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Διονύσιος  Σολωμός, Ο Κρητικός    

Ο Σολωμός θεωρείται από τους κορυφαίους ποιητές όχι μόνο της Επτανησιακής αλλά 
και ολόκληρης της νεοελληνικής ποίησης. 

Τα γνωρίσματα της Επτανησιακή ποίησης ως προς το περιεχόμενο είναι η λατρεία  της 
θρησκείας, της πατρίδας, της γυναίκας και της φύσης. Ως προς τη μορφή είναι η 
προσήλωση στη  δημοτική γλώσσα. 

Το έργο του Σολωμού διακρίνεται σε τρεις φάσεις:  
Α’ φάση:  Ο Σολωμός έμαθε τα πρώτα γράμματα στο νησί του,  αλλά σε ηλικία δέκα 

χρονών πήγε για σπουδές στην Ιταλία, ως το 1818, οπότε και επιστρέφει στην πατρίδα. Την 
περίοδο της παραμονής του στην Ιταλία καταπιάστηκε με την ποίηση αλλά στα ιταλικά. 
Γυρίζοντας στην πατρίδα όμως αφήνει τους εύκολους ιταλικούς στίχους,  για ν’  αφοσιωθεί 
ολοκληρωτικά στην ελληνική ποίηση. Οι πρώτες προσπάθειες του να γράψει ποίηση 
ξεκινούν από έναν διάλογο προς την τοπική παράδοση Στην περίοδο αυτή ανήκουν 
ποιήματα όπως Η Αγνώριστη,  Η Ξανθούλα,  Η Τρελή Μάνα και τον ποίημα που τον 
καθιέρωσε,  ο Ύμνος εις την Ελευθερία (Μάιος του 1823). 

Β’ φάση (1823 – 1833):  Είναι μια δεκαετία γόνιμη και δημιουργική,  αφού ο Σολωμός 
ξεπερνά το στάδιο του αυτοσχεδιασμού. Ο ποιητής αναπτύσσει έναν πλουσιότερο και πιο 
ουσιαστικό διάλογο με την παράδοση που έχει δύο σκέλη.  Το ένα αντιπροσωπεύει μια 
θεμελιώδη επιλογή του Σολωμού, που είναι η θεωρητική υπεράσπιση της ζωντανής γλώσσας 
του λαού ως γραπτής γλώσσας του έθνους (Διάλογος,  1824).  Το άλλο αφορά την 
επαναστατική ιδεολογία που ο Σολωμός θεμελιώνει πάνω στην έννοια της ελευθερίας. Το 
δίδυμο ελευθερία και γλώσσα συνιστά κεντρικό σημείο ιδεολογικής αναφοράς για το 
πνευματικό κίνημα που θα ονομαστεί αργότερα Επτανησιακή σχολή. Οι εκτενέστερες και 
σπουδαιότερες συνθέσεις της περιόδου έχουν ως αντικείμενα αναφοράς γεγονότα, 
πρόσωπα και πλευρές της σύγχρονης ιστορικής πραγματικότητας και κατ’ εξοχήν της 
Επανάστασης. Ο Ύμνος εις την Ελευθερία, οι ωδές εις το θάνατο του Λόρδου Μπάυρον και 
του Μάρκου Μπότσαρη, Η Δόξα των Ψαρών, ο Λάμπρος, η Γυναίκα της Ζάκυθος 
αποδεικνύουν ότι ο Σολωμός θέτει πλέον σταθερά τη μούσα του στην υπηρεσία της εθνικής 
υπόθεσης. Στο έργο του η ελευθερία αναδεικνύεται σε πρώτιστη νεοελληνική αξία: Ελλάδα 
και Ελευθερία είναι μια ταυτότητα, Ελλάδα και σκλαβιά είναι μια αντίφαση 

Γ’ φάση (1833-1857):  Η περίοδος της ωριμότητάς του,  που αρχίζει στα 1833  με το 
συνθετικό ποίημα Ο Κρητικός, συνδέεται με τη μελέτη της Κρητικής λογοτεχνίας του 16ου και 
17ου αιώνα και κυρίως με τον Ερωτόκριτο. Άλλα έργα της περιόδου είναι οι Ελεύθεροι 
Πολιορκημένοι (1830- 1857) κι ο Πόρφυρας. (1849). Εφαρμόζει μια ιδιότυπη τεχνική στη 
σύνθεση των μεγάλων έργων.  Στιχουργεί μόνο τα λυρικά μέρη της σύνθεσης και 
αποκρυσταλλώνει   μια σειρά λυρικές ενότητες με πλήρες νόημα και αισθητική αυτοτέλεια. 
Κοντά σ’ αυτές συνθέτει ένα πλήθος αυθύπαρκτους στίχους, εκφραστικά στερεότυπα, 
λογότυπους και φόρμουλες, που χάρη στην αυτοτέλειά τους μπορούν να αποτελέσουν 
μονάδες συνθετικής επεξεργασίας. Η διαδικασία αυτή είναι αντίστοιχη με το μηχανισμό 
παραγωγής των δημοτικών τραγουδιών,  όπου ο κάθε τραγουδιστής συνδυάζει με το δικό 
του τρόπο θέματα, στίχους και φόρμουλες που έχει κληρονομήσει από την προφορική 
ποιητική παράδοση. Στα έργα αυτής της περιόδου υπάρχει μια αντίληψη αρμονίας και 
ισοδυναμίας των δυο πόλων: φύση = πολιτισμός:  1.  Η φύση εκπέμπει ένα ακαταμάχητο 
κάλεσμα ευδαιμονίας και καθιστά τη ζωή μέγιστο αγαθό 2.  Η φύση ενδοκοσμικός 
παράδεισος, προβάλλει τη ζωή ως κατεξοχήν περιοχή πληρότητας και μακαριότητας. Η 
βαθιά ανταπόκριση ανάμεσα στον άνθρωπο και τη φύση,  που φτάνει ως την πλήρη 
“ερωτική” ένωση. 3. Η ταυτότητα κάλλους – αγαθού, ομορφιάς και καλοσύνης, αισθητικών 
και ηθικών αξιών.  4.  Το θέμα της φεγγαροντυμένης κορασιάς,  που ορίζει τη φύση ως το 
χώρο του μυστηρίου και του θαύματος 5.  Ορισμένες φορές η σχέση του ανθρώπου με τη 
φύση από θετική μετασχηματίζεται σε αρνητική και υπακούει στο σχήμα: θετική σχέση – 
αρνητική λειτουργία.  

