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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 
 

« Ο Κρητικός»  
 

Α1  Ο «Κρητικός» είναι χαρακτηριστικό δείγμα δημιουργίας της Επτανησιακής 
Σχολής καθώς και τα τέσσερα θέματα που απασχολούν τη Σχολή αυτή, 
δηλαδή η γυναίκα στην ιδανική της μορφή, η φύση, η θρησκεία και η πατρίδα 
αποτελούν τους κύριους άξονες γύρω απ’ τους οποίους οργανώνεται το 
ποίημα.  

Συγκεκριμένα, στο απόσπασμα 2[19] παρατηρούμε τη γυναίκα την οποία 
εκπροσωπεί η αρραβωνιαστικιά του Κρητικού. Παρουσιάζεται εξιδανικευμένα 
τόσο εξωτερικά με το σχήμα κατεξοχήν («την ομορφιά») όσο και ηθικά, αφού 
«αγιάζει» την Κοιλάδα (στ.7) και στέκεται στην πύλη του παραδείσου 
κρατώντας τα λουλούδια «της παρθενιάς», που αποτελεί επαναλαμβανόμενο 
μοτίβο στην σολωμική ποίηση. 

Στο απόσπασμα 1[18] διακρίνεται και το θέμα της φύσης μέσα από τις 
άσχημες καιρικές συνθήκες που επικρατούν, οι οποίες αποτελούν και την 
πρώτη ηθική δοκιμασία του ήρωα. Η θάλασσα είναι φουρτουνιασμένη και μετά 
την επίκληση του ήρωα στο αστροπελέκι για συνδρομή, ο ουρανός 
τραντάζεται από την ανταπόκριση της φύσης με τρία αστροπελέκια και 
βροντές που δημιουργούν ένα επικό, απόκοσμο σκηνικό στο οποίο 
κυριαρχούν οι οπτικοακουστικές εικόνες. Τέλος, στους στίχους 5-6 η χρήση 
του πληθυντικού καταδεικνύει την απεραντοσύνη και την ανωτερότητα της 
πλάσης. Στη συνέχεια το θέμα της θρησκείας κυριαρχεί στην παρέκβαση των 
στίχων 5-18 του αποσπάσματος 2[19], όταν ο ήρωας υπερβαίνοντας τα όρια 
του χώρου και του χρόνου μεταβαίνει στην κοιλάδα Ιωσαφάτ, στο θέατρο της 
Έσχατης Κρίσης λίγο πριν τη ∆ευτέρα Παρουσία για να συναντήσει την 
αρραβωνιαστικιά του και ενωθεί μαζί της αιώνια. Με την επίκληση στην 
Σάλπιγγα, κηρύττει την Τελική Κρίση, συνομιλεί με τις ψυχές των πρώτων 
αναστημένων νεκρών, οι οποίες του δίνουν πληροφορίες για την αγαπημένη 
του που ανυπομονούσε για την εν σαρκί ανάσταση της. Τέλος παρατηρείται 
το μοτίβο της φωτιάς (στίχοι 9 και 16) που παραπέμπει στην Αποκάλυψη του 
Ιωάννη. 

[Το θέμα της πατρίδας εντοπίζεται μόνο στο δεύτερο απόσπασμα, στον στ.2 
και 3 όταν ο Κρητικός ορκίζεται στις λαβωματιές που απέκτησε και στους 
συντρόφους που έχασε κατά τη διάρκεια του πολέμου εναντίον των 
Τουρκοαιγυπτίων στην Κρήτη) 
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Β1.α Ο ∆ιονύσιος Σολωμός αξιοποιεί στα ποιήματά του τα θέματα της 
Επτανησιακής Σχολής, ένα εκ των οποίων είναι κι η φύση.  

Ο ποιητής συνθέτει τη φυσική και τη μεταφυσική πραγματικότητα, 
παρουσιάζοντας τη φύση τόσο σε λογικό όσο και σε εξωλογικό – μεταφυσικό 
επίπεδο. Έτσι, στο απόσπασμα 2[19] ο ήρωας υπερβαίνει τα όρια του χώρου 
και του χρόνου για να συναντήσει την αγαπημένη του, εφόσον δε μπορεί να τη 
βρει στον γήινο χώρο. 

