
Προτεινόµενο κείµενο:  «Ο Κρητικός» του ∆ιονυσίου Σολωµού. 
Απόσπασµα : 1   [18]    «Εκοίταα ...γυρεύει». 

Ερωτήσεις 
1. Ποιες επιρροές από τη δηµοτική ποίηση διακρίνετε στο απόσπασµα του Κρητικού;  
2. Πώς αξιοποιείται ποιητικά  ο όρκος στο συγκεκριµένο απόσπασµα; 
3. Ο Κρητικός, προσδοκώντας να συναντήσει  την αρραβωνιαστικιά του, ξεπερνά τα 

όρια του χρόνου και οπτασιάζεται τον Παράδεισο. Να σχολιάσετε το ρόλο αυτής της  
χρονικής υπέρβασης. 

4. Ποιος ο ρόλος της φύσης στο συγκεκριµένο ποίηµα του Σολωµού και ποιες οµοιότητες 
παρουσιάζει µε το αντίστοιχο απόσπασµα από τον Κρητικό που σας δόθηκε;  

Παράλληλο κείµενο 
Ο Πόρφυρας 
«Κοντά ῾ναι τὸ χρυσόφτερο καὶ κατὰ δῶ γυρμένο,  
π᾿ ἄφησε ξάφνου τὸ κλαδὶ γιὰ τοῦ γιαλοῦ τὴν πέτρα 
κι ἐκεῖ γρικᾶ τῆς θάλασσας καὶ τ᾿ οὐρανοῦ τὰ κάλλη 
κι ἐκεῖ τραβᾶ τὸν ἦχο του μ᾿ ὅλα τὰ μάγια πὄχει. 
Γλυκά ῾δεσε τὴ θάλασσα καὶ τὴν ἐρμιὰ τοῦ βράχου 
κι ἃ δὲν εἶν᾿ ὥρα γιὰ τ᾿ ἄστρι θὲ νὰ συρθεῖ καὶ νά ῾βγει. 
(Χιλιάδες ἄστρα στὸ λουτρὸ μ᾿ ἐμὲ νὰ στείλ᾿ ἡ νύχτα !). 
Πουλὶ πουλάκι ποὺ λαλεῖς μ᾿ ὅλα τὰ μάγια πὄχεις, 
εὐτυχισμὸς ἂ δὲν εἶναι τὸ θαῦμα τῆς φωνῆς σου, 
καλὸ δὲν ἄνθισε στὴ γῆ, στὸν οὐρανό, κανένα. 
Δὲν τό ῾λπιζα νά ῾ν᾿ ἡ ζωὴ μέγα καλὸ καὶ πρῶτο ! 
Ἀλλ᾿ ἄχ, ἀλλ᾿ ἄχ, νὰ μπόρουνα σὰν ἀστραπὴ νὰ τρέξω, 
ἀκόμ᾿, ἀφρέ μου, νὰ βαστᾶς καὶ νά ῾μαι γυρισμένος 
μὲ δυὸ φιλιὰ τῆς μάνας μου, μὲ φούχτα γῆ τῆς γῆς μου!». 
Κι ἡ φύσις ὅλη τοῦ γελᾶ καὶ γένεται δική του. 
Ἐλπίδα, τὸν ἀγκάλιασες καὶ τοῦ κρυφομιλοῦσες 
καὶ τοῦ σφιχτόδεσες τὸ νοῦ μ᾿ ὅλα τὰ μάγια πόχεις. 
Νιὸς κόσμος ὄμορφος παντοῦ χαρᾶς καὶ καλοσύνης. 

