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ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
 

Α1. Επιρροές Σολωµικής ποίησης από το δηµοτικό τραγούδι.  
 Όπως σε όλα του τα έργα ο Σολωµός αναδεικνύει και στον «Κρητικό» την εκφραστική 

και ποιητική δύναµη της δηµοτικής γλώσσας, της κατεξοχήν γλώσσας του δηµοτικού µας 
τραγουδιού, που τη βλέπει ως όργανο πνευµατικής απελευθέρωσης και ως αξία ισοδύναµη 
µε τις αξίες της πατρίδας και της ελευθερίας. Όσοι µάλιστα λαϊκοί τύποι ή λέξεις δεν 
ανήκουν στη σηµερινή νεοελληνική, για τον ποιητή ανήκουν στη δηµοτική, στη γλώσσα 
που µιλάει γενικά ο λαός.  
Στιχ. 5 →3[20]: «Κι ἀνεῖ τς ἀγκάλες μ’ ἔρωτα καί μέ ταπεινοσύνη».  

 Οι στίχοι είναι ιαµβικοί δεκαπεντασύλλαβοι, οι πιο συνηθισµένοι του δηµοτικού 
τραγουδιού. Μάλιστα, όπως και στο δηµοτικό τραγούδι, κάθε στίχος έχει ολοκληρωµένο 
νόηµα και δεν υπάρχουν διασκελισµοί. Κάθε στίχος είναι «απηρτισµένος» (κατά Ν. 
Πολίτη), δηλαδή έχει ολάκερο νόηµα, που τελειώνει µε το στίχο (αρχή της ισοµετρίας). Το 
β’ ηµιστίχιο (τοµή στην όγδοη µετρική συλλαβή) ή επαναλαµβάνει ή συµπληρώνει ή 
προεκτείνει το νόηµα του α’ ηµιστιχίου (ή σπανιότερα αντιθέτει). Βλέπουµε λοιπόν πόσο 
στενή είναι η συγγένεια του Σολωµικού δεκαπεντασύλλαβου µε τον όµοιο στίχο της λαϊκής 
µας προφορικής λογοτεχνίας.  
Στιχ. 11-12→5[22]: «Καί μέσα στ’ ἄγριο πέλαγο τ’ ἀστροπελέκι σκάει, / Κι ἡ θάλασσα 

να καταπιεῖ τήν κόρη ἀναζητάει».  

 Ένα επαναλαµβανόµενο χαρακτηριστικό της δοµής του ποιήµατος που χρησιµοποιείται 
συχνά στο δηµοτικό τραγούδι είναι η σύνθεση των στοιχείων ανά τρία. Έτσι και στους 
στίχους 14-16 του 4[21] όταν ο ήρωας προσπαθεί να θυµηθεί που είχε ξαναδεί τη 
φεγγαροντυµένη. Αµφιβάλλει ανάµεσα σε τρεις δυνατότητες (χαρακτηριστική η έναρξη 
των στίχων µε το «Κάν» ή «Κάνε»). Εναλλακτικά: όταν περιγράφει πόσο δυνατό ένιωθε 

το χέρι του µετά την εξαφάνιση της θεϊκής οπτασίας, λέει ότι ήταν πιο δυνατό από τρεις 
περιπτώσεις στο παρελθόν: στιχ. 16-20→5[22]: και πάλι χαρακτηριστική η έναρξη των 
φράσεων µε το «µήτε». «Οµάδες µε 3 στοιχεία βρίσκει κανείς συχνά στην ελληνική 
δηµοτική ποίηση, όπου το τελευταίο στοιχείο είναι συχνά το πιο σηµαντικό» (Πήτερ 
Μάκριτζ).  
Εναλλακτικά οι µαθητές θα µπορούσαν να παρουσιάσουν ως επιρροή από το δηµοτικό 
τραγούδι το στιχ. 7 του 4[21]: «Τότε ἀπό φῶς μεσημερνό ἡ νύχτα πλημμυρίζει», καθώς 

είναι ανάλογη στη δηµώδη παράδοσή µας η παράσταση του αδιανόητου καθ’ υπερβολή. 
Π.χ.«Ποιος εἶδε νήλιο ἀπό βραδύς κι ἄστρι το μεσημέρι»  στο τραγούδι της 

«Λιογέννητης» (υποσηµείωση 27 του σχολικού βιβλίου) 
- Την εµφάνιση της Φεγγαροντυµένης (παραπέµπει στις νεράιδες των παραδόσεων του 
ελληνικού λαού) 
- Τις τολµηρές προσωποποιήσεις της φύσης (στιχ. 1→4[21]) και στην εµψυχωτική 
λειτουργία της (στιχ. 5→4[21]).  
 
