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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
 

A1. Τρία από τα κύρια θέµατα της Επτανησιακής σχολής που απαντώνται στο ποίηµα «Ο 
Κρητικός» του ∆. Σολωµού είναι το θέµα της γυναίκας, το θέµα της θρησκείας και το 

θέµα της φύσης στην ιδανική µορφή τους. Πιο συγκεκριµένα:  

α) Το θέµα της γυναίκας, στ. 7 απ. 2[19]: Ο Κρητικός συνοµιλώντας µε τις ψυχές 

των νεκρών, προβάλλει την απόλυτη οµορφιά και την αγνότητα της 
αγαπηµένης του, παρουσιάζοντάς την εξιδανικευµένη. Ανάλογα 

εξιδανικευµένη εµφανίζεται και η γυναικεία υπερφυσική παρουσία που 
ενσαρκώνει τις πλατωνικές ιδέες της οµορφιάς, της καλοσύνης, της αρµονίας 

και του αγνού θεϊκού έρωτα, η Φεγγαροντυµένη, που ξεπροβάλλει µέσα από 
το φεγγάρι (στ. 10-14 απ. 3[20]), λουσµένη στο φως, µαγεύοντας τα πάντα 

στο πέρασµά της.  

β) Το θέµα της θρησκείας, στ. 5–18 απ. 2[19]: Ο Σολωµός βάζει τον ήρωά του 

Κρητικό να κάνει λόγο για την κρίση της ∆ευτέρας Παρουσίας και την 
Ανάσταση των νεκρών, καθώς και να αναφέρεται άµεσα ή έµµεσα στην 

καταστροφή του κόσµου. Η ∆ευτέρα Παρουσία εκλαµβάνεται από τον 
Κρητικό ως µια ευκαιρία να συναντηθεί µε την αγαπηµένη του και να ενωθεί 
για πάντα µαζί της µε αιώνια δεσµά. Η εξιδανίκευση της σκηνής έγκειται στο 

ότι πρόκειται για µια στιγµή απόλυτης χαράς και όχι δέους, όπως θα περίµενε 
κανείς εξαιτίας της τελικής δοκιµασίας των ψυχών. 

γ) Το θέµα της φύσης στην εξιδανικευµένη της µορφή στ. 3-8 απ. 3[20]: Ο 
Κρητικός στους στίχους αυτούς αναδεικνύει την απόλυτη οµορφιά της φύσης, 

που προετοιµάζει την επικείµενη εµφάνιση µιας υπερφυσικής παρουσίας, της 
Φεγγαροντυµένης. Ειδικότερα, παρουσιάζει την πλήρη και εντυπωσιακή 

µεταστροφή του φυσικού τοπίου, αποτέλεσµα µιας κρυφής, µυστηριακής 
δύναµης («κρυφό µυστήριο»), που την «ανάγκασε» να γλυκάνει, να 

οµορφύνει και να γαληνέψει, για να υποδεχτεί τη Φεγγαροντυµένη. Η φύση 
έπαψε να µοιάζει θυµωµένη όπως πριν και φαίνεται να έχει στολιστεί κάθε 

οµορφιά («Κάθε οµορφιά να στολιστεί και το θυµό ν΄ αφήσει»). 
 

Β1. α) Μια εικόνα που συνθέτει τη φυσική και µεταφυσική πραγµατικότητα είναι 
αυτή της ∆ευτέρας Παρουσίας, στ. 5-18, απ. 2[19]. Πρόκειται για ένα όραµα 

του ήρωα Κρητικού που τοποθετεί την αφήγηση σε έναν απροσδιόριστο 
χρόνο, τον εσχατολογικό χρόνο της Τελικής Κρίσης, και σε ένα 

εξωπραγµατικό χώρο, αυτόν του Παραδείσου. Εκεί ο Κρητικός οραµατίζεται 
ότι θα συναντήσει την ψυχή της νεκρής αγαπηµένης του και ότι θα ενωθεί για 