Ἀλλ᾿ ἀπαντοῦν τὰ μάτια του τρανὸ θεριὸ πελάγου 
κι ἀλιά, μακριά ῾ναι τὸ σπαθί, μακριά ῾ναι τὸ τουφέκι! 
Κοντὰ ῾ν᾿ ἐκεῖ στὸ νιὸν ὀμπρὸς ὁ τίγρης τοῦ πελάγου· 
ἀλλ᾿ ὅπως ἔσκισ᾿ εὔκολα βαθιὰ νερὰ κι ἐβγῆκε 
κατὰ τὸν κάτασπρο λαιμὸ ποὺ λάμπει ὡσὰν τὸν κύκνο, 
κατὰ τὸ στῆθος τὸ πλατὺ καὶ τὸ ξανθὸ κεφάλι, 
ἔτσι κι ὁ νιὸς ἐλεύτερος, μ᾿ ὅλες τὲς δύναμές του, 
τῆς φύσης ἀπὸ τσ᾿ ὄμορφες καὶ δυνατὲς ἀγκάλες, 
ὁποῦ τὸν ἐγλυκόσφιγγε καὶ τοῦ γλυκομιλοῦσε, 
εὐτὺς ἑνώνει στὸ λευκὸ γυμνὸ κορμὶ π᾿ ἀστράφτει, 
τὴν τέχνη τοῦ κολυμπιστῆ καὶ τὴν ὁρμὴ τῆς μάχης. 
Πρὶν πάψ᾿ ἡ μεγαλόψυχη πνοὴ χαρὰ γεμίζει: 
Ἀστράψε φῶς κι ἐγνώρισεν ὁ νιὸς τὸν ἑαυτό του. 

Ἀπομεινάρι θαυμαστὸ ἐρμιᾶς καὶ μεγαλείου, 
ὄμορφε ξένε καὶ καλὲ καὶ στὸν ἀνθὸ τῆς νιότης, 
ἄμε καὶ δέξου στὸ γιαλὸ τοῦ δυνατοῦ τὴν κλάψα. 
 

Απαντήσεις 
1. Στο συγκεκριµένο ποίηµα η επίδραση του Σολωµού από τη δηµοτική ποίηση είναι εναργής. Όπως σε 

όλα του τα έργα έτσι και στον Κρητικό ο Σολωµός αναδεικνύει  την εκφραστική και ποιητική δύναµη της 
δηµοτικής γλώσσας, την οποία  θεωρεί µέσο αφύπνισης και αξία ισοδύναµη της ελευθερίας και της πατρίδας. 

 Γράφει στην απλή γλώσσα που µιλά ο λαός, διατηρώντας ακόµα και το ιδιωµατικό και διαλεκτικό 
στοιχείο, «καί τς αχνούς αναστηµένους κράζω». Ως προς το λεξιλόγιο οι περισσότερες λέξεις ανήκουν στην 
απλή γλώσσα του λαού παραθέτουµε ενδεικτικά τα εξής παραδείγµατα :«ξοπίσω, κορασιά, κράζω, αγρίκαε, 
αργοπόρουνε» Παρατηρούµε ακόµα ότι ο ποιητής αξιοποιεί τον άµεσο και ρωµαλέο στίχο όπως 
διαµορφώνεται µε την κυριαρχία των ουσιαστικών και των ρηµάτων κατ’ αναλογία των δηµοτικών 
τραγουδιών. Η µελωδικότατη δε στιχουργική του Σολωµού ακολουθεί τα   πρότυπα της δηµοτικής ποίησης 
και της κρητικής λογοτεχνίας , καθώς διακρίνεται ο ιαµβικός δεκαπεντασύλλαβος και  ο « απηρτισµένος» 
στίχος. 