Η δράση τοποθετείται στην Κοιλάδα Ιωσαφάτ, όπου σύμφωνα με τις δοξασίες 
χριστιανών, μωαμεθανών και Ιουδαίων θα συντελεστεί η παγκόσμια Τελική 
Κρίση. Εκεί συνομιλεί με τις αναστημένες ψυχές, αντλώντας τις απαραίτητες 
πληροφορίες για την αρραβωνιαστικιά του. Το περιβάλλον γύρω του είναι 
γήινο και προσωποποιημένο. Οι νεκροί συνδιαλέγονται, κινούνται, ακούνε και 
δε διαφοροποιούνται σε τίποτα απ’ τον Κρητικό, που έχει φτάσει στον τόπο 
της ∆ευτέρας Παρουσίας ζωντανός. 

Επίσης, στο απόσπασμα 3[20], ενώ στους στ. 1-2 αρχικά δίνεται ο απόηχος 
του τρίτου αστροπελεκιού και η θάλασσα παρουσιάζεται να κοχλάζει απ’ την 
οργή της φύσης, από τον στίχο 3 μέχρι και το τέλος του αποσπάσματος η 
αλλαγή που συντελείται είναι θεαματική. Πρόκειται για το μοτίβο της σιγής του 
κόσμου πριν από τη θεία επιφάνεια. Η φύση προετοιμάζεται να υποδεχτεί την 
εξωλογική μορφή της φεγγαροντυμένης και το τοπίο γίνεται μεταφυσικό. Ο 
ήρωας επειδή δε μπορεί να εξηγήσει λογικά την απότομη μεταστροφή των 
καιρικών συνθηκών, την αποδίδει σε μεταφυσικά αίτια (στίχος 5, «κρυφό 
μυστήριο») που κάνουν την πλάση να ησυχάζει απόλυτα σε γη, ουρανό και 
θάλασσα (στίχοι 7 και 8). Η ανάδυση της ολόφωτης φεγγαροντυμένης το 
«ξετύλιγμά» της απ’ το φεγγάρι ολοκληρώνει την ευρύτερη μεταφυσική εικόνα 
του αποσπάσματος, κορυφώνοντας την πλοκή. 

 

β.  Στο απόσπασμα 2[19] ο Κρητικός απευθύνεται σ’ ένα υποθετικό ακροατήριο 
και ορκίζεται (στίχοι 2-4) τρεις φορές για την αλήθεια των λεγόμενων της 
παρέκβασης που ακολουθεί (στίχοι 5-18). Όσα διηγείται είναι εξωλογικά – 
μεταφυσικά. Ο ήρωας μεταβαίνει σ’ έναν υπερβατικό χώρο και χρόνο και η 
λυρική αφήγηση αναγάγεται σ’ επίπεδο μεταφυσικό. Αυτό αποτελεί αρχικά 
ρομαντικό στοιχείο, μιας και ο έρωτας των δύο νέων παρουσιάζεται αιώνιος. Ο 
Κρητικός, όντας ζωντανός, αναζητά την αγαπημένη του ανάμεσα στους 
νεκρούς της Κοιλάδας Ιωσαφάτ και συνομιλεί μαζί τους. «Σχίζει δρόμο» και 
προσδοκά να βρεθεί με την κοπέλα που αγαπά και δε μπορεί να έχει στον 
γήινο κόσμο. Και η ίδια όμως φαίνεται να τον αναζητά και να τον περιμένει για 
την τελική και αιώνια ένωσή τους. Οι δραματικοί ενεστώτες (σχίζω, κράζω, 
σαλεύει, κοιτάζει, γυρεύει) χαρίζουν παραστατικότητα και ζωντανεύουν την 
αγωνία των δύο νέων για τη συνάντηση που ο αναγνώστης περιμένει και δεν 
πραγματοποιείται ποτέ.  

