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Α1.  Ο Σολωμός σίγουρα είναι ο ποιητής του πάθους και ο τόνος της ποίησής του είναι 
εξηρμένος, αλλά το πάθος του ήταν για το υψηλό, αιώνιο, πνευματικό, ιδανικό, 
υπερβατικό. Δεν έγραψε ποτέ ένα είδος προσωπικής – εξομολογητικής ποίησης, ούτε 
αφέθηκε σε γαλήνιες αναπολήσεις και ρεμβασμούς. Δε θέλησε να εκφράσει μέσα από το 
έργο του την προσωπική του θλίψη και μελαγχολία, αντίθετα θεώρησε ότι στόχος της 
ποίησης του είναι η ηθική στήριξη του ανθρώπου στον αγώνα του για την πνευματική του 
ανάταση και ολοκλήρωση. Αυτά προσπαθεί να εκφράσει με τα νοηματικά κέντρα των 
συνθέσεών του όταν αναφέρεται στο μεταφυσικό στοιχείο, τον εξιδανικευμένο έρωτα και 
την αγάπη για την πατρίδα που εν κατακλείδι αποτελούν τον φιλοσοφικό φλοιό των έργων 
του. 
α) Μεταφυσικό στοιχείο: στ. 43-49: Ο ποιητής προσπαθεί να δικαιολογήσει την 
ταυτότητα της β΄ μεταφυσικής εμπειρίας του γλυκύτατου ήχου. Αρχικά, αποδεικνύει ότι δε 
μοιάζει με κανένα άλλο είδος φυσικού ήχου (ανθρώπινη φωνή – κελάηδημα – ήχο 
μουσικού οργάνου), πως δεν έχει πηγή προέλευσης (στ.47) πως δεν έχει αντίπαλο (στ. 46) 
και πως δεν εμπεριείχε λόγο (στ. 45). Μέσα από αυτά καταλήγει στο συμπέρασμα πως 
πρόκειται για κάποιο εξωανθρώπινο ήχο που όμως έχει καταλυτική δύναμη (στ. 50) για τον 
άνθρωπο.  
β) Αγάπη για την πατρίδα: στ. 36-42: Η παρομοιώδης αγάπη του Σολωμού για την 
πατρίδα στους στίχους αυτούς εκφράζεται με τον πιο εναργή τρόπο. Ο Κρητικός 
αφυπνίζεται για να διεκδικήσει τον αγώνα για απελευθέρωση και εθνική αποκατάσταση 
μέσα σε ένα περιβάλλον εκούσιας απομόνωσης στον Ψηλορείτη όπου η Φύση ως κτίσμα 
Θεού με την ομορφιά της (ακόμη και της νεκρής Φύσης, στ. 42) τον ωθεί να ξεσηκωθεί για 
να την προστατεύσει και να την αποκαταστήσει. 
γ) Εξιδανικευμένος έρωτας: στ. 50 και 56. Ο Σολωμός θεωρεί ότι ο έρωτας αποτελεί 
μια κομβική στιγμή στη ζωή που ωθεί τον άνθρωπο στην ηθική του τελείωση γιατί έχει 
καταλυτική δύναμη και διαλύει κάθε ένδειξη εγωισμού ή ταπεινού συναισθήματος ώστε να 
ξεπεράσει «το εγώ του και να αγγίξει το εμείς». Για το Σολωμό ο έρωτας εκφράζει την 
αριστοτελική άποψη περί κοινωνικής φύσης του ανθρώπου.    