Χαρακτηριστικά ακόµη παραδείγµατα αποτελούν συγκεκριµένοι εκφραστικοί τρόποι που απαντώνται 
στα δηµοτικά τραγούδια. Ειδικότερα η παραστατική εικονοποιΐα «τρία αστροπελέκια... κι αν είχαν», «Καπνός 
...εγίνη», «Και τώρα...γυρεύει» καθώς και ο ανιµισµός των στοιχείων της φύσης, όπως εκδηλώνεται µε την  
αποστροφή του αφηγητή στον  προσωποποιηµένο κεραυνό « Αστροπελέκι µου καλό , για ξαναφέξε 
πάλι».Παράλληλα το στοιχείο της υπερβολής, που εµφανίζεται µε τη χρήση του πληθυντικού αριθµού  των 
ουσιαστικών «τα πέλαγα , οι ακρογιαλές,  τα βουνά» και  αξιοποιείται για να τονιστεί το δέος που προξενεί 
στον άνθρωπο η δύναµη των φυσικών φαινοµένων, αποτελεί ένα ακόµα σχήµα λόγου που συναντάται συχνά 
στα δηµοτικά τραγούδια. Με εµφατικό τρόπο δηλώνεται επίσης και το σχήµα των τριών , επαναλαµβανόµενο 
µοτίβο της δηµοτικής ποίησης, το οποίο εντοπίζουµε στο πρώτο απόσπασµα «Τρία ....στ’ άλλο» αλλά και στο 
δεύτερο απόσπασµα µε τις εκκλήσεις εµπίστευσης του Κρητικού . 

Η παραστατικότητα και η αµεσότητα, που συναντούµε στη δηµοτική ποίηση µέσω της  τεχνικής του 
δραµατικού µονολόγου αλλά και του διαλόγου, διαφαίνεται κυρίως στο δεύτερο απόσπασµα του Κρητικού , 
όταν  ο ήρωας απευθύνεται µε ένα  σχήµα  αποστροφής σε ένα υποτιθέµενο ακροατήριο αλλά και όταν 
διαλέγεται µε τις αναστηµένες ψυχές. 

Θα µπορούσαµε επιπροσθέτως να επισηµάνουµε και κοινά θεµατικά µοτίβα ανάµεσα στη δηµοτική 
ποίηση και τον Κρητικό. Κατ’ αρχάς η φύση αποκτά κυρίαρχο ρόλο, τόσο ως σκηνικό που καθορίζει τα 
δρώµενα αλλά και σε ένα δεύτερο επίπεδο  ως συµβολικό κάτοπτρο των ψυχικών διαθέσεων του ήρωα. Τα 
στοιχεία της φύσης συµµετέχουν διττά στον εξωτερικό αλλά και εσωτερικό αγώνα που δίνει ο Κρητικός 
τούτη την ώρα . Η τρικυµία στο πέλαγος ταυτίζεται  µε την ταραγµένη από τα πάθη του πολέµου ψυχή του 
Κρητικού 

Η αναφορά στο σάβανο της αγαπηµένης «Λάλησε...τινάζω» καθώς και η πίστη στη µετά θάνατον ζωή, 
όπως προκύπτει από το όραµα της ∆ευτέρας Παρουσίας του Κρητικού, αντικατοπτρίζει λαϊκές δοξασίες, 
καθώς στο όραµα παρουσιάζονται οι αναστηµένες ψυχές να µιλούν και να κινούνται σαν ζωντανοί άνθρωποι. 
Επίσης το τραγούδι της αγαπηµένης στην πόρτα του παραδείσου  καθώς και το θέµα της δύναµης  του όρκου 
αποτελούν  θεµατικά µοτίβα τα οποία συναντώνται και στη δηµοτική ποίηση.  

Ο ∆ιονύσιος Σολωµός κατάφερε να  αναδειχθεί ως εθνικός ποιητής όχι µόνο γιατί ενέπνευσε τους 
αγωνιστές µε το έργο του αλλά γιατί πραγµατικά αξιοποίησε τον πολύτιµο πλούτο της ελληνικής λαϊκής 
παράδοσης . 

2. Ο Κρητικός ,πρόσφυγας πια σε ένα τόπο που δεν µας προσδιορίζει, ζει από τη συµπόνια των 
συνανθρώπων του, ενώ αφηγείται  τις περιπέτειες και τις δοκιµασίες που υπέστη στο ναυάγιο. Όσα είδε και 
βίωσε δεν είναι συνηθισµένα, σαν άλλος Οδυσσέας κι αυτός είδε πράγµατα που κανένας άνθρωπος δεν έχει 
συναντήσει. Είναι λοιπόν ανάγκη να βεβαιώσει µέσω του όρκου τους ακροατές του ότι λέει την αλήθεια.  

