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«Ο ΚΡΗΣΙΚΟ» 

 

ΔΙΟΝΤΙΟ  ΟΛΨΜΟ 
 

 

 

 

 ΒΙΟΓΡΑΥΙΚΟ ΗΜΕΙΨΜΑ. 

Ο Διονύσιος ολωμός γεννήθηκε το 1798 στη Ζάκυνθο και ήταν παιδί μιας απλής γυναίκας 

του λαού και ενός άρχοντα του νησιού. Ο πατέρας του είναι πλούσιος άρχοντας, η μητέρα 

του η Αγγελική Νίκλη, είναι γυναίκα του λαού, δουλεύτρα στο πατρικό σπίτι. Όταν 

γεννιέται ο Διονύσιος, η Αγγελική δεν είναι δεκαέξι χρονών. Η Ζάκυνθος ήταν ένα νησί 

που δεν είχε γνωρίσει την τουρκική κατοχή, αλλά την Ενετοκρατία κι έτσι, είχαν 

δημιουργηθεί οι κατάλληλες προϋποθέσεις για την καλλιέργεια των γραμμάτων και 

των τεχνών. Μάλιστα, την εποχή εκείνη είχαν ιδιαίτερη απήχηση οι αξίες και οι ιδέες 

της Γαλλικής Επανάστασης (1789), οι οποίες επηρέασαν και τη διαμόρφωση της 

προσωπικότητας του ποιητή. 

Ο ολωμός έμαθε τα πρώτα του γράμματα στη γενέτειρά του από τον Ιταλό ιερωμένο Don Santo Rossi. τη 

συνέχεια, σπούδασε στο Πανεπιστήμιο της Παβίας και στο Λύκειο της Κρεμόνας ( 1808-1818 ), όπου γνωρίζει 

πολλούς ανθρώπους των γραμμάτων και των τεχνών και δέχεται σημαντικές επιρροές. Αποφασιστική θα είναι  

στο νεαρό Διονύσιο και η επίδραση του ιταλού δασκάλου του ιερωμένου Don Santo Rossi. Δέκα χρονών, το 1808, 

κι αφού ένα χρόνο πριν είχε πεθάνει ο πατέρας του, ο ολωμός συνοδευμένος από τον Rossi, έρχεται στην 

Ιταλία να σπουδάσει, στο Λύκειο της Κρεμόνας, στο Πανεπιστήμιο της Παβίας ύστερα. 

Σα πρώτα του βήματα στην ποίηση είναι σταθερά. Ο ολωμός ξεκινά γράφοντας ιταλική ποίηση και στη 

συνέχεια, καταπιάνεται με ελληνικούς στίχους. Σα πρώτα του ποιήματα ( «Η Ξανθούλα», «Η Αγνώριστη» κ. ά.) 

γίνονται αγαπητά λόγω της ευαισθησίας και της πρωτοτυπίας τους. Ψστόσο, το ποίημα που καθιέρωσε το 

ολωμό στο ποιητικό στερέωμα, ήταν « Ο Ύμνος εις την Ελευθερίαν», το οποίο μεταφράστηκε σε πολλές 

ευρωπαϊκές γλώσσες και τον ανακήρυξε εθνικό μας ποιητή. 

Η δεκαετία που ακολουθεί τον Ύμνο είναι γόνιμη και δημιουργική. Ακολουθούν τρία ποιήματα που 

αποτελούν τις μεγαλύτερες επιτυχίες του ολωμού.: «Ο Κρητικός», «Ελεύθεροι Πολιορκημένοι» και «Ο 

Πόρφυρας».  

«Ο Κρητικός» πρόκειται για ένα ποίημα βαθύτατα λυρικό και αποτελεί την  εξομολόγηση του μουσικού 

ανθρώπου.    Είναι το πρώτο από τα σημαντικά έργα της ποιητικής ωριμότητας του ολωμού και Ο ποιητής 

αντλεί την έμπνευσή του από πραγματικά γεγονότα: τον 

αγώνα των Κρητικών για την ελευθερία (1821 – 1824) και το 

κατοπινό δράμα των προσφύγων. Μετά την καταστροφή 

πολλών επαρχιών της δυτικής Κρήτης από τους 

Σουρκοαιγυπτίους, πολλοί Κρητικοί εγκατέλειψαν την 

πατρίδα τους φεύγοντας με πλοιάρια για τα Κύθηρα, τα 

Αντικύθηρα, τη δυτική Πελοπόννησο και τα Επτάνησα. 

Αρκετοί από αυτούς βρήκαν το θάνατο είτε από τους 

Σούρκους που χτύπησαν τα πλοιάριά τους, είτε από τις 

ασθένειες και τις κακουχίες, όταν έφτασαν στον προορισμό τους. Ένας από αυτούς είναι και ο επινοημένος 

ναυαγός του ποιήματος.   Τπενθυμίζουμε ότι ο ολωμός έχει ευαισθησία ως προς τους αγώνες των Κρητών 
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λόγω καταγωγής: όταν το 1669 οι Σούρκοι ολοκλήρωσαν την κατάκτηση της Κρήτης, πολλοί Κρητικοί 

κατέφυγαν στα Επτάνησα, ανάμεσά τους και οι πρόγονοι του ποιητή, Νικόλαος και Πέτρος ολωμός. 

το τέλος της ζωής του, ο ολωμός επανέρχεται στην ιταλική ποίηση. Φωρίς να έχει καταφέρει να ολοκληρώσει 

την ποιητική του διαδρομή, άρρωστος και έχοντας διαμάχες με τον ετεροθαλή αδερφό του για τα κληρονομικά, 

ο Διονύσιος ολωμός πεθαίνει το 1857. Σα αποσπάσματα των έργων του ταχτοποίησε και εξέδωσε ο μαθητής 

του Ιάκωβος Πολυλάς. 

Η ποιητική σύνθεση ‘‘Ο Κρητικός’’, που είναι το πρώτο από τα σημαντικά έργα της ποιητικής ωριμότητας του 

ολωμού και θεωρείται σταθμός στην ποιητική πορεία του, γράφτηκε τη διετία 1833 – 1834, ύστερα από τη 

δολοφονία του Καποδίστρια (1831) και την εποχή που ήρθε στην Ελλάδα ο Όθωνας (1833). Ο ποιητής αντλεί την 

έμπνευσή του από πραγματικά γεγονότα: τον αγώνα των Κρητικών για την ελευθερία (1821 – 1824) και το 

κατοπινό δράμα των προσφύγων. 

Μετά την καταστροφή πολλών επαρχιών της δυτικής Κρήτης από τους Σουρκοαιγυπτίους, πολλοί Κρητικοί 

εγκατέλειψαν την πατρίδα τους φεύγοντας με πλοιάρια για τα Κύθηρα, τα Αντικύθηρα, τη δυτική 

Πελοπόννησο και τα Επτάνησα. Αρκετοί από αυτούς βρήκαν το θάνατο είτε από τους Σούρκους που χτύπησαν 

τα πλοιάριά τους, είτε από τις ασθένειες και τις κακουχίες, όταν έφτασαν στον προορισμό τους. 

Ένας από αυτούς είναι και ο επινοημένος ναυαγός του ποιήματος. Τπενθυμίζουμε ότι ο ολωμός έχει 

ευαισθησία ως προς τους αγώνες των Κρητών λόγω καταγωγής: όταν το 1669 οι Σούρκοι ολοκλήρωσαν την 

κατάκτηση της Κρήτης, πολλοί Κρητικοί κατέφυγαν στα Επτάνησα, ανάμεσά τους και οι πρόγονοι του ποιητή, 

Νικόλαος και Πέτρος ολωμός. 

Σο ποίημα είναι γραμμένο από το ολωμό σε 25 πυκνογραμμένες σελίδες ενός τετραδίου πολύ μεγάλου 

σχήματος. 

Σον τίτλο, που δεν υπάρχει στο χειρόγραφο, τον έδωσε ο πρώτος εκδότης του ολωμικού έργου, ο Πολυλάς, ενώ 

οι πέντε ενότητες του ποιήματος είναι αριθμημένες από τον ποιητή με τους αριθμούς 18 – 22. Γι’ αυτό το λόγο ο 

Πολυλάς θεωρεί ότι το κείμενο που σώζεται στα χειρόγραφα του ποιητή δεν είναι ολοκληρωμένο ποίημα, αλλά 

απόσπασμα, ένα τμήμα του όλου έργου, το οποίο δεν ολοκληρώθηκε . Ψστόσο ο Λίνος Πολίτης (κριτικός της 

νεοελληνικής λογοτεχνίας) υποστηρίζει ότι το ποίημα είναι ολοκληρωμένο, καθώς οι στίχοι του πρώτου 

αποσπάσματος είναι τυπικοί στίχοι αρχής, ο τελευταίος δίνει το τέλος και όλο το ποίημα κατέχεται από ένα 

κεντρικό θέμα που παρουσιάζει απόλυτη συνοχή. Ακόμα υποστηρίχτηκε η άποψη ότι είναι φαινομενικό 

απόσπασμα. την πραγματικότητα πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο αυτοτελές επεισόδιο 

ενός μεγάλου επικολυρικού ποιήματος, το οποίο όμως δεν ολοκληρώθηκε. 

 

 

   Σο ποίημα είναι: 

1. Αφηγηματικό, επειδή ο αφηγητής, που στην περίπτωσή μας είναι ο κεντρικός 

ήρωας, αφηγείται κάποια ιστορία, κάποια γεγονότα που έγιναν σε ένα χρονικό 

διάστημα.  

2. Λυρικό, γιατί ο ποιητής μέσω του αφηγητή εξωτερικεύει τον εσωτερικό του 

κόσμο, με τη χρήση μάλιστα πλούσιων και εντυπωσιακών εκφραστικών μέσων και 

επειδή υπάρχει έντονη συμμετοχή της φύσης στη διαμόρφωση των 

συναισθημάτων του Κρητικού. 

3. Δραματικό, επειδή όλο το έργο είναι ένας δραματικός μονόλογος, μέσα στον 

οποίο μάλιστα ενσωματώνεται και διάλογος (με τις ψυχές των αναστημένων 

νεκρών και με τη Υεγγαροντυμένη). 

 

 ΕΠΙΡΡΟΕ. 

 

- Η Ενετοκρατία στη Ζάκυνθο που συντέλεσε στη διαμόρφωση πνευματικού υπόβαθρου. 

-Η απήχηση των ιδεών της Γαλλικής Επανάστασης. 
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-Επανάσταση 1821. 

- Οι φιλελεύθερες ιδέες του πολιτικού πυρίδωνα Σρικούπη. 

-Ο πρώτος του δάσκαλος, ο Ιταλός ιερωμένος  Don Santo Rossi. 

-πουδές στην Ιταλία. 

-Ιταλική Ποίηση και κουλτούρα. 

- Ποιήματα του Βηλαρά και του Φριστόπουλου. 

-Κρητική Λογοτεχνία. ~ κυρίως τον «Ερωτόκριτο» του Βιτσέντζου Κορνάρου. Σα έργα της 

Κρητικής Λογοτεχνίας έχουν δεχτεί επιρροές από την Αναγέννηση στην Ευρώπη. 

-Δημοτικό τραγούδι. 

-Άγγλοι προρομαντικοί. 

-Γερμανικός και γενικότερα, Ευρωπαϊκός ρομαντισμός. 

- Μυστικισμός. 

-Φριστιανισμός. 

- Αρχαιοελληνικές αξίες.~ μέτρο, κάλλος, αρμονία. 

- Κλασικισμός.~ Μίμηση των παλαιότερων προτύπων ( αρχαίων και ρωμαϊκών ~ αξίες 

της τελειότητας, του κάλλους, της αρμονίας, του μέτρου. ). 

- Νεοκλασικισμός. 

- Μεταβυζαντινή λαϊκή ποίηση. 

- ημαντική πηγή επιρροών για το ολωμό υπήρξε η φιλοσοφία του Πλάτωνα. 

 

 ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΓΝΨΡΙΜΑΣΑ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ ΣΟΤ ΟΛΨΜΟΤ. 

 

- Αποσπασματικότητα.: Ο ολωμός άφησε πίσω του ένα πλούσιο έργο, το οποίο όμως παρέμεινε 

ανολοκλήρωτο. Πολλά ποιήματά του ( «Ελεύθεροι Πολιορκημένοι», «Ο Κρητικός» ) έχουν δουλευτεί σε πολλά 

σχεδιάσματα με ποικίλους τρόπους, αλλά έχουν μείνει ανολοκλήρωτα, κινώντας την περιέργεια των μελετητών 

και ενισχύοντας τη φιλολογική έρευνα. 

   Σο ποίημα είναι γραμμένο από το ολωμό σε 25 πυκνογραμμένες σελίδες ενός τετραδίου πολύ μεγάλου 

σχήματος. Σον τίτλο, που δεν υπάρχει στο χειρόγραφο, τον έδωσε ο πρώτος εκδότης του ολωμικού έργου, ο 

Πολυλάς, ενώ οι πέντε ενότητες του ποιήματος είναι αριθμημένες από τον ποιητή με τους αριθμούς 18 – 22. Γι’ 

αυτό το λόγο ο Πολυλάς θεωρεί ότι το κείμενο που σώζεται στα χειρόγραφα του ποιητή δεν είναι ολοκληρωμένο 

ποίημα, αλλά απόσπασμα, ένα τμήμα του όλου έργου, το οποίο δεν ολοκληρώθηκε . Ψστόσο ο Λίνος Πολίτης 

(κριτικός της νεοελληνικής λογοτεχνίας) υποστηρίζει ότι το ποίημα είναι ολοκληρωμένο, καθώς οι στίχοι του 

πρώτου αποσπάσματος είναι τυπικοί στίχοι αρχής, ο τελευταίος δίνει το τέλος και όλο το ποίημα κατέχεται από 

ένα κεντρικό θέμα που παρουσιάζει απόλυτη συνοχή. Ακόμα υποστηρίχτηκε η άποψη ότι είναι φαινομενικό 

απόσπασμα. την πραγματικότητα πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο αυτοτελές επεισόδιο ενός μεγάλου 

επικολυρικού ποιήματος, το οποίο όμως δεν ολοκληρώθηκε. (βλ. παρακάτω) 

 

 

- Πάθος και εξηρμένος τόνος.: Ο ολωμός υπήρξε ποιητής πάθους και ο τόνος του ήτανε πάντοτε εξηρμένος. 

Σο πάθος του ήταν για το υψηλό, το αιώνιο, το απόλυτο, το ιδανικό (επιρροή από τους ιδεαλιστές 

ποιητές). Παρόλο που δέχτηκε επιρροές από τους Άγγλους προρομαντικούς, εντούτοις ποτέ δεν έγραψε 

ποιήματα με μελαγχολικό τόνο στα οποία να παρουσιάζει την προσωπική του ζωή. Θεωρούσε ότι η Σέχνη 

πρέπει να έχει κοινωνικό ρόλο και μάλιστα, υποστήριζε ότι η Ποίηση και η Θρησκεία  συμβάλλουν στην 

πνευματική ανάταση του Ανθρώπου. Γι’ αυτό το λόγο, ο ολωμός δεν παρουσίασε ποτέ στα ποιήματά του την 
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προσωπική του ζωή και τα έργα του υπήρξαν μέσα εμψύχωσης των συμπατριωτών του κατά τη διάρκεια 

της Επανάστασης του 1821. 

 

-Εικονοπλαστική.: Η δημιουργία εικόνων αποτελεί χαρακτηριστικό γνώρισμα της σολωμικής ποίησης. Ο 

ποιητής πλάθει εικόνες που παρουσιάζουν τη Υύση τόσο σε όμορφες όσο και σε εχθρικές στιγμές της. 

Επίσης, δημιουργεί εικόνες από το ανθρώπινο σώμα στις οποίες κυριαρχούν μέλη του σώματος και κυρίως, το 

μάτι, τα μαλλιά και τα χέρια. Φαρακτηριστικό είναι ότι οι εικόνες του ολωμού μοιάζουν να «ξετυλίγονται» 

μπροστά στα μάτια του αναγνώστη. 

 

- υμβολισμός.: Ένα ακόμη χαρακτηριστικό στοιχείο που δεσπόζει στην ποίηση ου ολωμού είναι ο 

συμβολισμός. Σο στοιχείο που λειτουργεί συχνά ως σύμβολο  είναι η θάλασσα. τον «Κρητικό», ο ίδιος ο 

πρωταγωνιστής ανάγεται σε σύμβολο. 

 

-ύνθεση στοιχείων ανά τρία: Αποτελεί επιρροή από το δημοτικό τραγούδι, τη Φριστιανική Θρησκεία 

(Σριαδολογικό Δόγμα) και την αρχαιοελληνική σκέψη, διότι ο αριθμός τρία και τα πολλαπλάσιά του 

θεωρούνταν ιεροί αριθμοί στην αρχαιότητα. 

 

- χήμα Κύκλου.:  Σο ποίημα αρχίζει και ολοκληρώνεται στη θάλασσα με θέμα την προσπάθεια σωτηρία της 

κόρης. Αποτελεί επιρροή από το δημοτικό τραγούδι. 

 

Ρομαντισμός 

την Ιστορία της Λογοτεχνίας ως Ρομαντισμός (αγγλ. Romanticism, γαλλ. Romantisme) χαρακτηρίζεται η περίοδος από τα 

τέλη του 18ου ως τα μέσα περίπου του 19ου αιώνα - στην Αγγλία και τη Γερμανία αρχικά, στη Γαλλία, την Ιταλία και την 

Ισπανία μετέπειτα - της οποίας βασικά γνωρίσματα ήταν η κυριαρχία του συναισθήματος πάνω στο λογικό και της 

φαντασίας πάνω στην κριτική ανάλυση.  

Ο Ρομαντισμός χαρακτηρίζεται από την ελευθερία στη μορφή, σε αντίθεση προς τον κλασικισμό, που διέπεται από 

αυστηρούς μορφολογικούς κανόνες και ισορροπία λόγου και αισθήματος. Υιλοδοξεί να φωτίσει μιαν άλλη πλευρά του 

ανθρώπου, που ο κομφορμισμός, η συμβατικότητα, την καθιστούσε άβατη. 

Ο Ρομαντικός αισθάνεται την ανάγκη να διακηρύσσει τη διαφοροποίησή του και να διεκδικεί την ελευθερία του, όχι μόνο 

στη σφαίρα της τέχνης, αλλά συχνά και στη σφαίρα της πολιτικής. Γι' αυτό και, αντί για το παρόν, προτιμά το παρελθόν ή το 

μέλλον: τις παρωχημένες εποχές, από τη μια (τον Μεσαίωνα κυρίως), οι οποίες προσφέρονται στην ονειροπόληση και στη 

φαντασία, το μέλλον, από την άλλη, που υπόσχεται την εκπλήρωση των πόθων του. Με την έννοια αυτή, ο Ρομαντισμός, 

είναι μια αναζήτηση. 

Αγωνία, μελαγχολία, πάθος, κατέχουν πρωτεύουσα θέση στο λεξιλόγιο του Ρομαντικού που αναδιφά τον εαυτό του,  

αυτοαναλύεται και θέλγεται από μυστήρια και μυήσεις. 

Σο ρεύμα του ρομαντισμού στην ελληνική λογοτεχνία εμφανίζεται αμέσως μετά την ίδρυση του Ελληνικού Κράτους (1830) 

και εκτονώνεται σταδιακά ως το 1880.1 

Ο ολωμός και ο Ρομαντισμός 

                                                

 
1
 υγκρούεται με το ορθολογικό πνεύμα του διαφωτισμού και τον κλασσικισμό.  

 Αμφισβητεί  όλους τους κανόνες, την τυποποίηση, την παράδοση. τη θέση αυτών τοποθετεί 

το συναίσθημα, τη φαντασία, το απόλυτο, το υπερβολικό, το συγκινησιακό, το ιδανικό.  

 Οδηγείται στο παράδοξο και το μυστηριώδες, σε μια νοσταλγική διάθεση για τα περασμένα, 

σε κάποια μελαγχολία ή απαισιοδοξία.  

 Η εικόνα είναι το βασικό στοιχείο του έργου μαζί με τον έντονο ρυθμό  

 Ιδιαίτερη επιμονή στο ‚εγώ‛ του δημιουργού ή του ήρωα (έντονος ατομικισμός).  

 Προτίμηση σε θέματα όπως η προσωπική  

 εμπειρία της φύσης, ο θεός, η περιπέτεια,  ο  έρωτας, ο αγώνας για ελευθερία  
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την πατρίδα του τα Επτάνησα, και μ’αυτή την έννοια έξω από τα σύνορα του ελληνικού κράτους μέχρι τη δεκαετία του 

1860, ο ίδιος ο ολωμός μεταφράστηκε σε μια μορφή εθνικού Έλληνα ποιητή κατά τη διάρκεια του 19ου και 20ού αιώνα. Ο 

ολωμός πουθενά δεν θεωρεί τον εαυτό του ή την ποίησή του ‘Ρομαντικό’ ή ‘Ρομαντική’, και στον γεωγραφικό και 

ορολογιακό χάρτη του Ρομαντισμού ο ίδιος βρίσκεται κυριολεκτικά μήτε εδώ μήτε εκεί. Γεννημένος στη Ζάκυνθο, απέναντι 

από την ηπειρωτική Ελλάδα, όπου τα Ιταλικά (ως γλώσσα της εκπαίδευσης) και τα Ελληνικά (σε μια τοπική διάλεκτο) 

μιλούνται πλάϊ-πλάϊ, εκπαιδεύεται από μικρή ηλικία στην Ιταλία, ο Ρομαντισμός της οποίας χαρακτηρίζεται από ένα βαρύ  

νεοκλασσικιστικό ιδίωμα · από εκεί επιστρέφει στη Ζάκυνθο το 1818 – το νησί έχει πλέον γίνει προτεκτοράτο της Βρετανίας – 

απ’όπου θα παρακολουθήσει και τη μακρά Επανάσταση του 1821 και τη δημιουργία του Ελληνικού κράτους. Ποτέ, μέχρι το 

τέλος της ζωής του, δε θα πατήσει σε έδαφος του Ελληνικού κράτους. 

Ο ολωμός, από νωρίς, δείχνει ενδιαφέρον για τα έργα του Ευρωπαϊκού Ρομαντισμού, διαβάζοντας Γερμανικά κυρίως σε 

ιταλικές μεταφράσεις. Από το 1830 ζητάει από Ιταλούς φίλους του να του στέλνουν ιταλικές ανθολογίες γερμανικών έργων 

(κυρίως μπαλλάντες, ποίηση, και μικρά θεατρικά αποσπάσματα). Καθώς βρίσκεται στην Κέρκυρα, του στέλνουν κομμάτια – 

μεταφρασμένα στα Ιταλικά – γερμανικής πεζογραφίας, ποίησης και φιλοσοφίας, η ανάγνωση των οποίων θα οδηγήσει 

μεταγενέστερους κριτικούς και ιστορικούς λογοτεχνίας να κατηγορήσουν τον ολωμό ότι η κλίση του προς τον Γερμανικό 

Ρομαντισμό και Ιδεαλισμό τον οδήγησε στην εγκατάλειψη της ποιητικής μορφής και στον όλο και εντονότερο 

κατακερματισμό και τη συσκότιση της ποιητικής του γραμμής. 

 

 

 

 ΓΛΨΑ. 

Ο ολωμός αγωνίστηκε για τη δημιουργία μίας πανελλήνιας γλώσσας που να συνδυάζει πανελλήνιους 

τύπους, αλλά και ιδιωματισμούς, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η αυθεντικότητά της. Λαμβάνοντας υπ’ όψη 

μάλιστα, ότι εκείνη την εποχή κυριαρχούσαν οι διάλεκτοι, οι πνευματικές ζυμώσεις για την καθιέρωση μίας 

πανελλήνιας δημοτικής γλώσσας ήταν κάτι ιδιαίτερα δύσκολο. Πολλοί μάλιστα, θεωρούν ότι αυτή η 

δυσκολία δε βοήθησε τον ποιητή να ολοκληρώσει το έργο του. 

 

 Η ΓΛΨΑ ΣΟΤ ΠΟΙΗΜΑΣΟ. 

Η γλώσσα του ποιήματος είναι δημοτική, καλοδουλεμένη, μεστή. Κυριαρχούν τα ουσιαστικά και τα 

ρήματα για να αποδώσουν τη διαστολή στην οποία βρίσκεται η Υύση. Σα επίθετα χρησιμοποιούνται στην 

περιγραφή του τοπίου, της Υεγγαροντυμένης και του γλυκύτατου ήχου. Η λειτουργία τους ωστόσο, είναι 

ουσιαστική αφού δεν αποτελούν απλά κοσμητικά επίθετα. Δηλώνουν αγνότητα και καλοσύνη και 

προσδίδουν τεράστια λυρικότητα και μουσικότητα. 

 

 

 ΣΙΦΟ. 

Ο ολωμός χρησιμοποιεί τον ιαμβικό δεκαπεντασύλλαβο στίχο, γεγονός που αποτελεί μία επιρροή από το 

δημοτικό τραγούδι και τη λαϊκή προφορική παράδοση. Ο δεκαπεντασύλλαβος του ολωμού σύμφωνα με 

τον Πολίτη είναι «απηρτησμένος», δηλαδή κάθε στίχος έχει ολάκερο νόημα. Πολλές φορές, το δεύτερο ημιστίχιο 

μπορεί να συμπληρώνει ή να επαναλαμβάνει ή να αντιτίθεται στο πρώτο. ε κάθε περίπτωση πάντως, ο στίχος 

σε συνδυασμό με τη ζευγαρωτή ομοιοκαταληξία που αποτελεί επιρροή από τον «Ερωτόκριτο», προσδίδουν 

μουσικότητα και λυρισμό στο ποίημα. 

 

ΣΙΦΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΓΛΨΑ 

Ο ολωμός έφτασε στο αποκορύφωμα της ποιητικής του δύναμης με το δεκαπεντασύλλαβο του "Κρητικού", των 

"Ελεύθερων Πολιορκημένων" και όλων σχεδόν των ύστερων ελληνικών ποιημάτων του.  

Φαρακτηριστικό του δεκαπεντασύλλαβου των δημοτικών και του ολωμού, η αντιστοιχία ανάμεσα στα δύο 

ημιστίχια ( π.χ "Κρητικός", 3, 12: την κοίταζα ο βαριόμοιρος μ' εκοίταζε κι εκείνη. )  

τον Κρητικό χρησιμοποιεί ομοιοκατάληκτα δίστιχα, κλασικό της κρητικής στιχουργίας.  
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Ο ολωμός πυκνώνει το στίχο του δημοτικού τραγουδιού. Εκεί που ο δεκαπεντασύλλαβος του δημοτικού μπορεί 

να έχει μόνο τρεις, τέσσερες, πέντε λέξεις που φέρουν σημαντικό νόημα, ο ολωμός καταφέρνει να χωρέσει 

μέχρι και οκτώ.  

Όλα τα ελληνικά του ποιήματα, μέχρι το 1844, οπότε ξεκινάει το Γ΄ σχεδίασμα των Ελεύθερων Πολιορκημένων, 

έχουν ρίμα. πάνια κάνει πολύπλοκες ρίμες. Σου φτάνει να χρησιμοποιεί απλές -στοιχείο πιθανόν ενδεικτικό 

για το μειωμένο του ενδιαφέρον για την ομοιοκαταληξία.  

