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Α1. 

1.  το μεταφυσικό στοχείο:  

στίχοι 45-46 « Δεν είναι λόγια … κοντά του.»: Ο ήχος που ακούει ο Κρητικός, δε μπορεί να 

περιγραφεί με λόγια. Αυτή η αδυναμία προσέγγισης φαίνεται και από το γεγονός ότι ο 

στίχος παραμένει ημιτελής. Η έλλειψη αντιλάλου δηλώνει ότι δεν πρόκειται για ένα από 

τους συνήθεις ήχους που ακούγονται στη φύση, αλλά για έναν υπερφυσικό ήχο. 

2. η αγάπη για τη πατρίδα: 

στίχοι 39-42»Κι ετάραζε… χορτάρι»: Η αναφώνηση του Κρητικού <<θεϊκιά … Πατρίδα>> 

συμπυκνώνει την αγάπη και το θαυμασμό του για τον τόπο του. Δίνει στην πατρίδα δυο 

χαρακτηριστικά : θεϊκιά ( αξία ιερή, υπέρτατη όλων των άλλων) και όλη αίματα (έμφαση 

στους αγώνες για την ελευθερία). 

3. η εξιδανίκευση του έρωτα 

στίχος 50 «Μόλις είν’ έτσι… Χάρος»: O Έρωτας είναι μια δύναμη καταλυτική για τη ζωή του 

ανθρώπου και εκφράζει τον ένστικτο της αυτοσυντήρησης και της ορμής που συντηρεί τη 

ζωή. Ο έρωτας κάνει τον άνθρωπο να ενεργεί χωρίς να ενδιαφέρεται για τον εαυτό του, 

αλλά για το αντικείμενο του ερωτικού του πόθου. 

Β1. Στη σολωμική ποίηση απηχούν θέματα της Επτανησιακής Σχολής , η φύση, η θρησκεία, 

η γυναίκα, η πατρίδα. Στο απόσπασμα 5 ο Σολωμός χρησιμοποιεί εικόνες από τον κόσμο 

της φύσης, που χρησιμοποιείται ως καθρέφτης που αντανακλά τα συναισθήματα των 

ανθρώπων.Ξαφνικά ακούγεται ένας ήχος που αποπροσανατολίζει τον Κρητικό από τον 

αρχικό του στόχο, δηλαδή να αγωνιστεί για τη σωτηρία της κόρης. Νιώθει ότι το κολύμπι 

του γίνεται πιο αργό και οι αισθήσεις του ναρκώνονται. Χαρακτηρίζει τον ήχο γλυκύτατο 

θέλοντας να δείξει την επίδραση που ασκεί πάνω του. Στην προσπάθειά του να 

προσδιορίσει τον ήχο κάνει τρεις αρνητικές παρομοιώσεις για το τι δεν είναι ο ήχος αυτός   

(τεχνική της εις άτοπον απαγωγής ή της εξ αντιθέτου αναφοράς).  

Στους στίχους 23-28 υπάρχει η πρώτη παρομοίωση που αναφέρεται στο ερωτικό ποιμενικό 

τραγούδι της κοπέλας που τραγουδάει τον έρωτά της μέσα στη φύση και συγκεκριμένα στα 

δάση, στο δέντρο και το λουλούδι. Γίνεται αναφορά σε όλα τα στοιχεία της φύσης: γη 

(πυκνά δάση), ουρανό (άστρο του βραδιού), υγρό στοιχείο (τα νερά θολώνει). 

Στους στίχους 35-43 συναντάται η τρίτη και εκτενέστερη παρομοίωση που αναφέρεται στον 

ήχο της ποιμενικής φλογέρας, που ανακαλεί από τις μνήμες των παλιότερων χρόνων. 

