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Α.1 α)  το μεταφυσικό στοιχείο.  Μεταφυσικό στοιχείο του αποσπάσματος 
αποτελεί η τρίτη δοκιμασία, ο ήχος. Όπως παρατηρεί ο αφηγητής είναι ένας 
ήχος που δε θυμίζει γήινο άκουσμα. Είναι εξωπραγματικός (στ. 44), χωρίς 
λόγια (στ. 45), άρρητος, ανεκλάλητος. Δεν έχει αντίλαλο (στ. 46) και φανερή 
πηγή προέλευσης (στ. 47). Είναι ήχος μαγικός που πολλαπλασιάζεται (στ. 47-
49)και κυριεύει απόλυτα την ψυχή του Κρητικού. 

 
 β) η αγάπη για την πατρίδα: Η πατρίδα αποτελεί θέμα της Επτανησιακής 

Σχολής που συναντάται συχνά στο σολωμικό ποίημα. Στο συγκεκριμένο 
απόσπασμα η αγάπη για την πατρίδα εντοπίζεται στην τρίτη αποφατική 
παρομοίωση των στίχων 35-42. Η αναφορά στον Ψηλορείτη μάς μεταφέρει 
στην κρητική γη, όπου ο ήρωας αναφωνεί «ω θεϊκιά κι όλη αίματα πατρίδα». 
Σύμφωνα με τον Ι.Μ. Παναγιωτόπουλο έχουμε τον εθνικότερο 
δεκαπεντασύλλαβο της νεότερης ποίησής μας. Ο ήρωας ανοίγει τα χέρια του 
ν’ αγκαλιάσει την σκλαβωμένη του Πατρίδα, για την οποία πονά και 
αγωνίζεται. Στον στίχο 42 κρύβεται η απλότητα ενός μεγαλειώδους νοήματος. 
Ο Κρητικός αγαπά την πατρίδα του και την θεωρεί όμορφη («καλή») ακόμα κι 
αν είναι πλέον άγονη από την εμπρηστική τακτική του κατακτητή. 

 
 γ) εξιδανίκευση του έρωτα: Σε όλο το ποίημα ο ήρωας προσπαθεί να σώσει 

την αρραβωνιαστικιά του φτάνοντας στο ακρογιάλι. Το ποίημα είναι τυπικά 
ρομαντικό παρουσιάζοντας έναν αιώνιο έρωτα που έχει άσχημη κατάληξη. 
Μόλις ο ήχος σταματά, ο Κρητικός επαναπροσδιορίζει τον στόχο του, αν και 
όταν φτάνει στην στεριά, η κόρη είναι πεθαμένη. Ο χαρακτηρισμός «καλή μου» 
είναι από τους πιο τρυφερούς που συναντάμε στο ποίημα συνολικά και 
μαρτυρά την μεγάλη αγάπη που έτρεφε ο ήρωας για εκείνη. 

 Και στον στίχο 50, ο προσωποποιημένος Έρωτας εκφράζει την καταλυτική 
σημασία του στην ανθρώπινη ζωή. Πρόκειται για την ορμή εκείνη που 
συντηρεί τη ζωή, και για τον Κρητικό εκφράζεται στο πρόσωπο της 
αρραβωνιαστικιάς του.   

 
Β.1 α) στίχοι 23-28: 
  
 στίχος 26 («Και βγαίνει τ’ άστρο του βραδιού και τα νερά θολώνουν»):  

Η εικόνα είναι οπτική. Ο αφηγητής μας τοποθετεί με μία αναδρομική αφήγηση 
στο ανοιχτό κρητικό περιβάλλον, όταν βγαίνει το φεγγάρι και αντανακλάται στα 
νερά της θάλασσας. Με τη συγκεκριμένη εικόνα τονίζεται η ομορφιά της 
φύσης, η εικόνα είναι υποβλητική και αποτελεί το τέλειο σκηνικό στο οποίο 
εντάσσεται το όμορφο ερωτικό τραγούδι της κόρης της πρώτης αποφατικής 
παρομοίωσης. 

 



 

 

στίχος 28 («Του δέντρου και του λουλουδιού που ανοίγει και λυγάει»):  
Η επίδραση του ήχου από το ερωτικό τραγούδι της κόρης είναι τόσο μεγάλη, 
που η φύση ανταποκρίνεται άμεσα. Το δέντρο λυγίζει και το λουλούδι ανθίζει 
(χιαστό σχήμα). Η συγκεκριμένη οπτική εικόνα έχει στόχο λοιπόν να καταδείξει 
την μαγική επιρροή του τραγουδιού της κοπέλας στα δάση. 