 
Β1.  Οι δυνάμεις της φύσης που ενεργούν στο σολωμικό έργο είναι δύο ειδών: στοιχεία 
αρνητικά που αντιπροσωπεύουν την άλογη βία μέσα στη φύση και στοιχεία θετικά όπου η 
φύση αποτελεί το αρχέτυπο του κάλλους και του αγαθού. Στο παρόν απόσπασμα φαίνεται 
πως από τα δυο σαφώς σημαντικότερο είναι το δεύτερο. Η φύση ως «αντίμαχη δύναμη» 
πολεμά τον άνθρωπο με δυο τρόπους που ο ένας είναι συνάρτηση του άλλου: α) Παραλύει 
την αντίσταση ή την προσπάθεια του ενάντια σε φυσικά εμπόδια κυριεύοντας την ύπαρξη 
του με τη μαγευτική ακτινοβολία των αξιών των οποίων είναι φορέας. Έτσι, ενισχύεται η 
υπεροχή της φυσικής βίας. β) Την ηθική θέληση του ανθρώπου που παλεύει έναν αγώνα 
χαμένο έρχεται να διαβρώσει το ακαταμάχητο κάλεσμα για ζωή και επίγεια ευδαιμονία που 
ακτινοβολεί η φύση. Καταλήγοντας, η επίδραση της φύσης στον Κρητικό αφομοιώνει τον 
ήρωα, εξουδετερώνει το αγωνιστικό του πνεύμα, με αποτέλεσμα ο ήρωας να χάσει τον 
αγώνα που αγωνιζότανε (δηλ. να σώσει την αγαπημένη του). Έτσι, πλαστικό 
(Φεγγαροντυμένη) και μουσικό (ήχος) σύμβολο αντιπροσωπεύουν 2 διαδοχικές 
συγκρούσεις που κλιμακώνουν την πορεία του ήρωα προς την ηθική ολοκλήρωση. 

Πιο συγκεκριμένα στους στ. 23-28 η εικόνα της ερωτευμένης νέας που 
εξομολογείται – τραγουδά το δειλινό τον κρυφό της έρωτα σ΄ένα ειδυλλιακό βουκολικό 
τοπίο εκφράζει την επιθυμία του ποιητή να τονίσει πως η ομορφιά της ζωής και η επίγεια 
ευδαιμονία αντιμάχονται τον αγώνα του ανθρώπου για ηθική ολοκλήρωση και για 
αφοσίωση σε υψηλές αξίες που να καταξιώνουν την ύπαρξη του. Δηλαδή, ο Κρητικός 
αποσυντονίζεται και χαλαρώνει την προσπάθεια του να σώσει την κόρη από την 
καταλυτική γοητεία του ήχου που τον παραπέμπει σ΄έναν ευχάριστο και ηδυπαθή ήχο. 
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Από την άλλη πλευρά, στους στ. 35-43 ο ποιητής μέσα από τη λατρεία της Φύσης 
εκφράζει και το ιδανικό της Πατρίδας. Δηλαδή, ο Κρητικός παρασυρμένος από την ομορφιά 
της γενέτειρας του και συναισθηματικά δεμένος μαζί της ανακαλύπτει τον πόθο της 
Ελευθερίας που ξυπνά την επιθυμία του για Αγώνα και Εθνική αφύπνιση. Αυτή η ομορφιά 
της Φύσης – Ελλάδας που γέννησε και τον ίδιο, τον καθιστά τώρα υπεύθυνο για την 
αποκατάστασή της, γι΄αυτό δεν πρέπει απλά να απομακρύνεται σε μέρη άβατα για του 
Τούρκους, αλλά να αφυπνιστεί και να δραστηροποιηθεί. Εδώ, η φύση επενεργεί θετικά 
στην ηθική τελείωση του ήρωα και του δείχνει το δρόμο μέσα από τον αγώνα για την 
απελευθέρωση.        