Δείχνει ευαισθησία στον ήχο της γλώσσας. Ιδιαίτερα συνηθισμένη η επανάληψη του ρήματος στην αρχή κάθε 

στίχου. Επανάληψη, επίσης, ομάδων ήχων. Παρηχήσεις όχι μόνο συμφώνων, αλλά και φωνηέντων (π.χ το άλφα 

στον Κρητικό )  

Φρησιμοποιείται, επίσης, ο χιασμός, όπου λέξεις ή συντακτικά σχήματα επαναλαμβάνονται με αντίστροφη 

σειρά. τον Κρητικό (3, 4 ) δίνεται με ένα σπάνιο και "κρυφό" χιασμό μια μίμηση της αντανάκλασης των άστρων 

που καθρεφτίζονται στη θάλασσα. Αλλά και στο 5, 43 του Κρητικού υπάρχει ένας ιδιότυπος χιασμός.  

Παρόλο που ήταν θέμα αρχής για το ολωμό να αποφεύγει όσο το δυνατό τις διάφορες ντοπιολαλιές στη 

σοβαρή του ποίηση, αφού αποσκοπούσε να διαβαστεί από όλους τους Έλληνες, το επτανησιακό ιδίωμα υπάρχει 

μέσα στην ποιητική του γλώσσα, αφού την ελληνική τη μαθαίνει στη Ζάκυνθο και στην Κέρκυρα. Έτσι 

βλέπουμε ιδιαιτερότητες σε μερικά ρήματα, ιδιαίτερα στον παρατατικό συνηρημένων ρημάτων ( άργειε, 

άργουνε, εκοίταα ), στον Παρατατικό της παθητικής ( σε -ότουν: ερχότουνε, εσειότουν ), στους μελλοντικούς 

χρόνους με τη χρήση του "θέλει" αντί του "θα", στην υποτακτική, με τη χρήση του "ήθελε" ( πχ: αν ήθελε της πω 

= αν της είχα πει.  

 

 

 

 ΕΠΣΑΝΗΙΑΚΗ ΦΟΛΗ. 

 

Η ιδιόμορφη κοινωνικοπολιτική κατάσταση των Επτανήσων, τα οποία δε γνώρισαν την Σουρκοκρατία αλλά 

κυριαρχούνταν από Ιταλούς και Γάλλους, ευνόησε τη διαμόρφωση και ανάπτυξη πνευματικού υπόβαθρου. 

Έτσι, δημιουργήθηκε η Επτανησιακή χολή με εξέχοντα εκπρόσωπο το Διονύσιο ολωμό. 

Η Επτανησιακή χολή αναθέρμανε την ιστορική παράδοση και την ιδέα της ανεξαρτησίας και συντέλεσε 

καθοριστικά στη διαμόρφωση της νεοελληνικής συνείδησης. Σα βασικά θέματα της Επτανησιακής χολής 

ήταν η Θρησκεία, η Υύση, ο Έρωτας στην εξιδανικευμένη του μορφή, η Γυναίκα, η αγάπη για την 

Πατρίδα. Η χολή αυτή δέχτηκε επιρροές από το ρομαντισμό, καλλιέργησε τη δημοτική γλώσσα και τη 

λυρική, την επικολυρική και τη σατιρική ποίηση με επιμέλεια στη μορφή και το στίχο. 

Τπάρχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά της Επτανησιακής σχολής που απαντούν και στον Κρητικό: 

 

 Η πατρίδα παίζει σπουδαίο ρόλο για τον Κρητικό, ο οποίος αγωνίστηκε με γενναιότητα στην 

Κρήτη. Μάλιστα ο ήρωας την οραματίζεται και κλαίγοντας της απευθύνει το λόγο. Διαπιστώνουμε αναφορές: 

 τις λαβωματιές του ως πολεμιστή 

 τους πεσόντες συμπολεμιστές του  

 την αιχμαλωσία των αδελφών του από τους Σούρκους 

 το ατίμασμα και στο φόνο της αδελφής του 

 τον άγριο φόνο των γερόντων γονέων του 

 την προσφυγιά του ίδιου 

 ε μάχες με τους Αγαρηνούς 

 την ελπίδα της ελευθερίας και στη ‘‘θεϊκιά κι όλη αίματα Πατρίδα’’ 
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 Η θρησκεία έχει έντονη παρουσία, ιδιαίτερα στο απόσπασμα 2. Γίνεται φανερή η πίστη του 

ποιητή στη χριστιανική διδασκαλία και φαίνεται η βαθιά θεολογική του κατάρτιση. Βλέπουμε τις εξής 

αναφορές: 

 τη σάλπιγγα της Δευτέρας Παρουσίας 

 την κοιλάδα Ιωσαφάτ 

 την αθανασία της ψυχής και στη μεταθανάτια ζωή 

 την ανάσταση των νεκρών 

 την ενσάρκωση των ψυχών τους 

 την τελική κρίση των ανθρώπων 

 τον Παράδεισο 

 

 Ο έρωτας και η γυναίκα αποτελούν επίσης βασικό άξονα. Όλος ο αγώνας του ναυαγού στη 

φουρτουνιασμένη θάλασσα γίνεται για τη σωτηρία της αγαπημένης του, την οποία αγαπά αιώνια και την 

ψάχνει ακόμα και στη Δευτέρα Παρουσία. Ο ρόλος της φεγγαροντυμένης και η παρουσία της αγαπημένης του 

αφηγητή είναι έντονος καθώς και άλλες γυναικείες παρουσίες όπως η μητέρα, η θεά, κτλ. 

 

 Η φύση κυριαρχεί. Αναφέρονται στοιχεία: 

 Από τον ουρανό (αστροπελέκια, βροντές, αστραπές, άστρα, αυγή, κτλ) 

 Από τη θάλασσα (πέλαγα, κύματα, θαλασσοταραχή, γιαλός, κτλ) 

 Από τη γη (ακρογιάλι, δάση, βρύση, δέντρα, λουλούδι, βράχοι, κτλ) 

 

 ΑΠΟΠΑΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ. 

 

Σο ποίημα αυτό του ολωμού βρέθηκε σε μορφή χειρόγραφων σημειώσεων και αριθμημένων αποσπασμάτων 

από το μαθητή του, τον Ιάκωβο Πολυλά. 2Η αποσπασματικότητα όπως ονομάζεται το γνώρισμα αυτό της 

σολωμικής ποίησης, κίνησε και εξακολουθεί να κινεί την περιέργεια των μελετητών, καθώς και τα νήματα της 

φιλολογικής έρευνας. 

Οι μελετητές αποδίδουν σε ποικίλες αιτίες την αποσπασματικότητα των έργων του ποιητή. 

- Πολλοί τη συνδέουν με τη βιογραφία  του ποιητή και συγκεκριμένα, με την ασθένεια του ποιητή και με τις 

μακράς διαρκείας διαμάχες του με τον ετεροθαλή αδελφό του 

- Πολλοί την αποδίδουν στην τελειομανία του ποιητή, ενώ άλλοι στην ανεπάρκεια της δημοτικής 

γλώσσας και στην προσπάθεια του ολωμού να δημιουργήσει μία πανελλήνια γλώσσα.  

- Μία ακόμη ερμηνεία, αποδίδει το στοιχείο αυτό στη συνθετική αδυναμία του ποιητή 

-  ή στην προσπάθειά του για τελειότερη έκφραση που τον οδήγησε σε έναν πυκνότερο και λιτότερο λόγο. 

-  Σέλος, πολλοί αποδίδουν το στοιχείο αυτό στις επιρροές του ολωμού από το γερμανικό ή γενικότερα 

τον ευρωπαϊκό ρομαντισμό του 19ου αιώνα που προβάλλει την ιδέα της «εν προόδω ανάπτυξης» ενός 

ποιήματος.  

- Η αποσπασματικότητα ενδεχομένως να αποτελεί και επιρροή του ποιητή από το μυστικισμό. 

Ο Λίνος Πολίτης πάντως, θεωρεί ότι «Ο Κρητικός» παρά το ότι έχει γραφτεί με ποικίλους τρόπους και σε πολλά 

αποσπάσματα, παρουσιάζει εντούτοις οργανική δομή. Πράγματι, οι ενότητες στο ποίημα έχουν αυτοτέλεια, 

αλλά και αλληλεξάρτηση με λίγα λόγια, είναι οργανικά συνδεδεμένες μεταξύ τους. Σα αποσπάσματα αυτά 

μάλιστα, είναι γραμμένα με τέτοιον τρόπο ώστε να αποκαλύπτουν σταδιακά στον αναγνώστη το πώς έχει 

δημιουργηθεί αυτό το ποίημα, από τη στιγμή της έμπνευσής του, την αβέβαιη μορφοποίηση των στίχων και 

                                                
2 ύμφωνα μὲ τὸν Ἰάκωβο Πολυλᾶ, τὸ ποίημα αὐτὸ τοῦ ολωμοῦ πρέπει νὰ θεωρεῖται «ἀρχὴ 

τῆς νέας ποιητικῆς ἐποχῆς του». Ὅσο κι ἂν ἡ ἀρίθμηση τῶν ἑνοτήτων προέρχεται ἀπὸ τὸν 

ἴδιο τὸν ποιητὴ (ποὺ θὰ λογάριαζε στὶς ἑνότητες 1-17 νὰ συνθέσῃ τὴν προϊστορία τῆς 

ὑποθέσεως), τὸ ποίημα δὲν ἔχει χαρακτήρα ἀποσπασματικό, ἀποτελεῖ δὲ μία ἀπόλυτα 

συμπαγῆ λυρικὴ ἑνότητα. 
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τέλος, το σταθερό τους «δέσιμο». Έτσι, ο αναγνώστης εισέρχεται στον άβατο χώρο του εργαστηρίου του ποιητή 

και γίνεται κοινωνός των μυστικών της Σέχνης του. Είναι φυσικά περιττό να αναφερθούμε στη σπουδαιότητα 

που έχουν όλα αυτά τα αποσπάσματα για τον πολιτισμό μας. 

Επιλογικά, πρέπει να σημειωθεί ότι η αποσπασματικότητα του ολωμού ενεργοποιεί τη φαντασία και τη 

συναισθηματικότητα του αναγνώστη προκειμένου να συμπληρώσει το υπόλοιπο του ποιήματος, ενώ 

καθιστά τον ποιητή στους προδρόμους της μοντέρνας ποίησης του 20ου αιώνα. 

 

ΑΠΟΠΑΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 

τοιχεία που συναινούν: 

- αρίθμηση μερών 

- απουσία τίτλου (από ολωμό) 

-χάσματα σε στροφές –μέρη 

-μισοσυμπληρωμένοι στίχοι 

- έναρξη υπόθεσης in medias res 

ΟΜΨ το έργο έχει εσωτερική ενότητα –συνοχή: 

-ολοκληρωμένη υπόθεση 

-καλύπτεται χρονικά όλο το εύρος της περιπέτειας (με τις κινήσεις μπρος –πίσω, παρελθόν – 

παρόν –μέλλον) 

-πρώτοι στίχοι: εισαγωγικό κομμάτι (χώρος, χρόνος. συνθήκες, πρόσωπα) 

-τέλος ποιήματος: ίδιος τόπος (σχήμα κύκλου) –αίσθηση ολοκλήρωσης 

«Πρόκειται για λυρικές ενότητες με αισθητική αυτοτέλεια που παρουσιάζουν τον αγώνα 

ανάμεσα στο καλό και το κακό». 

 

 

 ΓΡΑΜΜΑΣΟΛΟΓΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ. 

 

«Ο Κρητικός» αποτελεί έργο της ώριμης ποιητικής περιόδου του ολωμού και ένα από τα σημαντικότερα 

επιτεύγματα της νεοελληνικής ποίησης. ΘΘεεωωρρεείίττααιι  σσττααθθμμόόςς  σσττηηνν  πποοιιηηττιικκήή  πποορρεείίαα  ττοουυ,,  γγρράάφφττηηκκεε  ττηη  δδιιεεττίίαα  

11883333  ––  11883344,,  ύύσσττεερραα  ααππόό  ττηη  δδοολλοοφφοοννίίαα  ττοουυ  ΚΚααπποοδδίίσσττρριιαα  ((11883311))  κκααιι  ττηηνν  εεπποοχχήή  πποουυ  ήήρρθθεε  σσττηηνν  ΕΕλλλλάάδδαα  οο  ΌΌθθωωννααςς  

((11883333))..  Η αποσπασματικότητα, οι ποικίλες επιρροές του και η επικοινωνία του ποιήματος με άλλα έργα ( 

μεταβυζαντινή λαϊκή ποίηση, «Ερωτόκριτος», αγγλικός προρομαντισμός, ευρωπαϊκός ρομαντισμός, ιδεαλιστική 

φιλοσοφία, πλατωνικά κείμενα, η Αγία Γραφή και άλλα), η λεγόμενη διακειμενικότητα, αποδίδουν στο έργο 

ιδιαίτερη ομορφιά και γοητεία. 

Σο ποίημα αυτό είναι επικολυρικό, δηλαδή διαθέτει επικά (αφηγηματικά) και λυρικά στοιχεία. υγκεκριμένα, 

πρόκειται για έναν δραματικό μονόλογο, μια εξομολόγηση του ποιητικού, μουσικού ανθρώπου που 

αφηγείται λυρικά την τελευταία και πιο καίρια δοκιμασία της ζωής του, η οποία μας θυμίζει την 

«Αποκάλυψη» του Ιωάννη. 

Σο ποίημα συνδυάζει δύο επίπεδα: το φυσικό και το μεταφυσικό, τα πραγματικά και τα φανταστικά στοιχεία, 

αποκαλύπτοντας την έκσταση στην οποία βρίσκεται ο ήρωας. Επιπλέον, το ποίημα συνδυάζει θετικά και 

αρνητικά στοιχεία, όπως η Υύση στην όμορφη και εχθρική πλευρά της, ο Έρωτας και η αγνότητα, ο Θάνατος 

και η Ανάσταση, η θετική αλλά και αρνητική επιρροή της Υεγγαροντυμένης και του ανεκλάλητου ήχου στην 

ψυχολογική κατάσταση του ήρωα. Ο συνδυασμός αντιθετικών στοιχείων προσδίδει στο ποίημα ιδιαίτερη 

γοητεία. 

Ένα ακόμη στοιχείο του έργου είναι η τριπλή σύνθεση. Γενικότερα, η σύνθεση στοιχείων ανά τρία απαντάται 

στο ποίημα του ολωμού και αποτελεί επιρροή από το δημοτικό τραγούδι. Ψστόσο, όλο το ποίημα 

θεμελιώνεται στην τριπλή σύνθεση και συγκεκριμένα, στην αγάπη για την Πατρίδα, στη Φριστιανική 

Πίστη και στον εξιδανικευμένο Έρωτα για τη Γυναίκα. Παρατηρούμε λοιπόν, ότι το ποίημα αποτελεί μία 

σύνθεση των θεμάτων της Επτανησιακής χολής (Πατρίδα, Έρωτας, Θρησκεία, Γυναίκα) και αναδεικνύει 

όλο το φάσμα της εσωτερικής ζωής του πρωταγωνιστή. 
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Πιο συγκεκριμένα, τα θέματα του ποιήματος είναι τα εξής.: 

- η Υύση και ο Άνθρωπος. 

- ο Θάνατος και η  Θρησκεία. 

-  ο Έρωτας και η αγνότητα. 

- η Πατρίδα, η Ελευθερία και το Ψραίο. 

- τα Όνειρα και τα Οράματα. 

Ένα από τα χαρακτηριστικά του ποιήματος είναι η ανωνυμία των ηρώων ( «Κρητικός- αρραβωνιασμένη»). ε 

κάποια άλλα αποσπάσματα η κόρη παρουσιάζεται με το όνομα «Ελένη». Γενικότερα όμως, η κόρη δε 

διαδραματίζει καταλυτικό ρόλο στο ποίημα και είναι απόλυτα εξαρτημένη από τη σωματική και ψυχική 

αντοχή του Κρητικού. Οι μοναδικές νύξεις για την αρραβωνιαστικιά του πρωταγωνιστή γίνονται στη δεύτερη 

παρεκβατική ενότητα του ποιήματος όπου έμμεσα εξαίρεται η ψυχική της ομορφιά. Όμως, το γεγονός ότι ο 

πρωταγωνιστής δεν εξονοματίζεται, δεν είναι τυχαίο. Με την προσφώνηση «Κρητικός», ανάγεται σε 

σύμβολο και δηλώνει τον οποιονδήποτε Κρητικό, τον οποιονδήποτε Έλληνα, αλλά και τον οποιονδήποτε 

άνθρωπο που μάχεται με σθένος και αποφασιστικότητα, χωρίς να βυθίζεται σε ηττοπάθεια,  για να 

αντιμετωπίσει κάθε δυσκολία και να υπερπηδήσει κάθε εμπόδιο του βίου του. 

«Ο Κρητικός» επηρέασε και πολλούς άλλους ποιητές. Η πιο χαρακτηριστική απήχηση του «Κρητικού» ήταν «Ο 

Όρκος» του Γεράσιμου Μαρκορά. Πρόκειται πάλι για ένα ποίημα στο οποίο παρουσιάζεται η προσπάθεια 

σωτηρίας ενός ζευγαριού Κρητικών που διώχθηκαν από το νησί στην Επανάσταση του 1866. Σο ποίημα αυτό, 

έχει ομοιοκατάληκτα δίστιχα και αντιλαμβανόμαστε λοιπόν, ότι έχει δεχτεί επιρροές τόσο στο περιεχόμενο όσο 

και στη μορφή από τον «Κρητικό». 

 

                                                              ΛΟΓΟΣΕΦΝΙΚΟ ΕΙΔΟ 

Ο ολωμός προσπαθεί να συνδυάσει τρία γνωστά λογοτεχνικά είδη σ' ένα μόνο έργο: Σο δραματικό, όπου οι 

ήρωες μιλούν κατευθείαν στον αναγνώστη, το αφηγηματικό, όπου το μεγαλύτερο μέρος το αποτελεί η 

διήγηση των πράξεων των ανθρώπων και των αντικειμένων, η διήγηση μιας "ιστορίας" σε δεύτερο χέρι, από τον 

αφηγητή, και το λυρικό, όπου ο ίδιος ο ποιητής παρουσιάζει κάτι σαν μια άμεση έκφραση μιας προσωπικής 

συγκίνησης.  

τον Κρητικό ο ολωμός προχώρησε στη δημιουργία ενός δραματικού μονολόγου, όπου αφηγείται λυρικά την 

τελευταία δοκιμασία της ζωής του. Είναι ο Κρητικός που μιλάει σε όλη τη διάρκεια του ποιήματος χωρίς καμία 

αφηγηματική εισαγωγή. Όμως μπορεί να διαβαστεί και σαν λυρικό ποίημα, αφού παρουσιάζει τη συγκίνηση 

που αισθάνεται ο ίδιος ο Κρητικός. Και, τέλος, όλα είναι 

τοποθετημένα σ' ένα αφηγηματικό πλαίσιο, υπάρχει, δηλαδή, μια 

"ιστορία" πίσω από το ποίημα.  

 

Ένα ποιητικό τέχνασμα που ο ολωμός επανειλημμένα 

χρησιμοποιεί είναι να παρουσιάζει μια πράξη σαν να την έβλεπε σε 

όνειρο ή σε όραμα Σο όραμα τούτο αποκαλύπτει στον ήρωα κάποια 

αλήθεια δικιά του.  

Σο όραμα της φεγγαροντυμένης στον Κρητικό παρόμοιο σκοπό υπηρετεί. ' ένα είδος έκστασης, βλέπει αυτό 

που είναι ίσως το θείο αντίστοιχο της αγαπημένης του ή την αθάνατη ψυχή της, όπως ανεβαίνει από το άψυχο 

κορμί της στον ουρανό. Από τότε ζει πάντα με την ανάμνηση αυτού του οράματος, που τον οδηγεί να δει τη 

ζωή του σαν προετοιμασία θανάτου, αφού ξέρει ότι, όταν πεθάνει, θα ενωθεί ξανά και με την αγαπημένη 

του και μ' αυτήν τη θεία οπτασία, που στην ουσία είναι ένα και το αυτό.  

Αλλά και η αναφορά του Κρητικού στο θάνατο της αρραβωνιαστικιάς του του φέρνει στο νου το όραμα όπου 

ψάχνει γι' αυτή στον ουρανό κατά τη Δευτέρα Παρουσία.  

 

 

 ΠΡΑΓΜΑΣΟΛΟΓΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ. 
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Σα ιστορικά γεγονότα της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 τροφοδότησαν την έμπνευση του ποιητή. Άλλωστε, 

ο ολωμός θεωρούσε ότι με την ποίησή του όφειλε να συμπαρασταθεί στους συμπατριώτες του. Σα γεγονότα 

του ποιήματος τοποθετούνται στα 1823-1824, μετά από μία αποτυχημένη προσπάθεια των Κρητών να 

ανακτήσουν την ανεξαρτησία τους από τον τουρκικό ζυγό. Ο ολωμός τα μαθαίνει αυτά από πληροφορίες 

που έφταναν από τα Κύθηρα στα Επτάνησα, αλλά και από πρόσφυγες και αυτόπτες μάρτυρες των 

γεγονότων. 

Σο ποίημα ωστόσο, γράφτηκε δέκα χρόνια μετά, δηλαδή το 1833-1834. Επρόκειτο για μία κρίσιμη εποχή για το 

νεοσύστατο ελληνικό κράτος, διότι τα ηνία τυπικά έχει ο ανήλικος Όθωνας, ουσιαστικά όμως, η εξουσία 

ασκείται από την αντιβασιλεία. Σα Επτάνησα είχαν δοθεί με τη υνθήκη του Παρισιού το 1815 στην 

αγγλική εξουσία. Όλα αυτά τα γεγονότα σε συνδυασμό με τις διαμάχες του ποιητή με τον ετεροθαλή 

αδελφό του, τον φορτίζουν συναισθηματικά, παρόλα αυτά όμως, καταφέρνει να δημιουργήσει ένα έργο με 

εξαιρετική αρτιότητα που θίγει πανανθρώπινους και διαχρονικούς προβληματισμούς ( φιλοπατρία, 

εξιδανικευμένος Έρωτας, Φριστιανική Πίστη, μάχη για τη ζωή, προσπάθεια για τη σωτηρία). 

 

 

 

 ΑΥΗΓΗΜΑΣΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ. 

 

Α/ Κυκλική δομή.: Σο ποίημα  ξεκινά και ολοκληρώνεται με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή την προσπάθεια διάσωσης 

της κόρης. ~ Επιρροή από το δημοτικό τραγούδι. 

 

Β/ ύνθεση στοιχείων ανά τρία.: Πρόκειται για μία επιρροή του ποιητή από το δημοτικό τραγούδι, τη 

Φριστιανική Πίστη (Σριαδολογικό Δόγμα), αλλά και την αρχαιοελληνική σκέψη που θεωρεί τον αριθμό 

τρία και τα πολλαπλάσιά του ιερά. Σρεις είναι οι κεραυνοί που πέφτουν και αναδεικνύουν τη διαστολή της 

Υύσης, τρεις φορές ομνύει ο Κρητικός για τις αλήθειες που θα εξομολογηθεί, τρεις είναι οι πιθανότητες για το 

πού έχει ξανασυναντήσει τη Φεγγαροντυμένη, το χέρι του είναι πιο δυνατό από τρεις περιπτώσεις στο παρελθόν 

και τέλος, τρεις είναι οι αποφατικές παρομοιώσεις που δηλώνουν την ασύγκριτη μαγεία του γλυκύτατου ήχου. 

υνήθως, σημαντικότερο είναι το τελευταίο στοιχείο. τον όρκο για παράδειγμα που κάνει ο Κρητικός, 

σημαντικότερο είναι το τρίτο μέρος όπου ορκίζεται στην ψυχή της αρραβωνιαστικιάς του. τις τρεις αποφατικές 

παρομοιώσεις, παρατηρούμε ότι υπάρχει μία χαρακτηριστική κλιμάκωση στον αριθμό των στίχων (4, 6, 8 

στίχοι). 

 

Γ/ Δραματοποιημένος- Αυτοδιηγητικός ή Ομοδιηγητικός Αφηγητής.: Ο αφηγητής είναι ο ίδιος ο ήρωας. Ο 

πρωταγωνιστής μας αφηγείται την τελευταία και πιο καίρια περιπέτεια της ζωής του με λυρικό τρόπο και 

αφού, ο αφηγητής συμμετέχει στα γεγονότα η εστίαση είναι εσωτερική. 

 

Δ/ Διάλογος μεταξύ του ήρωα και της Υεγγαροντυμένης.~ Προσδίδει ζωντάνια στο ποίημα. 

 

Ε/ Περιγραφές Υύσης, Υεγγαροντυμένης και γλυκύτατου ήχου.: Οι περιγραφές της Υύσης την 

παρουσιάζουν τόσο στη θετική όσο και στην εχθρική της μορφή, δημιουργώντας υποβλητικότητα και αχλή 

μυστηρίου και προετοιμάζοντας την εμφάνιση της Υεγγαροντυμένης. Η περιγραφή της Υεγγαροντυμένης 

αναδεικνύει το πρότυπο της Γυναίκας όπως αυτό ήταν εμπνευσμένο από τους εκπροσώπους της 

Επτανησιακής χολής. Σέλος, η περιγραφή του ήχου μέσα από τις τρεις αποφατικές παρομοιώσεις τονίζει τη 

γλυκύτητα και τη μοναδικότητα αυτού του ανεκλάλητου και εξωπραγματικού ήχου. Οι περιγραφές 

λειτουργούν ως χρονικές επιβραδύνσεις. 

 

Σ/ Ο ολωμός μας εισάγει κατευθείαν στο θέμα του έργου του, χωρίς προλόγους και εισαγωγές. Εφαρμόζει 

δηλαδή την τεχνική «in medias  res», κάνοντας ένα δυναμικό ξεκίνημα. 
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 ΑΥΗΓΗΜΑΣΙΚΟ ΦΡΟΝΟ. 

 

Ο χρόνος της ποιητικής αφήγησης στον «Κρητικό» συνιστά μία από τις σημαντικότερες ιδιοτυπίες της δομής και 

της πλοκής του. Σα γεγονότα δεν παρουσιάζονται με ευθύγραμμη χρονική σειρά, αλλά συνεχώς ο ποιητής 

μετατοπίζεται από το παρόν στο παρελθόν ή στο μέλλον. Η μετάβαση του ποιητή από το παρόν στο 

παρελθόν ονομάζεται αναδρομή, ενώ το άνοιγμά του στο μέλλον, 

ονομάζεται πρόληψη. 

Οι μελετητές εντοπίζουν τέσσερα επίπεδα.: 

Α/ Σο ναυάγιο, η νηνεμία, η Υεγγαροντυμένη, ο ήχος και ο 

θάνατος της κόρης. 

Β/ Περιφερειακά γεγονότα.: βρεφικές μνήμες. Κρητικός Πόλεμος 

και εκπατρισμός. 

Γ/ Δυστυχισμένο παρόν του Κρητικού: Ναυάγιο και θάνατος της 

αγαπημένης. 

Δ/ Οραματισμός της Έσχατης Κρίσης.: ε αυτό το σημείο ο χώρος και ο χρόνος είναι μεταφυσικός. 

Ουσιαστικά, ο χρόνος δεν υπάρχει. Έχουμε αχρονικότητα. 

Ο χρόνος μπορεί να αποδοθεί με τη μορφή τεσσάρων ομόκεντρων κύκλων. 

 

Ο τόπος της σολωμικής ποίησης Ο τόπος στον Διονύσιο ολωμό αποπνέει μιαν ιερότητα.  Σελεί υπό την 

εκδοχή, την ανάπτυξη ή την παρουσία του ιερού, που πνευματοποιεί και αγιάζει τον κόσμο. 