Γενικά τα θέματα που απασχολούν το Σολωμό την εποχή που γράφει τον  Κρητικό  είναι 
τα εξής:  

¨ Η φύση και ο άνθρωπος.  
¨ Ο θάνατος και η θρησκεία.  
¨ Ο έρωτας και η αγνότητα.  
¨ Η πατρίδα, η ελευθερία, το ωραίο. 
¨ Τα όνειρα και τα οράματα. 
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Κρητικός ( 1833) 
 

Στοχασμοί του Σολωμού για τον “Κρητικό” 
“Κοίταξε το καθετί να είναι σύντομο και βαθύ στο αποτέλεσμα, υποτάζοντας τα μέρη στο γενικό 

αποτέλεσμα. Σύντομη η τρικυμία, η γαλήνη, η οπτασία, η ομιλία, τα δάκρυα. Να βάλεις όμως εκτενή 
την έκβαση. Έκβαση η μουσική που ακούει καθώς πλησιάζει στ’ ακρογιάλι – περισσότερο εκτενής η 
παρένθεση για τη σάλπιγγα. Η έκτασή τους όμως να μην εξαρτάται από το υλικό στοιχείο των εικόνων 
και από τα αισθήματα∙ αντίθετα, αυτά να επηρεάζονται από τη φυσική σφοδρότητα της έκβασης. Η 
σύντομη ή η εκτενής ανάπτυξη δεν είναι υπόθεση υλική, αλλά ψυχολογική. 
Μια ισορροπία δυνάμεων ανάμεσα στην ψυχή του ναυαγού, μεστή από μια μεγάλη στιγμή της Ιδέας, 
μαγευτική. Θαρρώ πως εδώ πολύ φυσικά βαθαίνει η αυλακιά ενός μεγάλου ποιήματος.  Η αληθινή 
δύναμη, που μπαίνει σε δοκιμασία από τη συφορά, κι η άλλη, ντυμένη μ’ ένα μάγιο που κάνει 
πικρότερο το χαμό. Πεδίο δοκιμασίας είναι η ζωή (εδώ γραμμές σύντομες και βαθιές για να δοθεί το 
βάθος όλου του ποιήματος και να φανεί ο δυνατός χαρακτήρας του Κρητικού). Πεδίο δοκιμασίας είναι η 
ζωή∙ το ξέρω∙ μα η ψυχή μου είναι βαθιά και έχει γεμίσει από πόνο.” 

Λίνος Πολίτης, Τα χειρόγραφα του Σολωμού. Ένας θησαυρός που σώθηκε, στον τόμο Γύρω στο 
Σολωμό 

 
Είναι το  πρώτο από τα μεγάλα έργα του. Μας έχει παραδοθεί  σαν απόσπασμα, αλλά 

αυτό είναι φαινομενικό μονάχα. Ο Σολωμός ακολουθώντας τη συνήθεια της εποχής, είχε 
σκοπό να γράψει ένα ποίημα επικολυρικό, που όμως ποτέ του δεν τελείωσε. Ο Κρητικός θα 
ήταν ένα επεισόδιο αυτού του ποιήματος. Το επεισόδιο αυτό όμως αποτελεί ένα ποίημα 
αυτοτελές και πέρα ως πέρα ολοκληρωμένο.  Οι στίχοι του πρώτου αποσπάσματος είναι 
τυπικοί στίχοι αρχής, ο τελευταίος στίχος  επίσης δίνει το τέλος. Όλο το ποίημα κατέχεται 
από ένα  κεντρικό θέμα,  που  παρουσιάζει απόλυτη συνοχή.  Ό,τι είχε να πει ο ποιητής το 
λέει και το ολοκληρώνει στο ποίημα έτσι όπως το έχουμε. Η λυρική του ουσία 
ολοκληρώνεται και δεν έχει κανείς την εντύπωση ότι λείπει τίποτα.  Μπορεί η αρχική του 
πρόθεση να ήταν να διηγηθεί όλες τις περιπέτειες του ήρωα έως το κεντρικό επεισόδιο του 
ναυαγίου, αλλά τη διήγηση αυτή δεν την επιχείρησε ποτέ. Και ο αριθμός 18 είναι απλώς μια 
ένδειξη, είναι καθαρά συμβατικός, μια δήλωση πως πριν από την ενότητα αυτή θα πρόσθετε 
κι άλλες. 

