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Α1.  Πράγματι, πολλά στοιχεία συνδέουν τη σολωμική ποίηση με το δημοτικό τραγού-

δι. Αρκετά από αυτά εντοπίζονται και στα συγκεκριμένα αποσπάσματα από τον 
«Κρητικό»: 
 γλώσσα δημοτική (λεξιλογικά + υφολογικά δάνεια από το δημοτικό τραγούδι, 

π. χ: βαριόμοιρος, ἀδράξαν…) 
 στίχος ιαμβικός δεκαπεντασύλλαβος με τόνο στις ζυγές συλλαβές και τομή με-

τά την όγδοη συλλαβή (και ζευγαρωτή ομοιοκαταληξία), π.χ. στίχος 15, 4 [21], 
στίχος 8, 3 [20], στίχος 10, 5 [22] 

 χρήση του αριθμού 3 μέσα από τη σύνθεση ανά τρία (π.χ. στίχοι: 14-16 από 
4[21], στίχοι:16-19 από 5 [22], όπου έχουμε φράσεις που ξεκινούν με τα «μή-
τε» στην προσπάθειά του να εξηγήσει πόσο δυνατό νιώθει το χέρι του αφότου 
χάθηκε η οπτασία 

 το ίδιο το θεματικό μοτίβο της συνομιλίας του ήρωα με στοιχεία μεταφυσικά, 
π.χ. συνομιλία Κρητικού με Φεγγαροντυμένη 

 η εξιστόρηση της δοκιμασίας ενός ήρωα 
 σχήμα καθ’ υπερβολή: στίχος 7, 4 [21]  
  
  

Β1. Το φως στη σολωμική ποίηση και μάλιστα στον Κρητικό είναι «εργαλείο» σύνδε-
σης του αισθητού με το μεταφυσικό, είναι μέσο ενόρασης και σχεδόν παραληρη-
ματικής μετουσίωσης των σωμάτων που φωτίζει. Η σημασία, λοιπόν, της φωτο-
χυσίας αυτής εύκολα εντοπίζεται στα εν λόγω αποσπάσματα σε διάφορα σημεία: 
 3 [20], στίχος 10: εδώ ακμάζει ο φωτισμός του σκηνικού. δεν επικρατεί πια το 

αχνό φως των αστεριών ή το βίαιο και σύντομο φως των αστραπόβροντων, 
αλλά ένα ολοστρόγγυλο, φωτεινό και διαυγές φεγγάρι τρεμοπαίζει πάνω στην 
επιφάνεια του νερού της θάλασσας διαχέοντας το φωτισμό του σ’ όλα τα στοι-
χεία της φύσης. Αυτό το φως βοηθά τελικά στο να «σωματοποιηθεί» η οπτασία 
της Φεγγαροντυμένης στα μάτια του ήρωα. 

 3 [20], στίχος 13, «έτρεμε το δροσάτο φως»: εδώ το δροσερό φεγγαρόφωτο 
(σχήμα συναισθησίας) τρεμοπαίζοντας λούζει τη Φεγγαροντυμένη, αλλά δεν 
την εξαφανίζει. 

 4 [21], 1: η Φεγγαροντυμένη στρέφει το βλέμμα της στ’ αστέρια κι αυτά αντα-
ποκρινόμενα στο βλέμμα της ακτινοβολούν και ρίχνουν πάνω της όλο το φως 
τους, ωστόσο ούτε αυτά την εξαφανίζουν. Συχνό μοτίβο σολωμικό συνιστούν 
οι 2 πηγές φωτός, το φως των αστεριών και το φως της Φεγγαροντυμένης που 
φωτίζει και φωτίζεται. Το πρώτο είναι το φως της όρασης και το δεύτερο της 
ενόρασης. 