πάντα µαζί της µε αιώνια δεσµά. Ειδικότερα, ο Κρητικός κάνοντας µια 
αποστροφή στη Σάλπιγγα της ∆ευτέρας Παρουσίας, της ζητά να λαλήσει, για 

να ξεκινήσει η Τελική Κρίση και να µεταφερθούν ο ίδιος και οι αναγνώστες 
στον κόσµο των νεκρών. Στην προσπάθειά του να πληροφορηθεί πού 

βρίσκεται η αγαπηµένη του, ρωτά τις ψυχές των νεκρών αν τη συνάντησαν, 
αφού πρώτα υπογραµµίζει την απόλυτη οµορφιά και αγνότητά της. 

Παράλληλα, τους εύχεται να κριθούν δίκαια οι ίδιοι και οι όµοιοί τους, 
προκειµένου να µην του αρνηθούν τη βοήθειά τους, ενηµερώνοντάς τους 

ταυτόχρονα ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία της Τελικής Κρίσης («Καπνός δε 
µένει … εγίνη»). Για να ενισχύσει την επιχειρηµατολογία του και να 

αποσπάσει κάποιο στοιχείο, τους αποκαλύπτει ότι η αγάπη του γι’ αυτήν είναι 
αιώνια και ότι επιθυµεί να κριθεί µαζί της διαφοροποιούµενος από το συνήθη 
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κώδικα της χριστιανικής θρησκείας, που αντιµετωπίζει την τελική κρίση ως 
δοκιµασία των ψυχών. Η συνάντησή του µαζί της στην κοιλάδα Ιωσαφάτ θα 

είναι µια στιγµή απόλυτης χαράς και ευτυχίας. Οι έντονες παρακλήσεις του 
πείθουν τους νεκρούς, που του αποκαλύπτουν ότι είδαν την αγαπηµένη του 

στην πόρτα του Παραδείσου να τραγουδά χαρούµενη τραγούδια της 
Ανάστασης και να ανυποµονεί να ενωθεί η ψυχή µε το σώµα της.  

Όλη η εικόνα της Τελικής Κρίσης, που τοποθετείται σε ένα επίπεδο 
µεταφυσικό, εµπεριέχει και στοιχεία της φυσικής πραγµατικότητας. Αρχικά, ο 

Παράδεισος συνδέεται µε το φυσικό κόσµο της κοιλάδας Ιωσαφάτ (στ. 7), 
ενώ ο παλιός κόσµος καίγεται δίνοντας τη θέση του σε ένα καινούριο ουρανό 

(στ. 9 εικόνα Αποκάλυψης). Επιπρόσθετα, οι ψυχές συνοµιλούν όπως οι 
ζωντανοί µέσω ερωταποκρίσεων (στ. 7-18) κι εµφορούνται από δυνατά 

συναισθήµατα (χαρά, ανυποµονησία, στ. 13-14). Επιπλέον, στο στ. 14 η ψυχή 
αναζητά τη συνένωση µε το γήινο σώµα. Με βάση όλα τα παραπάνω 

αποδεικνύεται ότι η παρουσία της αγαπηµένης του Κρητικού στο χώρο του 
Παραδείσου κατά την Έσχατη Κρίση ενώνει το φυσικό µε τον ηθικό κόσµο, 

το γήινο κόσµο του έρωτα µε το µεταφυσικό κόσµο των ψυχών.  