Β1. Συχνά στο σολωµικό ποιητικό τοπίο, ενώ η διάταξη των στοιχείων οδηγεί προς τη 
σύνθεση κάποιου τοπίου φυσικού, ξαφνικά παρεµβαίνει το φως και αναιρεί το αποτέλεσµα, 
το αίσθηµα της φυσικής αρµολόγησης των στοιχείων. Στους συγκεκριµένους στίχους µέσο 
µετάβασης από το φυσικό τοπίο στο µη φυσικό πρέπει να θεωρηθεί το θεϊκό φως της 
φεγγαροντυµένης. 

 Στιχ. 10,11,12 →3[20]: Το φεγγάρι που καθρεφτίζεται κοντά στην αγαπηµένη του 
ναυαγού γίνεται το µέσο – το κλειδί για τη µετάβαση της αφήγησης σε µια άλλη γυναικεία 
µορφή, την οπτασία της φεγγαροντυµένης. Έτσι, αναδύεται σαν µια άλλη Αφροδίτη από 
αυτό το σηµείο της θάλασσας όπου καθρεφτιζόταν το φεγγάρι και µπροστά στο ναυαγό 
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κάποια µορφή που ήταν κρυµµένη και βγήκε ξαφνικά: µια θεϊκή γυναικεία οπτασία 
«ντυµένη» στο φως του φεγγαριού. Η εικόνα της Φεγγαροντυµένης παρουσιάζεται 
λουσµένη στο φως.  

 Στιχ. 13,14→3 [20]: Ξεκινά µια ανιούσα κλιµάκωση  της φωτοχυσίας: το σχήµα 

συναισθησίας «δροσάτο φῶς» αποδίδει τις ανταύγειες του φεγγαρόφωτου στη µορφή της 

µυστηριακής γυναίκας.  
 Στιχ. 1,2→4[21]: Η φεγγαροντυµένη στρέφει το βλέµµα προς τα αστέρια –προς τη 

φύση και επικοινωνεί µαζί της µε µια ένταση ερωτική, όπως αποδίδεται µε την 
προσωποποίηση «της αγαλλίασης» των αστεριών του στ. 1. Ταυτόχρονα ο σύνδεσµος 

«καί» του στ. 2 που λειτουργεί αντιθετικά, επιτείνει την αίσθηση της φωτοχυσίας: το φως 

των αστεριών την έλουσε χωρίς να την εξαφανίσει.  
 Στιχ. 7-8→4[21]: Η Κορύφωση της φωτοχυσίας: η νύχτα γίνεται µέρα και όλη η φύση 

πληµµυρίζει από φως (αυτό αισθητοποιεί το σχήµα του «αδιανόητου καθ’ υπερβολή» του 
στίχου 7, γνωστό και από τη δηµώδη παράδοσή µας). Η οπτασία της θεϊκής µορφής 
προσδίδει αυτόµατα µία µεταφυσική διάσταση στο φυσικό χώρο, πολύ περισσότερο όταν 
οι εξωπραγµατικές της ιδιότητες επιβάλλονται και µεταµορφώνουν το φυσικό περιβάλλον 
σε ναό (στιχ. 8). Κάτι υλικό, παίρνει τώρα στοιχεία ψυχής και πνεύµατος (χριστιανικός 
ανιµισµός). Ο χριστιανικός ανιµισµός που απαντά και αλλού στο Σολωµό (π.χ στο «Carmen 
Seculare», 3, στιχ. 8) υποδηλώνει τη βαθιά θρησκευτικότητα του ποιητή. 
 