 
β) στίχοι 35-43 

  
 στίχοι 37-38: η συγκεκριμένη οπτική εικόνα παρουσιάζει τον ήλιο («τ’ 

άστρο τ’ ουρανού μεσουρανίς να λάμπει») στον οποίο «γελούν» τα 
βουνά, τα πέλαγα, οι κάμποι. Τα τελευταία είναι προσωποποιημένα και 
λαμπυρίζουν στο φως του ήλιου δημιουργώντας μια οπτική εικόνα 
φυσικής χαράς 

 
 στίχος 42:  Στον στίχο 42 κρύβεται η απλότητα ενός μεγαλειώδους 

νοήματος. Ο Κρητικός αγαπά την πατρίδα του και την θεωρεί όμορφη 
(«καλή») ακόμα κι αν είναι πλέον άγονη από την εμπρηστική τακτική 
του κατακτητή. Η πέτρα είναι μαύρη και το χορτάρι ξερό, αλλά ο ήρωας 
νιώθει αισθήματα υπερηφάνειας για την Κρήτη που προσπαθεί ν’ 
απελευθερωθεί από τον τουρκικό ζυγό. Η εικόνα είναι οπτική. 

 
 Όλες οι εικόνες χαρίζουν παραστατικότητα, ενισχύουν τον αφηγηματικό 

χαρακτήρα του ποιήματος και αποτελούν ένδειξη σκηνοθετικής δράσης. 
 
Β.2 Προσοχή!! Η άσκηση ζητάει τέσσερα διαφορετικά σχήματα λόγου. 
 

α) μεταφορά:  
 στίχος 29 («που σέρνει τη λαλιά του»):  

Η δεύτερη αποφατική παρομοίωση αφορά το κρητικό αηδόνι το 
τραγούδι του οποίου είναι μακρόσυρτο. 

 στίχος 33 («έλιωσαν τ’ αστέρια»):  
Με την συγκεκριμένη εικόνα δηλώνεται η πάροδος της νύχτας και η 
έλευση της ημέρας 
 
 

β) επανάληψη 
 
γ) χιαστό 
 

 
 

δ)  προσωποποίηση:  
 στίχος 34 («και πέφτουν της τα ρόδα από τα χέρια») . 

Η αυγή είναι προσωποποιημένη και το άκουσμα του ήχου από το 
αηδόνι είναι τόσο μαγικό που η αυγή χάνει το χρώμα της (έμφαση στη 
μαγεία του ήχου). 

  
ε) εικόνες: 
 στίχοι 29-30 (οπτική – ηχητική): παρατηρούμε το κρητικό αηδόνι να 

κελαηδά με «πολλή γλυκάδα» απ’ τους ψηλούς βράχους όπου έχει 
φτιάξει τη φωλιά του. 

 

στίχος 32 (« Η θάλασσα πού μακριά, πολύ μακριά η πεδιάδα»)  
Κα τα δύο σχήματα λόγου δηλώνουν την μεγάλη απόσταση από 
τους «ψηλούς βράχους» όπου έχει τη φωλιά του το κρητικό 
αηδόνι, άρα και το δυνατό τραγούδι του αηδονιού. 



 

 

 στιχοι 33-34 (οπτική – κινητική – ηχητική): η εικόνα της αυγής που στο 
άκουσμα του ήχου χάνει τα λουλούδια απ’ τα χέρια της =  χάνει το 
χρώμα της.  

 
 Και οι δύο εικόνες χαρίζουν παραστατικότητα, ενισχύουν τον αφηγηματικό 
χαρακτήρα του ποιήματος και αποτελούν ένδειξη σκηνοθετικής δράσης. 

 
 
Γ.1 Σημεία που θα έπρεπε να σχολιαστούν: 

 Μετά την παύση του ήχου ο ήρωας φτάνει τελικά στο ακρογιάλι. Ο στόχος 
όμως επιτυγχάνεται κατά το ήμισυ, γιατί η αρραβωνιαστικιά είναι νεκρή. 

 Κλείνει το σχήμα κύκλου που είχε ανοίξει στον πρώτο στίχο του 
ποιήματος (ακρογιάλι-γιαλό) και δηλώνει τον συναισθηματικό εγκλωβισμό 
του ήρωα. 

 Για πρώτη φορά δεν υπάρχει η κτητική αντωνυμία «μου» δίπλα στην 
μετοχή «αρραβωνιασμένη», ίσως επειδή πλέον η κόρη είναι 
αρραβωνιαστικιά του Χάρου (βλ. λαογραφικό υλικό). 