Από τον Όµηρο έως και τη νεοελληνική παράδοση ο όρκος έχει βαρύτατη ηθική αξία. Ο άνθρωπος 
δεσµεύεται ενώπιον όλων, Θεού και ανθρώπων· ο αφηγητής δεν µπορεί παρά να λέει την αλήθεια. Οι 
εκκλήσεις εµπίστευσης  του Κρητικού είναι τρεις, οι οποίες παρατίθενται µε ανιούσα κλιµάκωση, µε 
τελευταίο τον ισχυρότερο και βαρύτερο όρκο.  

Αρχικά ορκίζεται στις λαβωµατιές του ,όταν αγωνιζόταν για την ελευθερία της πατρίδας του, 
αποκαλύπτοντας την αυτοθυσία του και τη φιλοπατρία του. Στη συνέχεια δίνει όρκο στις ψυχές των 
συντρόφων του που χάθηκαν, τονίζοντας και πάλι τον απελευθερωτικό αγώνα των Κρητικών και τη 
γενναιότητά τους. Την ίδια στιγµή ο ποιητής κατά κάποιο τρόπο προοικονοµεί  κάποια καίρια σηµεία της 
αφήγησης, εφόσον οι επαναστατικοί αγώνες περιγράφονται παραστατικότερα στη συνέχεια του ποιήµατος. 
Με έµµεσο τρόπο αναδεικνύονται τα κύρια ιδανικά από τα οποία εµφορείται ο Κρητικός αλλά και ο Σολωµός, 
η αγάπη της πατρίδας  και η ελευθερία.  

Τέλος, ο τρίτος και βαρύτερος όρκος, αυτός στην ψυχή της αγαπηµένης, συγκλονίζει την ψυχή του 
Κρητικού και αιφνιδιάζει τον αναγνώστη, αφού µε ένα προδροµικό σχήµα δηλώνεται το τραγικό τέλος της 
ιστορίας  πριν ακόµα ξεκινήσει η κύρια αφήγηση! Η αναφορά, βέβαια, στην ψυχή της αγαπηµένης αποτελεί 
ίσως και την ιδανική σύνδεση µε το όραµα της ∆ευτέρας Παρουσίας στο οποίο αναδεικνύεται τόσο η 
αγνότητα της Κόρης όσο και το γνήσιο θρησκευτικό συναίσθηµα του Κρητικού. 

3. Στο συγκεκριµένο απόσπασµα ο αγνός έρωτας και η βαθιά αγάπη που τρέφει ο Κρητικός για την 
αγαπηµένη του αναδεικνύονται στην πιο εξιδανικευµένη τους µορφή. Ολόκληρη η περιπέτεια του ήρωά µας 
είχε ως απώτερο στόχο τη σωτηρία της καλής του, την ίδια στιγµή όµως αντίρροπες δυνάµεις της φύσης, είτε 
µε τη βίαιη είτε µε τη γαλήνια µορφή τους , µαταίωσαν  αυτόν τον υψηλό στόχο. Το τρυφερό κλωνάρι που 
τον κρατούσε στη ζωή πεθαίνει , αφήνοντάς τον µετέωρο. Η ολοκλήρωση αυτής της περιπέτειας µπορεί να 
οδήγησε στον τραγικό θάνατο της κόρης , αλλά το ποίηµα εξακολουθεί να παραµένει ένας ύµνος προς τη ζωή 
. Τα µεταφυσικά φαινόµενα και τα µυστήρια της φύσης καθώς και το άγγιγµα της θείας µορφής, τα οποία ο 
Κρητικός έζησε, τον ολοκλήρωσαν ηθικά, ενστάλαξαν  στην ψυχή του το αγαθό της βαθιάς αληθινής πίστης 
µέσω της  οποίας θα ξεπεράσει τη σκληρή απώλεια της αγαπηµένης και το φόβο του θανάτου.  