Β2. α) Η αφήγηση στον «Κρητικό»δεν είναι χρονολογική, δηλαδή τα γεγονότα δεν 
ξετυλίγονται µε τη σειρά που διαδραµατίστηκαν, µε τη φυσική τους σειρά, αλλά υπάρχει 
µία κύρια ευθύγραµµη αφηγηµατική πορεία (κύρια αφήγηση: τα γεγονότα της θάλασσας, 
που αφορούν το διάστηµα µιας νύχτας, µέχρι την έξοδο των ναυαγών στη στεριά), που 
αρχίζει µάλιστα in medias res (στα µισά της ιστορίας) και που διακόπτεται από αναδροµικές 
αφηγήσεις (αναλήψεις: η προϊστορία του ήρωα στην Κρήτη, τα γεγονότα της ζωής του 
πριν από το ναυάγιο) και από πρόδροµες αφηγήσεις (προλήψεις που συµπίπτουν µε το 
αφηγηµατικό παρόν του ήρωα και αναφέρονται στη ζωή του ως πρόσφυγα µετά το 
ναυάγιο και την απώλεια της αγαπηµένης του). 
- Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι αναλήψεις και οι προλήψεις, πέρα από το ότι καθυστερούν την 
εξέλιξη της πορείας των γεγονότων της κύριας αφήγησης  και έτσι θα µπορούσαν να 
θεωρηθούν επιβραδύνσεις, κυρίως αποδίδουν ολοκληρωµένα τη ζωή του ήρωα, πριν και 
µετά το ναυάγιο. 
- Έτσι το απόσπασµα ξεκινά µε την αναφορά στην αντίδραση της Φεγγαροντυµένης, που 
κινείται στον κατεξοχήν επεισοδιακό χρόνο της κύριας αφήγησης και στην εξαφάνισή της, 
αφού πρώτα άφησε στην παλάµη του ήρωα ένα δάκρυ (κύρια αφήγηση, στιχ. 1-4, 5[22]). 
- Το χέρι του που δέχτηκε αυτό το δάκρυ γίνεται το µέσο για ένα συνειρµικό ταξίδι τόσο 
στο ηρωικό του παρελθόν (αναδροµική αφήγηση στιχ.5-6 και ηµιστίχιο του στιχ.7) όσο και 
στο αφηγηµατικό του παρόν, στη ζωή του µετά το ναυάγιο και το ξεπεσµό του ηρωικού 
του ήθους, καθώς ο ίδιος µοιάζει µε ζητιάνο που απλώνει το χέρι του στους διαβάτες 
ζητώντας ελεηµοσύνη (πρόδροµη αφήγηση, ηµιστίχιο του στιχ. 7 έως στιχ.10). 
- Με το εύρηµα του ονείρου ο Κρητικός επανέρχεται µε τη µορφή αναδροµής στον 
επεισοδιακό χρόνο, στο χρόνο του ναυαγίου, µε τη µανιασµένη θάλασσα να τους χτυπά 
από παντού και να απειλεί να «καταπιεί»την κόρη ανά πάσα στιγµή (κύρια αφήγηση, 
στιχ.11-12). 
- Η ψυχική αναστάτωση που προκαλεί στον ήρωα ο νυχτερινός εφιάλτης, ο κίνδυνος να 
χάσει τα λογικά του και η τοποθέτηση της παλάµης του στο µέτωπο του που τον ηρεµεί 
µεταφέρουν ξανά την αφήγηση στο παρόν του Κρητικού (πρόδροµη αφήγηση, στιχ.13 -
14). Η παλάµη που έβαλε ωστόσο ο ήρωας στο µέτωπό του κλείνει την αναδροµή του 
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ονείρου και γίνεται το µέσο για την επανασύνδεση µε τη σκηνή του ναυαγίου (κύρια 
αφήγηση, στιχ. 15) αλλά και µε το απώτερο παρελθόν των αγώνων στην Κρήτη, καθώς 
συγκρίνεται η δύναµή του κατά την πάλη µε τα κύµατα µε τη δύναµή που είχε στα πρώτα 
νιάτα και στους ηρωικούς αγώνες εναντίον των εχθρών της πατρίδας (ανάδροµη αφήγηση, 
στιχ.16-20). 
- Τέλος στους δύο τελευταίους στίχους της ποιητικής ενότητας η αφήγηση επανέρχεται 
στον επεισοδιακό χρόνο και στην εναγώνια προσπάθεια για τη σωτηρία της αγαπηµένης 
του (κύρια αφήγηση, στιχ. 21,22). 
 