Σο ιερό διέρχεται με λανθάνοντα τρόπο,  με τρόπο διακριτικό και ανεπαίσθητο, στα φυσικά και ιστορικά τοπία 

της ποίησης του ολωμού. 

 

την τελευταία φάση της ποίησης του Διονυσίου ολωμού, με τον Κρητικό, τους Ελεύθερους Πολιορκημένους 

του Γ' χεδιάσματος και τον Πόρφυρα, το τοπίο καθίσταται τόπος του μυστικού βιώματος και των 

μυστηριακών δρωμένων. Όσα συντελούνται στην ποίηση της ωριμότητας του ολωμού, τελούν πέραν του τό-

που και του χρόνου. Σα τοπία δεν κατονομάζονται ή, αν κατονομάζονται, υπερβαίνουν σαφώς τα όρια του 

φυσικού ή ιστορικού τόπου. Γι' αυτό και μετατοπίζονται, μεταστοιχειώνονται, για να αποκαλύψουν τον μυστικό, 

πλέον, και συγκλονιστικό τόπο της ιερότητας, του μεταφυσικού και μυστικού φωτός. Είμαστε πια στον τόπο της 

μυστικής ιερότητας. 

O τόπος στον Κρητικό δεν είναι φυσικός. Είναι τόπος μυστικός, τόπος της αποκάλυψης. Γι' αυτό και μας μετα-

θέτει σε μιαν άλλη προοπτική θέασης. Όλο το τοπίο του Κρητικού, ενώ εκκινεί από την ιστορία, τελεί ή κείται 

πέραν της ιστορίας. Κάθε πραγματολογική ανάπτυξη του ποιήματος, οποιαδήποτε εμμονή στα ιστορικά 

συμφραζόμενα ή υπονοούμενα θα βίαζε το ποιητικό σώμα του Κρητικού. 

Δεν έχουμε εδώ ένα ιστορικό ποίημα, ούτε συνακόλουθα μια επικέντρωση σ' ένα τοπίο της ιστορίας ή της 

ιστορικής περιπέτειας του έθνους. Πρόκειται για ένα ποίημα αποκαλυπτικό, με την έννοια πώς έχουμε να 

κάνουμε με την αποκάλυψη του ιερού, τη μυστική, μετα-ιστορική προβολή και αποκάλυψη της ανθρώπινης 

μοίρας και περιπέτειας.  

τα άχραντα μυστήρια και στην ημέρα τη στερνή της ανάστασης των νεκρών ομνύει ο Κρητικός, πού παραπέ-

μπει, συγχρόνως, στο κυρίαρχο μυστικό βίωμα του φόβου και του τρόμου, που διαπερνά όλο το σώμα του 

ποιήματος. 

την φρικτή, εν φόβω καί τρόμω, ημέρα της Αναστάσεως των νεκρών και στον φρικτό, φοβερό τόπο της νεκρι-

κής Κοιλάδας, κατά τη συντέλεια του αιώνος, παραπέμπουν και οι στίχοι πού ακολουθούν. Είμαστε πια στον 

μυστικό αποκαλυπτικό τόπο, στον τόπο της συντέλειας του κόσμου. τον μεταϊστορικό τόπο της ανάστασης 

των νεκρών, σ' ένα τόπο άγιο, μ' ένα ουρανό" νιό", ξαναγεννημένο. Από το φυσικό και ιστορικό τοπίο έχουμε 
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μετακινηθεί στον μεταφυσικό και μετα-ιστορικό τόπο. Σον τόπο της αποκάλυψης της μυστικής εμπειρίας, όπως 

τη συναντούμε και στη συγκλονιστική «Αποκάλυψη του Ιωάννου». . 

«Λάλησε, άλπιγγα, κι εγώ το σάβανο τινάζω, 

και σχίζω δρόμο και τσ' αχνούς αναστημένους κράζω: 

«Μην εiδατε την ομορφιά που την Κοιλάδα αγιάζει; 

Πέστε, νά ιδείτε τό καλό εσείς κι δ,τι σας μοιάζει. 

Καπνός δε μένει άπό τή γη νιος ουρανός εγίνη. 

αν πρώτα εγώ την αγαπώ καί θα κριθώ μ' αυτήνη». 

«Ψηλά τήν είδαμε πρωί' τής τρέμαν τά λουλούδια, 

στη θύρα τής Παράδεισος που εβγήκε με τραγούδια" 

έψαλλε τήν Ανάσταση χαροποιά η φωνή της, 

κι έδειχνε άνυπομονιά για νά 'μπει στο κορμί της' 

ο Ουρανός ολόκληρος άγρίκαε σαστισμένος, 

τό κάψιμο αργοπορούνε ό κόσμος ο αναμμένος" 

καί τώρα ομπρός την είδαμε ογλήγορα σαλεύει 

δμως κοιτάζει εδώ κι εκεί καί κάποιονε γυρεύει». 

Έχουμε, στους πιο πάνω στίχους από τον Κρητικό, μιαν άλλη σολωμική νέκυια, μια άλλη κάθοδο στον Άδη. 

Μόνο που αυτή τη φορά είμαστε στον τόπο της αποκάλυψης. Είναι ο τόπος της ανάστασης των νεκρών, με τον 

μεταμορφωμένο πλέον κόσμο.Ο τόπος της αποκάλυψης του μυστηρίου της Ανάστασης των νεκρών. 

Είναι σημαντικό, ακόμα, να υποδείξουμε πως η γυναικεία μορφή δεν είναι πλέον φυσική. Γι' αυτό και ή 

είσοδος της συντελείται μ' ένα τρόπο συγκλονιστικό, σ' έναν άλλο, πλέον, τόπο, που δεν μπορεί και δεν είναι 

φυσικός. 

Ο τόπος του Κρητικού γίνεται τόπος αποκάλυψης του μυστικού φωτός. Σόπος αποκάλυψης του Ιερού. Έτσι, είναι 

η νύχτα που πλημμυρίζει «από φώς μεσημερνό», η χτίσις που γίνεται «ναός κι ολούθε λαμπυρίζει». Σο τοπίο 

πλημμυρίζει από ένα άλλο, αλλόκοτο, μυστικό φώς. 

«Ακόμη έβάστουνε ή βροντή.............  

Κι ή θάλασσα, πού σκίρτησε σαν τό χοχλό πού βράζει, 

ησύχασε και έγινε δλο ησυχία και πάστρα, 

σαν περιβόλι εόώδησε κι έδέχτηκε δλα τ' άστρα' 

κάτι κρυφό μυστήριο έστένεφε τή φύση 

κάθε ομορφιά νά στολιστεί καί τό θυμό ν' αφήσει. 

Δεν εϊν' πνοή στον ουρανό, στή θάλασσα, φυσώντας 

ού'τε δσο κάνει στον ανθό ή μέλισσα περνώντας, 

δμως κοντά στήν κορασιά, πού μ' έσφιξε κι έχάρη 

έσειόνταν τ' ολοστρόγγυλο καί λαγαρό φεγγάρι" 

και ξετυλίγει ογλήγορα κάτι πού 'εκειθε βγαίνει, 

κι ομπρός μου Ίδου πού βρέθηκε μία φεγγαροντυμένη. 

Έτρεμε τό δροσάτο φώς στή θεϊκιά θωριά της, 

στά μάτια της τά ολόμαυρα και στά χρυσά μαλλιά της». 

Η αποκάλυψη της Ιερότητας και του μυστικού φωτός που κομίζει η φεγγαροντυμένη συντελείται σ' ένα τόπο 

μεταθανάτιας γαλήνης. Όλα ακινητοποιούνται, σταματούν, τελούν σε στιγμή βαθύτατης έκστασης και 

μυστικής μαγείας. Δεν είναι τυχαίο που το ίδιο μυστηριακό, αποκαλυπτικό σκηνικό θα συναντήσουμε και στο 

«Σρίτο χεδίασμα» των Ελεύθερων Πολιορκημένων,  

«Αλλά στης λίμνης το νερό, π' ακίνητο 'ναι κι άσπρο, 

ακίνητ' όπου κι αν ιδείς, καί κάτασπρ' ως τον πάτο, 

με μικρόν ίσκιον άγνωρον επαιξ' η πεταλούδα, 
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πού 'χ' ευωδίσει τσ' ύπνους της, μέσα στον άγριο κρίνο. 

—«Άλαφροΐσκιωτε καλέ, γιά πες απόψε τί 'δες;» 

—«Νύχτα γιομάτη θαύματα, νύχτα σπαρμένη μάγια! 

Χωρίς ποσώς γης, ουρανός και θάλασσα νά πνένε, 

ούδ' δσο κάν' ή μέλισσα κοντά στο λουλουδάκι, 

γύρου σε κάτι ατάραχο π' ασπρίζει μες στή λίμνη, 

μονάχο ανακατώθηκε τό στρογγυλό φεγγάρι, 

κι όμορφη βγαίνει κορασιά ντυμένη με το φως του!». 

Αυτή η ακινησία,η μυστηριακή γαλήνη, παραπέμπει σε μιαν άλλη πραγματικότητα και σ' έναν άλλο τόπο, πού 

δεν είναι του κόσμου τούτου. Τπερβαίνει τα φυσικά τοπία πού καθίστανται τόπος μυστικός, μυστηριακός, τόπος 

αποκάλυψης. 

Η  αποκάλυψη του Ιερού προϋποθέτει την υπέρβαση της φύσεως. Η φύση ιερώνεται, μεταστοιχειώνεται, μετα-

ποιείται, μεταμορφώνεται. Σο φως δεν είναι πλέον φως φυσικό, αλλά μυστικό.Η φύση, ως πειρασμός, 

υπερβαίνεται, γι' αυτό και τα φυσικά τοπία ακινητούν, γι' αυτό και προβάλλει μια μεταθανάτια γαλήνη, 

προκειμένου να αποκαλυφθεί η άλλη φύση,ο  άλλος τόπος, που δεν είναι του κόσμου τούτου. Είναι ο κόσμος της 

μυστικής αποκάλυψης. 

το πιο πάνω ποίημα η φύση καθίσταται ένθεη. Έχουμε την πλησμονή της μυστικής αγάπης, που οδηγεί στην 

ανθοφορία, στην αποκάλυψη της μυστικής ενότητας του κόσμου.Ο τόπος δεν είναι πλέον φυσικός, άλλα 

μυστικός, ιερός, όπως αποκαλύπτεται στην ολοκλήρωση της ποιητικής πορείας του Διονυσίου ολωμού. Μιας 

πορείας που μας αποκαλύπτει ένα ποιητή ένθεο, ένα ποιητή της ιερότητας και του μυστικού, ένα ποιητή του 

μεταφυσικού μετα-ιστορικού δράματος του φωτός. 

 Καταλήγοντας θα λέγαμε πως ο τόπος στο έργο του Διονυσίου ολωμού δεν είναι τοπίο της επιφάνειας. Δεν 

παραπέμπει στο ανάλαφρο και στο ειδυλλιακό. Είναι τόπος της αποκάλυψης. 

τα τοπία του διέρχεται το ιερό πού ανθοφορεί  και πλημμυρίζει με ένα άλλο φώς τον κόσμο και τη φύση. 

 

Ο Έρωτας στον Κρητικό Σο θέμα  του έρωτα  φαίνεται να είναι κεντρικό  στον «Κρητικό» του ολωμού, αφού ο 

ίδιος ο ποιητής στις σημειώσεις  λέει ότι είναι το ποίημα του «θεοποιημένου έρωτα». Ο έρωτας στο  ποίημα – με 

έναν υπέροχα λυρικό τρόπο-συμπλέκεται με το θάνατο: 

  ίσως δε σώζεται στη γη ήχος που να του μοιάζει 

Μόλις είν’ έτσι δυνατός ο Έρωτας και ο Χάρος. 

                                          Μ’ άδραχνεν όλη την ψυχή, και να ‘μπει δεν ημπόρει" 

 

Ο ποιητής μας έχει ήδη δώσει στην ενότητα 2*19+  το πρότυπο της 

ιδανικής γυναίκας:  είναι αυτή που έχει και αισθητικό και ηθικό 

κάλλος, όμορφη στο σώμα και στη ψυχή. Γι’ αυτήν την ιδανική 

γυναίκα ( που  στο ποίημα αντιπροσωπεύεται και με τη 

Υεγγαροντυμένη και με τον αρραβωνιαστικιά του) ο ήρωας  θα 

δρασκελίσει την αιωνιότητα και θα ζήσει ως άμεσο παρόν την 

ανάσταση των νεκρών στη Δευτέρα Παρουσία .  Σην 

αρραβωνιαστικιά του  αγάπησε   πέρα από το χρόνο και τα ανθρώπινα μέτρα, ως τη Δευτέρα  Παρουσία ,και 

αυτός  ο πάναγνος έρωτάς του είναι εκείνος που του επέτρεψε τελικά μια ελάχιστη ματιά στην αιωνιότητα . 

Μετά την επαφή του ήρωα με τις δύο υπερβατικές εμπειρίες- τη φεγγαροντυμένη και τον ανήκουστο ήχο- η 

περιπέτειά του στη τρικυμισμένη  θάλασσα  θα  τελειώσει αλλά  με την  αγαπημένη του νεκρή : 

«Και τέλος φθάνω στο γιαλό την αρραβωνιασμένη, 

Σην απιθώνω με χαρά, κι ήτανε πεθαμένη» 

Πριν απο αυτό όμως βλέπουμε τον ήρωα  να μιλάει για την σύζευξη του Έρωτα με το Φάρο (Μόλις είν’ έτσι 

δυνατός ο Έρωτας και ο Φάρος).Αυτό θεωρείται    στοιχείο της Ορφικής και Ελευσίνειας λατρείας (Διόνυσος - 

Άδης είναι διπλή όψη του ίδιου μυθικού συμβόλου).Μας δίνει δυο γνωστές και ομοειδείς εκδηλώσεις του ίδιου 
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καταλυτικού ενστίκτου, που ερεθίζει μέσα στην ψυχή του Κρητικού ο «γλυκύτατος ηχός». Σο ένστικτο του 

θανάτου είναι ακριβώς η αντίθετη ροπή προς το ένστικτο της αυτοσυντήρησης και της επιβολής. Ψθεί το άτομο 

στην αυτοκαταστροφή. Αντίθετα ο Έρωτας αντιπροσωπεύει μερική κατάργηση της ατομικότητας (συγχώνευση 

του Εγώ με το «ερώμενο» αντικείμενο). 

Έρωτας και θάνατος, οι δύο αναπόδραστες βεβαιότητες , καταργούν τα σύνορα της ανθρώπινης ύπαρξης , η 

κάθε μια με το τρόπο της... 

Ο θάνατος της αγαπημένης που θα κλείσει το ποίημα, σηματοδοτεί την αποτυχία της προσπάθειας του ήρωα ( 

την ήττα της ηθικής του θέλησης στο επίπεδο της δράσης ), η οποία στην ουσία είναι το πικρό αντίτιμο που 

πληρώνει ο Κρητικός για να φτάσει σε μια ανώτερη μορφή συνείδησης του κόσμου και των αξιών. 

Ο Κρητικός, μέσα στην αφήγησή του, υποδεικνύει  τη δύναμη  του Έρωτα και του θανάτου .Φάρη στη 

συνεργασία αυτών των δύο μπόρεσε εκείνος να υπερβεί  το χρόνο ,παρ’ όλη την πληγή που του προκάλεσε ο 

θάνατος της αγαπημένης του· μπορεί να περιμένει με χαρά μια αιώνια ευδαίμονα ύπαρξη στον παράδεισο με 

την αγαπημένη του. 

Μια άλλη αντίστοιχη οπτική βλέπουμε και στο συμβολισμό της φεγγαροντυμένης ως Αφροδίτη.Η  Αφροδίτη-

Υεγγαροντυμένη, η θεά του έρωτα, λειτουργεί σαν  σύνδεσμος ανάμεσα στον επίγειο(σωματικό) και στον 

ουράνιο (ψυχικό)  ‘Ερωτα. Διδάσκει τον άντρα – τον ήρωα εδώ- ότι ο επίγειος έρωτας δεν είναι παρά ο δρόμος 

για να φτάσει στον ουράνιο. 

 

όλωμος: άνθρωπος – φύση  Η επίδραση της Υύσης πάνω στον 

άνθρωπο περιγράφεται και ως αρνητική, ανταγωνιστική και ως θετική. 

     την αρχή του ποιήματος η νυχτερινή καταιγίδα παρουσιάζεται 

εχθρική στον ήρωα – αφηγητή, το αδύναμο άνθρωπο πλάσμα που 

προσπαθεί να σώσει τον εαυτό του και την αγαπημένη του. (Ψς φιλική 

παρουσιάζεται η σχέση ανάμεσα στον Κρητικό και στο ουράνιο 

φαινόμενο (κεραυνός) μιας που το δεύτερο φαίνεται να συμμερίζεται την 

ευχή του και να ανταποκρίνεται σ’ αυτόν φέγγοντας  στη σκοτεινιά της 

θύελλας. )  

     Η φύση όμως δείχνει την κυριαρχία της  στον άνθρωπο, συμβολικά, στη συνέχεια, με δύο ‚μεταφυσικές‛ και 

‚μαγικές‛ εκφάνσεις της: τη ‚φεγγαροντυμένη‛ και τον ‚Ανεκλάλητο Ήχο‛. Αυτές τις δύο εμπειρίες θα τις 

κουβαλά ο ήρωας μέσα του και σε όλη ζωή του.  

     Πριν την εμφάνιση της Υεγγαροντυμένης , στην Ενότητα 3*20+, η φύση σιγά, η τρικυμία μεταμορφώνεται σε 

νηνεμία, προετοιμάζοντας την εμφάνισή της. Η φεγγαροντυμένη έχει απόλυτο έλεγχο και επιρροή πάνω στο 

φυσικό τοπίο αλλά και στον ίδιο τον ήρωα. Σα μάτια της νιώθει πως τα ακούει μέσα του:  

                    «γιατί άκουγα τα μάτια της μέσα στα σωθικά μου·  

                                    έτρεμαν και δε μ’ άφηναν να βγάλω τη μιλιά μου.  

                                    Όμως αυτοί είναι θεοί, και κατοικούν απ’ όπου 

                                    βλέπουνε μες την άβυσσο και στην καρδιά τ’ ανθρώπου,  

                                     κι ένιωθα πως μου διάβαζε καλύτερα το νου μου»  

Σα μάτια της φεγγαροντυμένης γίνονται το μέσον για να οδηγηθεί ο ήρωας στα μύχια της ψυχής του, δηλαδή 

ένα μέσο εσωτερικής αναζήτησης και ενόρασης. 

Η φεγγαροντυμένη  είναι η θεϊκή μορφή που στο πρόσωπό της ανακαλεί γυναικείες μνήμες του παρελθόντος, 

ίσως τις αγίες των αγιογραφιών, τα εφηβικά ερωτικά του αποκυήματα, τη μητέρα του, την αγαπημένη του. 

Μπορούμε να πούμε ότι  ο  ήρωας προσπαθεί να την προσδιορίσει στη μνήμη του ή καλύτερα  στο ασυνείδητο 

του, συγκρίνοντας την με τρείς δυνάμεις υπέρτερες του «Εγώ»: τη θρησκεία ,τον Έρωτα, η μορφή της μητέρας 

στο ασυνείδητο. Και τα τρία αυτά στοιχεία είναι δυνάμεις που έχουν τη δύναμη να κυριαρχήσουν στην 

ανθρώπινη ψυχή καταργώντας  άμυνες και αντιστάσεις< 

   

«Έλεγα πως την είχα ιδεί πολύν καιρόν οπίσω, 

     καν σε ναό ζωγραφιστή με θαυμασμό περίσσο,    
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  κάνε την είχε ερωτικά ποιήσει ο λογισμός μου,  

           καν τ’ όνειρο, όταν μ’ έθρεφε το γάλα της μητρός μου»   

 

 Όμως αν θεωρήσουμε ότι  η Υεγγαροντυμένη συμβολίζει το κάλλος της φύσης, ( ένας από τους πολλούς 

συμβολισμούς που τις έχουν αποδοθεί) ,η επίδρασή της είναι  και αρνητική πάνω στον ήρωα, αφού παραλύει η 

προσπάθεια του για σωτηρία, αφομοιώνεται με τη μαγική ομορφιά της και έτσι εξουδετερώνεται το αγωνιστικό 

του πνεύμα, με αποτέλεσμα να χάσει τη μάχη για τη σωτηρία της αγαπημένης του . 

Ψς θετική επίδραση της φύσης μπορεί να θεωρηθεί και η δύναμη που παίρνει ο ήρωας για να συνεχίσει τον 

αγώνα του, με το δάκρυ που άφησε η φεγγαροντυμένη στο χέρι του. Αυτό γαλήνεψε το νου του και 

πολλαπλασίασε ‚μαγικά‛ τις δυνάμεις του. 

Ο ανεκλάλητος  ήχος, απο την άλλη πλευρά, ερμηνεύεται ως αγγελικός ψαλμός που συνοδεύει την ψυχή της 

κόρης στα ουράνια και τον ακούει ο Κρητικός καταγοητευμένος. Μια μουσική συμπαντική φωνή, που 

αναδίνεται από την ανταπόκριση των στοιχείων του Παντός. Μια μυστική αρμονία που ενώνει τον γήινο και 

τον ουράνιο κόσμο, η μουσική της Αγάπης. Είναι ακόμη, ίσως,  η φωνή της καταματωμένης πατρίδας του η 

οποία τον έχει συγκλονίσει βαθιά και θέλει εκεί να ξαναγυρίσει κι ας είναι και ρημαγμένη.   

υνοψίζει  ,σίγουρα πάντως,μέσα σε μια εμπειρία «μουσική» τον παναρμόνιο ρυθμό της φύσης. 

Ο αφηγητής συνδέεται ισχυρά μ’ αυτόν και τείνει να εγκαταλείψει τον υλικό εαυτό του. Αυτή η τάση του 

αφηγητή ερμηνεύεται και ως επιβολή της φύσης πάνω στον άνθρωπο, για μια ακόμη φορά. Η έξαρση της 

φυσικής ομορφιάς, οπτικά και ακουστικά, λειτουργεί ανταγωνιστικά ως προς την επιθυμία και το ηθικό χρέος 

του ήρωα( επιθυμεί αλλά και έχει χρέος να σώσει την αρραβωνιαστικιά του) .Σο αίσθημα της μακαριότητας που 

νιώθει μέσα στην ομορφιά της φύσης απογυμνώνει τον άνθρωπο από τις δυνάμεις του που θα την 

αντιμάχονταν. Ο ήρωας κινδυνεύει να παραιτηθεί από τον αγώνα του παρασυρμένος από το κάλλος που 

συναντά. Η φύση φαίνεται να ‚νικά‛ σ ’αυτήν την αναμέτρηση: αυτή ορίζει τον άνθρωπο, τον αφομοιώνει, τον 

ελέγχει (εδώ να σημειωθεί ότι η αισθητική ωραιότητα της Υύσης απεικονίζει κατά κάποιους μελετητές του 

ολωμού, την πνευματική και ηθική υπεροχή σε γενικότερο επίπεδο πάνω στην  ύλη, μια θέση που 

αντικατόπτριζε και τις ιδέες του γερμανικού ρομαντισμού.  

     την ενότητα 5*22+, μετά την ‚επαφή‛ του ήρωα με τον Ανεκλάλητο Ήχο,  φαίνεται ότι υπογραμμίζεται η 

εθνική και πατριωτική συνειδητοποίηση του : η ομορφιά της φύσης τον οδήγησε να συνειδητοποιήσει την 

κατάσταση της σκλαβιάς. Μέσα σ’ ένα τέτοιο κάλλος, ο μόνος αντάξιος τρόπος  ύπαρξης είναι η ελευθερία: 

 

       κι έβλεπα τ’ άστρο τ’ ουρανού μεσουρανίς να λάμπει 

          και του γελούσαν τα βουνά, τα πέλαγα κι οι κάμποι·  

                           κι ετάραζε τα σπλάχνα μου ελευθεριάς ελπίδα                           

  κι εφώναζα: «ω θεϊκιά κι όλη αίματα Πατρίδα» 

      

     Κλείνοντας θα λέγαμε πως η φύση αποτελεί για τον ήρωα το μέσο, το ‚όχημα‛ για τη θέαση του 

Τπερκόσμιου κάλλους που οδηγεί στην πνευματική και ηθική ολοκλήρωση, αυτά που κέρδισε ο Κρητικός από 

την επαφή του με τα δύο υπερκόσμια στοιχεία, τη φεγγαροντυμένη και τον Ήχο. Η ομορφιά της φύσης που 

αφομοιωτικά κυριαρχεί πάνω στον ήρωα εκπροσωπώντας τις ηθικές και πνευματικές αξίες, καταδεικνύει την 

νίκη πάνω στην ύλη. Σο υλικό χάνεται (η κόρη πεθαίνει σαν σώμα μόνο, γιατί μαζί της ονειρεύεται τη ζωή του 

μέχρι  την Έσχατη Κρίση) , αλλά ο Κρητικός κερδίζει κάτι υψηλότερο, την ηθική ολοκλήρωση και το χάρισμα της 

ποιητικής δωρεάς, που του κληροδότησαν το όραμα της Υεγγαροντυμένης και ο ανήκουστος ήχος. Έτσι 

τραγουδά σε μας τα βάσανα της ζωής του, μέσα από το ποίημα «ο Κρητικός», υποκαθιστώντας-για λόγους 

τεχνικής –το γεννήτορά του τον ολωμό.  

 

ΟΛΨΜΟ-εσχατολογία και παράλληλες αναγνώσεις  

Με την ενότητα 2*19+ ο ολωμός μας μεταφέρει , μαζί με τον ήρωά του, στο 

εσχατολογικό του όραμα. Σο μοτίβο της βροντής της προηγούμενης 
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ενότητας, αποτελεί τη γέφυρα ανάμεσα στο κοσμικό χώρο (ουρανός, ακρογιάλια, πέλαγα,  βουνά) και τον 

μεταφυσικό χώρο, τον εξαγιασμένο, που προσδιορίζει και  την εσχατολογική εποχή του ποιήματος. 

Υωτιά  και στον κοσμικό χώρο και στο μεταφυσικό: φωτιά και καταστροφική και καθαρτήρια: αστροπελέκια 

που φωτίζουν στην ενότητα 1*18+, φωτιά που καταστρέφει τον παλιό κόσμο  στη ενότητα 2*19+< 

την ενότητα της ‘Εσχατης Κρίσης, ο ουρανός ξαναγεννιέται και  η γη εξαφανίζεται,(« Kαπνός δε μένει από τη 

γη· νιος ουρανός εγίνη.»). 

Σο παραδείσιο  τοπίο  στον "Κρητικό" "εγκοσμιώνεται", όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Δ. Μαρωνίτης, αφού 

περιγράφεται με χρονικούς προσδιορισμούς που ανακαλούν επίγειες μνήμες:  

«Χηλά, πρωί, λουλούδια, θύρα  φωνή, κορμί , σαλεύει, κοιτάζει εδώ κι εκεί» 

Ό,τι τώρα ενώνει  τους δύο κόσμους είναι η εξαγνισμένη αγάπη του Κρητικού για την αρραβωνιαστικιά του, μια 

αγάπη που υπάρχει ακόμη και σε υπερβατικό, εξωλογικό χώρο και χρόνο. 

 

( Οδ.Ελύτης,  "Μονόγραμμα"....)  