 
 
Β2.  Στους στίχους αυτούς ιδιαίτερο στοιχείο αποτελεί η προσπάθεια του ποιητή να 
περιγράψει την ποιότητα – ταυτότητα του ήχου. Ο Σολωμός στην προσπάθειά του να τον 
εντοπίσει δίνει εικόνες εκπληκτικής ομορφιάς και λυρικότητας, επειδή όμως δεν έμοιαζε με 
κανένα γνωστό ήχο, μας εξηγεί με τι δεν έμοιαζε χρησιμοποιώντας την τεχνική των 
«αποφατικών παρομοιώσεων». Αξίζει μάλιστα να τονισθεί πως οι παρομοιώσεις αυτές 
εκφράζονται κλιμακωτά, από τη μικρότερη προς τη μεγαλύτερη με 4, 6, 8 στίχους 
αντίστοιχα. Στην προκειμένη περίπτωση πρόκειται για τη δεύτερη παρομοίωση που 
αναπτύσσεται σε 6 στίχους, όπου αποθεώνεται η φύση σε μια ειδυλλιακή της στιγμή το 
χάραμα. Με αυτό τον τρόπο ο Σολωμός εκφράζει ένα από τα σημαντικότερα νοηματικά 
κέντρα του ποιητικού – φιλοσοφικού υπόβαθρού του: πίστευε λοιπόν ότι ο άνθρωπος 
μπορεί να φτάσει στην ηθική του τελειότητα μόνο αν αντιμετωπίσει επιτυχώς τόσο την 
άλογη δύναμή της φύσης, όσο και τις μαγευτικές επιδράσεις της.  
Με τα ακόλουθα λοιπόν σχήματα λόγου, ο ποιητής εκφράζει:  
α) Πρόκειται για προσωποποίηση και επίκληση προς την αυγή: «Ώστε που 
πρόβαλε η αυγή... κι ακούει και αυτή και πέφτουν της το ρόδα από τα χέρια»:. Με τη 
μέθοδο αυτή ο Σολωμός συχνά προσωποποιεί αφηρημένες έννοιες ή άψυχα αντικείμενα 
προσδίδοντάς τους ανθρώπινα συναισθήματα και συμπεριφορές ώστε να αισθητοποιήσει 
εναργέστερα τις σκέψεις τους.  
β) Μεταφορά: «σέρνει τη λαλιά του»: Με τη μέθοδο αυτή ο ποιητής επιθυμεί να τονίσει 
την ηδυπάθεια του γλυκού ήχου από το τραγούδι – κελάηδημα του πιο εντυπωσιακού από 
τα ωδικά πτηνά.  
γ) Υπερβολή: «κι αντιβουίζει ολονυχτίς»: στόχος του ποιητή είναι να εκφραστεί η 
διάρκεια του ήχου.  
δ) Επανάληψη – Αντίθεση: «Η θάλασσα πολύ μακριά, πολύ μακριά η πεδιάδα»: ο 
Σολωμός επιδιώκει να τονίσει την έκταση στην οποία απλωνόταν ο ήχος.  
 
Γ1.  Στους στίχους αυτούς το σκηνικό γίνεται καθαρά γήινο. Η κόρη δηλώνεται με την 
ιδιότητά της ως «αρραβωνιασμένη». Σε προηγούμενες αναφορές δεν έχει ειπωθεί κάτι 
τέτοιο, οπότε ο ποιητής επιδιώκει να επιτείνει το ενδιαφέρον με ηχητικές παρηχήσεις 
(Χάρος – χαρά) για να εκφράσει με δραματικό και λιτό τρόπο τα συναισθήματα του ήρωα: 
είναι πια αργά, η κοπέλα έχει πνιγεί. Ο Κρητικός βγαίνοντας στην ακρογιαλιά και κρατώντας 
το άψυχο κορμή της βιώνει αντιφατικά και αλληλοσυγκρουόμενα συναισθήματα. Αφ΄ενός 
νιώθει χαρά και ανακούφιση που κατάφερε επιτυχώς να αντιμετωπίσει τις δοκιμασίες στη 
θάλασσα, αφ΄ετέρου βιώνει την απογοήτευση και ματαίωση μια και ο αγώνας του 
αποδείχθηκε ανώφελος και άσκοπος. Με την χρήση του δραματικού ενεστώτα «απιθώνω» 
ο Κρητικός εκφράζει τα συναισθήματα του (οι μεταφυσικές εμπειρίες που έζησε κατά την 
τρικυμία καθορίζουν και αιτιολογούν την τωρινή του ζωή) στο αφηγηματικό παρόν.     