β) – Η κλίση του κεφαλιού της Φεγγαροντυµένης προς τον Κρητικό παροµοιάζεται µε µια 
πυξίδα και µε τη µαγνητική της βελόνα, που στρέφεται πάντα στο Βορρά. Με την 
παροµοίωση αυτή τονίζεται η διονυσιακή διάθεση που προκαλεί στον ήρωα το µεταφυσικό 
βίωµα. Τον µαγνητίζει και τον µεταφέρει σε µια κατάσταση έκστασης, µε αποτέλεσµα να 
χάνει κάθε επαφή µε τον έξω κόσµο. Για να υπογραµµιστεί µάλιστα αυτή η στροφή προς 
τον Κρητικό, χρησιµοποιείται το σχήµα άρσης και θέσης «όχι στην κόρη, αλλά σ’εµέ», ενώ 
για να παρουσιαστεί πιο παραστατικό και ζωντανά η κίνηση της Φεγγαροντυµένης 
χρησιµοποιείται ο δραµατικός ενεστώτας «κλίνει». 
- Ψάχνοντας ο Σολωµός έναν έντονο τρόπο για να δείξει πως η µατιά της γυναικείας 
οπτασίας την είχε µαγνητίσει ο Κρητικός, βρήκε την πετροκαλαµίθρα, ένα είδος 
πρωτόγονης µαγνητικής βελόνας από καλάµι. Τη Φεγγαροντυµένη φαίνεται να την ελκύει 
ο Κρητικός µαγνητικά και ακριβώς αυτή η µαγνητική της µατιά τον βάζει σε µια κατάσταση 
ύπνωσης, όπου δεν µπορεί ούτε να µιλήσει ούτε να κουνηθεί. Έτσι κατά τον Π. Μάκτριτζ 
φωτίζεται εντονότερα η σχέση ανάµεσα στον Κρητικό και την Φεγγαροντυµένη. Πρόκειται 
περισσότερο για επαφή ψυχών, συνάντηση σε υπερβατικό επίπεδο που θα καθόριζε την 
περαιτέρω πορεία του. Ο Σολωµός φαίνεται πως χρησιµοποιεί εδώ το φαινόµενο του 
µαγνητισµού που αξιοποιήθηκε µεταφορικά για την έλξη µεταξύ ψυχών, πνευµάτων και 
σωµάτων σε πάµπολλα ήδη κείµενα από την αρχαιότητα. 
  
Γ1. α) Ο Κρητικός έβλεπε τη Φεγγαροντυµένη έχοντας την εντύπωση ότι τη είχε γνωρίσει 
στο πολύ µακρινό παρελθόν ως εξιδανικευµένη µορφή, η οποία έρχεται τώρα ως ανάµνηση 
ευχάριστη και σχεδόν ξεχασµένη (στ. 16): γλυκιά (µ ε τ α φ ο ρ ά) κι αστοχισµένη. 
Προκειµένου λοιπόν να ανακαλέσει την απαρχή της ανάµνησής της κάνει τρεις υποθέσεις, 
ακολουθώντας τη συνήθη τακτική της σύνθεσης ανά τρία, γεγονός που επιτείνεται και µε 
την τριπλή ε π α ν ά λ η ψ η του καν.  
• η πρώτη του σκέψη είναι πως µπορεί να είχε ξαναδεί την κόρη ζωγραφισµένη σε κάποια 
αγιογραφία εκκλησίας.  
• η δεύτερη εικασία του είναι πως την είχε πλάσει µε τη φαντασία του ως ιδανική 
αγαπηµένη ως ερωτικό ίνδαλµα 
• η τρίτη υπόθεση που κάνει είναι ότι µπορεί να επρόκειτο για µια φανταστική µορφή των 
ονείρων της βρεφικής ακόµη ηλικίας του (ή ίσως η µορφή της µητέρας του) 
  