Θα πενθώ πάντα -- μ'ακούς; -- γιά σένα,  

μόνος,στόν Παράδεισο 

Θά'ρθει μέρα,μ'ακούς  

Να μας θάψουν κι οι χιλιάδες ύστερα χρόνοι  

Λαμπερά θα μας κάνουν πετρώματα,μ'ακούς ;  

Να γυαλίσει επάνω τους η απονιά,ν'ακούς  

Σων ανθρώπων  

Και χιλιάδες κομμάτια να μας ρίξει  

τα νερά ένα-- ένα , μ'ακούς  

Σα πικρά μου βότσαλα μετρώ,μ'ακούς  

Κι είναι ο χρόνος μια μεγάλη εκκλησία,μ'ακούς  

Όπου κάποτε οι φιγούρες Σών Αγίων  

βγάζουν δάκρυ αληθινό,μ'ακούς ;  

Οι καμπάνες ανοίγουν αψηλά,μ'ακούς ;  

Ένα πέρασμα βαθύ να περάσω  

Περιμένουν οι άγγελοι μέ κεριά καί νεκρώσιμους ψαλμούς  

Πουθενά δεν πάω ,μ'ακούς;  

Ή κανείς ή κι οι δύο μαζί, μ'ακούς ;...) 

 

υχνές είναι ,πάντως, στο έργο του ολωμού οι θεολογικής φύσεως αναφορές αλλά και οι μεταφυσικοί 

προβληματισμοί, που αποδεικνύουν τη βαθιά θρησκευτικότητα του ποιητή. 

Η σχέση του ολωμού  με την θρησκεία ήταν καρπός μια ζωντανής και δημιουργικής πίστης, που έτρεφε από 

μικρός προς τον Φριστιανισμό. Ο Δημήτριος, ο αδελφός του ποιητή, διηγιόταν στο Δεσιάη, ότι ο Διονύσιος από 

μικρός σύχναζε στο ιερό του ναού της γειτονιάς του. Είχε μάθει απ’ έξω τους ψαλμούς του Δαβίδ, τους θρήνους 

του Ιερεμία, το βιβλίο του Ιώβ και το Άσμα Ασμάτων, από το οποίο είχε εμπνευσθεί πολλά από τα Ιταλικά του 

τραγούδια.  Ψς χαρακτηριστικό της βαθιάς ευσέβειάς του κατά τους παιδικούς του χρόνους αναφέρεται, ότι 

κάποια μέρα επιστρέφοντας από τον ναό ρωτήθηκε από τον κόντε ολωμό, τον πατέρα του. «παιδί μου που 

ήσουνα προτού γεννηθείς;» και ο ολωμός απάντησε αδίστακτα και με παρρησία «εις τον νουν του Θεού». 

Όταν εύρισκε εις το έδαφος αντικείμενο σε σχήμα σταυρού, απέφευγε να το πατήσει, το ελάμβανε και το 

ασπάζετο... 

Επίσης ο  Λίνος Πολίτης παρατηρεί:  

«Αυτό που ξεχωρίζει στο ολωμό πιο πολύ από τις ποιητικές ή καλλιτεχνικές του αρετές, είναι η βαθιά 

θρησκευτικότητα και η σταθερή απόλυτη πίστη. Ο ολωμός ήταν μια βαθιά συνείδηση θρησκευτική που βρίσκει 

και διαισθάνεται κάτω από τυχαία περιστατικά το αόρατο νήμα που τα συνέχει και τα αιτιολογεί, που αισθάνεται 

μέσα στη φύση, την παρουσία δηλαδή ενός Θεού». 
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' ένα από τα αριστουργήματά του ¨Ψδή εις Μοναχήν¨ ο ποιητής εισέρχεται στον κόσμο του Μυστικισμού και 

εκτός από την προτροπή προς τον μοναχικό βίο, δίνει την προσωπική του μαρτυρία για τη μέλλουσα ζωή και 

την ανάσταση.  

 

¨Σα κόκκαλα εβαρεθήκαν  

στο μνήμα καρτερώντας  

και τρίζουνε ακατάπαυστα  

την κρίση αναζητώντας.  

Ξύπνα αδελφή! Ση σάλπιγγα  

Σην ύστερη αγροικώ. 

 

Να θυμηθούμε,επίσης, πως και στο «Λάμπρο»  αναφέρεται η άλπιγγα της Δευτέρας Παρουσίας και 

καταγράφεται η αναμονή της ανάστασης των νεκρών : 

 

 «Βλέπεις τούτους τούς τάφους; Καμιά μέρα 

 Ἐδῶ μέσα καὶ σὺ θὲ νὰ κοιμᾶσαι, 

 Ἕως ὅπου ἀπὸ ψηλὰ θέλει βουΐσῃ 

 Ἡ σάλπιγγα ἡ στερνὴ νὰ σὲ ξυπνήσῃ.» 

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει  η παράλληλη ανάγνωση του «Κρητικού» με τη "Υαρμακωμένη στον Άδη"  

του Δ. ολωμού , αφού τα θρησκευτικά μοτίβα που συναντάμε  στο «Κρητικό» στην ενότητα 2*19+  τα 

συναντάμε και εκεί. 

 
 

 

 

 ΕΙΚΟΝΟΠΛΑΣΙΚΗ. 

 

Οι εικόνες σε ένα ποίημα μπορεί να είναι ζωγραφικές ή λυρικές. 

Α/ Ζωγραφικές, ονομάζονται οι εικόνες που μπορούν να αποδοθούν σε ένα 

ζωγραφικό πίνακα. 

Β/ Λυρικές, ονομάζονται οι εικόνες που γίνονται αντιληπτές μόνο από την ποιητική 

νοημοσύνη. 

Οι περισσότερες εικόνες στον «Κρητικό» είναι ζωγραφικές. Οι εικόνες στο ποίημα 

αυτό παρουσιάζουν τη Υύση. Φαρακτηριστική είναι η διφυΐα της Υύσης, δηλαδή 

τόσο η όμορφη όσο και η επιθετική πλευρά της. Επιπροσθέτως, ο ολωμός 

αναδεικνύει μέσα από εικόνες και το ανθρώπινο σώμα. Σα μέλη που επικαλείται σε μεγάλο βαθμό είναι το 

χέρι, το μάτι, το πρόσωπο, η φωνή και τα μαλλιά. Ιδιαίτερα στον «Κρητικό» υπάρχουν εξαιρετικές εικόνες 

στις οποίες εμπλέκονται το χέρι και το μάτι. Σέλος, ο ολωμός συνηθίζει να χρησιμοποιεί εικόνες που μοιάζουν 

με ένα ξετύλιγμα του χώρου του θαύματος και του μυστηρίου. Μία τέτοια χαρακτηριστική εικόνα στο ποίημα 

είναι η εμφάνιση της Υεγγαροντυμένης. Με αυτόν τον τρόπο, ο ποιητής αποκαλύπτει κρυμμένες αλήθειες. 

την περιγραφή των εικόνων κυριαρχούν τα ουσιαστικά που προσδίδουν μεστότητα στο λόγο, ενώ τα επίθετα 

έχουν σημαντικό και όχι απλά κοσμητικό ρόλο και δηλώνουν πάντοτε την αγνότητα και την καλοσύνη, 

μαρτυρώντας τις επιρροές του ποιητή από το Φριστιανισμό. 

 

 

 ΤΜΒΟΛΙΜΟ. 
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Ο συμβολισμός αποτελεί ένα καλλιτεχνικό κίνημα το οποίο εναντιώνεται στις μεγαλοστομίες και τις ρητορείες 

του ρομαντισμού, αλλά και στην ψυχρότητα του ρεαλισμού και του νατουραλισμού. Η πραγματικότητα δεν έχει 

ενδιαφέρον για το συμβολιστή ποιητή, ο οποίος αποδίδει τις ψυχολογικές καταστάσεις έμμεσα, 

χρησιμοποιώντας στοιχεία της πραγματικότητας αποδίδοντάς τους διαφορετική σημασία. Έτσι, τα 

συναισθήματα εκφράζονται γνήσια, δημιουργείται μία κατάσταση υποβλητικότητας, ρεμβασμού, μελαγχολίας, 

ονειροπόλησης και μυστικισμού, προσδίδοντας μαγεία και γοητεία. 

 

 ΟΙ ΤΜΒΟΛΙΜΟΙ ΣΟΝ «ΚΡΗΣΙΚΟ». 

 

-Η θάλασσα έτσι ανοικεία όπως είναι, αποτελεί το τέλειο σκηνικό όπου λαμβάνει χώρα ό αγώνας για τη 

σωτηρία και τη ζωή. 

- Λουλούδια.: υμβολίζουν την αγνότητα. 

- Υεγγαροντυμένη.: Ουσιαστικοποιημένο ποιητικό επίθετο. Πρόκειται για ένα πλαστικό σύμβολο που 

ενσαρκώνει τις διαχρονικές αρχαιοελληνικές αξίες του μέτρου και του κάλλους. 

- Ήχος.: Πρόκειται για το μουσικό σύμβολο που ενσαρκώνει όμοιες αξίες με τη Υεγγαροντυμένη. 

 

 

 ΠΛΑΣΨΝΙΜΟ. 

 

Ο Πλάτων ήταν ο φιλόσοφος των ιδεών, ενώ ο ολωμός ο ποιητής των ιδεών. Η Υεγγαροντυμένη και ο 

ήχος ενσαρκώνουν τις ιδανικές αξίες του μέτρου και της αρμονίας, της ομορφιάς και της καλοσύνης. 

Επιπλέον, ο Έρωτας αναδεικνύεται στην ιδεατή του μορφή. Σέλος, η ιδέα του Αγαθού ως πηγή του όντος 

και της αλήθειας, το θεμέλιο της πλατωνικής θεωρίας γίνεται ορατό από την ψυχή του ήρωα 

 

 ΔΡΑΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ. 

 

Η δραματικότητα ( από το αρχαιοελληνικό ρήμα «δράω -δρω» που σημαίνει πράττω, ενεργώ) αποτελεί ένα από 

τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του ποιήματος και εντοπίζεται στα εξής στοιχεία: 

o Πλοκή. 

o Δοκιμασίες πρωταγωνιστή. 

o Εναλλαγή χρόνου ( αναδρομές στο παρελθόν και προλήψεις στο μέλλον, 

αχρονικότητα ). 

o Εναλλαγή τόπων ( Παράδεισος-επίγειος κόσμος ). 

o Πλούσια  εικονοποιία ( η Υύση στη θετική και αρνητική της έκφανση και σε πλήρη 

διαστολή ). 

o Επικλήσεις. 

o Υανταστικοί διάλογοι. 

o Εσωτερική και εξωτερική δράση. 

o Δραματικοί ενεστώτες. 

o χήματα λόγου ( κυρίως οι προσωποποιήσεις ) προσδίδουν δράση στο έργο. 

o Πληθυντικός αριθμός. 

o Έντονη συγκινησιακή φόρτιση. 

 

 ΘΕΑΣΡΙΚΟΣΗΣΑ. 

 

Όλα τα στοιχεία της δραματικότητας σε συνδυασμό με τη σκηνογραφία καθιστούν δυνατή την αναπαράσταση 

του έργου στο θέατρο, δηλαδή του προσδίδουν θεατρικότητα. 

 

 ΛΤΡΙΚΟΣΗΣΑ. 
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Προκύπτει από: το ιαμβικό δεκαπεντασύλλαβο μέτρο, τη ζευγαρωτή ομοιοκαταληξία, την πλούσια 

εικονοποιία που συνήθως συνδυάζει αντίθετα μεταξύ τους στοιχεία, το συμβολισμό, τη γλώσσα που θυμίζει 

σε κάποια σημεία αυτήν της Παλαιάς Διαθήκης, τα σχήματα λόγου. 

 

Ο ΛΤΡΙΜΟ 

Λυρισμό αποτελεί η εξωτερίκευση του εσωτερικού κόσμου του προσώπου, η εξωτερίκευση 

συναισθημάτων, σκέψεων, εντυπώσεων και μάλιστα με τη χρήση άφθονων εκφραστικών 

μέσων ( π.χ σχημάτων λόγου ). Τπάρχει, λοιπόν, στο λυρισμό ισχυρό το στοιχείο της ψυχικής 

φόρτισης, έντονα 

συναισθήματα, τα οποία μεταφέρονται στον αναγνώστη μεταρσιώνοντάς τον σε σφαίρες 

ιδεαλιστικές. 

ΤΝΔΕΗ ΚΡΗΣΙΚΟΤ ΜΕ ΚΡΗΣΙΚΟ ΑΓΨΝΑ 

- ιστορικό πλαίσιο 

-τρόπος γραφής (γλωσσικά δάνεια, θέματα, σκηνές, σύνδεση με Κρητική λογοτεχνία) 

Αιτιολόγηση: 1) καταγωγή ολωμού, 2) σύνδεση Επτανήσων με Κρήτη (1669) 

«Ο Κρητικός είναι μια αλληγορική παρουσίαση της μεταλαμπάδευσης του 

πνεύματος της παράδοσης και της λογοτεχνίας της Κρήτης στα Επτάνησα». 

 

 

 ΦΕΗ ΣΟΤ ΟΛΨΜΟΤ ΜΕ ΣΗΝ ΠΑΡΑΔΟΗ. 

 

Σο ποίημα αυτό του ολωμού  ανήκει στην ώριμη περίοδο της ποιητικής του δημιουργίας και ταυτόχρονα, ορίζει 

την αφετηρία μίας νέας περιόδου στην ποίηση του ολωμού, που χαρακτηρίζεται από τη στροφή προς 

την παράδοση, όπως φαίνεται από τις επιρροές του από το δημοτικό τραγούδι (ιαμβικός δεκαπεντασύλλαβος, 

σύνθεση στοιχείων ανά τρία, κυκλική δομή). Ψστόσο, ο ολωμός δεν προσκολλάται στείρα στην παράδοση, 

αλλά προχωρά παραπέρα αναδεικνύοντας τον Άνθρωπο ως άτομο και μονάδα. Άλλωστε, το έργο αυτό του 

ποιητή αποτελεί και έναν διάλογο με ρεύματα της ευρωπαϊκής ποίησης, λογοτεχνίας και φιλοσοφίας, 

λόγω των επιρροών που είναι έκδηλες σε αυτό. 

 

 ΘΕΜΑ. 

 

Σο θέμα του ποιήματος έχει αντικείμενο αναφοράς την αποτυχία της επανάστασης του ’21 στην Κρήτη και 

την προσφυγιά που ακολούθησε. Ο ήρωας είναι πρόσφυγας από την 

Κρήτη που διηγείται την τελευταία και πιο καίρια δοκιμασία της ζωής 

του σε έναν δραματικό μονόλογο με λυρικά στοιχεία. τόχος του 

ήταν να σώσει την αγαπημένη του πρωτίστως και έπειτα τον εαυτό 

του, από το τρικυμισμένο πέλαγος και αφού δεν το καταφέρνει, 

έχοντας λάβει πλέον το χάρισμα του ποιητή-προφήτη, τραγουδά 

την περιπέτειά του και προσδοκά τη Δευτέρα Παρουσία για να 

ενωθεί παντοτινά με την αγαπημένη του σε μια εξιδανικευμένη 

αγάπη. 

το ποίημα υπάρχει σωματική αίσθηση και πνευματική ενόραση. Η Υύση βρίσκεται σε διαστολή, η οποία 

είναι γενική και απλώνεται απ’ άκρη σ’ άκρη, ενώ υπάρχει και μέθεξη του ήρωα στο κοσμικό ύμπαν. 

 

 ΔΟΚΙΜΑΙΑ. 

 

το ποίημα γίνονται ρητές και πολλαπλές αναφορές στις υλικές και ψυχικές δοκιμασίες του ήρωα. Σο μοτίβο 

της δοκιμασίας λοιπόν, διαπερνά άμεσα ή έμμεσα ολόκληρο το ποίημα, ακόμη και στις στιγμές που ο ήρωας 
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βρίσκεται σε έκσταση, δηλαδή εξίσταται από τον εαυτό του, τον τόπο και το χρόνο (εμπειρία της 

Υεγγαροντυμένης και του γλυκύτατου ήχου). 

Σο μοτίβο της δοκιμασίας λοιπόν, εντοπίζεται στα εξής σημεία του έργου: 

 Αγώνες του Κρητικού στην Κρήτη. 

 Πάλη του ήρωα με τα κύματα. 

 Προσπάθεια να αντισταθεί στην αφομοιωτική έλξη που του ασκεί το θείο όραμα της 

Υεγγαροντυμένης που συγκεντρώνει τις αξίες του Κάλλους και του Αγαθού, αλλά και το άκουσμα του 

γλυκύτατου ήχου που τον καλεί στην επίγεια ευδαιμονία. 

 Η κρίση το κατά τη Δευτέρα Παρουσία. 

 

 Η ΘΕΗ ΣΟΤ ΚΡΗΣΙΚΟΤ ΣΟ ΠΟΙΗΜΑ. 

 

Ο Κρητικός ως δραματοποιημένος (ομοδιηγητικός-αυτοδιηγητικός ~ εσωτερική εστίαση) αφηγητής, 

εξομολογείται με ιδιαίτερα λυρικό τρόπο την τελευταία και πιο καίρια περιπέτεια της ζωής του. Σο γεγονός ότι ο 

ολωμός διατηρεί την ανωνυμία του πρωταγωνιστή δεν είναι τυχαίο, διότι έτσι τον ανάγει σε σύμβολο. 

Ο Κρητικός λοιπόν, συμβολίζει τον κάθε άνθρωπο που αγωνίζεται σθεναρά και για την υπέρβαση των 

εμποδίων αντιστέκεται σε κάθε κίνδυνο προκειμένου να πετύχει το στόχο του (σωτηρία κόρης). Οι δοκιμασίες 

που υφίσταται ο Κρητικός σε όλην αυτή την προσπάθειά του μέχρι το δραματικό τέλος, αποκαλύπτουν έναν 

άνθρωπο με ανδρεία και σθένος, μια πραγματικά γενναία ψυχή. 

Μπορεί ο τελικός του στόχος,-η διάσωση της κόρης,- να μην επιτεύχθηκε, ωστόσο ο ήρωας γεύτηκε τον Έρωτα 

και το Θάνατο, αυτές τις δύο κορυφαίες εμπειρίες που αν και είναι αντίθετες συμπληρώνουν η μία την 

άλλη: η απώλεια του θανάτου ισοσταθμίζεται από τη γενεσιουργό δύναμη του έρωτα. Μέσα από όλες 

αυτές τις εμπειρίες και τις δοκιμασίες, ο ήρωας διαμορφώνει έναν ισχυρότερο χαρακτήρα, έρχεται σε 

βαθύτερη επικοινωνία με τις αξίες της ομορφιάς, της καλοσύνης, της αγάπης, του εξιδανικευμένου έρωτα 

και γίνεται πλουσιότερος σε εμπειρίες και μνήμες. Μάλιστα, κερδίζει το χάρισμα του ποιητή-προφήτη και 

προσδοκά την παντοτινή ένωση με την αγαπημένη του σε μια εξαγνισμένη αγάπη σε ένα επίσης εξαγνισμένο 

περιβάλλον. 

 

 ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΠΟΙΗΜΑΣΟ. 

 

 Α’ ΑΠΟΠΑΜΑ. 

Ήδη από την αρχή είναι εμφανής η αποσπασματικότητα του ποιήματος, η οποία 

αποτελεί ένα από τα κύρια γνωρίσματα του έργου του ολωμού. Πιθανόν να είχε 

προηγηθεί το ναυάγιο. 

- τίχος 1.: Παρήχηση του «α» (8 φορές). Δηλώνεται η απόσταση από το στόχο, 

δηλαδή τη σωτηρία της κόρης και του ήρωα, που προκαλεί την απόγνωση και την 

αγωνία. ~ Φασμωδία, αλλά και συνίζηση («μακριά ακόμη»). 

- τίχος 2.: Επίκληση στο αστροπελέκι.~ Δραματικότητα. Σο αστροπελέκι χαρακτηρίζεται «καλό», όπως 

σχεδόν κάθε επίθετο στην ποίηση του ολωμού που δηλώνει καλοσύνη και αγνότητα./ «Ξαναφέξε πάλι».: 

Πλεονασμός.~ Δηλώνει την ανάγκη του ήρωα να φωτιστεί από τον κεραυνό για να εντοπίσει την κόρη. 

τίχος 3.: «Σρία αστροπελέκια».: ύνθεση στοιχείων ανά τρία.~ Επιρροή από το δημοτικό τραγούδι και τη 

Φριστιανική Θρησκεία, αλλά και την αρχαιοελληνική σκέψη. 

- τίχος 5.: Σοποθέτηση του ρήματος στο τέλος της πρότασης.~ Τπερβατό χήμα. Δηλώνεται η κοσμική 

διάσταση της Υύσης και η μέθεξη του ήρωα στο κοσμικό ύμπαν. 

- τίχος 6.: Ο πληθυντικός αριθμός και οι προσωποποιήσεις των στοιχείων της Υύσης ( ακρογιαλιές, 

βουνά ) αναδεικνύουν το μεγαλείο της Υύσης. 

- ΥΤΗ.: Γενικότερα, στο απόσπασμα αυτό του ποιήματος, η φύση αναδεικνύεται σε όλες της τις εκφάνσεις. Σα 

αρνητικά και θετικά της στοιχεία, η ομαλή και τραχιά και επιθετική της πλευρά, συνυφαίνονται με μοναδική 

μαεστρία. Έτσι, προβάλλεται η ανωτερότητα, η απεραντοσύνη και η παντοδυναμία της. Η δυναμική και 
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πλούσια εικονοπλασία με τις οπτικές και ηχητικές εικόνες στις οποίες κυριαρχούν τα μελανά χρώματα 

αναδεικνύει τη Υύση σε διαστολή. Η διάσταση της Υύσης είναι γενική και αποτελεί επιρροή από το 

ρομαντισμό. 

 

 Β’ ΑΠΟΠΑΜΑ. 

 

Η δεύτερη ενότητα είναι παρεκβατική, διότι ξεφεύγει νοηματικά από το 

υπόλοιπο ποίημα και αποτελεί ένα άνοιγμα στο μέλλον, μία πρόληψη 

και μία προοικονομία της Έσχατης Κρίσης. Άλλωστε, ανήκει στο 4ο 

χρονικό επίπεδο όπου ο χρόνος πλέον δεν υπάρχει, έχουμε δηλαδή 

αχρονικότητα. 

- τίχος 1.: β’ πληθυντικό πρόσωπο.~ Απεύθυνση σε ένα υποθετικό 

ακροατήριο, προκειμένου να διασφαλιστεί η αλήθεια των λόγων του. ~ 

Προϊδεασμός ότι θα διηγηθεί εμπειρίες που ανήκουν στον υπερβατό 

χώρο και είναι δύσκολο να γίνουν κατανοητές με τη λογική. ~ Δραματικότητα. 

- τίχοι 2-4.: Ακολουθεί τριπλός κλιμακωτός όρκος.~ Επιρροή από το δημοτικό τραγούδι (ύνθεση 

στοιχείων ανά τρία) και τη Φριστιανική Πίστη (Απαραβίαστο και ιερότητα του όρκου~ ισχυροποίηση των 

λόγων του). 

- τίχος 2.: Πρώτη έννοια που παρουσιάζει.~ υμμετοχή στον πόλεμο.~ Ανδρεία.~ Αναδρομή στους αγώνες στη 

γενέτειρά του./ « τες πολλές λαβωματιές που μόφαγαν τα στήθια».: Προσωποποίηση. ~ Αναδεικνύεται η ένταση 

της δοκιμασίας. 

- τίχος 3.: Δεύτερη έννοια.~ υντροφικότητα-Υιλία.~ Αναδρομή στο παρελθόν. 

- τίχος 4.: Σρίτη έννοια.~ Αγάπη.~ πρόκειται για μία πολυσήμαντη έννοια που επιμερίζεται./ «μα την ψυχή 

που μ’ έκαψε».: Μεταφορά.~ ψυχικό άλγος.~ Προϊδεασμός για το θάνατο της κόρης.~ Ανιούσα κλιμάκωση των 

εννοιών.: Ανδρεία ~Ελευθερία ~Αγάπη. 

- τίχος 5.: Παρένθετη – Παρεκβατική ενότητα.~ Οραματισμός Έσχατης Κρίσης. Ο ποιητής μας μεταβιβάζει 

μέσω συνειρμού σε έναν υπερβατικό κόσμο. ε αυτό το σημείο του ποιήματος, είναι διάχυτες οι επιρροές από 

το Φριστιανισμό και τη Φριστιανική κυρίως, βιβλιογραφία (διακειμενικότητα). 

* Η γλώσσα του ποιήματος θυμίζει αυτήν της Παλαιάς Διαθήκης και του Δημοτικού τραγουδιού. 

- τίχος 5.: Επίκληση στη άλπιγγα της Δευτέρας Παρουσίας. ~ Προσωποποίηση.~ Δραματικότητα.~ 

επιρροή από τις Επιστολές του Αποστόλου Παύλου και τις Πράξεις των Αποστόλων. Επίσης, γίνεται 

αναφορά της άλπιγγας και στο «Λάμπρο» και στη «Γυναίκα της Ζάκυνθος» και σε άλλα ποιήματα του 

ολωμού./ «άβανο τινάζω».: Περίφραση.~ Δηλώνεται ένα ζακυνθινό έθιμο. 

- τίχος 6.: «χίζω δρόμο».: Μεταφορά.~ Δραματικότητα./ «Αχνούς αναστημένους».: Εννοούνται οι άλλοι 

αναστημένοι νεκροί ή οι άγγελοι. 

- τίχος 7.: χήμα υποφοράς-ανθυποφοράς.~ Επιρροή από το δημοτικό τραγούδι.~ Δραματικότητα. ~ Η 

πορεία εδώ είναι αντίστροφη: Κάθοδος από τον Παράδεισο στον τόπο της Έσχατης Κρίσης./ «Ομορφιά»: 

χήμα κατεξοχήν. Δηλώνεται η ομορφιά περισσότερο από την ψυχική της διάσταση. Από αυτό ο σημείο και 

έπειτα, προβάλλονται τα ψυχικά χαρίσματα της κόρης. Η δεύτερη ενότητα είναι η μοναδική ενότητα στην 

οποία γίνεται αναφορά στην κόρη, διότι σε όλο το υπόλοιπο έργο η κόρη είναι ψυχικά και σωματικά 

εξαρτημένη από τον Κρητικό. Η αναφορά στην κόρη γίνεται μέσω περιγραφής και τα στοιχεία της 

προσωπικότητάς της τα αντλούμε έμμεσα. / «Κοιλάδα».: Πρόκειται για την Κοιλάδα Ιωσαφάτ που είναι 

σύμφωνα με τις δοξασίες Ιουδαίων, Φριστιανών και Μουσουλμάνων το θέατρο της Σελικής Παγκόσμιας Κρίσης. 

- τίχος 8.: Ο πρωταγωνιστής προτρέπει ( Προτρεπτική Προστακτική ) τους άλλους νεκρούς να του δείξουν την 

αγαπημένη του και τους εύχεται την ανταπόδοση του καλού.~ Λαχτάρα να αντικρύσει την αγαπημένη του και 

να ενωθεί μαζί της σε μια παντοτινή και εξαγνισμένη αγάπη. 

- τίχος 9.: Επιρροή από την Αποκάλυψη. ~ Ανανέωση του ουρανού και του κόσμου. ~ Δεν υπάρχει πλέον 

συγκεκριμένος χώρος και χρόνος.~ Ρευστότητα χώρου και χρόνου (αχρονικότητα).~ Μοτίβο της φωτιάς, 

σύνηθες στο έργο του ολωμού.~ Καταστροφή και Κάθαρση. 
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- τίχος 10.: Ρητή δήλωση ότι η φθορά του χρόνου δεν έχει επιδράσει στην αγάπη του. ~ Προσδοκία παντοτινής 

ένωσης σε μία εξιδανικευμένη αγάπη μέσα σε έναν ανακαινισμένο κόσμο. 