 Στον τελευταίο στίχο συνυπάρχουν δύο διαφορετικά συναισθήματα. Στο 
πρώτο ημιστίχιο βλέπουμε την χαρά του Κρητικού για την επίτευξη του 
στόχου του και στο δεύτερο το δράμα της οριστικής απώλειας. 

 Το τέλος του ποιήματος είναι τυπικά ρομαντικό, αφού προβάλλεται ο 
έρωτας με άσχημη κατάληξη. Επίσης, είναι λιτό, χωρίς μελοδραματισμό 
και συναισθηματικές εξάρσεις, αφού τα συναισθήματα του Κρητικού για 
την κοπέλα είναι ήδη γνωστά στον αναγνώστη και ο θρήνος είναι κάτι που 
θα περισσεύει. Υπάρχει εξάλλου και αδυναμία να περιγράψει όσα ένιωσε. 

 Πριν τους δύο τελευταίους στίχους υπάρχει αφηγηματικό κενό. 

 

Δ.1 Ομοιότητες: 

 Και στα δύο κείμενα ένας  ήρωας (ο Κρητικός και η Ρηνούλα) δοκιμάζεται 
από κάτι εκτός πραγματικότητας. Στον «Κρητικό» ο ανεκλάλητος ήχος 
αποπροσανατολίζει τον ήρωα από τον στόχο του και στη νουβέλα του Ν. 
Λαπαθιώτη η Ρηνούλα βιώνει την επίδραση που ασκεί στην ψυχή της ένα 
όνειρο. 

 Και τα δύο κείμενα έχουν ρομαντικές καταβολές με κυρίαρχα 
συναισθήματα την μελαγχολία και το παράπονο έως τον θρήνο στο τέλος 
του αποσπάσματος. Ο «Κρητικός» κλείνει με το δράμα την οριστικής 
απώλειας («κι ήτανε πεθαμένη») και στη νουβέλα η Ρηνούλα ξεσπάει «σ’ 
ένα σιγανό παράπονο πνιγμένο» 

 Κοινή είναι η ύπαρξη ενός ήχου μιας μελωδίας που επηρεάζει σε μεγάλο 
βαθμό τους ήρωες. Ο μεταφυσικός ήχος κυριεύει την ψυχή του Κρητικού 
(«μ’ άδραχνεν όλη την ψυχή») και κατακλύζει τη φύση (στ. 48), όπως και ο 
ήχος του παράλληλου κειμένου, ένας συνδυασμός φωνών με κυρίαρχη 
αυτή του Σωτήρη («γιομίζοντας τη γη…και την καρδιά της!») Ο ήχος είναι 
γλυκός και δυνατός και στα δύο αποσπάσματα (Κρητικός στίχοι 24,28// 
νουβέλα Ν.Λαπαθιώτη  «γλυκιά και δυνατή»). 



 

 

 Βασική ομοιότητα εντοπίζεται και στην αναφορά στη φύση. Υπάρχουν 
μάλιστα κοινές λεξιλογικές επιλογές (δάσος, λουλούδια) 

 

Διαφορές: 

 

 Στον «Κρητικό» η πηγή του ήχου δεν είναι φανερή. Ο ήχος είναι 
εξωπραγματικός, μεταφυσικός, μια δοκιμασία που η φύση θέτει στον 
ήρωα. Στο παραλληλο κείμενο ξεχωρίζει η φωνή του Σωτήρη, μια φωνή 
γνώριμη, συγκεκριμένη, υπαρκτή και ανθρώπινη. 

 Στον «Κρητικό» όσα διαδραμίζονται αφορούν την πραγματικότητα, ενώ η 
Ρηνούλα της νουβέλας βλέπει ένα όνειρο. 

 Οι ήρωες στον  «Κρητικό» είναι ανώνυμοι. Τα ονόματα των 
πρωταγωνιστών της νουβέλας είναι γνωστά  (Ρηνούλα-Σωτήρης). 

 Στον «Κρητικό» ο μαγικός ήχος είναι ένας και σιγά σιγά πολλαπλασιάζεται 
(στ. 47-49). Στο παράλληλο κείμενο η μελωδία θυμίζει «έναν κόρο από 
γνώριμες φωνές» με ξεχωριστή αυτή του Σωτήρη η  οποία τελικά 
απομονώνεται, κυριαρχεί και υπερκαλύπτει τις άλλες («και σε λίγο σκέπασε 
και σκόρπισε τις άλλες»). 

 