 4 [21], 7: τώρα το φως είναι άπλετο, διάχυτο παντού μετατρέποντας τη νύχτα 
σε μέρα κι δημιουργώντας της εντύπωση πως η πλάση είναι πια ένας ναός 
που λάμπει. Στο στίχο αυτό παρατηρείται μια κλιμάκωση στην ένταση της φω-
τοχυσίας: 1)νύχτα με λιγοστό φως από φεγγάρι, αστέρια και Φεγγαροντυμένη, 
2)μεσημεριανό φως, που είναι φυσικά πιο έντονο από το προηγούμενο και 3)η 
χτίσις λαμπυρίζει. Η κλιμάκωση αυτή βοηθά την εύκολη πρόσληψη από πλευ-
ράς του αναγνώστη της ατμοσφαιρικής μετατροπής ενός απλού, φυσικού τοπί-
ου σε μεταφυσικό σκηνικό δράσης. (βλ. σχόλιο σχολικού βιβλίου, σελ. 21)  

 
 



Β2. α)  
1) χρόνος ναυαγίου κι εκτύλιξης της δράσης (κύρια αφήγηση): στίχοι 1-4, στίχοι 

21-22 (όπου επιστρέφει μετά τις αναδρομές στο παρελθόν), στίχοι 11-12 (μέ-
σω του ονείρου μας ξαναμεταφέρει για λίγο στη σκηνή του ναυαγίου) 

2) παρόν της αφήγησης (τώρα που ο ήρωας είναι ένας περιπλανώμενος που ζει 
με τις αναμνήσεις του): στίχος 5 (δεν ἔχω πλια το χέρι), στίχοι 7-10 (όπου πε-
ριγράφει την παροντική δεινή κατάστασή του), στίχοι 13-14 (όταν κλείνει την 
παρέκβαση του χεριού) 

3) ιστορικό παρελθόν του αγώνα της Κρήτης: στίχος 6 (ἀγνάντευε Ἀγαρηνό κ’ 
ἐγύρευε μαχαίρι), στίχοι 15-20 (όπου περιγράφει τις ηρωικές δοκιμασίες που 
βίωσε κατά τον κρητικό αγώνα) 

 
 β) Σ’ αυτούς τους στίχους παρομοιάζεται η κίνηση της Φεγγαροντυμένης – που 

στρέφει το βλέμμα της από τη φύση και τα στοιχεία της στον Κρητικό που βρι-
σκόταν μέσα στα υδάτινα ρεύματα καθηλωμένος – με την κίνηση της μαγνητι-
κής βελόνας μιας πυξίδας που δείχνει προς το Βορρά. Η παρομοίωση αυτή 
δεν είναι καθόλου τυχαία, αφού η πετροκαλαμίθρα ήταν ένα πρώιμο είδος πυ-
ξίδας που χρησιμοποιούταν από ναυτικούς κυρίως. Μέσω αυτής, ενισχυόμενης 
από το δραματικό ενεστώτα (κλίνει) και το σχήμα άρσης – θέσης (ὄχι στην κό-
ρη, ἀλλά σ’ ἐμέ) επιδιώκεται να περιγραφεί παραστατικά και λυρικά η μαγνητι-
κή έλξη που ασκεί η Φεγγαροντυμένη στον ήρωα. 
* Για τη συγκεκριμένη παρομοίωση υπάρχει και η ερμηνεία του Γ. Δάλλα που 
ταυτίζει την πετροκαλαμίθρα με την Φεγγαροντυμένη, ενώ ο Κρητικός είναι το 
«σίδερο» που έλκει την κίνησή της σαν αλεξικέραυνο.  
(Γ. Δάλλας, «Εγώ το σίδερο κ’ αυτή η πετροκαλαμίθρα») 
[Από τη Γείωση στην Απογείωση ενός Μοτίβου]: Νέα Εστία, έτ. 72, τ. 144, αρ. 
1707, Δεκέμβριος 1998    