- τίχος 11.: Λουλούδια.: συμβολισμός και επαναλαμβανόμενο μοτίβο στο 

έργο του ολωμού. ~ Αγνότητα, παρθενία. 

- τίχος 12.: «τη θύρα της Παράδεισος»~ Απαντάται και στην «Ερωφίλη» 

και στο δημοτικό τραγούδι. Έτσι, δηλώνονται τα ψυχικά χαρίσματα της 

κόρης. 

- τίχοι 13-14.: Αναφορά στην «εν σαρκί» ανάσταση νεκρών στην οποία 

πιστεύει η Ορθόδοξη Εκκλησία. Δηλώνεται επίσης και η λαχτάρα της 

για παντοτινή ένωση. 

- τίχοι 15-16.: Περιγραφή της ανακαίνισης του κόσμου.~ Μοτίβο της φωτιάς.~ Επιρροή από το 

Φριστιανισμό.~ Καταστροφή και κάθαρση.~ Η πραγματική και ιδεατή Υύση ενοποιούνται.~ Σο 

παραδείσιο στοιχείο εγκοσμιώνεται. το στίχο 15 υπάρχει προσωποποίηση και μια δυναμική ηχητική 

εικόνα. 

- τίχοι 17-18.: Δραματικοί Ενεστώτες και κυριαρχία ρημάτων~ Δραματικότητα. Η παρεκβατική ενότητα 

ολοκληρώνεται με την αναφορά στην κόρη και ενδεχομένως να μας προϊδεάζει για το θείο όραμα της 

Υεγγαροντυμένης. 

* την παρεκβατική αυτή ενότητα λοιπόν, το παραδείσιο τοπίο εγκοσμιώνεται διότι ενώ ο κόσμος 

καταστρέφεται από τη φωτιά για να ανακαινιστεί και να εξαγνιστεί, παρουσιάζονται επίγεια στοιχεία. το 

σημείο αυτό, περιμένουμε μία μεταθανάτια σμίξη του Κρητικού με την αγαπημένη του που ενώ 

προετοιμάζεται τόσο όμορφα και με παραδειγματική ποιητική οικονομία, τελικά σκόπιμα δεν 

πραγματοποιείται, αφήνοντας στον αναγνώστη μια προσδοκία. 

 

 

 ΘΕΜΑΣΑ ΣΟΤ ΠΟΙΗΜΑΣΟ. 

 

Υύση και Άνθρωπος.: Η Υύση για τους ρομαντικούς είναι ο καθρέπτης των ποικίλων δυνάμεων της ψυχής. 

Θάνατος και Θρησκεία.:  υνήθως ο θάνατος ενός ανθρώπου συνδέεται με την ανάστασή του στη Δευτέρα 

Παρουσία. τα ποιήματα του ολωμού είναι επίσης έντονο και το θρησκευτικό στοιχείο. τα ποιήματα της 

πρώιμης περιόδου του γίνονται αναφορές στη διδασκαλία της Ορθόδοξης Εκκλησίας, ενώ στα ποιήματα 

της ώριμης περιόδου το θρησκευτικό στοιχείο παρουσιάζεται ως μια προσωπική εμπειρία. 

Έρωτας και Αγνότητα.: Ο Έρωτας και η αγνότητα είναι πάντοτε ενωμένα στην ποίηση του ολωμού (εκτός 

από το «Λάμπρο») και αποτελούν μάλιστα, δυνάμεις που αρωγούν τον άνθρωπο στην προσπάθειά του να 

αντιμετωπίσει τα στοιχεία της φύσης. 

Η Πατρίδα, η Ελευθερία, το Ψραίο.: Ο ολωμός εμπνέεται από την Πατρίδα και την εκφράζει μέσα από το 

έργο του, με απώτερο στόχο να στηρίξει ηθικά τους συμπατριώτες του, εκπληρώνοντας έτσι τον κοινωνικό 

ρόλο που όπως πίστευε όφειλε η τέχνη να έχει. 

Σα Όνειρα και τα Οράματα.: Αποτελεί επιρροή από τους ρομαντικούς και πιθανότατα και το Δάντη. 

 

 ΑΠΟΠΑΜΑ Γ’. 

τίχος 1.: Απότομη μεταβολή χώρου και χρόνου. Από τον οραματισμό της 

Έσχατης Κρίσης και το άνοιγμα του ποιητή στο μέλλον, επιστρέφουμε στο 

αφηγηματικό παρόν, δηλαδή στο ναυάγιο, την τρικυμισμένη θάλασσα και την 

απέλπιδα προσπάθεια που καταβάλλει ο ήρωας προκειμένου να σώσει την 

αγαπημένη του και τον εαυτό του. Σα αποσιωπητικά δείχνουν την ένταση και τη 

διάρκεια της καταιγίδας. 

τίχος 2.: Απότομη μεταβολή του σκηνικού. Η Υύση ηρεμεί για να υποδεχτεί 

το θείο όραμα της Υεγγαροντυμένης. Επομένως, η ηρεμία της Υύσης που αποδίδεται μέσα από το μοτίβο της 

σιγής και της ακοιμησίας, καθώς και μέσα από οπτικές, οσφρητικές και ακουστικές εικόνες, αλλά και 
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ποικίλα σχήματα λόγου (προσωποποιήσεις, μεταφορές κτλ.), λειτουργεί ως προοικονομία για την εμφάνιση 

του θείου οράματος. την προκειμένη περίπτωση, τα σχήματα λόγου έχουν ουσιώδη σημασία στο έργο και 

δε λειτουργούν απλά ως κοσμητικά μέσα. 

«Κι η θάλασσα που σκίρτησε».: Η μεταφορά αυτή που απαντάται και στους «Ελεύθερους Πολιορκημένους», 

αλλά και στη «Γυναίκα της Ζάκυνθος» έχει την πηγή της στον «Ερωτόκριτο». 

«Σαν το χοχλό που βράζει».: Παρομοίωση. 

τίχος 3.: Η ηρεμία και η γαλήνη που απλώνεται στη Υύση απ’ άκρη σ’ άκρη, είναι γενική και απόλυτη, 

όπως γενική και απόλυτη ήταν και η διαστολή της Υύσης προηγουμένως που δημιουργούσε ένα 

κοσμικό ύμπαν στο οποίο μετείχε ο πρωταγωνιστής.~ Μοτίβο της σιγής και της ακινησίας.~  

Προοικονομία της εμφάνισης της θείας Επιφάνειας. ~ Παρήχηση και επανάληψη. 

τίχος 4.: Μέσα από την παρομοίωση, δηλώνεται η γαλήνη της φύσης και η ομορφιά της που ευωδιάζει, 

προϊδεάζοντας τον ήρωα για το επικείμενο όραμα, καθώς και για την κατευναστική έλξη που θα του ασκήσει η 

θεία αυτή οπτασία. Επιπλέον, πρέπει να σημειωθεί ότι η προοικονομία του θείου οράματος μέσα από την 

ηρεμία του φυσικού σκηνικού και τον τρόπο που αυτή αποδίδεται (περιγραφή, σχήματα λόγου, εικόνες, μοτίβο 

της σιγής και της ακινησίας) επηρεάζει αποφασιστικά και τον ψυχισμό του κάθε αναγνώστη προκαλώντας 

του ηρεμία, αλλά και κάποια ψήγματα αγωνίας για το τι επρόκειτο να επακολουθήσει. 

τίχος 5.: Σο επικείμενο όραμα της Υεγγαροντυμένης αποδίδεται ως «κρυφό μυστήριο» , εννοώντας μία 

κρυφή, μυστηριακή δύναμη, άπιαστη από τον άνθρωπο που προξενεί το δέος και την περιέργεια. Η 

εμφάνιση της Υεγγαροντυμένης «εστένεψε τη φύση», επιβλήθηκε δηλαδή στη Υύση και την καθήλωσε, 

γεγονός που μας προϊδεάζει για τη μεγαλοπρέπεια και το μεγαλείο της μορφής αυτής. ~ Επιρροή από το 

μυστικισμό. 

τίχος 6.:  Σο θείο όραμα της Υεγγαροντυμένης μεταστρέφει εξ’ ολοκλήρου το φυσικό σκηνικό, επιβάλλεται 

στη Υύση και την καλεί να στολιστεί με κάθε ομορφιά για να υποδεχτεί τη θεϊκή οπτασία από την οποία θα 

απελευθερωθούν ηθικές και πνευματικές  πανανθρώπινες αξίες.~ Τποβλητικότητα της ατμόσφαιρας, 

κατάνυξη, παντοδυναμία Υεγγαροντυμένης. 

τίχος 7-8.: Δηλώνεται η γαλήνη και η ηρεμία της Υύσης, η οποία είναι γενική και απόλυτη και απλώνεται σε 

κάθε γωνιά της, όπως γενική και απόλυτη ήταν και η διαστολή της. Παρόμοια εικόνα της Υύσης 

προβάλλεται και στο απόσπασμα του «Πειρασμού» των «Ελεύθερων Πολιορκημένων».~ Η Υύση στη θετική 

της μορφή.~ Επιρροή από την Επτανησιακή χολή, το ρομαντισμό και τον προρομαντισμό. 

τίχος 9.:  Ο στίχος αυτός είναι διφορούμενος. Ορισμένοι μελετητές θεωρούν ότι σε αυτό το σημείο συμβαίνει 

ο θάνατος της κόρης και το σφίξιμο αυτό αποτελεί τον επιθανάτιο σπασμό της. Ψστόσο, ο ολωμός 

χρησιμοποιεί ιδιαίτερα εύστοχα ένα ποιητικό τέχνασμα, βάζοντας τον ήρωα να μην αντιλαμβάνεται τον 

σπασμό αυτό ως θάνατο, αλλά ως λιποθυμία της κόρης. Αυτό το ποιητικό τέχνασμα προωθεί την υπόθεση, 

διότι αν ο Κρητικός είχε αντιληφθεί το θάνατο της κόρης, μπορεί να είχε αφεθεί και να μην είχε 

καταβάλει την προσπάθειά του να φτάσει στο τέλος, στο στόχο του, στο ακρογιάλι. 

τίχος 10.: Παρήχηση του «ο», του «λ» και του «ρ».~ τρογγυλότητα στο στίχο. Αρχίζει σταδιακά η 

εμφάνιση της Υεγγαροντυμένης. Εκεί που η θάλασσα ενώνεται με τον ορίζοντα και το φως του φεγγαριού 

χύνεται άπλετο, πραγματοποιείται η εμφάνιση της θεϊκής μορφής.~ Λυρισμός. ~ Επιρροές από το ρομαντισμό 

και τον προρομαντισμό. 

τίχοι 11-12.: Η εμφάνιση της Υεγγαροντυμένης περιγράφεται μέσα από μία εικόνα που αναδεικνύει τη 

μορφή σταδιακά, σαν ένα ξετύλιγμα. Γι’ αυτό άλλωστε, δίνεται ιδιαίτερη σημασία στο ρήμα «ξετυλίγει». 

Πρόκειται για έναν χαρακτηριστικό τρόπο ανάπτυξης εικόνων στη σολωμική ποίηση που προσδίδει στο 

ποίημα έναν εξαιρετικό λυρισμό. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα ρήματα στην περιγραφή της Υεγγαροντυμένης 

βρίσκονται σε χρόνο Ενεστώτα («ξετυλίγει», «βγαίνει»).~ Δραματικός Ενεστώτας. ~ Δραματικότητα.~ Η 

υποβλητικότητα της περιγραφής της θυμίζει την Αποκάλυψη του Ιωάννη. ~ Η Υεγγαροντυμένη αποτελεί το 

πλαστικό σύμβολο του κάλλους και του Αγαθού. 

τίχος 13.:  «’Έτρεμε το δροσάτο φως».: Προσωποποίηση ή Οξύμωρο σχήμα (το φως είναι πηγή θερμότητας) 

ή χήμα υναισθησίας (υμφύρονται δύο αισθήσεις, η όραση και η αφή). Με αυτά τα σχήματα λόγου 

αποδίδεται το υπερκόσμιο φως που λούζει την πλάση προκαλώντας κατάνυξη και υποβλητικότητα και 
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τυλίγοντας το όραμα με μία αχλή μυστηρίου. Σο φως αυτό είναι υπερκόσμιο και γι’ αυτό η λάμψη του είναι 

εκτυφλωτική και πρωτόγνωρη. Σέλος, με τη μεταφορά «θεϊκιά θωριά» υποδηλώνεται η θεία υπόσταση 

της Υεγγαροντυμένης. 

τίχος 14.: Η κατευναστική δύναμη που ασκεί η Υεγγαροντυμένη στον ήρωα μαρτυρείται ήδη από την αρχή του 

οράματος με την εντύπωση που του προκαλεί η γοητεία της μέσα από την αντιφατική της μορφή («μάτια 

ολόμαυρα», «χρυσά μαλλιά» ~ Αντίθεση.). 

 

 

 

 ΣΟ ΤΜΒΟΛΟ ΣΗ ΥΕΓΓΑΡΟΝΣΤΜΕΝΗ ΚΑΙ ΟΙ ΕΡΜΗΝΕΙΕ ΣΟΤ. 

 

Σο σύμβολο της Υεγγαροντυμένης αποτελεί μία καθαρά σολωμική 

σύλληψη και έχει προβληματίσει ιδιαίτερα τους μελετητές του σολωμικού 

έργου. Πρόκειται για ένα ουσιαστικοποιημένο κοσμητικό επίθετο με τα 

χαρακτηριστικά γνωρίσματα της θεϊκής υπόστασης και του θαύματος. 

τον «Κρητικό», η εμφάνισή της λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της 

νύχτας, στο υδάτινο περιβάλλον, μέσα στο φεγγαρόφωτο, σε μια 

ατμόσφαιρα απόλυτης ηρεμίας και γαλήνης (το μοτίβο της σιγής και της 

ακινησίας). 

Οι εκδοχές για την ερμηνεία της Υεγγαροντυμένης συνοψίζονται σε τρία 

σημεία: α) στο υλικό-φυσικό, β) στο ανθρώπινο-ηθικό και γ) στο θείο-

ιδεατό. Οι επικρατέστερες ερμηνείες της Υεγγαροντυμένης είναι οι  

ακόλουθες: 

-υμβολίζει την ομορφιά της Ζωής και της Υύσης. 

-Αποτελεί την εξιδανικευμένη μορφή της ανθρώπινης ζωής, όπως την παρουσιάζει ο ελληνικός λαός στις 

παραδόσεις. Άλλωστε, ο ολωμός ήταν ιδιαίτερα επηρεασμένος από την παράδοση.~ Λαογραφική 

Προσέγγιση. 

-Ορισμένοι μελετητές θεωρούν ότι αποτελεί την ψυχή της αγαπημένης που πριν από λίγο ίσως και να είχε 

ξεψυχήσει. 

-Σο φάσμα της μορφής της αρραβωνιαστικιάς του πρωταγωνιστή. 

-Σην ιδανική γυναικεία μορφή όπως είναι πλασμένη στο υποσυνείδητο του άνδρα (για παράδειγμα, το μητρικό 

είδωλο, την ιδανική αγαπημένη). ~ Χυχαναλυτική ερμηνεία. 

-Σην Παναγία, μία Αγία ή μία Οσία.~ θρησκευτική προσέγγιση. 

-Σην ανάδυση της Αφροδίτης. 

-Ση θεάνθρωπη μορφή της Ελευθερίας-Ελλάδας.~ Εθνοκεντρική προσέγγιση. 

-Σις αξίες του Φριστιανικού Ανθρωπισμού (αγάπη, αλληλεγγύη, ανθρωπιά). 

-Ενδεχομένως να αποτελεί μία θεία μορφή. 

-Ενσαρκώνει τις πλατωνικές Ιδέες του κάλλους, του Αγαθού, της Δικαιοσύνης. 

-Ενσαρκώνει αξίες που υπερβαίνουν το ανθρώπινο πεδίο. 

-Αναδεικνύει την αρμονία του ύμπαντος. 

-Αναδεικνύει τον Έρωτα και τη Υύση ως υπέρτατες πηγές δημιουργίας. 

-Ενσαρκώνει το θείο Έρωτα, την ουράνια αγάπη. 

-υμβολίζει τη Θρησκεία, τη Θεία Πρόνοια. 

-Σο αισθητικό και ηθικό πρότυπο του «καλός καγαθός» σε συνδυασμό, με τις χριστιανικές αξίες. 

-Ενσαρκώνει το κάλλος ως ηθικό μέγεθος, δηλαδή την ομορφιά στην ψυχική της διάσταση. 

Η Υεγγαροντυμένη αποτελεί επιρροή από τις παρακάτω πηγές: 

o Ρομαντισμός. 

o Προρομαντισμός. 

o Κλασικισμός. 
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o Νεοκλασικισμός. 

o Επτανησιακή χολή. 

o Φριστιανισμός. 

o Πλατωνισμός. 

o Αρχαιοελληνική σκέψη. 

o Δάντης. 

o Πετράρχης. 

o Λυρισμός. 

o υμβολισμός. 

Σο θείο όραμα της Υεγγαροντυμένης μπορεί να τείνει να παραλύσει τις δυνάμεις του ήρωα και να τον 

αποπροσανατολίσει από το στόχο του, αλλά μέσα από τη βαθιά επικοινωνία του Κρητικού με τη θεία αυτή 

μορφή, ο πρωταγωνιστής θυμάται το παρελθόν του στο γενέθλιο τόπο του και τις δοκιμασίες που πέρασε 

εκεί, συγκινείται και κλαίει με αποτέλεσμα, να απεκφορτίζεται συναισθηματικά και τέλος, ζητά βοήθεια 

από τη «Θεά» όπως την αποκαλεί για να αντεπεξέλθει στις δυσκολίες. Επομένως, η Υεγγαροντυμένη 

λειτουργεί ως αρωγός, σύμμαχος και προστάτης στην προσπάθεια του ήρωα. 

 
 

Μια άλλη ενδεικτική προσέγγιση της φεγγαροντυμένης: Ο ολωμός υποστηρίζει ότι το θέμα του ποιηματος 

είναι ο έρωτας θεοποιημένος. Για την ερμηνεία αυτής της φράσης πρέπει να εξετάσουμε την ταυτότητα της 

"φεγγαροντυμένης". Παλαιότεροι κριτικοί, επηρεασμένοι ίσως από δύο γυναικείες μορφές στους Ελεύθερους 

Πολιορκημένους, υποστήριξαν ότι η Υεγγαροντυμένη αντιπροσώπευε την Ελλάδα ή την Ελευθερία. Άλλοι 

είπαν ότι πρόκειται για μια αγία μορφή, ίσως την Παναγία.. Άλλοι πάλι υποστήριξαν ότι συμβολίζει την αγάπη 

του Θεού και ότι ο Κρητικός, ασυνείδητα ή όχι, θυσιάζει τη γήινη αρραβωνιαστικιά του για να κερδίσει την 

επαφή με μια θεϊκή οπτασία. 

Μερικοί, τέλος, υποστήριξαν πως η φεγγαροντυμένη δεν είναι άλλη παρά η αθάνατη ψυχή τής αγαπημένης του 

Κρητικού, που για ελάχιστο χρόνο μένει πάνω από το άψυχο σώμα και τον αποχαιρετά πριν ανέβει στους 

ουρανούς. ύμφωνα μ' αυτή τη θεωρία, ο μαγικός ηχός είναι η θεία αρμονία, καθώς οι άγγελοι καλωσορίζουν 

την ψυχή στον ουρανό. 

 

Αυτή η τελευταία άποψη φαίνεται πιο κοντά στην αλήθεια, αλλά η πραγματικότητα είναι λίγο πιο πολύπλοκη. 

Ας θυμηθούμε τη φεγγαροντυμένη στον Λάμπρο, που ο ολωμός είχε πει ότι είναι η Αφροδίτη. τον " Λάμπρο", 

την ώρα που αυτός κωπηλατεί με την κόρη του τη νύχτα, ο ολωμός κάνει λόγο για φαντασιώσεις "της 

Αφροδίτης να γεννιέται από τη θάλασσα, να τη φωτίζει και να την ντύνει το φεγγάρι". Έτσι, η φεγγαροντυμένη 

μοιάζει να έχει σχέση με την Αφροδίτη σαν σύνδεσμος ανάμεσα στον επιγειο (σωματικό) και τον ουράνιο 

(ψυχικό) έρωτα. Ακόμη κι αν δεχτούμε ότι η φεγγαροντυμένη είναι η ψυχή της αρραβωνιαστικιάς, έχει πια 

μεταμορφωθεί στα μάτια του Κρητικού σε κάτι πιο αφηρημένο. Μοιάζει να έχει γίνει η θεϊκή αρχή του Έρωτα, 

που μπορεί να παρουσιαστεί με διάφορες μορφές: σαν ψυχή τής γήινης αγαπημένης, σαν Αφροδίτη, σαν 

Παναγία, ή κάποια άλλη μητρική μορφή που την ονειρευτήκαμε, ενώ βυζαίναμε το γάλα της μάνας μας. Είναι 

μια ιδανική μορφή, εν μέρει αφηρημένη έννοια και εν μέρει δημιούργημα των ονείρων. Η μορφή αυτή ίσως ήταν 

έμφυτη, όπως οι Ιδέες στις οποίες πίστευε ο Πλάτων.  

 

Η ΥΕΓΓΑΡΟΝΣΤΜΕΝΗ ΣΟΝ ΚΡΗΣΙΚΟ- ΕΡΜΗΝΕΤΣΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ 

1. Επίδρασή της στον Κρητικό 

Ο ναυαγός: 

* 10 -11: έλκεται, μαγνητίζεται, "υπνωτίζεται" 

* 13 -18: ανακαλεί μνήμες, ενδοσκοπεί, νιώθει στενή εξάρτηση 

* 21- 22: φορτίζεται συναισθηματικά, ταράσσεται 

* 23 - 27: κυριεύεται ολοκληρωτικά, 
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* 28 - 36: εξομολογείται, εκφράζεται, "ακουμπάει την ψυχή του" 

* 37 - 38: ικετεύει, αναγνωρίζει την επιρροή της, τη δύναμή της 

* απ.5, στ.3-4: απελπίζεται ( όταν η Υ. εξαφανίζεται), ελπίζει. 

Όλα αυτά τα στοιχεία πρέπει να συγκλίνουν σ' αυτό που ο ποιητής θεωρούμε πως είχε στόχο: 

Η φύση θα δοκιμάσει τον Κρητικό, ώστε να του δώσει τη δυνατότητα να μεταβάλει το ήθος του, να κερδίσει την 

ηθική λύτρωση, την κάθαρση, το αιώνιο. τον άξονα αυτό η φεγγαροντυμένη, κυριεύοντάς τον ολοκληρωτικά τον 

αποδυναμώνει, τον αποπροσανατολίζει, του απορροφά κάθε δύναμη, τον αντιμάχεται. Κάτι ανάλογο που θα 

συμβεί στη συνέχεια και με το μαγικό ήχο. 

" Σο μεγαλείο της φεγγαροντυμένης έχει συνεπάρει ψυχικά τον Κρητικό, ο οποίος κατά τη διάρκεια της εμφάνισης της 

φεγγαροντυμένης ξεχνά την αγαπημένη του. τα πλαίσια μιας δοκιμασίας, ο Κρητικός θα πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι ο 

αγώνας για την ευτυχία, την αιώνια δικαίωση και την ηθική κάθαρση και λύτρωση συνεπάγεται απώλειες και αποτυχίες 

που γεννούν τον πόνο. Καταλήγοντας , επομένως, παρουσιάζεται έμμεσα η αρνητική επίδραση της θεάς στον Κρητικό, 

προκειμένου να επιτευχθεί ο σκοπός της δοκιμασίας που είναι η απόκτηση εμπειριών και τελικά η λύτρωση και η παντοτινή 

ένωση." 

2. Βασικά στοιχεία για τη Υεγγαροντυμένη 

Πρόκειται για: 

α) θεϊκή μορφή 

3(20): στ.13: θεϊκή θωριά 

4(21): στ. 14: καν’σε ναό ζωγραφιστή, στ. 22: το θεϊκό πρόσωπο, στ.25: όμως αυτοί είναι θεοί, 

στ.37:βόηθα θεά 

β) ονειρική οπτασία ρομαντικής έμπνευσης 

(απαντά και στους Ελεύθερους Πολιορκημένους και το Λάμπρο) 

φυσικό εξωτερικό κάλλος (μάτια, μαλλιά, κορμοστασιά) 

ερωτική φιγούρα (ηθική, ταπεινοσύνη, ομορφιά ΚΑΙ καλοσύνη) 

γ) εξιδανικευμένη μορφή 

ανήκει στη σφαίρα του θαύματος –υπερφυσικού 

κατέχει όλες τις αρετές μιας γυναίκας 

δ) υπερφυσικό στοιχείο (υπόσταση) 

επίδραση που ασκεί στη φύση 

ξεπροβάλλει από το πέλαγος 

αλληλεπιδρά με τα αστέρια, ξεπερνώντας τα στο φως 

γαληνεύει τη μανία της φύσης 

καταπατά τους φυσικούς νόμους (περπατά στο πέλαγος, η νύχτα μετατρέπεται σε μέρα) 

διεισδύει στην ψυχή του Κρητικού –διαβάζει τις σκέψεις του 

συμπαραστέκεται στα βάσανά του 

3. Ερμηνευτικές απόπειρες 

I. Η πλατωνική ιδέα (φιλοσοφική ερμηνεία) 

_ ενσάρκωση πλατωνικών ιδεών της ομορφιάς, καλοσύνης, δικαιοσύνης, αρμονίας 

_ εξιδανικευμένη ομορφιά της ζωής και της φύσης 

_ συνδυασμός θεϊκού με ανθρώπινο στοιχείο (αγιότητα –ερωτικός πόθος) 

_ υλική αλλά και εξωφυσική παρουσία (υπερβαίνει νόμους, γαληνεύει τη φύση αλλά και την 

ψυχή του ήρωα) 

II. Η Θεία Πρόνοια –Η Παναγία (θρησκευτική θέαση) 

_ συμφιλίωση ανθρώπινης και θεϊκής υπόστασης του Θεού 

_ *θρησκευτική αλλά μη χριστιανική θέαση+: νεράιδα ρομαντικών παραμυθιών –Αφροδίτη 

(έμφαση στην ομορφιά, ερωτικό στοιχείο) 

III. Η αρχετυπική γυναικεία φιγούρα (ψυχαναλυτική ερμηνεία) 

_ μητέρα, αγαπημένη, θεά 

_ σύμβολο της απόλυτης ομορφιάς και ηθικής τελείωσης (απόλυτο ιδανικό της γυναικείας 

παρουσίας) 

Οι μελετητές καταλήγουν: 

i. η μορφή της μητέρας του ολωμού, Αγγελικής Νίκλη (βιογραφικό υπόστρωμα της 

ποιητικής σύνθεσης) 

ii. η ψυχή της αρραβωνιαστικιάς του Κρητικού 
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_ αλληλουχία γεγονότων 

_εγκατάλειψη αισθητού κόσμου , ταυτόχρονο φτερούγισμα στον ουρανό και αναγωγή στο 

θεϊκό 

iii. αγγελική ηχητική συνοδεία για τον Παράδεισο 

iv. Η Ελλάδα –η Ελευθερία (εθνοκεντρική θεωρία) 

_ ανθρώπινα χαρακτηριστικά (πρβλ. Ελεύθερους Πολιορκημένους) 

_ αόρατη δίπλα στους πολεμιστές 

_ γνώση βασάνων τους 

_ στήριξη –εμψύχωση στον αγώνα 

 

 

 ΑΠΟΠΑΜΑ Δ’. 