Μια δεύτερη εικόνα που συνθέτει τη φυσική και µεταφυσική πραγµατικότητα 

είναι αυτή της επιφάνειας της Φεγγαροντυµένης µέσα από ένα φυσικό 
σκηνικό στο οποίο κυριαρχεί το «ολοστρόγγυλο και λαγαρό φεγγάρι» (στ. 5-

14 απ. 3[20]). Η υπερφυσική γυναικεία αυτή παρουσία που ενσαρκώνει τις 
αρετές της οµορφιάς, της καλοσύνης, της δικαιοσύνης και της αρµονίας 

επιφέρει αλλαγές στο φυσικό τοπίο, ήδη πριν από την εµφάνισή της, γεγονός 
που διαπλέκει φυσική και µεταφυσική πραγµατικότητα. Ειδικότερα, 

εντυπωσιακές και απότοµες αλλαγές σηµειώνονται στο φυσικό τοπίο, 
προετοιµάζοντας την επιφάνεια αυτής της εξιδανικευµένης παρουσίας. Η 

θάλασσα παύει να µοιάζει µε «χοχλό που βράζει» και µετατρέπεται σε ένα 
ευωδιαστό περιβόλι που «εδέχτηκε όλα τα άστρα», των οποίων το φως 

καθρεφτίζεται στη διαυγή επιφάνειά της. Η φύση αποβάλλει κάθε στοιχείο 
που την έκανε να µοιάζει θυµωµένη και στολίζεται κάθε οµορφιά («Κάθε 

οµορφιά … αφήσει»). Η ηρεµία που κυριαρχεί είναι καθολική, καθώς δεν 
ακούγεται ούτε πνοή ανέµου στον ουρανό και στη θάλασσα ούτε καν ο ήχος 

µιας µέλισσας που πετά πάνω από τα λουλούδια («∆εν είν’ πνοή … 
περνώντας»). Μέσα σ’ αυτήν την απόλυτα όµορφη και γαλήνια ατµόσφαιρα 

που επικράτησε στο φυσικό τοπίο, κάνει την εµφάνισή της η 
Φεγγαροντυµένη, ένα υπερφυσικό ον ενδεδυµένο µε το ασηµένιο φως του 

φεγγαριού. ∆ιαθέτει θεϊκή οµορφιά («ολόµαυρα µάτια και χρυσά µαλλιά») και 
ακόµα και το φως τρέµει µπροστά στη θωριά της. 

 
Β1. β) Το µεταφυσικό επίπεδο, στο οποίο ανάγεται συνειρµικά ο ήρωας µετά την 

αναφορά στην αγαπηµένη του στον τρίτο του όρκο, δεν είναι άλλο από τον 
τόπο όπου βρίσκεται και κινείται πλέον η ψυχή της, ο Παράδεισος. Πρόκειται 

για µία σκηνή απροσδιόριστη τόσο χωρικά όσο και χρονικά. Ο ποιητής 
επιλέγει να αναγάγει στο απόσπασµα 2[19] τη λυρική αφήγηση σε 

µεταφυσική, καθώς η αρραβωνιαστικιά του Κρητικού στη διάρκεια του 
ναυαγίου χάνει τη ζωή της. Για το δεδοµένο αυτό ο αναγνώστης προϊδεάζεται 

στον 4ο στ. του αποσπάσµατος, όπου ο ήρωας ορκίζεται στην ψυχή της καλής 
του που τον έκαψε «τον κόσµο απαρατώντας». Η µόνη περίπτωση εποµένως 

να σµίξει ξανά µαζί της είναι στο εσχατολογικό µέλλον της Τελικής Κρίσης, 
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κατά το οποίο θα αναστηθούν οι ψυχές των νεκρών. Η προσδοκία της 
Ανάστασης αποδεικνύει τη βαθιά θρησκευτικότητα του ήρωα και της 

αρραβωνιαστικιάς του, όπως και του ίδιου του ποιητή, ενώ η όλη σκηνή 
αποτυπώνεται από τον Σολωµό ως στιγµή χαράς και όχι δέους. Παράλληλα 

φανερώνει και την απόλυτη και αγνή αγάπη που τρέφει ο Κρητικός για την 
αρραβωνιαστικιά, αφού η προδροµική αυτή αφήγηση της επανένωσης των 

ψυχών ισοδυναµεί µε όρκο αιώνιας αγάπης προς αυτήν. Η ζωή του ήρωα 
πλέον δεν έχει άλλο νόηµα και σκοπό, πέρα από το να προσµένει τη ∆ευτέρα 

Παρουσία, κατά την οποία θα ξαναβρεί την αγαπηµένη του.  
 