 
Δομή- Ενότητες:  
Βλ. σχολικό βιβλίο σελ. 287 
 
 
Αφηγηματική τεχνική:   
 Το ποίημα αρχίζει  in medias res και μεταφέρει στο παρόν του αφηγητή περιστατικά 

που έχουν ήδη συμβεί.  Η επιθυμία του ποιητή είναι το ποίημα να αρχίζει απότομα (ex  
abrupto)  για να προκαλεί έντονα συναισθήματα, αλλά και διαγράφοντας επαναληπτικά μια 
κίνηση μπρος πίσω, ως να ήθελε να αποδώσει αφενός την κίνηση της ταραγμένης θάλασσας 
(εξωτερική αναταραχή), αφετέρου τις έντονες ψυχικές εναλλαγές του ήρωα-αφηγητή 
(εσωτερική ταραχή). Έτσι,  η αφήγηση δεν προχωρά ευθύγραμμα, αλλά διακόπτεται 
συνέχεια από αναδρομές και προβολές. Μέσα από την αφήγηση  του κεντρικού επεισοδίου ο 
ποιητής φροντίζει έντεχνα, με αναδρομές στο παρελθόν και ανοίγματα στο μέλλον 
(πρόδρομες αφηγήσεις),  να υφάνει ολόκληρη  την ιστορία του ήρωα πριν και μετά το 
ναυάγιο.  Οι αναδρομές μας βυθίζουν στο παρελθόν,  πίσω από το χρόνο της σύνθεσης και 
πίσω από τα χρονογραφικά διατεταγμένα θέματα, που είναι το ναυάγιο, η νηνεμία, η 
εμφάνιση της Φεγγαροντυμένης,  η διάχυση του γλυκύτατου ηχού,  η άφιξη του ήρωα στο 
γιαλό, ο θάνατος της κόρης. Αντίθετα, οι προβολές μας βγάζουν μπροστά και πάνω από το 
κλειστό κύκλωμα των βασικών επεισοδίων, ενώνοντας το αφηγούμενο παρελθόν με το 
αφηγηματικό παρόν στο πρόσωπο του Κρητικού.   Η ενότητα 19,  με το θέμα της έσχατης 
κρίσης, υπερβαίνει το φυσικό χώρο και χρόνο, προβάλλοντας τη μεταφυσική εποχή του 
ποιήματος.  Έτσι ο μύθος αναπτύσσεται σε 4 χρονικά επίπεδα ή σε τέσσερις εποχές κατά τον 
Δ. Μαρωνίτη: 

1ο : Με γραμμική κίνηση του χρόνου καλύπτονται τα επεισόδια   του ναυαγίου και της 
θαυμαστής εμπειρίας (κύρια αφήγηση) 

2ο: Οι μνήμες: η προϊστορία του ήρωα στην Κρήτη (βιογραφία του Κρητικού-αναδρομές 
στο παρελθόν) 

3ο: Όψιμος χρόνος, πολύ μετά το ναυάγιο και το χαμό της κόρης: ο Κρητικός, 
πρόσφυγας πλέον και ζητιάνος,  διάγει τον βίο του με μόνη παρηγοριά την ποιητική 

http://eirinipax.wordpress.com/2010/10/11/%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%87%ce%b1%cf%83%ce%bc%ce%bf%ce%af-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%83%ce%bf%ce%bb%cf%89%ce%bc%ce%bf%cf%8d-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf%ce%bd-%ce%ba%cf%81%ce%b7%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c/
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προσφορά. Ουσιαστικά η εποχή αυτή συνιστά το χρόνο της ποιητικής δημιουργίας, το παρόν 
της αφήγησης. (πρόδρομες αφηγήσεις) 

4ο: Ζωή μεταφυσική: ο οραματισμός της έσχατης Κρίσης (πρόδρομη αφήγηση) 
Οι τέσσερις αυτές εποχές στρέφονται όλες γύρω από τον άξονα της δοκιμασίας: 

πολεμικοί αγώνες, ξεκλήρισμα φαμίλιας, απώλεια συντρόφων, λαβωματιές, εκπατρισμός, 
ναυάγιο, χαμός της κόρης, έσχατη κρίση και συντέλεια του κόσμου. Γενικά θα λέγαμε ότι 
στον Κρητικό παρουσιάζονται οι αναβαθμοί από δυσκολίες που περνάει ο άνθρωπος, τόσο 
στο δρόμο της απλής επιβίωσης όσο και στην πορεία του για πνευματική ολοκλήρωση και 
σύλληψη ανώτερων ηθικών στόχων. 

Η αφηγηματική τεχνική του Σολωμού δεν είναι απλή. Ο αφηγητής στον όψιμο χρόνο της 
αφήγησης γνωρίζει ότι η κόρη έχει πεθάνει. Δεν ξεκινά όμως από εκεί, αλλά από το χρόνο 
του ναυαγίου.  Η οπτική γωνία του αφηγητή για τα γεγονότα του επεισοδίου είναι ίδια με 
του ήρωα, ο οποίο δοκιμάζεται στη θάλασσα. 

 
Το ποιητικό είδος 
Το ποίημα παρουσιάζεται ως δραματικός μονόλογος του  ποιητικού προσώπου,  το 

οποίο μας αφηγείται σε πρώτο πρόσωπο λυρικά την τελευταία και καίρια δοκιμασία της  
ζωής του.   

Μπορεί να χαρακτηριστεί και μονόδραμα, με την έννοια ότι είναι η αναπαράσταση ενός 
δράματος με ένα χαρακτήρα.  

Θα μπορούσε να χαρακτηριστεί  και δραματοποιημένη πρωτοπρόσωπη αφήγηση, όπου 
ο ήρωας αναπολεί και αφηγείται τη δραματική  του περιπέτεια κι όπως την αναπολεί,  δια 
στόματος του ποιητή, φιλοσοφεί. Γι’ αυτό και θα μπορούσε να θεωρηθεί ένας πολυεπίπεδος 
απόλογος, 

 
 
Μορφή: Επιχειρεί τη σύνθεση ποικίλων εκφραστικών τρόπων:  
1. αφηγηματικός-επικός: Από την αρχή ως το τέλος μιλάει ένας επινοημένος 

αφηγητής-ήρωας, δραματοποιημένος και αυτοδιηγητικός, με εσωτερική 
εστίαση, στοιχείο που προοικονομεί τη σωτηρία του από το ναυάγιο. Παρ’ όλο 
που η ιστορίας του απέχει χρονικά από τα εξιστορούμενα, ο ίδιος φαίνεται να 
ξαναζεί με την ίδια ένταση τις παλιές δοκιμασίες του. Έτσι ο λόγος του, βαθιά 
βιωματικός και συγκινησιακός, συμπλέκει τα επίπεδα της αφήγησης και 
εστιάζει προς τα γεγονότα με τρόπο απόλυτα εσωτερικό.  (βλ.  αφηγηματική 
τεχνική) 

2. λυρικός: ο αφηγητής εξωτερικεύει τον εσωτερικό του κόσμο, τα συναισθήματά 
του, χρησιμοποιεί πολλά σχήματα λόγου κι έναν ιδιαίτερα μουσικό στίχο. 