Ο Κρητικός αναζητά ίσως στο σηµείο αυτό µια αρχέγονη µορφή, µια ιδέα την οποία είχε 
γνωρίσει στο παρελθόν. Είναι, άλλωστε, γνωστή η επιρροή που είχε ασκήσει ο Πλάτωνας 
και η θεωρία των Ιδεών στο Σολωµό, σύµφωνα µε την οποία οι ψυχές περνούν ένα 
προσωµατικό στάδιο στο οποίο γνωρίζουν τις ιδέες, τις οποίες ξεχνούν όταν µπουν στο 
ανθρώπινο σώµα, αλλά διάφορα έντονα ερεθίσµατα µπορούν να τις ανακαλέσουν.  
Όποια και αν ήταν η γενεσιουργός αιτία της ανάµνησης της κόρης, επρόκειτο σίγουρα για 
γλυκιά και ξεχασµένη, ενσυνείδητα ή ασυνείδητα απωθηµένη στα βάθη του 
υποσυνειδήτου.  
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Καταλήγοντας, αξίζει να σηµειωθεί ότι η ανάκληση αυτών των αναµνήσεων ή βιωµάτων 
που έχουν ως κοινό τους στοιχείο την εξάρτηση του Εγώ από έναν ευρύτερο πόλο έλξης 
(µητρικός κόρφος για το βρέφος, ερωτικό ίνδαλµα για τον έφηβο, εκστατική ενατένιση της 
εικόνας του Θείου για τον πιστό), παραπέµπουν και σε µια σαφέστατη επιρροή του 
Σολωµού από τη δηµοτική ποίηση (η γνωστή σύνθεση των στοιχείων «ανά τρία»).  
 
β) Η ποιητική αφήγηση µας µεταφέρει στο µέλλον του Κρητικού, στη ζωή του ως 
πρόσφυγα µετά το ναυάγιο και το θάνατο της κόρης. Το δάκρυ της Φεγγαροντυµένης στο 
χέρι του ευνοεί νέα απόδραση στο χρόνο, στο µέλλον αυτή τη φορά. Η παρουσία της ήταν 
τόσο καταλυτική που οδηγεί σε ριζική αλλαγή του ήρωα, ύστερα από αυτήν τη 
µοναδική εµπειρία της ζωής του. Εξοµολογείται ότι έχει χάσει εντελώς το πολεµικό και 
επιθετικό του µένος και από πολεµιστής – αγωνιστής έχει µετατραπεί σε ψωµοζήτη 
ζητιάνο, που εναποθέτει την επιβίωσή του στην αγάπη των συνανθρώπων του. Όµως αυτή 
η αρνητική εξέλιξη της ζωής του ήρωα, µπορεί να εκληφθεί και ως «µεταβολή ήθους και 
επανιεράρχηση αξιών, δηλαδή ως ριζική ψυχική µεταµόρφωση του ήρωα, που βρίσκει 
τώρα την πλήρωση µέσα στην αγάπη του άλλου και όχι, όπως πριν, στον εξοντωτικό 
ανταγωνισµό, που κάτω από συγκεκριµένες συνθήκες (αγώνας ελευθερίας) υπήρξε το 
αξιοκρατικό µοντέλο που καθόρισε το ήθος και τη στάση του» (Ε.Γ. Καψωµένος).  
 
∆. Αδίδακτο Κείµενο 
 
Οι µαθητές καλούνταν να εντοπίσουν και να σχολιάσουν 2 οµοιότητες και 3 διαφορές 
ανάµεσα στο απόσπασµα του «Κρητικού» του ∆. Σολωµού που τους δόθηκε και στο 
ποίηµα «Της θάλασσας νεράιδα» που ανήκει στο εφηβικό και ακόµα αδιαµόρφωτο ποιητικό 
έργο του Κ.Γ. Καρυωτάκη. 
 
Οµοιότητες (ενδεικτικά) 
 
1) Η θάλασσα αποτελεί το βασικό χώρο της ποιητικής δράσης και στα δυο κείµενα: 
 
- «Κρητικός»: «και από το πέλαο , που πατεῖ  χωρίς νά το σουφρώνει», «Τέλος σ’ἐμέ πού 

βρισκόμουν ὀμπρός της μές τα ρεῖθρα», «Και μεσα στ’άγριο πέλαγο τ’ἀστροπελέκι 

σκάει». 