Επιλέγεται ο Ψηλορείτης ως το υψηλότερο σημείο της Κρήτης, απ’ όπου μπορεί να έχει 



καθολική εποπτεία του νησιού του, αγναντεύοντας τις ομορφιές του. Φανταζόταν την 

Κρήτη ελεύθερη και έκλαιγε από τον πόνο του για τη σκλαβιά. Παρόλα αυτά ήταν 

περήφανος γι’ αυτήν, έστω κι αν ήταν εύφορη και χαρακτηριζόταν μόνο από τη μαύρη 

πέτρα και το ξερό χορτάρι (στίχος που απαντάται και στους Ελεύθερους Πολιορκημένους) 

δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο πως αποτελεί για τον ίδιο υπέρτατη αξία.  

Και στις 2 παρομοιώσεις υπάρχει η ίδια δομή με αναφορά στον τόπο, στον χρόνο, στην 

πηγή   και στην επίδραση που είχε ο εκάστοτε ήχος. Η λειτουργία τους μέσα στο κείμενο 

είναι καθοριστική, καθώς γίνεται μια προσπάθεια προσέγγισης του ήχου, την υφή του 

οποίου δεν μπορεί να προσδιορίσει με γήινους όρους. Γι’ αυτόν τον λόγο τον συγκρίνει με 3 

ήχους γνώριμους από την Κρήτη στα νεανικά του χρόνια.  

Β.2.  

στίχος 29 «σέρνει τη λαλιά του»: μεταφορά =>Το τραγούδι του αηδονιού είναι μακρόσυρτο 

και δυνατό και ο αντίλαλός του ακούγεται σε μεγάλη έκταση. 

στίχος 32 «Η θάλασσα πολύ μακριά, πολύ μακριά η πεδιάδα»: χιαστό σχήμα με το οποίο 

τονίζεται η έκταση στην οποία ακούγεται ο ήχος του κρητικού αηδονιού. 

στίχος 33 «Έλιωσαν τ ’αστέρια»: μεταφορά => Επίδραση που είχε ο ήχος του κρητικού 

αηδονιού στη φύση. 

στίχος 34 «Κι ακούει…χέρια»: προσωποποίηση της γης (εικόνα από τον Όμηρο-

ροδοδάκτυλος Ηώς)  Η αυγή χάνει το ρόδινο χρώμα της στο άκουσμα του κρητικού 

αηδονιού. 

Γ.1. Το ποίημα ολοκληρώνεται με την άφιξη του Κρητικού στο γιαλό, στόχος που έχει τεθεί 

στην αρχή του ποιήματος (σχήμα κύκλου), αλλά επιτυγχάνεται κατά το ήμισυ, γιατί δεν 

καταφέρνει να σώσει την αγαπημένη του. Πρώτη φορά την αποκαλεί αρραβωνιασμένη, 

κάτι που τονίζει την έντονη συναισθηματική φόρτιση. Ο κύκλος που άνοιξε με την εμφάνιση 

του πρώτου ερωτικού ζεύγους στο χώρο του Παραδείσου κλείνει με τον αφανισμό του 

ερωτικού ζεύγους του ποιήματος. Δραματικότητα δίνει η χρήση δραματικών ενεστώτων και 

οι συνειρμοί των λέξεων χαρά-Χάρος. Έχει διατυπωθεί η άποψη ότι η κόρη 

αρραβωνιάστηκε τον Χάρο.   

Δ.1.  

ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 
1. φυσικό τοπίο Ι. Η Ρηνούλα ακούει τον ήχο στο όνειρό της 
2. ερωτικό τραγούδι ΙΙ. γνώριμες φωνές ≠ γλυκύτατος ήχος, 

ανεκλάλητος, ανεκδιήγητος 
3. χρόνος (νύχτα) ΙΙΙ. μετά την επίδραση του τραγουδιού η 

Ρηνούλα ξεσπά σε παράπονο ≠ σιωπή 
Κρητικού, απότομο τέλος χωρίς 
συναισθηματικές εξάρσεις 

4. επίδραση ήχου στην ύπαρξη των 
ηρώων 

 

 