3. δραματικός: δραματικό στοιχείο είναι ο μονόλογος, η σκηνοθεσία, η 
αποστροφή σε υποτιθέμενο ακροατήριο, ο διάλογος με τις ψυχές των νεκρών. 

 
 
Στίχος 
Είναι γραμμένο σε δεκαπεντασύλλαβα ομοιοκατάληκτα δίστιχα. Κάθε στίχος έχει 

ολοκληρωμένο νόημα και το β΄ ημιστίχιο ή επαναλαμβάνει ή συμπληρώνει ή προεκτείνει  το 
νόημα  του α΄ ή κάνει μια αντίθεση. Ο στίχος συγγενεύει με το δεκαπεντασύλλαβο της 
κρητικής λογοτεχνίας και κυρίως του Ερωτόκριτου.  

 
      Αφηγηματικά  μοτίβα: 

o το μοτίβο του τρία. 
o Το μοτίβο της δοκιμασίας. 
o Το μοτίβο της αντίθεσης. 
o Το μοτίβο της φωτιάς. 
o Το μοτίβο της Φεγγαροντυμένης (βλ. σχολικό βιβλίο, σελ 289-290) 

 
 
Επιρροές και πηγές έμπνευσης του Σολωμού: 

§ Οι σπουδές στην Ιταλία και η επαφή του με τον δάσκαλο Rossi 
§ Κλασικά έργα παλαιών αλλά και σύγχρονων του συγγραφέων (Όμηρος, 

Πλάτωνας, Αριστοτέλης, Πίνδαρος, Βιργίλιος, Δάντης, Πετράρχης κ.ά.) 
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§ Κοινωνικά και πνευματικά κινήματα της εποχής του (διαφωτισμός, 
φιλελευθερισμός, δημοτικισμός) 

§ Το ξέσπασμα της Ελληνικής Επανάστασης 
§ Κρητική λογοτεχνία (Ερωτόκριτος, Ερωφίλη) 
§ Η δημοτική ποίηση 
§ Η ποίηση του Ι. Βηλαρά και του Αθ. Χριστόπουλου 
§ Τα ιερά κείμενα 
§ Ρομαντισμός  
§ Κλασικισμός  
§ Γερμανική φιλοσοφία (ιδεαλισμός του Σίλλερ-Υψηλόν) 
  
Συνοπτικά, στο έργο ανιχνεύονται τα κύρια χαρακτηριστικά των ρομαντικών: 

¨ Η αξιολόγηση της φαντασίας ως δημιουργικής έκφρασης του κόσμου. 
¨ Οι αποκαλυπτικοί οραματισμοί ως μηχανισμοί εξερεύνησης του 

υπερφυσικού 
¨ Το φαινόμενο της συναισθησίας και η συμπλοκή πραγματικών και 

φανταστικών επεισοδίων. 
¨ Τα σκηνοθετικά μοτίβα:  η φεγγαρόλουστη νύχτα και το απόλυτο φως,  η 

τρικυμία ως φυσική απειλή και ως ψυχική αναταραχή, οι ιδανικές μορφές 
και οι απόκοσμοι ήχοι ως εκφράσεις της Ιδέας. 

¨ Η τάση προς την αποσπασματικότητα 
¨ Η γοητεία των περασμένων και της παράδοσης 
¨ Η λατρεία του απλού  και του φυσικού, της ομορφιάς και της ελευθερίας. 
¨ Η μελωδικότητα της ποιητικής έκφρασης. 
¨ Οι οπτασίες κυρίως της νεκρής αγαπημένης σε όνειρο ή όραμα. 
¨ Το μοτίβο της μεταμόρφωσης της ψυχής. 
¨ Ένας πανθεϊσμός της Φύσης: Θεός και φύση ταυτίζονται, όλα τα όντα 

μετέχουν στη θεία ουσία. 
¨ Η φύση ως προαιώνια Μεγάλη Μητέρα. 
¨ Η έλξη των σωμάτων και η λυτρωτική ένωση ανθρώπου φύσης. 

 
Γ.Μ. Αποστολάκης, Η ποίηση στη ζωή μας 
Κώστας Γεωργουσόπουλος, Ο Ήχος της Κίνησης στη Στιχουργία του Σολωμού, περ. Η Λέξη, αρ. 142 
Ερ. Καψωμένος, Ο Σολωμός και η ελληνική πολιτισμική παράδοση, Αθήνα 1998 
Π. Μάκριτζ, Διονύσιος Σολωμός, Καστανιώτης, 1995 
Δ.Ν. Μαρωνίτης, Οι εποχές του Κρητικού, Στιγμή Αθήνα, 1986 
Λίνος Πολίτης, Γύρω στο Σολωμό, ΜΙΕΤ, Αθήνα, 1985 
Αν. Μπιτσάνη, «Ο Κρητικός» του Δ. Σολωμού: ερμηνευτική προσέγγιση και διδακτικές προτάσεις, περ. 