Απέναντι στον τραγικό θάνατο της κόρης ο Κρητικός αντιτάσσει την προσµονή της ∆ευτέρας 
Παρουσίας. Οπτασιάζεται ένα υπέρτατο µέλλον στην κοιλάδα Ιωσαφάτ, αναµένοντας εναγώνια την ανάσταση 
των νεκρών και τη µεταθανάτια συνάντηση µε την αγαπηµένη του. Η περιπλάνησή του ανάµεσα στους 
αναστηµένους αχνούς και οι ερωτήσεις του προς τις ψυχές αποκαλύπτουν την αδηµονία του αλλά και τη 
βαθιά του πεποίθηση ότι θα συναντήσει την αγνή κόρη. Στο όραµά του δεν µπορούσε παρά να οραµατίζεται 
την καλή του σε µια πλήρη ευδαιµονία «Στη θύρα ...τραγούδια», τονίζοντας την αγνότητά της «της τρέµαν τα 
λουλούδια,».  

Οι ψυχές αποκαλύπτουν στον Κρητικό και τη βαθιά αγάπη που τρέφει η κόρη για εκείνον, εφόσον στην 
έσχατη ώρα της Κρίσης αποζητά τον αγαπηµένο της. Ο αφηγητής συνθλίβει τα στεγανά του χρόνου και 
συνάµα της λογικής: ζωντανός εκείνος συνοµιλεί µε τις νεκραναστηµένες ψυχές, και οι ψυχές των νεκρών και 
της κόρης κινούνται, µιλούν,  αισθάνονται και τραγουδούν σαν να είναι ζωντανοί «Ψηλα ...η φωνή της» · ο 
αφηγητής εξυψώνεται στον πνευµατικό κόσµο, ενώ ο κόσµος των ψυχών εγκοσµιώνεται. 

Το ποίηµα µεταρσιώνεται  σε αυτό το σηµείο όχι µόνο σε έναν ύµνο προς τη ζωή αλλά και προς τον 
αγνό έρωτα. Έως αυτό το σηµείο φτάνει η βαθιά αγάπη του Κρητικού ώστε να επικαλείται τη Σάλπιγγα τη 
∆ευτέρας Παρουσίας και να προσµένει εναγώνια  την έσχατη εκείνη µέρα της Κρίσης που όλοι φοβούνται. 

Όλη η παιδεία του εθνικού µας ποιητή είναι εµπλουτισµένη από το θρησκευτικό στοιχείο. Ο Σολωµός 
δε  θέλει την ανθρώπινη ύπαρξη  µόνη της µέσα στις δυσκολίες χωρίς τη βοήθεια του Θεού. Ο θεός είναι 
παρών, προστάτης και παραστάτης, το απόσπασµα αυτό θα µπορούσε ιδωθεί ως απάντηση  του ελεήµονος 
Θεού στον απελπισµένο Κρητικό που εναγώνια αποζητά την αγαπηµένη του. 

4. Ο Πόρφυρας ανήκει στην τρίτη περίοδο της σολωµικής δηµιουργίας, αφετηρία της οποίας αποτελεί  
και το επικολυρικό του έργο «Ο Κρητικός». Το ποίηµα ο Πόρφυρας στηρίζεται σε ένα επεισόδιο που συνέβη 
στην Κέρκυρα το 1847, καθώς   στην εφηµερίδα Ιονίων νήσων  ο θάνατος ενός νέου Άγγλου στρατιώτη από 
ένα καρχαρία αποτελεί κύρια είδηση. 