Σο τοπίο πλημμυρίζεται από έντονη φωτοχυσία. Σο φως αυτό δεν είναι το συνηθισμένο φυσικό φως, αλλά 

πρόκειται για ένα φως υπερκόσμιο και υπερφυσικό με μία λάμψη εκτυφλωτική και πρωτόγνωρη. Έτσι, η 

εξωτερική πραγματικότητα υποχωρεί και μέσα στην κατάνυξη, την υποβλητικότητα και το μεγαλείο της 

Υύσης αναδεικνύεται η Θεία Επιφάνεια. Σο θείο αυτό όραμα θα οδηγήσει τον ήρωα σε μια κατάσταση 

έκστασης και στην ηθική του αυτοπραγμάτωση. 

τίχος1.: Προσωποποίηση των αστεριών. Ακόμη και τα αστέρια νιώθουν γαλήνη μπροστά σε αυτή τη θεία 

μορφή. 

τίχος 2.: Σα αστέρια λούζουν με φως τη Υεγγαροντυμένη χωρίς όμως να την εξαφανίζουν. ~ Έντονη 

φωτοχυσία σε ολόκληρη τη Υύση. 

τίχος 3.: Η Υεγγαροντυμένη περπατά στην επιφάνεια του νερού χωρίς να βουλιάζει.~ Οπτική εικόνα 

παρμένη ίσως από την Καινή Διαθήκη, διότι μας θυμίζει το θαύμα. Παρατηρούμε ότι ακόμα και η Υύση 

υπακούει στη θεία αυτή οπτασία, γεγονός που αναδεικνύει το μεγαλείο της και τη μεγαλοπρέπειά της. 

τίχος 4.: Με μία μεταφορά ξεκινά η σταδιακή περιγραφή της Θείας Επιφάνειας. Η Υεγγαροντυμένη 

περιγράφεται με κλιμάκωση. 

τίχος 5-6.: Μέσα από αυτό το πολυσύνδετο σχήμα, αναδεικνύονται οι ηθικοκοινωνικές αξίες που πρεσβεύει 

η μορφή της φεγγαροντυμένης. Η ανοιχτή αγκαλιά συμβολίζει το ερωτικό κάλεσμα, αλλά και την 

καταδεκτικότητα, την αγάπη. Ο Έρωτας, η ταπεινότητα, η ομορφιά και η καλοσύνη αποτελούν τις 

ύψιστες αξίες που ενσαρκώνει η Υεγγαροντυμένη. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ενσαρκώνει το αισθητικό 

και ηθικό πρότυπο του «καλός καγαθός» συνδυασμένο με τη χριστιανική αξία της αγάπης. 

Επιπροσθέτως, το κάλλος εδώ αναφέρεται κυρίως ως ηθικό μέγεθος, εννοείται δηλαδή η ομορφιά στην 

ψυχική της διάσταση. Σέλος, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ενσαρκώνονται και οι πλατωνικές αξίες του 

Κάλλους και του Αγαθού. 

τίχοι 7-8.: Μέσα από μία μεταφορά κορυφώνεται η ανιούσα κλιμάκωση του φωτός, το οποίο με την 

υπερκόσμια λάμψη του μετατρέπει τη νύχτα σε μέρα.~ Τπερβολή ή χήμα του Αδιανόητου. Έτσι, το 

υπερκόσμιο και υπερφυσικό αυτό φως μετατρέπει τη Υύση σε Ναό, δηλαδή της προσδίδει μεγαλοπρέπεια, 

υποβλητικότητα και απαράμιλλη ομορφιά.~ Επιρροή από το Φριστιανισμό και επιτονισμός του 

χριστιανικού στοιχείου.~ Ανάδειξη αξιών σε φωταγωγημένο περιβάλλον. 

τίχος 9.: Η έλξη που ασκεί η Υεγγαροντυμένη στον Κρητικό και που θα τους οδηγήσει σε μία ενδόμυχη και 

βαθιά επικοινωνία αρχίζει σε αυτόν το στίχο. 

τίχος 10.: Ο ήρωας παρομοιάζει τον εαυτό του με πετροκαλαμίθρα, δηλαδή ένα είδος μαγνητικής  βελόνας 

από καλάμι που επιπλέει σε νερό. Μπορεί επίσης να σημαίνει ένα δείκτη πυξίδας ή σε μια υστερότερη 

παραλλαγή του στίχου παίρνει τη σημασία του αλεξικέραυνου, μαρτυρώντας έτσι, τον προστατευτικό ρόλο 

της αγγελικής μορφής για τον ήρωα. Σο φαινόμενο του μαγνητισμού, χρησιμοποιείται για να δηλώσει 

την έλξη μεταξύ ψυχών, σωμάτων και πνευμάτων και αποτελεί μία επιρροή από το γερμανικό 

μυστικισμό. 

τίχος 11.: χήμα άρσης και θέσης. ~ Ο Κρητικός έτσι, υπογραμμίζει τη μοναδικότητα της εμπειρίας που 

βίωσε. Μόνο αυτόν κοιτάζει η αγγελική οπτασία και μόνο μαζί του επικοινωνεί. Επομένως, πρόκειται για μια 
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εμπειρία απόλυτα προσωπική, η οποία όπως φαίνεται στη συνέχεια, οδηγεί τον πρωταγωνιστή σε μία 

κατάσταση έκστασης. 

τίχος 12.: Επανάληψη του ρήματος «κοιτάζω». Ο Παρατατικός δείχνει την επίμονη διάρκεια της πράξης. 

Σο χαρακτηριστικό σύνθετο επίθετο «βαριόμοιρος», μαρτυρεί ότι ο Κρητικός έχει απόλυτη συνείδηση της 

τραγικότητάς του. Η επικοινωνία μέσω των βλεμμάτων ωθεί τον ήρωα σε προβληματισμό για την προέλευση 

της θείας αυτής οπτασίας. 

τίχος 13-16.: Η θεία παρουσία της Υεγγαροντυμένης ξυπνά μνήμες στον ήρωα. το σημείο αυτό, 

παρουσιάζονται τρεις εκδοχές για την ερμηνεία της αμφιλεγόμενης αυτής μορφής. Ενδεχομένως να αποτελεί 

την Παρθένο ή μία Αγία ή μία Οσία, γενικότερα μία θεία μορφή που μπορεί να απεικονιστεί σε αγιογραφία 

(θρησκευτική προσέγγιση). ύμφωνα με τη δεύτερη ερμηνεία, ίσως να αποτελεί ένα ερωτικό ίνδαλμα ή 

γενικότερα, την ιδανική γυναικεία μορφή όπως είναι πλασμένη στο υποσυνείδητο του άνδρα (ψυχαναλυτική 

προσέγγιση). Σέλος, στον επόμενο στίχο παρουσιάζεται η τρίτη εκδοχή σύμφωνα με την οποία, η 

Υεγγαροντυμένη αποτελεί μία ονειρική μορφή, μία βρεφική μνήμη. ε κάθε περίπτωση πάντως, αποτελεί 

ό,τι πολυτιμότερο είχε θάψει βαθιά μέσα του. Η εξιδανίκευση της Υεγγαροντυμένης αποτελεί επιρροή από 

ρομαντικές πηγές. Οι ερμηνείες της φεγγαροντυμένης μας κάνουν ένα ταξίδι στο παρελθόν του ήρωα 

(αναδρομή). Επιπλέον, σε αυτούς τους στίχους ανιχνεύονται απηχήσεις πλατωνικών και αριστοτελικών 

ιδεών σχετικά με την αθανασία της ψυχής και όλα όσα η ανθρώπινη ψυχή γνώριζε πριν ενσαρκωθεί στο σώμα 

που σύμφωνα με τον Πλάτωνα και τους οπαδούς του αποτελεί το «σήμα», δηλαδή τον τάφο της ψυχής. Οι τρεις 

ερμηνείες για τη θεία μορφή αποτελούν το μοτίβο της σύνθεσης στοιχείων ανά τρία. ~ Επιρροή από το 

δημοτικό τραγούδι. 

τίχος 19 Ακολουθεί μία χαρακτηριστική για τη σολωμική ποίηση οπτική εικόνα στην οποία κυριαρχεί το 

μάτι. Γενικότερα, μέσα από τις εικόνες του ο ολωμός παρουσίαζε διάφορα μέλη του ανθρώπινου σώματος, 

όπως τα μάτια, τα μαλλιά, τα χέρια, το πρόσωπο./ «αν το νερό».: Παρομοίωση./ «το θωρεί το μάτι».: 

υνεκδοχή. 

τίχος 20.: υπέροχη εμπλοκή των εικόνων όπου κυριαρχούν τα σημεία του ανθρώπινου σώματος (μάτι) με 

αυτές στις οποίες κυριαρχούν τα φυσικά στοιχεία.~ Έντονη εικονοποιία. 

τίχος 21.: Μέσα από τη χαρακτηριστική προσωποποίηση του ματιού και την οπτική εικόνα, αποδίδεται η 

συγκίνηση του ήρωα. Ο Κρητικός μέσα από την ενδόμυχη επαφή του με τη θεία οπτασία συγκινείται, 

φορτίζεται συναισθηματικά και μόνο το κλάμα λειτουργεί γι’ αυτόν ως συναισθηματική απεκφόρτιση, ένας 

τρόπος να επέλθει η ηρεμία και η γαλήνη στον ψυχικό του κόσμο. Έτσι, μέσα από το κλάμα διοχετεύει το 

πλεόνασμα των συναισθημάτων του. Γίνεται λοιπόν, αντιληπτή η έλξη που του ασκεί η Υεγγαροντυμένη 

στον Κρητικό και η εκστατική κατάσταση στην οποία τον φέρνει το προσωπικό αυτό βίωμα, η ενδόμυχη 

επικοινωνία μαζί της. 

τίχος 22.: Αυτή η απόλυτα προσωπική εμπειρία που πλημμυρίζει τον ήρωα από μαγεία και τον κάνει να 

εξίσταται από τον εαυτό του, τον ωθεί να αποδώσει στη μορφή αυτή θεϊκή προέλευση. την επικοινωνία του 

Κρητικού με τη Υεγγαροντυμένη, υπάρχουν εσωτερικές και εξωτερικές εικόνες που συνδέονται με τις 

μεταφορές. 

τίχος 23.: Μπορεί τα θολωμένα από τα δάκρυα μάτια του Κρητικού να τον έκαναν να χάσει την επικοινωνία 

με τη θεία μορφή, ωστόσο το χάσιμο της οπτικής επαφής μαζί της δεν του στέρησε και την επικοινωνία 

μαζί της., αλλά αντίθετα την ενδυναμώνει. ~ Προσωποποίηση των ματιών και χήμα συναισθησίας. Ο 

ήρωας πλημμυρίζει από εσωτερικό φως. Σο βλέμμα της οπτασίας τον διαπερνά και φτάνει ως τα μύχια της 

ψυχής του. 

τίχος 24.: Η συγκίνηση, το δέος και ο θαυμασμός από την επικοινωνία με τη Υεγγαροντυμένη είναι 

συναισθήματα που κατακλύζουν ολόκληρο τον ψυχικό κόσμο του ήρωα και είναι κατάφωρα, καθώς 

παρουσιάζονται μέσα από την προσωποποίηση («που ετρέμαν») και τη μεταφορά («δε μ’ άφηναν να βγάλω τη 

μιλιά μου»). 

τίχος 25.: Έλξη του γένους από το «Θεοί».~ Απόδοση θείας ιδιότητας στη Υεγγαροντυμένη. ~ Έντονο το 

θρησκευτικό στοιχείο. 
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τίχος 26.: Αλλεπάλληλες μεταφορές, ενώ συνεχίζεται η προσωποποίηση των ματιών. ~ Φαρακτηριστικές 

οπτικές εικόνες της σολωμικής ποίησης. Η επικοινωνία Υεγγαροντυμένης-Κρητικού θυμίζει μία διαδικασία 

μύησης, αποκαλύπτοντας τις επιρροές του ολωμού από το γερμανικό μυστικισμό.  Άλλωστε, αποτελεί 

στην πραγματικότητα μία διαδικασία μύησης του πρωταγωνιστή στις ηθικές και πνευματικές  αξίες που 

ενσαρκώνει το πλαστικό σύμβολο της Υεγγαροντυμένης. Ο μυσταγωγικός χαρακτήρας δημιουργεί 

υποβλητικότητα και αχλή μυστηρίου. 

τίχος 27.: Μέσα από τη μεταφορά, δηλώνεται ότι η πνευματική και ψυχική επικοινωνία Υεγγαροντυμένης- 

Κρητικού είναι εσωτερική και βαθιά. Η οπτασία διαβάζει τις ενδόμυχες σκέψεις και τα συναισθήματα του 

πρωταγωνιστή, ωθώντας τον έτσι στη εξομολόγηση. Είναι φανερή η ευαισθησία του Κρητικού κατά τη 

διάρκεια αυτής της επικοινωνίας και εξομολόγησης. 

τίχος 28.: Ο ήρωας πλέον είναι έτοιμος να απεκφορτιστεί συναισθηματικά και μέσω της εξομολόγησης στη 

θεία μορφή (υνεκδοχή). 

τίχος 29.: Μέσα από τη μεταφορά, δηλώνεται η ανάγκη εξομολόγησης των δοκιμασιών που έχει υποστεί ο 

ήρωας, οι οποίες και έχουν κλονίσει τον ψυχισμό του. 

τίχος 30.: Η χαρακτηριστική μεταφορά αποδεικνύει τη συναισθηματική ένταση και την ανάγκη εκτόνωσής 

της. 

τίχος 31-35.:  Με μια αναδρομή στο παρελθόν, αρχίζει η εξομολόγηση, ο φανταστικός διάλογος μεταξύ 

Υεγγαροντυμένης και Κρητικού. Παρουσιάζεται το τραγικό παρελθόν του ήρωα (βρεφικές μνήμες), το οποίο 

συμπλέει με το εξίσου τραγικό παρόν. ε αυτό το σημείο, ανιχνεύεται το μοτίβο της δοκιμασίας. Μάλιστα, 

μέσα από τον κατακερματισμένο στίχο 35, διαφαίνεται η ψυχική οδύνη. 

τίχος 36.: Επιστροφή στο αφηγηματικό παρόν.~ Αλλαγή χρονικού επιπέδου. ~ «Εγιόμισα χώμα».: 

Εννοείται ότι γέμισε τις χούφτες του με το ευλογημένο χώμα της πατρίδας του, στοιχείο που απαντά και 

στους «Ελεύθερους Πολιορκημένους» και στον «Πόρφυρα» και γενικά, στη δημώδη παράδοση. Σο χώμα 

λειτουργεί σα φυλαχτό και αναδεικνύει την άδολη αγάπη για την πατρίδα.~ Υιλοπατρία, πατριωτικό 

αίσθημα. 

τίχοι 37-38.: Σελική Δραματική Επίκληση στη Υεγγαροντυμένη. ~ Θεοποίησή της μέσα από την 

προσφώνηση «Θεά». 

«Σρυφερό κλωνάρι».: Περίφραση για την κόρη, η οποία παρατηρείται και στον Ερωτόκριτο για την 

Αρετούσα.~ Επιρροή από την Κρητική Λογοτεχνία. ~ Αναδεικνύεται έτσι, η σπουδαιότητα της κόρης η 

οποία αποτελεί το μοναδικό ψυχικό και συναισθηματικό έρεισμα για τον Κρητικό, αλλά και έναν άνθρωπο 

με τον οποίο έχει αναπτύξει μια τόσο βαθιά ηθική, πνευματική και ψυχική σχέση και οι αρμοί που τους 

συνδέουν είναι άρρηκτοι. τον τελευταίο στίχο, αναδεικνύεται η επίγνωση της τραγικής θέσης του ήρωα, η 

οποία τον οδηγεί στην απόγνωση, την απελπισία και την οδύνη. 

* το τέταρτο απόσπασμα εντοπίζονται και τα τέσσερα θέματα της Επτανησιακής χολής: Θρησκεία, 

Πατρίδα, Υύση, Γυναίκα-Έρωτας στην εξιδανικευμένη τους μορφή. 

 

ΑΠΟΠΑΜΑ  Ε΄. 

τίχος 1.: Αντιδράσεις της Υεγγαροντυμένης.~ Η επικοινωνία είναι αμφίδρομη, διότι και η Υεγγαροντυμένη 

αποκαλύπτει τα συναισθήματά της στον ήρωα. Μέσα από την αντίθεση, αναδεικνύεται η συμπόνια, η 

συμπάθεια, η μητρική στοργή και αγάπη απέναντι στον ήρωα και στη δεινότητα της θέσης του.~ Η 

Υεγγαροντυμένη λοιπόν, λειτουργεί ως αρωγός, σύμμαχος και προστάτης. 

τίχος 2.: Επιβεβαιώνεται η ερμηνεία ότι η Υεγγαροντυμένη ενδεχομένως και να αποτελεί την αγαπημένη του 

Κρητικού που μόλις ξεψύχησε ή το φάσμα της ψυχής της που αναδεικνύεται με θεϊκή μορφή. 

τίχος 3.: Επιφωνηματική φράση που αποτελεί συναισθηματική εκδήλωση, διότι δηλώνει την οδύνη του 

ήρωα από την εξαφάνιση της Υεγγαροντυμένης. Η θεία Επιφάνια χάνεται απότομα, όπως και απότομα 

είχε εμφανιστεί. 

τίχος 4.: Ελαφριά επαφή μέσω του χεριού. Σο χέρι λειτουργεί ως σύμβολο της σωματικής δύναμης και της 

μαχητικότητας, αποτελεί στοιχείο δράσης και αγωνιστικού σθένους. Ενδεχομένως ο ήρωας να βρίσκεται 

σε στάση ικεσίας ή προσευχής. 
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τίχος 5.: Ξεκινούν διαδοχικές εικόνες με κυριαρχία του ματιού και του χεριού, χαρακτηριστικές στη 

σολωμική ποίηση, καθώς και εναλλαγή χρονικών επιπέδων. 

Ο ήρωας έχει λάβει πλέον το χάρισμα του ποιητή-προφήτη (πρόληψη). Έτσι, έχει μεταβεί σε έναν άλλον 

τρόπο ζωής που σηματοδοτεί και την αλλαγή νοοτροπίας (Σχήμα Άρσης και Θέσης). 

τίχος 6.: Προσωποποίηση χεριού ή υνεκδοχή.~ θένος, αγωνιστικό φρόνημα, μαχητικότητα. 

τίχος 7-8.: Ο ήρωας πλέον, έχει απεμπολήσει το αγωνιστικό του φρόνημα και επιζητά να ολοκληρωθεί 

μέσα από την αγάπη των άλλων.~ Μεταστροφή ψυχισμού και ιεράρχησης αξιών, η οποία αποτελεί 

συνειδητή επιλογή. 

τίχοι 8-9.:  υνειρμική μετάβαση μέσω του ματιού.~ Φαρακτηριστική σολωμική εικόνα. 

τίχος 9.: υνεκδοχή. 

τίχοι 10-12.: Ο ήρωας είναι πλέον ένας επαίτης που έχει λάβει το χάρισμα του ποιητή-προφήτη. Έχει 

μεταβάλλει ριζικά την ιεράρχηση των αξιών του, διότι έχει πλέον απολέσει το αγωνιστικό του σθένος και μένος 

και επιζητά να ολοκληρωθεί μέσα από την αγάπη των άλλων. Προσδοκά την παντοτινή ένωση με την 

αγαπημένη του στον εξιδανικευμένο κόσμο της Δευτέρας Παρουσίας και ζει με τις τραγικές αναμνήσεις της 

δοκιμασίας του, οι οποίες ξυπνούν μέσα από τα όνειρά του, στα οποία όμως δεν μπορεί να ξαναβρεί τη 

Υεγγαροντυμένη και να αντλήσει θάρρος και δύναμη από τη θεία μορφή της. ~ Όνειρα και Οράματα~ Βασικό 

θέμα του ποιήματος. 

τίχοι 11-12.: Η Υύση στην αρνητική της έκφανση.~ Προσωποποίηση της θάλασσας. 

τίχοι 13-14.: Σα όνειρα ξαναζωντανεύουν το παρελθόν του ήρωα κι έτσι, τείνουν να διαταράξουν την 

πνευματική και ψυχική του ισορροπία. 

τίχος 15.: υνειρμική μετάβαση μέσω της «παλάμης», του χεριού, το οποίο λειτουργεί ως σύμβολο δύναμης, 

ρώμης.~ υνεκδοχή ή μετωνυμία. ~ «τ’ άγρια και μυρωδάτα».: Αντίθεση.~ Η Υύση τόσο στην αρνητική όσο και 

στη θετική της έκφανση. 

τίχοι 16-20.: Η μυϊκή δύναμη του ήρωα, το σθένος του και η τόλμη του είναι αξεπέραστες και συγκρίνεται με 

τρεις περιπτώσεις της ζωής του στις οποίες ήταν ιδιαίτερα ρωμαλέος.: α) η πρώιμη νεότητά του, ένα στάδιο της 

ζωής του κάθε ανθρώπου όπου η δύναμή του περισσεύει, β) σε μια άνιση μάχη με τους συντρόφους του («μάχη 

στενή»~μεταφορά, «πολλούς-ολίγα»~αντίθεση) εναντίον των Σουρκοαιγυπτίων και γ) όταν πολεμούσε με δύο 

συμβατικές μορφές Αιγυπτίων, προκειμένου να σώσει την πατρίδα του και τους συμπατριώτες του που είχαν 

καταφύγει στη Λαβύρινθο για να αναζητήσουν καταφύγιο και προστασία. 

*Λαβύρινθος.: Έτσι, ονομαζόταν από τα μεσαιωνικά χρόνια ένα ρωμαϊκό λατομείο στην περιοχή της Γόρτυνας, 

στο οποίο αναζήτησαν τη σωτηρία τους το καλοκαίρι του 1823 πολλοί Κρήτες για να σωθούν από το μαχαίρι του 

Σούρκου. Σον επόμενο χρόνο όμως, οι Σουρκοαιγίπτιοι κατόρθωσαν να επιβληθούν. 

Φαρακτηριστική επίσης είναι σε αυτόν το στίχο, η μεταφορική χρήση του επιρρήματος «αλαίμαργα» που 

υποδηλώνει το πολεμικό σθένος και μένος. Επίσης το όνομα «Ισούφ» είναι σύνηθες στην ποίηση του ολωμού, 

ενώ το συνθετικό «μπόμπο», έχει εξευτελιστική σημασία και εμπαικτική διάθεση και χρησιμοποιείται συχνά 

από το ολωμό. τους στίχους αυτούς, παρατηρείται έντονη δραματικότητα, ενώ εντοπίζουμε και το μοτίβο της 

Δοκιμασίας. 

τίχοι 21-22.: Ο στίχος αυτός επιδέχεται διπλή ερμηνεία: α) Σο κολύμπι και η έντονη σωματική προσπάθεια που 

κατέβαλλε ο Κρητικός αύξαναν τους καρδιακούς παλμούς του και β) η καρδιά του χτυπούσε γρήγορα λόγω του 

ότι αισθανόταν δίπλα του το σώμα της αρραβωνιαστικιάς του και αισθανόταν την ευθύνη της σωτηρίας της που 

τον βάραινε, καθώς και τους δεσμούς πραγματικής αγάπης που τους ένωναν. 

*Ακολουθεί ένα αφηγηματικό κενό. Πρόκειται για την αποσπασματικότητα, χαρακτηριστική για της σολωμική 

ποίηση. ( Δες παραπάνω). 

τίχοι 23-24.: Ψστόσο, ο Κρητικός νιώθει τις δυνάμεις του να παραλύουν εξαιτίας μίας ακόμη υπερφυσικής και 

υπερβατικής, απόλυτά προσωπικής εμπειρίας που βιώνει: το άκουσμα ενός γλυκύτατου, ανεκδιήγητου και 

ανεκλάλητου ήχου, ο οποίος αποτελεί το μουσικό σύμβολο αξιών και ιδανικών, ενώ η Υεγγαροντυμένη ήταν το 

πλαστικό σύμβολο των ηθικοπνευματικών αξιών. Ο ήχος αυτός, παρομοιάζεται με τρεις αποφατικές και 

κλιμακωτές  παρομοιώσεις προκειμένου να τονιστεί η μοναδικότητά του και η ομορφιά του. ~ ύνθεση 

στοιχείων ανά τρία.~ Επιρροή από το Δημοτικό τραγούδι. 
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Α’ Παρομοίωση (τίχοι: 25-28).: Η παρομοίωση αυτή που εκτίνεται σε 4 στίχους, αναφέρει ότι ο ήχος αυτός δεν 

έμοιαζε με το γλυκό τραγούδι μιας νεαρής κοπέλας που αντηχεί στα ολάνθιστα δάση και φανερώνει έτσι, τον 

έρωτά της. το σημείο αυτό του ποιήματος παρατηρείται μία διάχυτη λυρικότητα και μουσικότητα, ένα 

θαυμαστό σύμπλεγμα οπτικών και ακουστικών εικόνων, αλλά και μία πληθώρα σχημάτων λόγου (μεταφορές, 

περίφραση και μία ιδιαίτερα λαϊκή έκφραση για την Πούλια και το χιαστό του τελευταίου στίχου). 

Επιρροές.: Απήχηση επιρροών από τον προρομαντισμό, το ρομαντισμό, το μυστικισμό («τον κρυφό της έρωτα»), 

λυρισμό, αλλά και την Επτανησιακή χολή (Υύση στη θετική της μορφή εδώ και εξιδανικευμένος έρωτας). 

Β’ Παρομοίωση (τίχοι : 29-34).: Η αποφατική αυτή παρομοίωση που εκτίνεται σε 6 στίχους (κλιμάκωση), 

αναφέρει ότι ο ήχος αυτός δεν έμοιαζε ούτε με τη γλυκύτητα του κελαϊδίσματος  ενός κρητικού αηδονιού, του 

οποίου το τραγούδι αντηχεί σε όλην την πλάση,- τόσο την άγρια όσο και την ήπια-, στους ψηλούς και 

κακοτράχαλους βράχους, στις θάλασσες, στις πεδιάδες και καθηλώνει ακόμη και τα αστέρια και την Αυγή 

(Προσωποποίηση της Αυγής και αναφορά στη Ροδοδάκτυλη Ηώ ~ Ομηρική Εικόνα και Επιρροή). 

Αδιαμφισβήτητα, οι οπτικές και ακουστικές εικόνες του αποσπάσματος, σε συνδυασμό με την πληθώρα των 

σχημάτων λόγου (μεταφορές, επαναλήψεις, προσωποποιήσεις), προσδίδουν μια ανεπανάληπτη λυρικότητα, 

μουσικότητα και γοητεία. 

Επιρροές.: προρομαντισμός, ρομαντισμός, λυρισμός, Όμηρος, Επτανησιακή χολή (Πατρίδα, Υύση). 