Φιλόλογος, τ. 125 
Περ. Φιλολογική, τ. 94, Αφιέρωμα στον Κρητικό του Δ. Σολωμού. 
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Ενότητα Α΄ 
Απ. 1 [18], στ.1 :  αφήγηση σε α΄ πρόσωπο και προσδιορισμός του χώρου.  Ο 

αφηγητής-ήρωας βρίσκεται μεσοπέλαγα, αρκετά μακριά από την ακτή, προφανώς 
μετά το ναυάγιο του πλοίου του, για το οποίο δε γίνεται καμιά αναφορά στο 
ποίημα. Ο στίχος είναι χωρισμένος σε δυο άνισα ημιστίχια. Η πρώτη λέξη αποτελεί 
το α΄ ημιστίχιο και  ορίζει αισθητηριακά το αντικείμενο της ενέργειάς του, ενώ στο 
β΄ ημιστίχιο ορίζεται το αποτέλεσμα της παρατήρησής του. Τα οκτώ άλφα που είναι 
συσσωρευμένα στο στίχο καθορίζουν την μακρά απόσταση και φανερώνουν την 
αγωνία του αφηγητή για τη μακρινή απόσταση. Η χασμωδία μεταξύ όγδοης και 
ένατης συλλαβής δίνει την εντύπωση ενός αγεφύρωτου κενού, αλλά η έκθλιψη στο  
τ’  ακρογιάλι δημιουργεί μια ψευδαίσθηση πλησιάσματος. 

Στ. 2: προσδιορισμός του χρόνου: νύχτα.  Ο ναυαγισμένος Κρητικός κάνει μια 
ευφημιστική επίκληση στο αστροπελέκι, ένα φυσικό φαινόμενο από τη φύση του 
δεν είναι καλό, αλλά που τη συγκεκριμένη στιγμή του φάνηκε ευνοϊκό εξαιτίας της 
λάμψης που έδωσε στη νύχτα. Αποδίδει στο αστροπελέκι ανθρώπινες ή θεϊκές 
ιδιότητες. 

Στ. 3-4: το  τέσσερα συνολικά αστροπελέκια που έπεσαν μοιάζουν να ήταν το 
τέλος της τρικυμίας. 

Στ. 5-6:  τα στοιχεία της φύσης  αποδεικνύονται  άπειρες φορές πιο ισχυρά κι 
ανώτερα από το πιο δυνατό ανθρώπινο σώμα. Παρατηρούμε τους πληθυντικούς 
(πέλαγα, ακρογιαλιές, βουνά) που υπογραμμίζουν την απεραντοσύνη της πλάσης. 

Απ. 2 [19], στ. 1: Μεταφερόμαστε στο παρόν της αφήγησης: αποστροφή σε ένα 
υποθετικό ακροατήριο. Πριν  καλά – καλά αρχίσει τη διήγησή του, διακόπτει το 
λόγο του, για να μας βεβαιώσει ότι αυτά που πρόκειται να πει είναι απόλυτα 
αληθινά. Φοβάται μήπως δεν τον πιστέψουν ότι δοκίμασε όλες αυτές τις 
μεταφυσικές εμπειρίες. 

Στ. 2-4: Ο όρκος γίνεται όχι στα συνηθισμένα κι από την παράδοση ιερά, παρά 
στα πραγματικά περιστατικά της ζωής του. Πρόκειται για εκκλήσεις εμπίστευσης 
που προοικονομούν εδώ καίρια σημεία της αφήγησης. 

Στ.  5:  μόλις τη θυμήθηκε  την κόρη πεθαμένη (συνειρμικά από τον στ.  4),  
ταράζεται ολόκληρος ο Κρητικός. Η παλιά αγάπη ξυπνά μέσα του και ξεσπά μ’  όλη 
την ορμή. Η ιστορία σταματά. Φωνάζει ο Κρητικός να χτυπήσει η σάλπιγγα της 
Δευτέρας Παρουσίας κι ο ταραγμένος νους του βλέπει την ευχή του να πιάνει στη 
στιγμή.  Όπως στο [18]  στ.  2,  έτσι κι εδώ ο χώρος ανοίγει ύστερα από πρόκληση 
του αφηγητή.   

Στ 5-18  (όλη η παρέκβαση):   Ο Κρητικός οπτασιάζεται τη Δευτέρα Παρουσία 
και με λεξιλόγιο επηρεασμένο από την Παλαιά Διαθήκη δημιουργεί μια μεταφυσική 
ατμόσφαιρα. Η περιγραφή θυμίζει βιβλική εικόνα. Ως εκεί φτάνει ο βαθύς  έρωτας 
για την αγαπημένη του. Δρασκελάει μεμιάς την αιωνιότητα και ζει ως άμεσο παρόν 
την ανάσταση των νεκρών, προβάλλοντας στον ουράνιο κόσμο γήινες καταστάσεις.  

Μοτίβο της φωτιάς. Η λειτουργία του είναι διττή: α) καταστροφικό β) 
καθαρτήριο ή δημιουργία νέου κόσμου και ευκαιρία για τη μεταθανάτια συνάντηση 
του Κρητικού με την αρραβωνιαστικιά. 

Η ωραία γυναίκα που αναζητείται κατά την Ανάσταση Νεκρών μπορεί να είναι 
είτε η αγαπημένη του Κρητικού είτε η γυναίκα της οπτασίας. Θα πρέπει να είναι 
στην πραγματικότητα και οι δυο κι έτσι αυτός ο Πρόλογος μας προετοιμάζει 
ανεπαίσθητα για το θάνατο της Κόρης στο τέλος του ποιήματος.  Ο Σολωμός 
νοιάζεται να δείξει πόσο δεν είναι ο πνευματικός ή ιδεατός κόσμος ανεξάρτητος από 
τον φυσικό. 