Β2. Στην αρχή του 3ου

 αποσπάσµατος του ποιήµατος η ατµόσφαιρα µεταστρέφεται 
τελείως. Η καταιγίδα και η τρικυµία σταµατούν και δίνουν τη θέση τους στη 

θαυµαστή ηρεµία. Όπως έχει υποστηριχτεί, ο Σολωµός από το στ. 3 κ.εξ. αναπτύσσει 
το γνωστό σε αυτόν µοτίβο της “σιγής του κόσµου” πριν από τη θεία επιφάνεια, 

της απόλυτης και υπερφυσικής δηλαδή γαλήνης που επικρατεί προτού να εµφανιστεί 
ένα µυστηριακό πλάσµα, το οποίο στη συνέχεια «επιδρά µε τρόπο θαυµατουργικό σε 

ολόκληρη τη φύση µεταµορφώνοντας και αγιάζοντας τα πάντα». Ειδικότερα, η 

ατµόσφαιρα καθαρίζει και τα νερά της θάλασσας ηρεµούν, κάτι που αποτυπώνεται µε 

πλούτο εκφραστικών µέσων. ∆ύο από αυτά µε τα οποία αποδίδεται το συγκεκριµένο 
µοτίβο στο απ. 3[20] είναι:  

– Η επανάληψη της έννοιας “ησυχία” στο στίχο 3: «Ησύχασε και έγινε όλο ησυχία και 
πάστρα». Η διπλή αναφορά της έννοιας πρώτα ως ρήµα και µετά ως ουσιαστικό δίνει 

έµφαση στην απόλυτη µεταστροφή του σκηνικού της φύσης, το οποίο 
µεταµορφώνεται σε ειδυλλιακό, καθώς η καταιγίδα πλέον κοπάζει και τα νερά 

ηρεµούν και γαληνεύουν. 

– Παροµοίωση: «Σαν περιβόλι ευώδησε κι εδέχτηκε όλα τ’ άστρα». ∆είχνει την πλήρη 

αντίθεση µε την προηγούµενη εικόνα-παροµοίωση της φύσης στους στίχους 1-2. Η 
θάλασσα πλέον δε µοιάζει µε υγρό που κοχλάζει, αλλά παροµοιάζεται µε ευωδιαστό 

περιβόλι, που αντί για λουλούδια στολίζεται από το φως των αστεριών. Προβάλλεται, 
λοιπόν, η µαγευτική οµορφιά της φύσης, µε αποτέλεσµα να εξιδανικεύεται και να 

αποδεικνύεται παράλληλα η φυσιολατρική διάθεση του ποιητή. 
 

Γ1. α) Στην πρώτη σκηνή του ποιήµατος παρουσιάζεται ο Κρητικός 
(πρωταγωνιστής-αφηγητής) να είναι ναυαγός στη µέση της θάλασσας 

προσπαθώντας να προσεγγίσει το µακρινό ακρογιάλι προκειµένου να σώσει 
τον εαυτό του και την αγαπηµένη του. Μέσα στο πυκνό σκοτάδι ο ήρωας 
προσφωνεί ένα αστροπελέκι αποκαλώντας το «καλό» (προσωποποίηση). 

Χρησιµοποιεί λοιπόν ένα ευφηµιστικό επίθετο επιδιώκοντας µ’ αυτόν τον 
τρόπο να το εξευµενίσει. Επιζητά για ακόµη µια φορά («ξαναφέξε πάλι», στ. 