Γ’ Παρομοίωση (τίχοι: 35-42).: Η κλιμάκωση κορυφώνεται με την τρίτη αποφατική παρομοίωση που εκτίνεται 

σε 8 στίχους. Σέλος, ο πρωταγωνιστής συγκρίνει τον άρρητο αυτόν ήχο με τη μουσική που έπαιζε στον αυλό του 

όταν βοσκούσε το κοπάδι του στον Χηλορείτη. το σημείο αυτό, βλέπουμε μια πληθώρα οπτικών κυρίως, αλλά 

και ακουστικών εικόνων από τον γενέθλιο τόπο του ήρωα. Ο ήρωας έπαιζε το αυτοσχέδιο όργανό του, 

βλέποντας με καμάρι, θαυμασμό και συγκίνηση τη φωτοχυσία του ήλιου (που δηλώνεται με μία λαϊκή 

περίφραση) που απλωνόταν σε όλην την πλάση και αισθανόταν όλο του το «είναι» να ταράζεται από τον 

διακαή πόθο για την ελευθερία του τόπου του. Έτσι, επικαλείται με δραματικότητα, θεατρικότητα, λυρισμό και 

βαθιά συγκίνηση την πολυαγαπημένη του Πατρίδα που ποθεί να τη δει ελεύθερη. Η Πατρίδα σε αυτό το σημείο, 

προσωποποιείται και θεοποιείται, ενώ αναδεικνύεται και αιματοκυλισμένη, υποδηλώντας έτσι τους αγώνες των 

Κρητών και την υπεράνθρωπη προσπάθεια που καταβάλλουν για να αποκτήσουν την πολυπόθητη ελευθερία 

τους. Η συγκίνηση είναι μεγάλη, με αποτέλεσμα το κλάμα να λειτουργεί και πάλι ως μηχανισμός 

συναισθηματικής απεκφόρτισης. Ο στίχος 34 απαντάται και στους «Ελεύθερους Πολιορκημένους» 

(Διακειμενικότητα) και αναδεικνύει ότι ακόμη και η μαύρη πέτρα ή το ξερό χόρτο, ασήμαντα στοιχεία της γης, 

εντούτοις όμως εξαιρετικά σημαντικά για τον ήρωα που αποπνέουν ομορφιά. 

Η πληθώρα των σχημάτων λόγου είναι χαρακτηριστική (προσωποποιήσεις, μεταφορές, πολυσύνδετο σχήμα 

συσσώρευσης). 

Επιρροές.: Επτανησιακή χολή (Πατρίδα-Ελευθερία, Υύση), ρομαντισμός. 

τίχος 43.: Ανακεφαλαίωση των όσων έχουν προλεχθεί μέσα από ένα σχήμα με αντίστροφη κλιμάκωση. 

τίχος 44.: Θέμα του Αδάμ.~ 

 

Αντιθέσεις και διλήμματα στην ποίηση του ολωμού 

Ο Δ. Σζιόβας αναλύει τους τρόπους με τους οποίους ο ποιητής πέτυχε να συνδυάσει στο έργο του το εθνικό και το λυρικό 

κατορθώνοντας να συμφιλιώσει δύο αντίθετες ροπές  

ύγκρουση καλού και κακού  

Αν και σημαντικό μέρος της ποίησης του ολωμού στρέφεται γύρω από το πρόβλημα της ελευθερίας και τη σύγκρουση του 

καλού με το κακό, δημιουργεί ωστόσο την αίσθηση ότι ο ποιητής προσπαθεί να συμφιλιώσει αντίθετες ροπές. Η ποίησή του 

άλλωστε έχει ιδωθεί ως ο χώρος όπου διαφορετικές πολιτισμικές επιδράσεις, γλώσσες και λογοτεχνικές τάσεις συγκλίνουν, 

παράγοντας ένα ενδιαφέρον, πρωτότυπο και σύνθετο είδος γραφής. Ο Παλαμάς, για παράδειγμα, υποστήριξε ότι ο 

ολωμός συνδύασε «τη γερμανική του νοήματος βαθυσυγνεφιά προς την ελληνική φωτεινότητα της μορφής», τον ξέσκεπο, 

εκφραστικό και ρητορικό λυρισμό με τον υπονοητικό και συμβολικό, το αίσθημα με τη διάνοια. Είναι γεγονός ότι ο ολωμός 
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πέτυχε να συνδυάσει τρόπους και είδη γραφής, αλλά πόσο συνεπείς μεταξύ τους είναι μερικοί χαρακτηρισμοί του από την 

κριτική και ιδιαίτερα η συνδυαστική θεώρησή του ως εθνικού και λυρικού ποιητή;  

Σο καλύτερο παράδειγμα αυτής της έντασης ανάμεσα στο εθνικό και στο ατομικό, στο αφηγηματικό και στο λυρικό 

αποτελεί «Ο Κρητικός». Μια αφηγηματική σύλληψη του ποιήματος πριμοδοτεί τον γραμμικό και ιστορικό χρόνο, δίνοντας 

μεγαλύτερη έμφαση στα γεγονότα στην Κρήτη και υπογραμμίζοντας το ιστορικό παρελθόν του Κρητικού. Από την άλλη 

πλευρά, η λυρική υφή του ποιήματος συγχέει την ιστορική γραμμή και προβάλλει τη διαταραγμένη συναισθηματική και 

διανοητική κατάσταση του πρωταγωνιστή. Σο αίτημα για αφηγηματικότητα, βασισμένο στην αιτιότητα και στην 

ανασυγκρότηση της βιογραφίας του Κρητικού, παράγει μια ρεαλιστική, ιστορική και τελικά εθνική ανάγνωση του 

ποιήματος που αναδεικνύει τον αγώνα στην Κρήτη εναντίον των Σούρκων και την επακόλουθη δοκιμασία των προσφύγων 

σε σύγκριση με τη λυρική θεώρηση του ποιήματος που δεν επιμένει στην αποκατάσταση της ιστορικής ακολουθίας των 

γεγονότων αλλά στη συναισθηματική και ψυχολογική ανταπόκριση.  

Σο ποίημα ως αφήγημα λειτουργεί και ως αναπαράσταση της πρόσφατης ιστορίας και ως αλληγορία για την κρητική 

λογοτεχνική παράδοση και την επιδέξια οικειοποίησή της ή μεταλαμπάδευσή της. Μια τέτοια προσέγγιση του «Κρητικού» 

τον καθιστά εθνικό αφήγημα, αν όμως αντιμετωπιστεί ως λυρικό ποίημα αποβαίνει η άχρονη ιστορία μιας βασανισμένης 

ψυχής. την πρώτη περίπτωση, τα γεγονότα και η εξωτερική πραγματικότητα κατέχουν το προσκήνιο, στη δεύτερη η 

προτεραιότητα ανήκει στον εσωτερικό κόσμο του πρωταγωνιστή, στον ασυνάρτητο λόγο του και στην απομάκρυνσή του 

από την (λογοτεχνική) ιστορία.  

 

 

 

ΤΜΠΛΗΡΨΜΑΣΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ ΕΡΜΗΝΕΤΣΙΚΨΝ (από το βιβλίο του καθηγητή) 

 

  

 

ΑΠΟΠΑΜΑ 1 [18] 

   Οι δυο τυπογραφικές αράδες πριν από το ποιητικό κείμενο, ο αριθμός *18+ με τον οποίο αριθμείται το πρώτο απόσπασμα, 

καθώς και η κάπως αιφνιδιαστική αρχή με το ρήμα ‘‘Εκοίταα’’ δείχνουν ότι ο ποιητής μάλλον είχε την πρόθεση να αφηγηθεί 

όσα είχαν διαδραματιστεί προηγουμένως.  

   Με την πρώτη κιόλας λέξη αντιλαμβανόμαστε ότι κάποιος αφηγείται μια ιστορία από το παρελθόν (δραματικός 

μονόλογος) στην οποία συμμετέχει κι ο ίδιος λόγω του α’ προσώπου που χρησιμοποιεί. Έχουμε λοιπόν δραματοποιημένο 

(ομοδιηγητικό) αφηγητή. Η αφήγηση, όπως θα φανεί στη συνέχεια, αρχίζει ‘‘in medias res’’, δηλαδή όχι από την αρχή της 

ιστορίας αλλά από τα μισά της. 

 ‘‘Εκοίταα’’: η μακρά ακουστική διάρκεια της κατάληξης με τα δυο -α- εκφράζει τη μεγάλη απόσταση που χωρίζει τον 

αφηγητή από τη στεριά. 

 Σο σκηνικό: η απέραντη θάλασσα κι ο ουρανός, ενώ επικρατεί ένα επικίνδυνο φυσικό φαινόμενο, μια σφοδρή 

θαλασσοταραχή με φοβερά αστραπόβροντα.  

 ‘‘Σρία αστροπελέκια’’: ο ποιητής χρησιμοποιεί τον αριθμό τρία επηρεασμένος από τη λαϊκή παράδοση και τα δημοτικά 

τραγούδια, όπου ο αριθμός αυτός είναι συμβολικός, μαγικός. 

 Ο πληθυντικός αριθμός που χρησιμοποιείται για μερικά στοιχεία της φύσης, το πλήθος των κεραυνών και η 

σφοδρότητα της καταιγίδας υποδηλώνουν το φοβερό δέος που προξενεί η αναστάτωση της φύσης στον αναγνώστη 

(οπτικοακουστική εικόνα). 

 

   Σα πρόσωπα του αποσπάσματος είναι δυο: ο αφηγητής, δρών πρόσωπο, που διαλέγεται με το αστροπελέκι στην 

προσπάθεια του να προσδιορίσει την απόσταση που τον χωρίζει από τη στεριά, μένει σ’ όλο το έργο ανώνυμος και 
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μαθαίνουμε μόνο ότι η Κρήτη είναι ο τόπος καταγωγής του και η κορασιά, η αγαπημένη του αφηγητή που κι αυτή θα μείνει 

ανώνυμη (σε κάποια παραλλαγή του στίχου αναφέρεται γι’ αυτήν το όνομα Ελένη). 

   Οι στίχοι του αποσπάσματος, όπως και όλου του ποιήματος, είναι ιαμβικοί δεκαπεντασύλλαβοι (μετάφραση Ιλιάδας – 

Οδύσσειας) με ζευγαρωτή ομοιοκαταληξία, όπως ακριβώς οι στίχοι του Ερωτόκριτου. 

 

ΑΠΟΠΑΜΑ 2 [19] 

   Η αφήγηση για το ναυαγό και την αγαπημένη του διακόπτεται στο δεύτερο απόσπασμα και θα συνεχιστεί στο τρίτο. Με 

αυτή του την παρέκβαση ο αφηγητής θέλει να μας διαβεβαιώσει πως όσα θαυμαστά κι απίστευτα θα πει στη συνέχεια δεν 

είναι κυήματα της φαντασίας του, αλλά η απόλυτη αλήθεια. 

   Σώρα ο Κρητικός γίνεται ο αφηγητής των γεγονότων και απευθύνεται σ’ ένα υποθετικό ακροατήριο κι ύστερα στη 

άλπιγγα της Δευτέρας Παρουσίας, ενώ αλλάζει και το σκηνικό της αφήγησης, η οποία από το φουρτουνιασμένο πέλαγος 

μεταφέρεται στον υπερβατικό χώρο του Παραδείσου. 

   Ο αφηγητής, για να γίνει πιστευτός για όσα θα πει, κάνει όρκο, και μάλιστα τριπλό, σε όσα για τον ίδιο είναι ιερά και 

πολύτιμα. Ορκίζεται πρώτα στις λαβωματιές που δέχτηκε πολεμώντας, αντιμετωπίζοντας τον εχθρό στήθος με στήθος. 

Ορκίζεται στους νεκρούς συμπολεμιστές του που αγωνίζονταν για την ελευθερία της Κρήτης, μια ιερή αξία για τον 

αφηγητή. Έτσι αποδίδει τιμή στους συντρόφους του, αλλά εξαίρει και τη συντροφικότητα ως αξία. Επιπλέον η αναφορά 

αυτή αποτελεί μια αναδρομή στο παρελθόν, η οποία μας μεταφέρει για λίγο στην αρχή της ιστορίας. Ορκίζεται στην ψυχή 

της νεκρής αγαπημένης του, που προσπάθησε να τη σώσει από τα κύματα αλλά δεν τα κατάφερε. Τπογραμμίζει έτσι το 

μέγεθος της αγάπης του, αλλά και το ψυχικό κόστος που είχε γι’ αυτόν ο θάνατος της. Με την υπαινικτική αναφορά αυτού 

του θανάτου η αφήγηση μεταφέρεται στο μέλλον (πρόληψη ή πρόδρομη αφήγηση) και παράλληλα προϊδεάζεται ο 

αναγνώστης για το θάνατο της κόρης (προοικονομία). 

   Μόλις αναφέρει ο αφηγητής στον όρκο του τη νεκρή αγαπημένη του, με συνειρμό μεταβαίνει στον Παράδεισο, όπου 

βρίσκεται αυτή, και σ’ ένα απώτατο σημείο του μελλοντικού χρόνου, τη Δευτέρα Παρουσία. Η μετάβαση αυτή γίνεται με το 

σχήμα της αποστροφής, με το οποίο ο αφηγητής αφήνει τους υποθετικούς ακροατές και στρέφεται στη σάλπιγγα της 

Δευτέρας Παρουσίας, την οποία προσωποποιεί. Σης δίνει λοιπόν εντολή να ηχήσει για τη Δευτέρα Παρουσία, ενώ ο ίδιος 

ανοίγει το σάβανο της νεκρής αγαπημένης του, ώστε αυτή να αναστηθεί και να μπορέσει να τη βρει. Μεταβαίνοντας στον 

Παράδεισο μας μεταφέρει τη συνομιλία που έχει με τις αναστημένες ψυχές των νεκρών, καθώς αναζητά την αγαπημένη 

του. Κατά τη συνομιλία του με τις ψυχές χρησιμοποιεί δραματικό ενεστώτα: 

 Σους ρωτά αν είδαν την ψυχή της αγαπημένης του 

 Σους εύχεται ‘‘να δουν καλό’’  (ευνοϊκή κρίση από το Θεό) 

 Αναφέρεται σε δυο βιβλικά χωρία για να δείξει ότι έφτασε η ώρα της Κρίσης 

 Διαβεβαιώνει ότι η αγάπη του για τη νεκρή κόρη δεν έχει σβήσει 

 Εκφράζει τη βεβαιότητα ότι λόγω της τόσο μεγάλης αγάπης του γι’ αυτόν θα κριθεί μαζί της στην 

Έσχατη Κρίση. 

 

   Οι ψυχές των νεκρών δίνουν σε απάντηση τις ακόλουθες πληροφορίες για την κόρη: 

 Σην είδαν το πρωί κάπου ψηλά, στην πόρτα του Παραδείσου, απ’ όπου μόλις είχε βγει αλλά και πριν 

λίγο. 

 την εμφάνισή της είναι φανερή η αγνότητα. 

 Ήταν χαρούμενη (έψαλλε αναστάσιμους ύμνους ‘‘χαροποιά’’), έδειχνε ανυπομονησία για την 

ενσάρκωσή της, έδειχνε ανυπόμονη και έψαχνε να βρει κάποιον. *Η αναζήτηση του αγαπημένου έξω από την Πύλη δίνεται 

με παραστατικότητα που εκφράζουν οι τρεις δραματικοί ενεστώτες: ‘‘σαλεύει’’, ‘‘κοιτάζει’’, ‘‘γυρεύει’’.+ 

 Σο περιβάλλον αντιδρούσε ανάλογα: 

  Ο ουρανός άκουγε το τραγούδι της ‘‘σαστισμένος’’ 

  Η φωτιά του άλλου κόσμου καθυστερούσε το κάψιμο του κόσμου 

 

   την αναφορά της μετάβασης στον κόσμο των νεκρών βλέπουμε ότι ο κόσμος αυτός είναι σαν τον επίγειο: οι νεκροί 

μιλάνε, βλέπουν, ακούν, κινούνται, εκφράζουν επιθυμίες, κατέχονται από συναισθήματα. Προϊδεαζόμαστε για μια 

μεταθανάτια ερωτική συνάντηση του Κρητικού και της κόρης, όμως τελικά δεν πραγματοποιείται. 

   ’ αυτό το τμήμα του ποιήματος η αγαπημένη έχει κυρίαρχο ρόλο, αλλά μέσω της περιγραφής άλλων· η ίδια εξακολουθεί 

να είναι βουβό πρόσωπο και παραμένει ανώνυμη. 

 

ΑΠΟΠΑΜΑ 3[20] 
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   Ο αφηγητής επανέρχεται στο σημείο της κύριας αφήγησης στο οποίο είχε σταματήσει. υνεχίζεται ακόμη ο αντίλαλος της 

βροχής κι η φουρτουνιασμένη θάλασσα ταραζόταν τόσο που έμοιαζε με νερό που κοχλάζει. Ξαφνικά όμως, το σκηνικό 

αλλάζει ολότελα και παρουσιάζεται η τέλεια αντίθεση στο πριν και το μετά. 

   Αυτή η μετατροπή της σφοδρής καταιγίδας σε απέραντη γαλήνη υποβάλλεται: 

 Με την επανάληψη της έννοιας ησυχία στον ίδιο στίχο (στ. 3) 

 Με τη μεταφορά ‘‘πάστρα’’ (στ. 3) 

 Με την παρομοίωση της θάλασσας με ευωδιαστό περιβόλι (στ. 4) 

 Με την προσωποποίηση της φύσης (στ. 6) 

 Με την εικόνα της γαλήνιας επιφάνειας της θάλασσας, στην οποία καθρεφτίζονται τα άστρα (στ. 4) 

 Με την αρνητική παρομοίωση και εικόνα του στ. 8 

 Με την εικόνα του φεγγαριού που καθρεφτίζεται τρεμοπαίζοντας στα νερά της θάλασσας (στ.10) 

   Αυτή την απότομη αλλαγή ο αφηγητής την αποδίδει σε ‘‘κάτι κρυφό μυστήριο’’ που ανάγκασε τη φύση να εγκαταλείψει 

την αγριότητα και το θυμό και να στολιστεί με την ομορφιά της ηρεμίας. Πρόκειται για το λογοτεχνικό μοτίβο της σιγής του 

κόσμου πριν από την ‘‘επιφάνεια’’ μιας θεϊκής μορφής. Έτσι προετοιμαζόμαστε για την εμφάνιση της φεγγαροντυμένης. 

   το στ.10 η κόρη παρουσιάζεται να σφίγγει το ναυαγό. Εκείνος αποδίδει το σφίξιμο σε χαρά για το γαλήνεμα της 

θάλασσας, ωστόσο μάλλον πρόκειται για τη στιγμή που πεθαίνει η κόρη, χωρίς ο Κρητικός να το αντιληφθεί, ενώ 

παράλληλα εμφανίζεται μια άλλη γυναικεία μορφή: η φεγγαροντυμένη. Η μετάβαση από την αγαπημένη του στην οπτασία 

γίνεται με μέσο το φεγγάρι (λέξη-κλειδί), από το οποίο αναδύεται σαν μια άλλη Αφροδίτη. Σο κατασκευασμένο και 

ουσιαστικοποιημένο αυτό επίθετο/μετοχή με το οποίο ονομάζεται η μυστηριώδης αυτή γυναικεία μορφή εμπεριέχει μια 

πρωτότυπη μεταφορά. Ο φραστικός τρόπος με τον οποίο δίνεται η εμφάνιση της γυναικείας μορφής αιφνιδιάζει τον 

αναγνώστη, γιατί μ’ αυτή τη διατύπωση θεωρείται γνωστή η ύπαρξη παρόμοιων θεϊκών μορφών. Ο αφηγητής δίνει την 

πρώτη εντύπωση από τη μορφή αυτή με ένα γενικό χαρακτηριστικό γνώρισμα (θεϊκιά θωριά: μεταφορά) και δυο ειδικά 

(ολόμαυρα μάτια και χρυσά μαλλιά: αντίθεση και χρυσά μαλλιά: μεταφορά). 

 

ΑΠΟΠΑΜΑ 4[21] 

   Ο αφηγητής συνεχίζει να περιγράφει την εικόνα της πάμφωτης φεγγαροντυμένης. Σώρα στρέφει το βλέμμα της προς τα 

αστέρια, που παρουσιάζονται προσωποποιημένα να γεμίζουν αγαλλίαση από το κοίταγμά της και να τη λούζουν με το 

εκθαμβωτικό φως τους. Η χαρά των αστεριών εκφράζεται με τα πολλά -α- του στ. 1. (9 συνολικά), ενώ η εικόνα ενισχύεται 

με τη μεταφορά ‘‘εσκεπάσαν’’. 

   Η εικόνα της φωτοχυσίας επανέρχεται και δίνεται σε ανιούσα κλιμάκωση: δροσάτο φως του φεγγαριού –> ακτινοβόληση 

των αστεριών –> η νύχτα γίνεται μέρα (μεταφορά – υπερβολή) –> η λάμψη του φωτός χύνεται σε όλη την πλάση που γίνεται 

ναός και λάμπει παντού (μεταφορές – υπερβολή). Η περιγραφή της εικόνας της φωτοχυσίας γίνεται πιο ζωντανή και 

παραστατική με τη χρήση του δραματικού ενεστώτα, ενώ στην όλη παρουσίαση κυριαρχεί το πολυσύνδετο σχήμα. Είναι 

αξιοπρόσεκτο ότι το φως έρχεται από ψηλά και θα μπορούσε να χαρακτηριστεί φως που ταυτίζεται με το θείο, πράγμα που 

υποδηλώνει τη θρησκευτικότητα του ολωμού. 

   Η εικόνα της φεγγαροντυμένης διακρίνεται και εδώ από εξωτερικό κάλλος και εσωτερικές αρετές: 

 Παρουσιάζεται να είναι ανάλαφρη (σαν οπτασία) καθώς πατά στην επιφάνεια της θάλασσας και ούτε 

καν τη ρυτιδώνει (στ. 3) – δραματικός ενεστώτας 

 Είναι ψηλή κι ευσταλής, αλλά και λεπτή και αέρινη σαν άϋλη (στ. 4) – μεταφορές - δραματικός 

ενεστώτας 

 Είναι αξιέραστη, αλλά διακρίνεται και από σεμνότητα (στ. 5) – εικόνα - δραματικός ενεστώτας 

 Είναι πανέμορφη αλλά και γεμάτη καλοσύνη (στ. 6) 

 

   Η δυνατή έλξη που ένιωσαν ο Κρητικός και η φεγγαροντυμένη προβάλλονται με τα ακόλουθα στοιχεία τεχνικής: 

 Η φεγγαροντυμένη κι η στροφή του βλέμματος της στον Κρητικό παρομοιάζονται με μια μαγνητική 

πυξίδα και τη βελόνα της 

 Φρησιμοποιείται το σχήμα άρσης και θέσης (‘‘όχι στην κόρη, αλλά σ’ εμέ’’) 

 Δραματικός ενεστώτας 

 

 Πετροκαλαμίθρα: είδος πρωτόγονης μαγνητικής βελόνας από καλάμι ως δείκτης πυξίδας που επιπλέει στο νερό 

 

   Ο Κρητικός αισθάνεται ότι αυτή τη μορφή την είχε γνωρίσει στο πολύ μακρινό παρελθόν ως εξιδανικευμένη μορφή. 

Ψστόσο δε θυμάται αν: 

 Αυτή τη μορφή την είχε δει στην πραγματικότητα θαυμάζοντας την ως εικόνισμα μέσα στο ναό 
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 Σην είχε πλάσει με τη φαντασία του ως ιδανική αγαπημένη 

 Ήταν μια φανταστική μορφή των ονείρων της βρεφικής ακόμη ηλικίας του (ίσως και η μορφή της 

μητέρας του). 

 

Αυτή η αναζήτηση της μορφής από τον ήρωα (στ 13 – 18) στο μακρινό παρελθόν έχει υποστηριχθεί ότι είναι σχετική με τον 

ιδεαλισμό του ολωμού, που ανάγεται στη μελέτη του Πλάτωνα και στην υιοθέτηση της θεωρίας του για τον κόσμο των 

ιδεών. ύμφωνα μ’ αυτήν, όσα αντιλαμβανόμαστε σ’ αυτόν τον κόσμο των αισθήσεων δεν είναι αληθινά, παρά μόνο 

είδωλα, ομοιώματα των πραγματικών όντων, των ιδεών (των προτύπων), που βρίσκονται στον πραγματικό (νοητό) κόσμο. 

Αυτό τον αληθινό κόσμο η ψυχή τον είχε γνωρίσει στο παρελθόν, σε ένα προσωματικό στάδιο, και με την ανάμνηση 

αναγνωρίζει στα είδωλα τα αληθινά όντα, τις ιδέες. 

Είναι αξιοπρόσεκτο ότι εντοπίζεται και σ’ αυτό το χωρίο ο αριθμός τρία με την τριπλή υπόθεση του ήρωα και την τριπλή 

επανάληψη του ‘‘καν’’ . 

Σώρα η μορφή της φεγγαροντυμένης προβάλλει δυναμικά μπροστά στον ήρωα και αυτή η εικόνα δίνεται με το δραματικό 

ενεστώτα, με τη συνεκδοχή (‘‘θωρεί το μάτι’’) και με μια παραστατικότατη ποιητική παρομοίωση και εικόνα. Ο Κρητικός 

χάνει το φως του από τα δάκρυα όπως και τη μιλιά του, καθώς τα μάτια της μυστηριώδους θεϊκής μορφής τον εμποδίζουν 

μα μιλήσει και διαβάζουν τις ενδόμυχες σκέψεις του. 

Εδώ διαπιστώνεται και πάλι η θρησκευτικότητα του ολωμού κι ότι πολλές φορές αντλεί τα θέματά του από την Αγία 

Γραφή και από την εκκλησιαστική υμνογραφία: η φεγγαροντυμένη ανήκει στα θεϊκά όντα, που κατοικούν παντού και 

μπορούν να βλέπουν παντού, ακόμα και στα μύχια της ψυχής μας. Αυτό μας παραπέμπει στην Παλαιά Διαθήκη, όπου ο 

Θεός παρουσιάζεται να γνωρίζει όλα τα κρυφά του κόσμου και κυρίως τα βάθη της ψυχής του ανθρώπου. 

Ο Κρητικός αφηγείται τώρα τα πάθη και τις συμφορές του όπως θα τα αφηγούνταν στη φεγγαροντυμένη απευθυνόμενος σ’ 

αυτή σε β’ πρόσωπο. Πριν από την υποθετική αφήγηση υπάρχουν τα εισαγωγικά λόγια με τα οποία θα απευθυνόταν ο 

ήρωας στη φεγγαροντυμένη, όμως αυτά δεν ολοκληρώνονται από τον ποιητή και βρίσκουμε κειμενικό χάσμα (στ 29 – 30). 

Οι οικογενειακές συμφορές που έχουν πλήξει τον Κρητικό είναι πολλές: 

1.  Αφανίστηκε η οικογένειά του, δηλαδή: 

α) αιχμαλωτίστηκαν τα αδέλφια του από τους Σούρκους 

β) ατιμάστηκε η αδελφή του  

γ) φονεύτηκαν τρία πρόσωπα της οικογένειάς του (έσφαξαν την αδελφή του, έκαψαν ζωντανό τον πατέρα του, έπνιξαν στο 

πηγάδι τη μητέρα του). 

2.  Ο ίδιος έμεινε μόνος 

3. Έφυγε πρόσφυγας στην ξενιτιά ζώντας με τη νοσταλγία της πατρίδας του. 

 

Η αναδρομική αφήγηση (στ. 31 – 36) δίνεται με εκφραστική λιτότητα, αλλά με ρεαλιστικέ εικόνες, ενώ είναι συγκινησιακά 

φορτισμένη η εικόνα του ίδιου του αφηγητή, καθώς φεύγει από την πατρίδα του με τις χούφτες γεμάτες από το χώμα της. 