Γιατί όμως παρεμβάλλεται εδώ η μεταφυσική αυτή ενότητα; Ο Σολωμός 
αριστοτεχνικά βάζει τον Κρητικό να ορκίζεται στη ζωή της κόρης, γεννά υποψία 
στον αναγνώστη για το θάνατό της  και τώρα θέλει να την ανατρέψει. Έτσι 
εμφανίζεται και ο Κρητικός να έχει μεταθανάτια υπόσταση και να οραματίζεται την 
Έσχατη Κρίση μαζί με την κοπέλα που αγαπά. 
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Απ. 3 [20], στ 2-3: πέρασμα από την Α στη Β αφηγηματική ενότητα. 
Διασκελισμός:σημασιοδοτείται η διάρκεια που απαιτείται για τη μεταστροφή της 
ταραχής σε άκρα ησυχία. 

 
 
Ενότητα  Β΄ 
Στ. 2-4:  Μεταφερόμαστε στο παρόν του επεισοδίου. Στις δυο παρομοιώσεις 

των στίχων αυτών βρίσκουμε  τουλάχιστον δυο μεταφορές, που υποβάλλουν την 
αγριάδα της θάλασσας και μετά την απέραντη γαλήνη της. Ο αχανής χώρος 
περιορίζεται. Παρομοιάζεται με περιβόλι που ολάνθιστο ευωδιάζει. Το ίδιο και ο 
ουρανός γίνεται διαυγής και διακρίνονται όλα τα άστρα. Η εικόνα τώρα είναι 
οπτική χωρίς κανένα ακουστικό στοιχείο. Κυριαρχεί σιωπή, άπνοια, γαλήνη. Η 
επανάληψη της λέξης «ησυχία» δηλώνει την έγνοια του ποιητή για την αλλαγή των 
συνθηκών, όχι μόνο στον εξωτερικό κόσμο, αλλά και στον εσωτερικό, στην ψυχή 
του αφηγητή. 

Στ. 6: η κατηγορική προσταγή είναι έκφραση και επιταγή της ψυχής του 
ποιητή· αν η ομορφιά παραπέμπει στην αισθητική τουλάχιστον τελειότητα, η 
απουσία θυμού αφορά το συναισθηματικό κόσμο. 

Στ.  9 πρέπει να φανταστούμε ότι μάλλον η ευτυχισμένη κορασιά τον έσφιξε  
στην αγκαλιά της και κατόπιν λιποθύμησε ή ξεψύχησε, χωρίς να το αντιληφθεί ο 
αγαπημένος της. 

Στ. 9-12: η πιο καθαρή περιγραφή ανάδυσης του κρυφού στη σολωμική ποίηση 
είναι η περιγραφή της εμφάνισης της «φεγγαροντυμένης». Η λέξη-κλειδί εδώ είναι 
το «ξετυλίζει». Ο Κρητικός  έχει την εντύπωση ότι πρόκειται για κάτι κρυμμένο  που 
ξαφνικά βγαίνει μεσ’  από το φεγγάρι. 

Στ. 13-14:   το πρώτο μισό του στ.  13  περιλαμβάνει τρεις συχνές στο Σολωμό 
εικόνες: φως, δροσιά και τρέμει. Αυτά τα τρία στοιχεία σχηματίζουν το κατάλληλο 
κλίμα για τη θεϊκιά θωριά της γυναίκας, που τα μαύρα της μάτια έρχονται σε 
αντίθεση με τα χρυσά μαλλιά της (ίσως το πρότυπο της ιδανικής γυναίκας για το 
Σολωμό) Η φοβερή δύναμη της εικόνας δίνεται με τη χρήση δυο σχημάτων λόγου, 
του σχήματος της συναισθησίας, εφόσον συμφύρονται δυο διαφορετικές αισθήσεις 
(αφή-όραση) και του οξύμωρου, αφού το φως εκπέμπει δροσιά αντί για θερμότητα.   

Απ. 4 [21], στ. 1-8:  συχνά στο σολωμικό ποιητικό τοπίο,  ενώ ή διάταξη των 
στοιχείων του οδηγεί προς τη σύνθεση κάποιου φυσικού τοπίου, ξαφνικά 
παρεμβαίνει το φως και αναιρεί το αποτέλεσμα-αίσθημα της φυσικής αρμολόγησης 
των στοιχείων. Το φως λύνει το τοπίο και ουσιαστικά το συνθέτει σε ένα τοπίο μη 
φυσικό. Στο ποιητικό τοπίο του Σολωμού το φως είναι το θείο φως, πάντα έρχεται 
από ψηλά, τον ουρανό, τον ήλιο, τη σελήνη, τ’  αστέρια. Η Φεγγαροντυμένη είναι 
μια παρουσία μυστηριακή, αισθησιακή, ερωτική, εξαγιασμένη, θεϊκή. Έχει αρχικά 
ανοδική ματιά (Εκοίταξε τ’ αστέρια) αλλά και κάποιες υπερφυσικές ιδιότητες. 
Υπάρχει μια μαγεία, ένα μυστήριο γύρω από την εμφάνισή της. Επιδρά ευεργετικά 
πάνω στη φύση και τη μεταμορφώνει. Η νύχτα γίνεται μέρα. Η θάλασσα είναι 
γαλήνια κάτω από τα πόδια της. Ο χώρος διαστέλλεται. το φως είναι αυτό που 
παρεμβαίνει και διαστέλλει το τοπίο. 

Στ. 10 παρομοίωση. Ψάχνοντας ο Σολωμός έναν έντονο τρόπο για να δείξει 
πώς ο Κρητικός είχε μαγνητίσει τη ματιά της γυναικείας οπτασίας, βρήκε την 
πετροκαλαμίθρα. Τη φεγγαροντυμένη φαίνεται να την ελκύει ο Κρητικός μαγνητικά 
και είναι η μαγνητική της ματιά που τον βάζει σε κατάσταση ύπνωσης, όπου δεν 
μπορεί ούτε να μιλήσει ούτε να κουνηθεί. 