Επιπρόσθετα, λειτουργεί προσημαντικά δικαιολογώντας και τον τρίτο όρκο του 
ήρωα (στίχος 4) στην ψυχή που τον «έκαψε», όταν άφησε τον γήινο κόσμο. 
Αναφέρεται φυσικά στην ψυχή της αρραβωνιαστικιάς του, η οποία δεν 
κατάφερε να κερδίσει τη μάχη με τα κύματα και ο θάνατός της αποτελεί το 
δραματικό τέλος του κειμένου. 
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Β2 Στο απόσπασμα 3[20] παρατηρούμε την απότομη μεταστροφή των καιρικών 
συνθηκών, με τη φουρτουνιασμένη θάλασσα να φτάνει στο αντιδιαμετρικό της 
σημείο. Ο ποιητής αναπτύσσει το μοτίβο της σιγής του κόσμου πριν από τη 
θεία επιφάνεια. Η φύση, λοιπόν, προετοιμάζεται να υποδεχτεί τη 
Φεγγαροντυμένη, μια θεία μορφή, λουσμένη από φως. Η αφήγηση είναι 
λυρική και τα εκφραστικά μέσα που αποδίδουν το μοτίβο είναι αρκετά: 
- επανάληψη (στίχος 3 «ησύχασε» - «ησυχία») 
- παρομοίωση («σαν περιβόλι») 
- προσωποποίηση (στ. 6) 
- εικόνες (στίχοι 3 και 7-8 οπτικές// στ. 4  οπτική, οσφρητική) 

 
[Από τα παραπάνω εκφραστικά μέσα έπρεπε να αναφερθούν και να 
αναλυθούν μόνο δύο]. 
 
 Στον στίχο 3 η θάλασσα φαίνεται να ηρεμεί πλήρως και η ατμόσφαιρα 

γίνεται διαυγής. Η ηρεμία της θάλασσας τονίζεται με την επανάληψη 
των λέξεων «ησύχασε», «ησυχία», προκειμένου να φανεί η έντονη 
αντίθεση με την προγενέστερη κατάσταση της τρικυμίας. Με τον τρόπο 
αυτό ίσως θέλει να δηλώσει και την ψυχική ηρεμία του ήρωα, που 
επέρχεται με την νηνεμία και τη γαλήνη των κυμάτων. 

 
 Στην οπτική εικόνα των στίχων 7 και 8 παρατηρούμε τη συνύπαρξη 

των τριών φυσικών στοιχείων, της θάλασσας (στη θάλασσα), του 
ουρανού (στον ουρανό) και της γης (στον ανθό), που δημιουργούν ένα 
σκηνικό ευρύ και δεκτικό, ικανό να δεχτεί τη φωτεινή, εξωλογική μορφή 
που θα εμφανιστεί από στιγμή σε στιγμή. Η άπνοια κυριαρχεί και ο 
ποιητής επιλέγει μέσω αυτής της εικόνας να δείξει πως δεν ακούγεται ο 
παραμικρός ήχος, ούτε ακόμη αυτός που κάνει η μέλισσα πετώντας 
δίπλα από ένα λουλούδι. 

 
Γ1α Ο Κρητικός επικαλείται το προσωποποιημένο αστροπελέκι, προκειμένου να 

φωτίσει την περιοχή όπου ο ίδιος και η αρραβωνιαστικιά του παλεύουν με τα 
κύματα. Χαρακτηρίζεται «καλό», κάτι που φανερώνει την πεποίθηση του ήρωα 
πως η φύση θα συνδράμει και το φως θα έλθει για ακόμα μια φορά («ξανάφεξε 
πάλι»). Η φύση πράγματι ανταποκρίνεται και μάλιστα όχι με ένα, αλλά με τρία 
αστροπελέκια, τα οποία πέφτουν πολύ κοντά στην κόρη με τρόπο ηχηρό, 
συνθέτοντας ένα τοπίο απόκοσμο. Αξιοσημείωτη είναι η επιρροή απ’ το 
δημοτικό τραγούδι με τη χρήση του μαγικού αριθμού τρία. 

 
Γ1β Με σχήμα υποφοράς – ανθυποφοράς κατά το πρότυπο του δημοτικού 

τραγουδιού, ο ήρωας αναζητά πληροφορίες για την αρραβωνιαστικιά του και 
οι αναστημένες ψυχές απαντούν πως την είδαν το πρωί στην πύλη του 
Παραδείσου. Έψελνε αναστάσιμους ύμνους, δείχνοντας εύγλωττα τη χαρά 
της, κι ανυπομονούσε για την ενσώματη ανάστασή της. Σύμφωνα με την 
Ορθόδοξη Εκκλησία, η ανάσταση των νεκρών κατά τη ∆ευτέρα Παρουσία θα 
γίνει εν σαρκί, οι νεκροί δηλαδή θα ανακτήσουν τα σώματά τους. 
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∆1 Τα δύο ποιητικά κείμενα παρουσιάζουν αρκετές θεματικές αναλογίες, αλλά και 
κάποιες αξιοσημείωτες διαφορές. Το ρομαντικό υπόβαθρο υπάρχει και στα 
δύο ποιήματα, με την αναφορά στον αιώνιο έρωτα, αλλά και στους αγώνες για 
την ελευθερία και την ανεξαρτησία της σκλαβωμένης πατρίδας. 