2, πλεονασµός) την παροδική του, λάµψη, αφού µόνο έτσι θα µπορέσει να 

εντοπίσει τη στεριά. Η έκκλησή του εισακούεται και η ανταπόκριση στο 
αίτηµά του έρχεται τριπλά πολλαπλασιασµένη, καθώς ακολουθούν τρεις 

κεραυνοί που πέφτουν πολύ κοντά στο σηµείο που βρίσκεται η αγαπηµένη 
του. Το γεγονός αυτό µπορεί να θεωρηθεί και ως ένας πρώτος προϊδεασµός 

θανάτου της αρραβωνιαστικιάς. ∆ηµιουργείται ταυτόχρονα αντιθετικό 
ζεύγος ως προς το ρόλο που επιτελεί το τριπλό αστροπελέκι, καθώς ως 

στοιχείο της αγριεµένης φύσης αντιµάχεται τον Κρητικό, πρόσκαιρα όµως η 
λάµψη του τον βοηθάει να εντοπίσει την απόστασή του από την ακτή. 

Παράλληλα, τόσο η επικοινωνία µε τη φύση όσο και η σύνθεση των στοιχείων 



Τεχνική Επεξεργασία: Keystone 8 

σε τριάδες, αποτελούν χαρακτηριστικά δηµοτικής ποίησης. Η ακουστική 
εικόνα «βρόντηµα µεγάλο» που συνοδεύει τους κεραυνούς λειτουργεί 

υποβλητικά και δηµιουργεί αίσθηµα δέους φανερώνοντας την αδυναµία του 
ανθρώπου µπροστά στο µεγαλείο της φύσης.  

 
Γ1. β) Οι ψυχές των νεκρών απαντώντας στο ερώτηµα του Κρητικού αναφέρουν ότι 

η ψυχή της αρραβωνιαστικιάς έψαλλε αναστάσιµους ύµνους εκφράζοντας µ’ 
αυτόν τον τρόπο έντονα τη χαρά της και αποκαλύπτοντας την ανυποµονησία 

της να ενωθεί µε το σώµα της κατά την Ανάσταση των νεκρών. Πρόκειται για 
αναφορά στην “εν σαρκί ανάσταση νεκρών” (Ορθόδοξη αντίληψη), που 

αποδεικνύει τη θρησκευτικότητα του ποιήµατος. Η ανυποµονησία της κόρης 
και οι χαρούµενοι ύµνοι της καταδεικνύουν πως η Ανάσταση δεν είναι στιγµή 

δέους για τους δύο ήρωες, καθώς θα σµίξουν ξανά σε µεταφυσικό επίπεδο. 
Συνολικά η περιγραφή της κόρης στον παράδεισο είναι χαρακτηριστική της 

ένωσης του γήινου έρωτα µε το µεταφυσικό κόσµο της αρετής. Η 
απλότητα και φυσικότητα της επικοινωνίας των νεκρών παραπέµπουν στις 

εµπειρίες της εγκόσµιας ζωής, µε την οποία οµοιάζει και η µεταθανάτια.  
 

∆1. Οι οµοιότητες που µπορούµε να εντοπίσουµε στα δύο αποσπάσµατα είναι: 

- Η κοινή καταγωγή των δύο ηρώων (Κρήτη). 

- Το θέµα του θανάτου του αγαπηµένου προσώπου (Όρκος: «στην αγκαλιά µου ο 
θάνατος…» / Κρητικός απ. 2[19], στ. 5-18). Η ύπαρξη των δύο γυναικείων µορφών 

µέσα στα ποιήµατα γίνεται αισθητή µόνο µέσα από τα λόγια των ηρώων (βουβά 
πρόσωπα). 