Στ 13-18: Ο Κρητικός αντιλαμβάνεται ότι η μορφή του είναι οικεία και 
προσπαθεί να την ορίσει με υλικό που αντλεί από τη μνήμη του.  Καταφεύγει σε 
παλίνδρομες μνήμες, μνημονικούς συνειρμούς, που μας φέρνουν σε μια εποχή πριν 
το ναυάγιο, πολύ μακριά στο παρελθόν. Εικαστική μνήμη, ερωτική μνήμη της 
εφηβείας ή ονειρική δημιουργία της βρεφικής ηλικίας. Διαπιστώνει ότι πρόκειται 
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για μια παρουσία δεμένη με τις ρίζες του.  Οι διαλογισμοί του Κρητικού 
αποδείχνουν πόσο δυνατός ήταν ο θαυμασμός του. Μπορεί βέβαια να αναρωτηθεί 
κανείς πώς είναι δυνατόν, εκεί που πάλευε να σώσει την αγαπημένη του, να βρήκε 
την ώρα να συλλογιστεί και να θαυμάσει. Ο Κρητικός όμως δεν είναι άνθρωπος της 
εποχής μας. Είναι ηρωικός άνθρωπος. Τεράστια πάθη φωλιάζουν μέσα του. 
Μαθημένος από τέτοια περιστατικά, δεν είχε λόγο να χάσει τη συνηθισμένη ψυχική 
ηρεμία. 

Στ. 17-24: ένα εξαιρετικό παράδειγμα της πολυπλοκότητας των μεταφορών του 
Σολωμού. Η  γυναίκα της οπτασίας ήταν μια παλιά ανάμνηση που πρόβαλε από 
μέσα του και τώρα στέκεται μπροστά του, σαν το νερό που ξεπηδά ξαφνικά απ’ το 
βράχο στο φως του ήλιου.  Τότε ο Κρητικός –μαζί κι ο ποιητής–  πηδούν από το 
μεταφορικό μέσο της παρομοίωσης στην κυριολεκτική δράση, αφού  η μεταφορική 
αναφορά στο νερό που ξεπηδάει κάνει να τρέχουν δάκρυα αληθινά από τα μάτια 
του Κρητικού. Δεν ξέρουμε στ’  αλήθεια αν η παρομοίωση του νερού που αναβλύζει 
αναφέρεται στην ανάμνηση που ξεπηδάει από μέσα του ή στα δάκρυα που  τρέχουν 
από τα μάτια του, αφού βέβαια αφορά και τα δυο συγχρόνως. Φαίνεται ότι ο 
Κρητικός, επειδή ακριβώς μπορεί να «ακούσει» τα μάτια της μέσα του, δεν μπορεί 
να προφέρει λόγια. Αυτός ο παράδοξος και πολύπλοκος μεταφορικός λόγος, που 
συνδέει το μέσα με το έξω και συγχέει το ορατό με το λόγο,  μεταδίδει αυτή την 
εκτός κόσμου τούτου κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο Κρητικός. 

Στ. 25-26: Φανερώνεται η βαθιά θρησκευτικότητα και η σταθερή και απόλυτη 
πίστη. Ο κόσμος που ξεσκεπάζεται στον ποιητή με τη χάρη που έχουν τα μάτια να 
δουν, είναι κι αυτός κόσμος θεϊκός. 

 Στ. 29-38:  η σύγχυση των συναισθημάτων και των εικόνων επιτείνει την 
αντιπαράθεση του πριν και του τώρα, του εξιδανικευμένου παρελθόντος και του 
άτεγκτου παρόντος, που δεν επιδέχεται ή αποκρούει την εξιδανίκευση. Οι στίχοι 
31-38 μας πηγαίνουν σε καινούργια μνημονικά κοιτάσματα. Πρόκειται για μνήμες 
από την πολεμική του δραστηριότητα  στην Κρήτη. Γίνεται αναφορά  στο 
ξεκλήρισμα της οικογένειάς του και σ’  ένα από τα τελευταία επεισόδια που 
συνθέτουν την βιογραφία του ήρωα πριν το ναυάγιο, στον  εκπατρισμό του από την 
Κρήτη. Απευθύνεται στη  φεγγαροντυμένη και παρακαλεί να τον βοηθήσει να σώσει 
ό,τι του έχει απομείνει. 

Απ. 5 [22], στ. 1-4: Η αντίδραση της φεγγαροντυμένης: πόνος, συμπόνια, 
συγκίνηση. Η οραματική οπτασία  εξαφανίζεται και αυτό που αφήνει στον Κρητικό 
είναι το δάκρυ που πέφτει στο χέρι του. 

 
Ενότητα Γ΄ 
Απ. 5 [22], στ 5-14: αλλαγή τη συμπεριφορά του ήρωα. Χάνει την πολεμική 

ιδιότητα που είχε στο παρελθόν κι αποκτά μια βιοποριστική αγωνιστικότητα. 
Οδηγούμαστε στο μέλλον του Κρητικού, μετά το επεισόδιο του ναυαγίου. Τώρα ο 
ήρωας είναι ένας ψωμοζήτης.  Ζητά την πλήρωση της ύπαρξής του μέσα από την 
αγάπη του άλλου. Όταν οι εφιάλτες τον βασανίζουν, αναλογίζεται την παρουσία 
του οράματος κι αυτό τον γαληνεύει. Ο αφηγητής προχωρεί από την άρση στη θέση 
(στ.7), ορίζοντας πιο συγκεκριμένα τη νέα στάση και το νέο του ήθος, σαν να μην 
ήταν αποτέλεσμα ανάγκης, αλλά συνειδητής επιλογής. Η εικόνα του ζητιάνου 
προβάλλεται εδώ ως το ευθέως αντίθετο ήθος και στάση ζωής. Η αρνητική εξέλιξη 
στη ζωή του ήρωα σηματοδοτείται ως μεταβολή ήθους και επανιεράρχηση αξιών, 
δηλαδή ως ριζική ψυχική μεταμόρφωση του ήρωα, που βρίσκει τώρα την πλήρωση 
μέσα στην αγάπη του άλλου κι όχι, όπως πριν, στον ανταγωνισμό.  

