να ρίξει µια 

νοητή ή ιδεατή µατιά ̟ρος το α̟έραντο, το άφθιτο, το αιώνιο. 
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• Η ιδεατή οικείωση µε το άφθιτο ̟ροκύ̟τει, κατά την ως άνω 

̟αρακολούθηση της αγωνιστικής διαδροµής του Κρητικού, ως Θάνατος 

του φθαρτού, δηλαδή ως υ̟έρβαση των ορίων του τελευταίου και ως 

̟οιητική-νοητή ανάβαση ή καλύτερα µετάσταση σε κάτι το υ̟έργειο, το 

υ̟εραισθητό, το ιδεατό.  

• Κατά το ως άνω το ̟νεύµα, αυτό το είδος του θανάτου µοιάζει µε «το 

γέρµα του ήλιου και όχι µε τον κοινό θάνατο του ̟αραφουσκωµένου βατράχου». 

Αυτός ο θάνατος ε̟έρχεται ως τραγικότητα της ζωής, δηλαδή ως 

ε̟ίγνωση ότι η εκάστοτε αυθεντική ολοκλήρωση ̟ου ε̟ιδιώκεται εν ζωή 

δεν κλείνεται στα µέτρα του ανθρώ̟ινου νου.  

 

3. Αισθητικές και άλλες γενικά για το έργο και την τεχνική του 

̟αρατηρήσεις 

• εκφραστικά µέσα 

–µεταφορές: στ. 1, 9, 10, 11, 18, 20, 24, 29, 31 (γλυκάδα), 33, 35,  40 

(θεϊκιά Πατρίδα), 49. 

–̟αροµοιώσεις: 2 (εµοιάζαν ..), 25-42. 

–̟ροσω̟ο̟οιήσεις: 9 (και µεταφορά), 12, 23-24, 34 (η αυγή ακούει), 38, 

40 (η ̟ατρίδα), 46, 51-54 (ο ήχος ̟ροσω̟ο̟οιείται) 

–αντίθεση: 55-56,  58.  

–αναδί̟λωση: 24 (ηχός …) 

 –Πολυσύνδετο: στ. 25-28, 52. 

 –Συνεκδοχή (µέρος αντί του όλου): στ. 5-7, 9. 

 –Σχήµα κατά το νοούµενο: στ. 14-15 (την ̟αλάµη …αυτό). 

  –Περίφραση: στ. 26, 37. 

  –Χιαστό: στ. 28.  

• αφηγηµατικά στοιχεία 

–ε̟ινοηµένος αφηγητής σε όλο το ̟οίηµα α̟ό την αρχή ως το τέλος. 

–χαλαρή σύνδεση της αφήγησης µε ̟ραγµατικά γεγονότα. 

–αφηγητής δραµατο̟οιηµένος. 
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–η αφήγηση δεν είναι χρονολογική, αλλά µια ̟ορεία αφήγησης ̟ου 

διακό̟τεται .α̟ό αναδροµικές και ̟ροδροµικές αφηγήσεις. 

– αναδροµική αφήγηση. 

– αφηγηµατικό κενό. 

• Μονόλογος 

–δραµατικός µονόλογος του αφηγητή. Ε̟ίσης ενσωµατωµένος διάλογος 

µε τη Φεγγαροντυµένη, µε τις ψυχές των νεκρών. 

• Μια εκδοχή για τη µορφή της Φεγγαροντυµένης: 

1. Η µορφή της Φεγγαροντυµένης α̟οτέλεσε και α̟οτελεί διαρκές 

αντικείµενο συζήτησης ανάµεσα στους µελετητές του Σολωµού. Α̟ό 

τις ερµηνείες ̟ου δόθηκαν άλλες είναι ̟ερισσότερο εύστοχες, άλλες 

λιγότερο·  υ̟άρχουν και ορισµένες ερµηνείες ̟ου δείχνουν να µην 

έχουν έρεισµα.  

2. Σύµφωνα µε τον Στ. Αλεξίου (∆. Σολωµού: Ποιήµατα και Πεζά. 

Εκδόσεις Στιγµή 2007, σ. 45), «η Φεγγαροντυµένη στον «Κρητικό» 

είναι η ψυχή της νέας τη στιγµή του θανάτου της». Πρόκειται για 

µια ερµηνεία, η ο̟οία δεν µ̟ορεί να υιοθετείται αβασάνιστα και να 

α̟ορρί̟τονται άλλες. Καλή ̟ροϋ̟όθεση για σωστή ερµηνεία είναι 

να λαµβάνονται υ̟όψη οι όλες εκείνες οι ̟ροτάσεις ̟ου 

στηρίζονται τόσο στα συµφραζόµενα του κειµένου όσο και στις 

βαθύτερες ιδέες του Σολωµού.  

 

• Η οργάνωση της αφήγησης 

Στο ̟αρόν α̟όσ̟ασµα, η οργάνωση της αφήγησης στηρίζεται στα 

̟αρακάτω ε̟εισόδια: 

1. Η εξαφάνιση της Φεγγαροντυµένης και η συνακόλουθη α̟ογοήτευση 

του Κρητικού. 

2.  Η αδυναµία κολύµβησης του Κρητικού. 

3.  Η αναδιοργάνωση των δυνάµεών του: δυναµική κολύµβηση, αναδροµή 

σε αγώνες στην Κρήτη, σε συγκρούσεις µε τους Αγαρηνούς. 

4. Το άκουσµα του γλυκύτατου ήχου. 
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5. Η άφιξη στη στεριά, η σωτηρία του Κρητικού, ο θάνατος της αγα̟ηµένης 

του. 

• Εικονο̟λασία 

– εξαφάνιση Φεγγαροντυµένης. 

– σταλαγµατιά α̟ό δάκρυ. 

– αστρο̟ελέκι ̟ου ̟έφτει, µανιασµένη θάλασσα. 

– η εικόνα µε την ο̟οία ̟αρουσιάζεται το ερωτικό τραγούδι κοριτσιού. 

– η εικόνα µε το κελάηδηµα, µε τη µουσική α̟ό το σουραύλι. 

– η καταµατωµένη ̟ατρίδα κ.λ̟. 

• Η αγά̟η ̟ρος την ̟ατρίδα 

 στ. 6, 17-20, 36-42  

• Η ̟αρουσία της φύσης 

–∆εσ̟όζει η σχέση φύσης–ανθρώ̟ου. 

– η σχέση είναι αντιθετική: η φύση αντιµάχεται τον ήρωα στην 

̟ροσ̟άθειά του να σωθεί είτε µε αρνητικές όψεις: θαλασσοταραχή  είτε 

µε θετικές όψεις: Φεγγαροντυµένη, γλυκύτατος ήχος. 

– Ε̟ίσης, η φύση αφαιρεί τη ζωή της κόρης. 

• Ήχοι, Φωτισµοί-Χρώµατα 

Ήχοι: στ. 11, 21, 24, 25-42. 

 Φωτισµοί-Χρώµατα: στ. 7-8, 26, 33-34, 37, 42. 

• Αναδροµές 

–στ. 6, 15-20, 35-42. 

 

 

   

 