 
Γ1. α) Στους στίχους αυτούς, ο ήρωας συνειδητοποιεί πως την άυλη μορφή της Φεγ-

γαροντυμένης την έχει ξαναδεί στο παρελθόν. Στην προσπάθειά του, λοιπόν, 
να την εντοπίσει μέσα στις παρελθοντικές, ευχάριστες και ξεχασμένες μνήμες 
του, μέσω της σύνθεσης ανά τρία, τη συσχετίζει με διάφορες εικόνες του συ-
νειδητού και του υποσυνειδήτου του. Αρχικά, η καθαγιασμένη της μορφή συν-
δέεται στο μυαλό του με διάφορες αγιογραφίες, ωστόσο αυτή η ερμηνεία δεν 
τον ικανοποιεί. Οπότε στη συνέχεια τη συνδέει με το ερωτικό αντικείμενο του 
πόθου που σε ιδεατό επίπεδο πλάθει ο καθένας μας στη νεανική του ηλικία. Η 
τρίτη του προσπάθεια να την ερμηνεύσει αναμοχλεύει αρχέγονες αποτυπώσεις 
που πιθανότατα υποσυνείδητα είχε συλλέξει από τη σχέση του με τη μητέρα 
του. Στο χωρίο αυτό διαπιστώνει κανείς την επίδραση που δέχτηκε ο Σολωμός 
από την πλατωνική θεωρία των ιδεών, σύμφωνα με την οποία οι ψυχές γνωρί-
ζουν τις αληθινές ιδέες, τις οποίες ξεχνούν μετά την ενσωμάτωσή τους και 
μπορούν να τις επαναφέρουν στη μνήμη τους μέσω ερεθισμάτων του αισθητού 
κόσμου. (σχόλιο σχολικού βιβλίου, σελ. 22) 

β) Στην παρέκβαση του χεριού διαπιστώνεται ότι το χέρι λειτουργεί συμβολικά 
αφού αποτυπώνει τις μεταπτώσεις της ψυχοσυναισθηματικής κατάστασης αλ-
λά και του ήθους του ήρωα. Έτσι, λοιπόν, βλέπουμε το χέρι κατά την ηρωική 
δοκιμασία στον κρητικό αγώνα να είναι αμείλικτο, βίαιο και πολεμοχαρές, ενώ 
κατά τη διάρκεια του ναυαγίου «μαλακώνει» χάρη στη συγκίνηση που του 
προκαλεί η  αισθαντική παρουσία της Φεγγαροντυμένης κι απλώνεται προς το 
μέρος της για να την υποδεχτεί γλυκά. Ο συνειρμός κλείνει μεταφέροντάς μας 
στο παρόν της αφήγησης κατά το οποίο το χέρι, συνεκδοχικά λειτουργώντας, 
αποτυπώνει την ηθική και ψυχοσυναισθηματική έκπτωση του Κρητικού, ο ο-
ποίος έχει μετατραπεί από αγέρωχο ήρωα σε ένα περιπλανώμενο επαίτη και 
το χέρι τώρα πια προτάσσεται, αλλά για να αποσπάσει μόνο τον οίκτο των πε-



ραστικών. Το δάκρυ, λοιπόν, της Φεγγαροντυμένης, που έπεσε στο χέρι του 
ήρωα, επέδρασε καταλυτικά, ώστε ο τελευταίος να επανιεραρχήσει τις αξίες 
του και να υποστεί ριζική, σχεδόν, μεταστροφή του ήθους του. 