Στ. 15-20: Αναδρομική αφήγηση της συμμετοχής του στους αγώνες εναντίον 
των Τούρκων στο νησί του,  που αποδεικνύουν γι’  άλλη μια φορά την 
αγωνιστικότητα και τη γενναιότητά του. 

Στ. 23-55: η δεύτερη θαυμαστή εμπειρία. Το τέλος της περιπέτειας καθυστερεί 
η εμφάνιση ενός «γλυκύτατου ηχού». Είναι ένας ήχος απόκοσμος κι ο Κρητικός 
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ανατρέχει σε μνήμες και βιώματα του παρελθόντος για να τον ορίσει. Καταφεύγει 
σε τρεις αποφατικές παρομοιώσεις: δεν μπορεί να τον ταυτίσει ούτε με ανθρώπινη 
φωνή (το τραγούδι της κόρης που το δειλινό τραγουδά τον κρυφό της έρωτα-4 
στίχοι) ούτε με κελάηδημα πουλιού (το κελάηδημα του κρητικού αηδονιού μέσα 
στους ψηλούς κι άγριους βράχους,  όλη τη νύχτα μέχρι να προβάλλει η αυγή-6 
στίχοι) ούτε με ήχο από σουραύλι (το σουραύλι ενός βοσκού, που το άκουγε τα 
μεσημέρια στον Ψηλορείτη και του ξυπνούσε τον καημό της Ελευθερίας και την 
αγάπη του για τη φτωχή και τυραννισμένη του πατρίδα.-8 στίχοι). Ύστερα από τις 
εικόνες έρχονται οι λογικές έννοιες να διαφωτίζουν το θέμα. (στιχ. 43) Το 
λαλούμενο, το πουλί, η φωνή κι ο ήχος δίνουν με λογικές έννοιες ό,τι παραπάνω 
μας δίνεται με εικόνες. Ο Κρητικός δεν μπορεί να βρει τίποτα που να συγκρίνεται με 
τους μαγικούς ήχους που άκουσε μετά την εξαφάνιση της φεγγαροντυμένης. Ήχος 
απαράμιλλος, δεν μπορεί να συγκριθεί ούτε με κοριτσίστικο ερωτικό τραγούδι ούτε 
με κρητικό αηδόνι ούτε με φλογέρα του βοσκού. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο 
Σολωμός ανακεφαλαιώνει αυτά τα τρία στοιχεία με αντίστροφη σειρά από αυτή που 
πρωτοαναφέρονται. Το Δεν είναι λόγια (στ. 45) μπορεί να σημαίνει ή ότι ο ήχος δεν 
περιείχε λόγια ή ότι δεν υπάρχουν λόγια να τον περιγράψει κανείς. Η δεύτερη 
ερμηνεία ίσως εξηγεί γιατί μένει ημιτελής ο στίχος και σβήνει τη σιωπή. Επειδή ο 
ήχος είναι υπερφυσικός, δεν υπάρχει ηχώ. Ο Κρητικός δεν μπορεί να εξηγήσει την 
προέλευση του ήχου,  διαπιστώνει όμως πως  έχει τη δύναμη του  Έρωτα  κι του 
Χάρου,  πως μπαίνει στην ψυχή του και την καταλαμβάνει και  δεν του αφήνει 
περιθώρια να σκεφτεί την τρικυμία και την κόρη, γι’ αυτό και λαχταρά να χωριστεί 
από τη σάρκα του και να ακολουθήσει το θεσπέσιο ήχο.  

Η λειτουργία του ήχου είναι ανασταλτική  για τη δοκιμασία του ήρωα, όπως και 
του οράματος. Ο απόκοσμος ήχος συνεπαίρνει τον Κρητικό και κινδυνεύει να 
παρασυρθεί και να εγκαταλείψει τον αγώνα του. Τελικά ο ήχος θα χαθεί και ο 
ήρωας θα ολοκληρώσει την προσπάθειά του, θα φτάσει στο ακρογιάλι μαζί με την 
αρραβωνιαστικιά του. Η δοκιμασία θα οδηγήσει τον ήρωα στην ηθική ολοκλήρωση 
μέσα από την επενέργεια της φύσης που είναι όμως διττή: α) καταστροφική 
(βιοτικό, ατομικό επίπεδο, θάνατος κόρης , ζητιανιά, δυστυχία) και β) ευεργετική   
( ηθικό, κοσμικό επίπεδο: αλληλεγγύη, ενότητα με τον κόσμο, ποιητική προσφορά) 

  
 
Ενότητα Δ΄ 
Στ 56-58: Ο ήχος παύει, ο χώρος πάλι εγκοσμιώνεται, το σκηνικό γίνεται γήινο 

και τότε ξαναθυμάται την κόρη, που αποκτά μάλιστα για πρώτη φορά τον επίσημο 
τίτλο της «αρραβωνιασμένης». Είναι χαρακτηριστικό ότι ο ήρωας δίνει 
προτεραιότητα στη σωτηρία της κόρης κι όχι στη δική του. Με χαρά την απιθώνει 
στο γιαλό, πιστεύοντας πια πως πέρασε η περίοδος της δοκιμασίας, εμβρόντητος 
όμως διαπιστώνει το θάνατό της.    
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