Στον Πόρφυρα το στοιχείο της Φύσης είναι κυρίαρχο, όχι απλώς γιατί διαµορφώνει το κύριο σκηνικό 
µέσα στο οποίο συντελείται το τραγικό επεισόδιο , αλλά γιατί έµµεσα αντικατοπτρίζει και το ήθος του ήρωα. 
Ο Σολωµός στα ποιήµατά του ακολουθεί την ηθικοαισθητική µέθοδο , συνταιριάζει δηλαδή γεγονότα και 
φυσικά φαινόµενα µε ψυχικές καταστάσεις . Έτσι λοιπόν η αρχική εικόνα της φύσης µοιάζει µε  έναν επίγειο 
παράδεισο , όπως δηλώνεται µε εικόνες που αποδίδουν την οπτική και ηχητική αρµονία. ». Η ίδια η φύση σαν 
να καθρεφτίζει την αγνή ψυχή του νέου.  Ο νεαρός ήρωας είναι ένας εξαρχής ηθικά ολοκληρωµένος ήρωας 
και αναγνωρίζει την υπαρξιακή του ταυτότητα ως µέρος της φύσης «Νιὸς κόσμος ὄμορφος παντοῦ χαρᾶς 
καὶ καλοσύνης  

Το ίδιο χαρακτηριστικό συναντούµε και στον Κρητικό, όταν το βίαιο αυτή φορά πρόσωπο της φύσης 
που αντιµάχεται τον αγώνα για τη ζωή του και τη σωτηρία της αγαπηµένη του, τελικά αποτελεί και 
απεικόνιση της ίδιας της ψυχικής του κατάστασης. Η τρικυµία , η θαλασσοταραχή δεν κρύβει τίποτε άλλο 
πέρα από την τρικυµία της ψυχής του. Ο πόλεµος , το µίσος για τον εχθρό καθορίζουν τη σκέψη του και τη 
συνείδησή του.  

Η φύση δείχνει στον Κρητικό το βίαιο πρόσωπό της , δεν υπάρχει κάποια βούληση, είναι απλώς η 
φυσική νοµοτέλεια, υποβάλλοντας τον Κρητικό σε µία ακόµη δοκιµασία που οδηγεί τελικά και στο θάνατο 
της αγαπηµένης του. Κι όµως το όφελος απ’ όλα αυτά είναι υψηλότερο, η φυσική δοκιµασία τον ολοκλήρωσε 
ηθικά, του προσέφερε την ηθική ελευθερία , ενδυνάµωσε την πίστη του και ανέδειξε την αξία της αγνής 
αγάπης. Ο Κρητικός νικά το φόβο του θανάτου µε την αγάπη και αποκτά το χάρισµα του ποιητή για να 
αποκαλύψει όσα έζησε και είδε. 

Κατά τον ίδιο τρόπο ο νέος στον Πόρφυρα έρχεται αντιµέτωπος µε την άλογη βία της φύσης , ο 
θαλασσινός παράδεισος µεταµορφώνεται  ξαφνικά σε παγίδα θανάτου. Ο νέος είναι ανυπεράσπιστος και 
άοπλος µπροστά στη φυσική ορµή του ζώου . Ο ποιητής  κάνει  µια λεπτοµερειακή περιγραφή του «πάθους» 
και έµµεσα αφήνει να λάµψει η έκπαγλη οµορφιά του νέου. Τη στιγµή ακριβώς του θανάτου ο ήρωας «Πρὶν 
πάψ᾿ ἡ μεγαλόψυχη πνοὴ χαρὰ γεμίζει:Ἀστράψε φῶς κι ἐγνώρισεν ὁ νιὸς τὸν ἑαυτό του» αποκτά 
γνήσια αυτοσυνείδηση. Η κτηνώδης βία µπορεί να κατασπαράξει το σώµα αλλά όχι και  το πνεύµα. Η νίκη 
του πνεύµατος πάνω στην ύλη του προσδίδει την ηθική ελευθερία που θα τον µεταρσιώσει όπως και τον 
Κρητικό πάνω από το θάνατο. 

            
  Επιµέλεια: Α. ΓΑΛΑΝΗ  

                                                                                                                   Κ. ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ  
από το Φροντιστήριο ΣΥΝΟΛΟ 
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