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Δ1.  Κατά τη συγκριτική ανάλυση των έργων προκύπτουν ομοιότητες και διαφορές ως 
προς τις ομοιότητες: α) και τα 2 έργα αναφέρονται σε μια ερωτευμένη κόρη που 
αναγνωρίζει και εκφράζει τα συναισθήματά της στην προσπάθεια της να εκδηλώσει τη 
συναισθηματική φόρτιση στην οποία βρίσκεται. Μάλιστα και τα δύο κορίτσια – αν και 
αναγνωρίζουν τον έρωτα που νιώθουν – επιθυμούν να κρατήσουν τα συναισθήματά τους 
κρυφά από τους υπόλοιπους, γι΄ αυτό και τον Κρητικό τραγουδά στη βρύση όπου κανείς 
άλλος δε θα την ακούσει ενώ η Ρηνούλα κρύβει το πρόσωπό της για να μη γίνουν 
αντιληπτά τα όνειρά της και η αναστάτωσή της από τους άλλους. β) Ακόμη, και στα 2 
έργα η φύση αποτελεί το σκηνικό πλαίσιο μέσα στο οποίο εκδηλώνονται και ξετυλίγονται 
τα συναισθήματά των ηρώων και τα δρώμενα. Η φύση μάλιστα εμφανίζεται στην πιο 
ειδυλλιακή της στιγμή και οι 2 καλλιτέχνες επιλέγουν να περιγράψουν το περιβάλλον με 
πολλά βουκολικά στοιχεία. Έτσι, εμφανίζονται δάση, λουλούδια, πεδιάδες, θάλασσες, 
βρύσες. Με τον τρόπο αυτό οι καλλιτέχνες καταφέρνουν να τονίσουν το φιλοσοφικό 
υπόβαθρο του έργου τους: η φύση βρίσκεται σε άμεση αλληλεπίδραση με τον άνθρωπο 
και είναι αυτή που του γεννά συναισθήματα ή αυτή στην οποία εκφράζει τα συναισθήματά 
του για το αντικείμενο του πόθου του. γ) Μια ακόμη ομοιότητα αποτελεί το νυχτερινό 
τοπίο που δηλώνει το χρόνο στον οποίο εκτυλίσσονται τα δρώμενα. Κατά τη διάρκεια της 
νύχτας ο κάθε ήρωας βιώνει εντονότερα τα συναισθήματά του και έτσι ο κάθε καλλιτέχνης 
μπορεί να δημιουργήσει ένα πιο υποβλητικό περιβάλλον για να τονίσει τα γεγονότα. 

Ως προς τις διαφορές των 2 έργων: α) αρχικά, ο ήχος στον Κρητικό είναι 
εξωκοσμικός και ο ήρωας επιδίδεται στην προσπάθεια του να κατανοήσει και την πηγή 
προέλευσής του και την ποιότητά του. Τονίζει λοιπόν ότι: δε μοιάζει με κανέναν φυσικό 
ήχο, δεν έχει αντίπαλο και είναι μόνο μελωδία που του προκαλεί υποβλητικά 
συναισθήματα. Αντίθετα, η Ρηνούλα στο όνειρο της προσδιορίζει τον ήχο που αρχικά της 
μοιάζει με ανθρώπινες μελωδικές φωνές (χορωδία) και στη συνέχεια προσδιορίζει τη φωνή 
υπαρκτού – γνωστού της προσώπου, του Σωτήρη. β) Μία ακόμη διαφορά αποτελεί το 
γεγονός πως στη νουβέλα του Λαπαθιώτη η ηρωίδα βιώνει την εμπειρία της κατά τη 
διάρκεια του ύπνου και όντας ασφαλής, ενώ αντίθετα ο εξωκοσμικός ήχος για τον Κρητικό 
που γίνεται αντιληπτός κατά τη διάρκεια της τρικυμίας επενεργεί καταλυτικά στην ζωή του 
γιατί τον απομακρύνει από την προσπάθειά του να σώσει την κόρη, η οποία τελικά 
πνίγεται.      
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