 
 

Δ1. Ομοιότητες: 
 Κοινό σκηνοθετικό πλαίσιο που απαρτίζεται από το υδάτινο στοιχείο, την α-

κρογιαλιά, διάφορα άλλα στοιχεία της φύσης.  
 Εξιδανικευμένη γυναικεία ομορφιά (κορμί παρθενικό, γυμνό, κάλλη). 
 Πρόκειται και στα δύο για μία θεοποιημένη γυναικεία παρουσία (απολλώνεια, 

θείο άγγιγμα, μάτια θεϊκά, παρόμοιες αναφορές στον Κρητικό, νεράιδα). 
 Το μοτίβο της απότομης εμφάνισης κι εξαφάνισης αυτής της θεϊκής παρουσίας 
 Υποταγή της φύσης στη γυναικεία οπτασία («ο ήλιος εσκυθρώπασε», «τα κυ-

ματάκια τ’ αγκαλιάζουν», «οι αχτίδες τα χαϊδεύουν»). 
 Το τοπίο και η νεράιδα «λούζονται» από έντονο φως (στοιχείο φωτοχυσίας με 

τις αντίστοιχες παραπομπές). 
 Το ψυχογράφημα και η συναισθηματική φόρτιση μπολιασμένη με το ερωτικό 

στοιχείο είναι κοινά και στα δύο ποιήματα («λιγωμένα», «ἡδονικά», «κρίμα») 
 Η κίνηση της ανάδυσης. 
  
 Διαφορές: 
 Φως ήλιου στον Καρυωτάκη – φεγγαρόφωτο + φως αστεριών στον Κρητικό. 
 Στον Καρυωτάκη η γυναικεία μορφή είναι γυμνή, στον Κρητικό δεν υπάρχει τέ-

τοιου είδους αναφορά. 
 Ο ήρωας του Καρυωτάκη είναι κρυμμένος κάπου στην ακρογιαλιά, ενώ ο ήρω-

ας στον «Κρητικό» κολυμπά μες στη θάλασσα. 
 Η γυναίκα στον Καρυωτάκη ξεπροβάλλει μέσα απ’ τα βράχια ενώ στον Κρητικό 

αναδύεται μέσα από τη θάλασσα . 
 Η γυναικεία παρουσία στον Καρυωτάκη είναι φοβισμένη, όπως δηλώνεται, ενώ 

στον Κρητικό είναι επιβλητική. 
 Στον Καρυωτάκη η φύση, αν και υποτάσσεται στη γυναικεία παρουσία, ωστό-

σο δεν έχει σηματοδοτήσει την εμφάνισή της, αλλάζοντας το τοπίο, όπως στον 
Κρητικό. 

 Στον Καρυωτάκη ο ήρωας δε συσχετίζει την οπτασία με μνήμες ανασυρμένες 
απ’ το παρελθόν, ούτε προσπαθεί διακαώς να την ερμηνεύσει, όπως ο Κρητι-
κός. 

 Στη «Νεράιδα» του Καρυωτάκη δεν εντοπίζεται το είδος και το βάθος της επι-
κοινωνίας που διαπιστώνεται στον «Κρητικό». 

 Στο ποίημα του Καρυωτάκη παρατηρείται μια αποκλιμάκωση της φωτοχυσίας 
(ο ἥλιος ἐσκυθρώπασε) κατά τη διάρκεια της ημέρας, ενώ στον Κρητικό εντοπί-
ζεται κλιμάκωση φωτοχυσίας κατά τη διάρκεια της νύχτας, βλ. ερώτηση Β1, 
στίχοι 7-8, 4 [21] 

 Ο Καρυωτάκης έχει αναδείξει την παρουσία της νεράιδας στον τίτλο, ενώ ο Σο-
λωμός δεν αναδεικνύει τη Φεγγαροντυμένη στον τίτλο, στοιχείο που δε σχετίζε-
ται, βέβαια, μόνο με το περιεχόμενο, αλλά και με τη δομή των ποιημάτων κα-
θώς και την ποιητική πρόθεση των δημιουργών τους. 

 Στον «Κρητικό» επικρατεί νηνεμία με την εμφάνιση της Φεγγαροντυμένης, ενώ 
στη «Νεράιδα» όλα εκτυλίσσονται σε κύματα αφρισμένα. 

 
Οι απαντήσεις πρέπει να συνοδεύονται από παράθεση αντίστοιχων χωρίων για να 
θεωρηθούν τεκμηριωμένες. 