- Η αγωνία, ανυποµονησία των δύο ηρώων να συναντηθούν µε τους αγαπηµένους τους 
σ’ ένα εσχατολογικό µέλλον (Όρκος- «σαν πότε θα σε φέρει … αστέρι» / Κρητικός 

απ. 2[19], στ. 5-18). 
- Συνοµιλία των ηρώων (Μάνθου και Κρητικού) µε στοιχεία της φύσης. Ο Μάνθος 

ρωτά τα αστέρια για την αγαπηµένη του («ρωτούσα κάθε αστέρι»), ενώ ο Κρητικός 
µιλά µε το αστροπελέκι, το οποίο παρακαλεί να ρίξει το φως του, για να εντοπίσει την 

απόστασή του από τη στεριά («αστροπελέκι µου καλό για ξαναφέξε πάλι», απ. 1[18], 
στ. 2). Σ’ αυτά τα σηµεία φαίνεται έντονα η επίδραση των δύο ποιητών από τη 

δηµοτική ποίηση. 
- Η αιώνια αγάπη φαίνεται στον «Όρκο» σε όλο το πρώτο µέρος που παρατίθεται, όπου 

ο ήρωας προσµένει την αγαπηµένη του και έρχονται στο νου του όλες οι 
ευτυχισµένες στιγµές που πέρασαν µαζί. Στον Κρητικό ο τρίτος όρκος του ήρωα στην 

ψυχή της αγαπηµένης του («µα την ψυχή που µ’ έκαψε τον κόσµο απαρατώντας», απ. 
2[19], στ. 4) και η ελπίδα συνάντησης µαζί της κατά την Τελική Κρίση είναι τα 

σηµεία που φανερώνουν το θέµα της παντοτινής αγάπης. 
- Αναφορά στους αγώνες των δύο ηρώων στην Κρήτη (Όρκος: «πάµε … κεφαλή της» / 

Κρητικός: «µά τες πολλές λαβωµατιές … πολεµώντας», απ. 2[19], στ. 2-3). 
- Αποστροφή και στα δύο ποιήµατα (αν και σε διαφορετικούς αποδέκτες). Στον Όρκο 

υπάρχει αποστροφή στην αγαπηµένη του («Άκου Ευδοκιά») ενώ στον Κρητικό σ’ ένα 
υποθετικό ακροατήριο (απ. 2[19], στ. 1 «πιστέψτε µε»). Παράλληλα, λίγο παρακάτω 

(στ. 5) γίνεται αποστροφή και στη Σάλπιγγα της Β΄ Παρουσίας («Λάλησε Σάλπιγγα!), 
µε την οποία αρχίζει η προδροµική αφήγηση της Τελικής Κρίσης. 

- Και στα δύο ποιήµατα αναπτύσσονται θέµατα της Επτανησιακής Σχολής. Πιο 
συγκεκριµένα, τα θέµατα της γυναίκας-έρωτα, της πατρίδας, της θρησκείας και της 

φύσης στην ιδανική τους µορφή 
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Οι διαφορές που µπορούµε να εντοπίσουµε στα δύο αποσπάσµατα είναι: 

- Στον Όρκο ο πρωταγωνιστής είναι νεκρός και προσµένει την ετοιµοθάνατη 

αγαπηµένη του, ενώ στον Κρητικό ο ήρωας είναι ζωντανός και περιµένει να ενωθεί 
µε την νεκρή αγαπηµένη του κατά την Έσχατη Κρίση. 

- Στο παράλληλο κείµενο η αγαπηµένη κατονοµάζεται («Ευδοκιά») ενώ στον Κρητικό 
είναι ανώνυµη («κορασιά»). 

- Στον Κρητικό γίνεται διάλογος του ήρωα µε τις ψυχές των νεκρών ενώ στον Όρκο 
υπάρχει µονόλογος. 

- Στο παράλληλο κείµενο ο ήρωας απευθύνεται άµεσα στην αγαπηµένη του σε β΄ ενικό 
(«Ω! πάµε αγάπη µου γλυκειά»), ενώ στον Κρητικό δεν υπάρχει συνοµιλία µε την 

κοπέλα. 
- ∆ιαφοροποίηση ως προς το ιστορικό πλαίσιο (Όρκος, επανάσταση ετών 1866-69 και 

ολοκαύτωµα Αρκαδίου, Κρητικός επανάσταση ετών 1823-24). 
 

 