- «Της θάλασσας νεράιδα»: «Ἀπό τα βράχι ἀνάμεσα πετιέται ‘να κεφάλι» , «.....στό ερημ’ 

ἀκρογιάλι», «...σε κύματ’ἀφρισμένα», «Ἀνατριχιαζ’ἡ θάλασσα....», «βουτιέμαι μές στο 

κύμα». 

 

2) Ο τρόπος παρουσίασης της γυναικείας µορφής: 
 
α) Η ξαφνική ανάδυση του «κρυφού»: «Και ξετυλίζει ὀγλήγορα κάτι πού �κείθε βγαίνει/ 

Κι ὀμπρός μου ἰδού που βρέθηκε μια φεγγαροντυμένη» στον «Κρητικό» και «Ἀπό τα 

βράχι’  ἀνάμεσα πετιέται ‘να κεφάλι»στο ποίηµα του Καρυωτάκη. 

 

β) Η οµορφιά και ο ερωτισµός που αποπνέουν και οι δυο γυναικείες µορφές: 
Στιχ.5-6 του 4 [21] στον «Κρητικό» του Σολωµού «Ἕνα κορμί παρθενικό, γυμνό 

ἀργοπροβάλλει κι απλώνεται  ἡδονικά....»/ «τόσα κάλλη/τά κάλλη τ’ἀπολλώνεια...»  στο 

ποίηµα του Καρυωτάκη. 
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γ) Η κυριαρχική τους δύναµη πάνω στη φύση –η µεταφυσική τους υπόσταση: 
Στιχ.5-6 του 3[20] 
Στιχ.1-2 του 4[21] στον «Κρητικό» του Σολωµού 
                                   και  
«ὁ ἥλιος ἐσκυθρώπιασε μπροστά στα τόσα κάλλη» 

«Ἀνατριχιαζ’ἡ θάλασσα στο θεῖο ἄγγισμά του » στο ποίηµα του Καρυωτάκη. 

 
 
∆ιαφορές (ενδεικτικά) 
 
1) Η Φεγγαροντυµένη του Σολωµού αντιµετωπίζει τον ήρωα µε καλοσύνη, συµπάθεια, 
κατανόηση, συγκίνηση (στιχ.1,2 του 5[22]) ή και µαγνητίζεται το βλέµµα της από το 
βλέµµα του ναυαγού (στιχ.10,11 του 5[22]) ενώ η γυναικεία µορφή στο ποίηµα του 
Καρυωτάκη αισθάνεται φόβο και χάνεται µέσα στη θάλασσα («και βλέμματα ὁλόγυρα 

σκορπάει φοβισμένα», «τά μάτια της τα θεϊκά με φόβο με κοιτάζουν / καί χάνεται στη 

θάλασσα...». 
 
2) Η «επικοινωνία των ψυχών» της Φεγγαροντυµένης και του ναυαγού στον «Κρητικό»: 
Στιχ.10,11,12 και 23-28 του 4[21] στο Σολωµό σε αντίθεση µε την απουσία 
ψυχοπνευµατικής προσέγγισης ανάµεσα στον ήρωα και την «Νεράιδα» του Καρυωτάκη: 
«�γώ, κρυµµένος κάπου κε�  στο  �ρηµ’  κρογιάλι, τό  βλέπω – σαν σε ὄνειρο –µε µάτια 

λιγωµένα» και «τά µάτια της τα θἐκά µε φόβο µε κοιτάζουν/ και χάνεται στη θάλασσα....» 
 
3) Η καταλυτική επίδραση της θεικής οπτασίας της Φεγγαροντυµένης στον ψυχισµό και 
στη µετέπειτα ζωή του ναυαγού στο ποίηµα του Σολωµού: 
Στιχ. 5-9 του 5[22] σε αντίθεση µε τον καρυωτικό ήρωα όπoυ φαίνεται να βίωσε την 
αισθητική απόλαυση της εµφάνισης της νεράιδας, χωρίς να υπάρχει κάποια αναφορά στο 
ποίηµα για τις επιδράσεις της εµπειρίας στην υπόλοιπη ζωή του. 
« Θεότρελος, ὁ δύστυχος, βουτιέμαι μές τό  κύμα,... Ἦταν νεράιδα....Κρίμα!». 

 

 
Επιµέλεια 

Ε. Καρασαβόγλου  