Στον «Κρητικό» του ∆. Σολωμού ο ήρωας υπερβαίνει τα όρια του χώρου και 
του χρόνου για να συναντήσει την αρραβωνιαστικιά του, την οποία έχασε στην 
μάχη με τη φουρτουνιασμένη θάλασσα. Στον «Όρκο» του Γ. Μαρκορά, ο 
ήρωας έχει σκοτωθεί κατά τη διάρκεια της Κρητικής Επανάστασης και 
απευθύνεται στην ετοιμοθάνατη αγαπημένη του, την οποία θλιμμένος 
περιμένει για να ενωθούν αιώνια. 

 
Ομοιότητες μπορούν να εντοπιστούν στα εξής σημεία: 

 

α)  και τα δύο κείμενα κάνουν λόγο για έναν έρωτα εξιδανικευμένο κι 
αιώνιο 

β)  και στα δύο ποιήματα υπάρχει το μεταφυσικό επίπεδο, με αναφορά 
στην μετά θάνατον ζωή (βλέπε παρέκβαση 2[19], στίχοι 5-18 και στίχοι 1-
6 του παράλληλου κειμένου) 

γ) Και στα δύο ποιήματα υπάρχει η προσδοκία μιας μεταθανάτιας 
συνάντησης, την οποία όμως δε βλέπουμε να πραγματοποιείται στον 
ποιητικό χρόνο. 

δ)  υπάρχει αναφορά στο θέμα της πατρίδας, η οποία παρουσιάζεται κοινή  
πρόκειται για την Κρήτη για την ανεξαρτησία της οποίας αγωνίστηκαν 
χιλιάδες Κρητικοί και γνώρισαν το θάνατο  (στίχοι 2 και 3, απόσπασμα 
2[19] και οι τρεις τελευταίοι στίχοι του «Όρκου»). 

ε)  Οι ήρωες συνομιλούν με στοιχεία της φύσης (ο Κρητικός επικαλείται τ’ 
αστροπελέκια, ο Μάνθος συνομιλεί με τ’ αστέρια «ρωτούσα κάθε αστέρι») 

 
Βασικές διαφορές είναι οι εξής: 

 

1. διαφέρουν οι χρονικές περίοδοι του αγώνα για την κρητική ανεξαρτησία. 
Στον «Κρητικό» ο χρόνος της ιστορίας τοποθετείται στα 1823-1824 και 
στον «Όρκο» του Γ. Μαρκορά στα 1866-1869. 

2. στον «Όρκο» του Γ. Μαρκορά ο ήρωας, ο Μάνθος, πεθαίνει ένδοξα στη 
μάχη σε αντίθεση με τον Κρητικό που επιβιώνει από την μάχη και το 
ναυάγιο και χάνει το αγωνιστικό του ήθος καταλήγοντας ζητιάνος σε μια 
νέα πατρίδα. Ωστόσο, νεκρή είναι η αρραβωνιαστικιά του σε αντίθεση με 
την ετοιμοθάνατη μεν, αλλά ακόμα ζωντανή Ευδοκία του «Όρκου». 

3. Στον «Κρητικό» το ερωτικό ζεύγος είναι ανώνυμο: Κρητικός – 
«αρραβωνιασμένη», αν και γνωρίζουμε πως είχε την πρόθεση να 
ονομάσει τουλάχιστον την κόρη (Ελένη). Στον «Όρκο» του Γ. Μαρκορά 
μαθαίνουμε τα ονόματα των δύο βασικών ηρώων (Μάνθος – Ευδοκία). 

4. Ο Μάνθος  παρουσιάζεται να περιμένει θλιμμένος την αιώνια ένωσή του 
με την Ευδοκία, ενώ η αρραβωνιαστικιά του Κρητικού παρουσιάζεται να 
τραγουδά χαρούμενη ανυπομονώντας για την εν σαρκί ανάσταση της και 
τη συνάντηση με τον ήρωα. 
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