Η παράκληση του Κρητικού προς τη φεγγαροντυμένη, να του μείνει η αγαπημένη του ως στήριγμα και ελπίδα για το 

μέλλον, γίνεται πιο έντονη με την επίκληση (‘‘Θεά’’) και την παραστατικότατη μεταφορική εικόνα, με την οποία 

παρουσιάζει τον εαυτό του να κρέμεται στο βαθύ γκρεμό της συφοριασμένης ζωής του, πιασμένος μόνο από ένα τρυφερό 

κλωνάρι, την αγαπημένη του. 

Η μορφή της γυναίκας που είναι ντυμένη με φως και ονομάζεται στον «Κρητικό» ‘‘Υεγγαροντυμένη’’ θεωρείται καθαρά 

σολωμική σύλληψη και υπάρχει και σε άλλα έργα του ολωμού. Για του μελετητές, λοιπόν, η φεγγαροντυμένη μπορεί να 

ενσαρκώνει: 

 Σην ομορφιά της ζωής και της φύσης 

 Σην πλατωνική ιδέα (πνευματική ή μεταφυσική σύλληψη, που ενσαρκώνει τις ιδέες της ομορφιάς, της καλοσύνης, της 

δικαιοσύνης) 

 Μια θεά (φυσική θεότητα) 

 Ση θεά Αφροδίτη (αναδύεται από τη θάλασσα και ντύνεται στο φως) 

 Ση θεά Ελευθερία – Ελλάδα (εθνοκεντρική ερμηνεία) 

 Σην ψυχή της αρραβωνιαστικιάς του Κρητικού, η οποία ξεψύχησε και παρουσιάστηκε στον Κρητικό σαν οπτασία 

 Μια νεράιδα (λαογραφική ερμηνεία) 

 Σην πονεμένη μάνα όλων των ανθρώπων 

 Σην Παναγία, τη Θεία Πρόνοια, την παρουσία του Θεού (θρησκευτική ερμηνεία) 

 Σον θείο έρωτα (την ουράνια αγάπη) 
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ύμφωνα με την ‘‘ψυχαναλυτική ερμηνεία’’, η μορφή της φεγγαροντυμένης, σύμβολο ιδανικής ομορφιάς, ζωής και ηθικής 

τελείωσης, υπήρξε μια αρχέγονη μορφή του συλλογικού ασυνείδητου, ένα γυναικείο αρχέτυπο ή μια αρχέγονη εσωτερική 

εμπειρία, ένα βίωμα της πρώτης παιδικότητας, που έμεινε χαραγμένη στη μνήμη. Η μορφή αυτή είναι παράλληλα 

αγαπημένη, θεά του Έρωτα, Παναγιά και μητέρα. 

 

ΑΠΟΠΑΜΑ 5[22] 

 Η φεγγαροντυμένη, αφού ‘‘διάβασε’’ στα σωθικά του Κρητικού τον πόνο της ψυχής του, αντέδρασε με διττό 

τρόπο: πρώτα έδειξε τη συμπάθεια, τη συμπόνια της για τον ήρωα και στη συνέχεια συγκινήθηκε για τις συμφορές του. 

Σέλος εξαφανίστηκε ξαφνικά χωρίς να μιλήσει. 

 Παράλληλα βλέπουμε τον πόνο, τη λύπη, ίσως και την απόγνωση του Κρητικού για την εξαφάνισή της. 

 Ανάμεσα στις λέξεις με τις οποίες αναφέρεται σε όλο το ποίημα η ανώνυμη αγαπημένη (κορασιά, κόρη, 

κυρά, αρραβωνιασμένη) το ουσιαστικοποιημένο επίθετο ‘‘της καλής μου’’ είναι ίσως η λέξη που εκφράζει περισσότερο από 

όλες τις άλλες την ερωτική συναισθηματική σχέση του Κρητικού με αυτό το πρόσωπο. Με την παρομοίωση (‘‘κι εμοιάζαν της 

καλής μου’’) στο συγκεκριμένο σημείο ο Κρητικός σχεδόν ταυτίζει τη μορφή της φεγγαροντυμένης με την καλή του και έτσι 

η εξαφάνιση της φεγγαροντυμένης προσημαίνει και το θάνατο της αγαπημένης του ήρωα. 

 τη συνέχεια ο αφηγητής μας μεταφέρει στο αφηγηματικό παρόν, καθώς από το χρόνο της ιστορίας έρχεται 

στο χρόνο της αφήγησης. Η μετάβαση στο παρόν γίνεται με το δάκρυ της φεγγαροντυμένης και της συνειρμικής αναφοράς 

στο χέρι του. 

 Η εξαφάνιση της φεγγαροντυμένης αφήνει τον Κρητικό χωρίς στήριγμα και σηματοδοτεί την αλλαγή της 

ζωής του. Ο ήρωας εξομολογείται ότι έχει ξεπεράσει και χάσει πια την επιθετικότητα, το σθένος, την ορμή και την 

αντρειοσύνη του πολεμιστή κι έχει καταντήσει ένας δυστυχισμένος ζητιάνος που ζει μια ταπεινωτική κι εξευτελιστική ζωή η 

οποία τον κάνει να κλαίει, με την αξιοπρέπειά και την περηφάνια του καταρρακωμένη, ενώ η δυστυχία του 

αντικατοπτρίζεται μέσα στα κουρασμένα μάτια του, όταν τα βράδια πέφτει να κοιμηθεί. Ίσως παράλληλα να εννοείται και 

η εξασθένιση των σωματικών δυνάμεων του ήρωα ύστερα από την εξαφάνιση της φεγγαροντυμένης. 

 Μέσα στην αφήγηση των γεγονότων του παρόντος παρεμβάλλεται μια μικρή επάνοδος στην κανονική 

αφήγηση σαν ανάδρομη αφήγηση , με την οποία ο αφηγητής μεταβαίνει και πάλι στο χρόνο της ιστορίας. Αυτό γίνεται μέσω 

του λογοτεχνικού ευρήματος του ονείρου. Όταν δηλαδή ο ζητιάνος αφηγητής πέφτει να κουρασμένος κοιμηθεί, βλέπει 

εφιάλτες, μέσα στους οποίους εμφανίζεται και πάλι η φεγγαροντυμένη· ξαναζεί τις εφιαλτικές στιγμές της 

θαλασσοταραχής· ζωντανεύει η φουρτούνα, τα αστροπελέκια, η αγαπημένη του που κινδυνεύει να πνιγεί. Και τότε ο 

ποιητής επανέρχεται στο χώρο της αφήγησης, καθώς τινάζεται ταραγμένος, ανακάθεται και κινδυνεύει να σαλέψει το 

μυαλό του από την ψυχική αναστάτωση του εφιάλτη. Σο χέρι είναι και πάλι το μεταβατικό μέσο από το παρελθόν στο 

παρόν. 

 Σώρα, λοιπόν, ο Κρητικός θυμάται ότι αυτό το χέρι του στην τρικυμία ήταν πολύ δυνατό και συγκρίνει τη 

δύναμή του με αυτή του μακρινού παρελθόντος. Έτσι κάνει μια αναδρομή στα νιάτα του, καθώς και στους ηρωικούς αγώνες 

που έχει κάνει με γυμνό σπαθί, σώμα με σώμα με τους Σούρκους για την ελευθερία της Κρήτης. Οι πληροφορίες που 

δίνονται είναι οι εξής: 

 τα πρώτα νιάτα του ήταν δυνατός 

 Μαζί με κάποιους άλλους αγωνιστές συνήπταν μάχες στην Κρήτη με γυμνό σπαθί, σώμα με σώμα 

 Οι αγωνιστές ήταν λίγοι και οι αντίπαλοι υπέρτεροι αριθμητικά 

 Ο Κρητικός κάποτε αντιμετώπισε με επιτυχία κάποιον Ισούφ και άλλους δυο εχθρούς 

 Θέρετρο των αγώνων ήταν η Λαβύρινθος και η γύρω περιοχή που την κυρίεψαν ο Κρητικός και οι 

συναγωνιστές του με πολεμικό μένος 

  

 Δεν υπάρχουν στοιχεία για την ταυτότητα του Ισούφ. Μάλλον πρόκειται για κάποιο σκληρόκαρδο Σούρκο 

που σκότωσαν οι Κρητικοί με ενέδρα (σε αντίποινα εξοντώθηκαν 800 Έλληνες). Σο προτακτικό μπομπο-, αλλά και το όνομα 

Ισούφ χρησιμοποιούνται από το ολωμό με υποτιμητική και χλευαστική διάθεση. Σα τρία πρόσωπα του στ. 19 

χρησιμοποιούνται μάλλον συμβατικά από τον αφηγητή. Όσο για τη Λαβύρινθο, έτσι ονομαζόταν ένα ρωμαϊκό λατομείο 

στην περιοχή της Γόρτυνας, στο οποίο κατέφυγαν το 1823 πολλοί χριστιανοί και το κατέλαβαν τον επόμενο χρόνο οι 

Σούρκοι. 

 Ύστερα από την αναδρομή στο παρελθόν της Κρήτης, ο αφηγητής επανέρχεται στην αφήγηση της πάλης με 

τα κύματα και στην πορεία για την ακτή. υνεχίζει να κολυμπάει με δύναμη κι αυτή η καταβολή έντονης σωματικής 

προσπάθειας έκανε την καρδιά του να χτυπάει τόσο δυνατά που χτυπούσε στο πλάι την αγαπημένη του ή η προσπάθειά του 

μεγάλωνε γιατί ένιωθε την παρουσία της κόρης. το χάσμα που υπάρχει μετά το στ. 22, ο ποιητής επρόκειτο να βάλει μια 

παρομοίωση σύμφωνα με τον Πολυλά. 
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 Εισάγεται τώρα στην αφήγηση ένα δεύτερο μεγάλο ποιητικό θέμα του Κρητικού, ο γλυκύτατος ηχός, που 

άρχισε ξαφνικά να ακούγεται και συνεπήρε το ναυαγό. Ο ήχος αυτός συγκρίνεται με το τραγούδι ενός κοριτσιού, με 

κελάηδημα του αηδονιού, με τη μουσική του σουραυλιού. 

 Σο πρώτο φανέρωμα του ήχου (στ. 23-24) επιδρά στο ναυαγό και αρχίζει να χαλαρώνει το ρυθμό που 

κολυμπούσε, κάνοντάς τον νωθρό. 

 Ο Κρητικός δεν μπορούσε να προσδιορίσει την πηγή και ποιόν του ήχου και τον συγκρίνει με τις 

προηγούμενες αναφορές για να δηλώσει τη γλυκύτητά του. Έτσι ο αφηγητής χρησιμοποιώντας σχήμα ‘‘άρσης και θέσης’’ 

λέει πρώτα τι δεν ήταν αυτός ο ήχος, για να δώσει στη συνέχεια, έστω και αόριστα κάποια γνωρίσματά του (αποφατικές 

παρομοιώσεις). Από τα τραγούδια των ανθρώπων επιλέγεται το πιο παθητικό είδος, το ερωτικό τραγούδι, τραγουδισμένο 

από κορίτσι κρυφά ερωτευμένο· από το κελάηδημα των πουλιών επιλέγεται το πιο μαγευτικό, αυτό του αηδονιού· από τους 

ήχους των μουσικών οργάνων επιλέγεται ο ποιμενικός ήχος του σουραυλιού, ο οποίος ακούγεται στο ειδυλλιακό ύπαιθρο κι 

είναι ίσως ο πιο γλυκός κι απαλός από τον ήχο άλλων μουσικών οργάνων.  

 Κι εδώ ο ποιητής χρησιμοποιεί τον αριθμό τρία. Επίσης παρατηρείται μια προϊούσα αύξηση των στίχων (4 – 6 

– 8 αντίστοιχα). 

 Η εικόνα με την οποία παρουσιάζεται το ερωτικό τραγούδι έχει: 

 τοιχεία οπτικά 

 τοιχεία ακουστικά 

 τοιχεία οσφρητικά 

 τοιχείο κίνησης 

 τοιχεία υποβλητικότητας 

 

 Η εικόνα με την οποία παρουσιάζεται το κελάηδημα του αηδονιού έχει:  

 τοιχεία οπτικά 

 τοιχεία ακουστικά 

 τοιχείο κίνησης 

 Τποβλητικότητα 

 Υανταστικό στοιχείο 

 

 την τελευταία εικόνα του ακούσματος του σουραυλιού, ο αφηγητής βάζει και τον εαυτό του  και μάλιστα ως 

προνομιούχο μοναδικό ακροατή της μουσικής του σουραυλιού. Η εικόνα με την οποία παρουσιάζεται το σουραύλι έχει:  

 τοιχεία οπτικά 

 τοιχεία ακουστικά 

 

 Ο Κρητικός ακούγοντας το κελάηδημα του αηδονιού στον Χηλορείτη, κυριευόταν από πόνο για τη σκλαβιά 

της πατρίδας του. Κι εκεί, στο πλαίσιο της συγκινησιακής φόρτισης που του δημιουργούσε η μουσική από το σουραύλι, 

προσφωνούσε φωναχτά τη ‘‘θεϊκιά και όλη αίματα πατρίδα’’ και καθώς τη φανταζόταν ζωντανή κοντά του, άπλωνε προς το 

μέρος της τα χέρια του κλαίγοντας για τη σκλαβιά της, αλλά περήφανος γι’ αυτήν. Κι υποδηλώνει την αγάπη του λέγοντας 

ότι τα εδάφη της και το τοπίο της είναι καλά κι αγαπητά κι ας είναι όλο πέτρα κι η βλάστησή της είναι καλή κι αγαπητή, 

έστω κι αν είναι λιγοστή και φτωχιά. Για το στ. 40 έχει γραφεί : ‘‘Νομίζω πως είναι ο εθνικότερος, ο πατριωτικότερος 

δεκαπεντασύλλαβος που υπάρχει στη νεότερή μας ποίηση’’ (Ι. Μ. Παναγιωτόπουλος) 

 Ήχος, λοιπόν, απαράμιλλος, ο παναρμόνιος ήχος που δεν μπορεί να συγκριθεί με καμιά από τις αποφατικές 

παρομοιώσεις. 

 Μέσα από αόριστες προσπάθειες μαθαίνουμε γι’ αυτόν ότι: 

 Ήταν μοναδικός (στ. 44) 

 Ήταν μουσική χωρίς λόγια ή δεν μπορούσε να περιγραφεί με λόγια (στ. 45) 

 Ήταν λεπτός (στ. 45) 

 Δεν είχε αντίλαλο/ συνοδεία (στ.46) 

 Η απόσταση της πηγής του ήταν απροσδιόριστη (στ. 47) 

 Ήταν ευωδιαστός (στ. 48) 

 Ήταν πλούσιος – γέμιζε τον αέρα (στ. 48) 

 Ήταν πολύ ευχάριστος στην ακοή (στ. 49) 

 Ήταν ανεκλάλητος (στ. 49) 

 Είχε καταλυτική δύναμη (στ. 50) 
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 Ο Έρωτας κι ο Φάρος είναι οι δυο νοητές μορφές οι οποίες συσχετίζονται με την αγαπημένη του Κρητικού: Ο 

Έρωτας κυρίευσε την ψυχή του κι ο Φάρος του πήρε την αγαπημένη του. 

 Η επίδραση του ήχου στο σώμα και στην ψυχή του ναυαγού ήταν καταλυτική και ακατανίκητη. 

Παραλληλίζουμε με τον Οδυσσέα και το τραγούδι των ειρήνων και μας παραπέμπει στην πλατωνική και χριστιανική 

δυϊστική αντίληψη για τον κόσμο (ψεύτικος επίγειος - ουράνιος αληθινός κόσμος) και για τον άνθρωπο (φθαρτό σώμα - 

αθάνατη ψυχή). 

 Ο ήχος τελικά σταματά μόνος του, όπως εξαφανίζεται η φεγγαροντυμένη κι η αντίθεση είναι έντονη (κενό - 

θλίψη). Ο Κρητικός επανέρχεται, όμως, στην πραγματικότητα και στον αρχικό του στόχο, τη σωτηρία της αγαπημένης του. 

 Ο ήχος στον ‘‘Κρητικό’’: 

 υνοψίζει σ’ ένα μουσικό σύμβολο ‘‘τον παναρμόνιο ρυθμό της φύσης’’ 

 Πρόκειται για έναν αγγελικό ψαλμό που συνοδεύει την ψυχή της κόρης 

 Είναι σα μια μουσική του ύμπαντος 

 Η ενίσχυση που η φεγγαροντυμένη του έδωσε για να συνεχίσει τη ζωή  

 Η φωνή της αιματοβαμμένης πατρίδας του 

 Από τη στιγμή που η πάλη με τα κύματα συνεχίζεται μέχρι την άφιξή του στη στεριά παρατηρείται 

αφηγηματικό κενό. Ενώ αισθάνεται ιδιαίτερη ικανοποίηση που οδήγησε την καλή του σε ασφαλές μέρος, έρχεται η έντονη 

αντίθεση, η αιφνιδιαστική ανατροπή: η αγαπημένη είναι νεκρή. 

 Η αφήγηση τελειώνει απότομα με λιτότητα, χωρίς θρήνους για το θάνατο της κόρης (εξάλλου είχε 

αναφερθεί ότι θα ξανασμίξουν στον Παράδεισο). 

 Σο ποίημα αρχίζει με το ακρογιάλι που βρισκόταν ακόμα μακριά και τελειώνει με αυτό (σχήμα κύκλου). 

 

 τιχουργικές παρατηρήσεις 

1. Σο ποίημα δεν οργανώνεται σε στροφές 

2. Οι στίχοι είναι ιαμβικοί δεκαπεντασύλλαβοι  

3. Τπάρχει ζευγαρωτή ομοιοκαταληξία 

4. Δεν υπάρχουν διασκελισμοί 

5. Τπάρχει τομή στην 8η συλλαβή κάθε στίχου που τον χωρίζει σε δύο ημιστίχια 

6. Τπάρχουν πολλές συνιζήσεις που δένουν ηχητικά τους στίχους. 

 

Σα χρονικά επίπεδα αφήγησης  

1. Η κύρια αφήγηση: Καλύπτει περίπου το διάστημα μιας νύχτας και περιλαμβάνει τα γεγονότα της κύριας 

αφήγησης, τα οποία είναι: Η πάλη των δυο ναυαγών με τα κύματα, το γαλήνεμα της φύσης, η ανάδυση και η εξαφάνιση της 

φεγγαροντυμένης, η διάδοση του μαγευτικού ήχου, η έξοδος των ναυαγών στη στεριά και η διαπίστωση του θανάτου της 

κόρης. 

 

2. Αναδρομές στο παρελθόν: Καλύπτει το διάστημα της προϊστορίας του ήρωα στην Κρήτη και περιλαμβάνει 

τα γεγονότα της ζωής του πριν από το ναυάγιο, δηλαδή αναφορά στη βρεφική ηλικία του ήρωα, στην εφηβεία του, αγώνες 

στην Κρήτη για την ελευθερία, λαβωματιές και απώλεια συμπολεμιστών, αφανισμός της οικογένειάς του ήρωα από τους 

Σούρκους και αποχωρισμός από την πατρίδα, φυγή στην ξενιτιά. 

 

3. Πρόδρομες αφηγήσεις: Καλύπτει το παροντικό διάστημα της ζωής του αφηγητή ως πρόσφυγα, μετά το 

ναυάγιο και την απώλεια της αγαπημένης, στο οποίο αναφέρονται ο θάνατος της κόρης και η εξευτελιστική ζωή του στη 

ζητιανιά και στον πόνο. 

 

4. Πρόδρομη αφήγηση της Έσχατης Κρίσης: Αυτό το επίπεδο βρίσκεται στο απώτατο μέλλον και 

υπερβαίνοντας το φυσικό χρόνο είναι υπερβατικό και μεταφυσικό, αφού αναφέρεται στην ανάσταση των νεκρών και στην 

Έσχατη Κρίση. Αφορά τη συνάντηση του Κρητικού με τις ψυχές των νεκρών και την εμφάνιση της αγαπημένης του στις 

πύλες του Παραδείσου. 

 

 

 

Ερωτήσεις – απαντήσεις ΚΕΕ 
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1. Να σχολιάσετε τη λειτουργία των παρενθετικών στίχων. 

Οι παρενθετικοί στίχοι 5-18 στο δεύτερο μέρος του Κρητικού (Λάλησε, άλπιγγα! κι ἐγώ το σάβανο τινάζω...) 

αποτελούν μια προληπτική αφήγηση, ένα πέρασμα στο απώτερο μέλλον του ήρωα, στο οποίο ο Κρητικός 

αναζητά την αγαπημένη του στην Κοιλάδα Ιωσαφάτ, τη στιγμή που έχει ξεκινήσει η ανάσταση των νεκρών και 

θα γίνει η Έσχατη Κρίση των ψυχών. Ο λόγος για τον οποίο ο ποιητής αισθάνεται την ανάγκη να προσθέσει στη 

σύνθεσή του τους στίχους αυτούς είναι γιατί θέλει να καταδείξει με σαφή τρόπο την ένταση της αγάπης που 

αισθάνεται ο Κρητικός για την κόρη που πέθανε. Οι δοκιμασίες που θα περάσει ο ήρωας του ποιήματος 

αποκτούν ουσιαστικότερο νόημα όταν είναι δεδομένο ότι ο ήρωας αγαπά την αρραβωνιαστικιά του όσο τίποτε 

άλλο στον κόσμο, γιατί έτσι φαίνεται ότι ο αγώνας που θα δώσει με τα κύματα της θάλασσας αλλά και με τους 

πειρασμούς, είναι αγώνας ζωής και θανάτου. Ο ποιητής φροντίζοντας να μας δείξει ότι ο Κρητικός αγαπά 

υπέρμετρα την κόρη, ενισχύει την αξία της προσπάθειας του ήρωά του και παράλληλα καθιστά πιο τραγική 

των απώλεια που αισθάνεται ο ήρωας όταν στο τέλος αποτυγχάνει. 

Φάρη στην προληπτική αυτή αφήγηση ο αναγνώστης κατανοεί στην πορεία του ποιήματος ότι ο Κρητικός 

πάλεψε με τους πειρασμούς με όλη τη δύναμη της ψυχής του και αντιστάθηκε στο θελκτικό κάλεσμα της θεϊκής 

μορφής και του γλυκύτατου ήχου όσο περισσότερο μπορούσε. Ο θάνατος της κόρης επήλθε ύστερα από μια 

υπεράνθρωπη προσπάθεια του ήρωα και ο πόνος που του προκάλεσε ήταν αντίστοιχος της τεράστιας 

προσπάθειας που κατέβαλε να τη σώσει. Διαβάζοντας, επομένως, στην αρχή του ποιήματος την πρόθεση του 

Κρητικού να συνεχίσει να αναζητά την αγαπημένη του ακόμη και μετά το θάνατο του σώματός του, 

περιμένουμε ότι στα πλαίσια του ναυαγίου θα κάνει πραγματικά ό,τι μπορεί για να διαφυλάξει την αγαπημένη 

του και κατανοούμε ότι η απώλειά της θα έχει υψηλό κόστος για τον ήρωα. Ο ποιητής, λοιπόν, με το να δηλώνει 

την ένταση της αγάπης που αισθάνεται ο ήρωας για την κόρη, τονίζει έμμεσα την ένταση των πειρασμών που 

αντιμετώπισε ο ήρωας και κατόρθωσαν να τον κάμψουν. Ένας άνθρωπος που νιώθει μια τόσο δυνατή αγάπη δε 

θα έχανε το σθένος του παρά μόνο αν ερχόταν αντιμέτωπος με πραγματικά πολύ δυνατές δοκιμασίες. 

Δεν πρέπει να μας διαφεύγει άλλωστε ότι ο ήρωας προχωρά στην προληπτική αυτή αφήγηση αμέσως μόλις 

αναφέρεται στο θάνατο της κόρης. Η αφήγησή του αυτή έρχεται επομένως και ως ένα είδος απολογίας του 

ήρωα, ο οποίος θέλει να διαβεβαιώσει τους ακροατές της ιστορίας του ότι η κόρη που πέθανε ήταν και είναι η 

αγάπη της ζωής του και ότι ο θάνατός της του προκάλεσε έναν πόνο που δεν βρήκε ποτέ του παρηγοριά. Ο 

ήρωας κατανοεί ότι ο θάνατος της κόρης τον βαραίνει και γι’ αυτό ο ποιητής θα φροντίσει να παρουσιάσει με 

τον πλέον εντυπωσιακό τρόπο την ένταση των δοκιμασιών που ο ήρωας κλήθηκε να αντιμετωπίσει. 

 

2.Ποια συναισθήματα γεννά στον αφηγητή - ήρωα η Υεγγαροντυμένη; 

Η εμφάνιση της Υεγγαροντυμένης αφήνει κατάπληκτο τον Κρητικό, ο οποίος έχοντας ήδη απορήσει από τη 

γαλήνη που ξαφνικά επικράτησε στη φύση «Κάτι κρυφό μυστήριο ἐστένεψε τή φύση», εντυπωσιάζεται από τη 

μοναδική ομορφιά της γυναικείας μορφής «Ἔτρεμε τό δροσάτο φῶς στή θεϊκιά θωριά της» κι από την 

πρωτόφαντη δύναμή της που κατορθώνει μ’ ευκολία να επιβληθεί στη φύση «Κί ἔδειξε πάσαν ὀμορφιά και 

πάσαν καλοσύνη. / Σότε ἀπό φῶς μεσημερνό ἡ νύχτα πλημμυρίζει». Η παρουσία μιας γυναίκας που μπορεί να 

στέκεται πάνω στο νερό χωρίς η επιφάνειά του να υποχωρεί στο ελάχιστο και η μοναδική ομορφιά της οποίας 

συνδυάζεται με άπειρη καλοσύνη και ταπεινοσύνη, συναρπάζει τον ήρωα που αδυνατεί να εξηγήσει το εξαίσιο 

αυτό θέαμα. Σον εντυπωσιάζει μάλιστα ακόμη περισσότερο το γεγονός ότι η μορφή αυτή στρέφεται σ’ εκείνον 

σα να υπάρχει μεταξύ τους μια μαγνητική σχέση «Σέλος σ’ ἐμέ πού βρίσκομουν ὀμπρός της μές στά ρεῖθρα, / 

Καταπώς στέκει στο Βοριά ἡ πετροκαλαμίθρα / Ὄχι στήν κόρη, ἀλλά σ’ ἐμέ τήν κεφαλή της κλίνει». Η αίσθηση 

ότι η υπέροχη αυτή γυναίκα δείχνει ένα ξεχωριστό ενδιαφέρον για εκείνον δημιουργεί μεγάλη συναισθηματική 

ένταση στον Κρητικό που δεν μπορεί να απομακρύνει το βλέμμα του και τη σκέψη του απ’ αυτήν «Σήν κοίταζα 

ο βαριόμοιρος, μ’ ἐκοίταζε κι ἐκείνη». Ο ποιητής εδώ, γνωρίζοντας την ιδιαιτερότητα της ανθρώπινης 

ψυχολογίας, βάζει τη Υεγγαροντυμένη να προσηλώνεται στον Κρητικό μιας και ο έρωτας για να γεννηθεί 

ισχυρός χρειάζεται την αίσθηση της αμοιβαιότητας. Ο Κρητικός έχει εκπλαγεί από την ομορφιά της θεϊκής 

μορφής, αλλά αυτό δε θα επαρκούσε για να τη νιώσει κοντά στην ψυχή του, χρειάζεται και η αίσθηση ότι η 

γυναίκα αυτή νοιάζεται κι ενδιαφέρεται για εκείνον για να ευοδωθεί η δημιουργία εντονότερων 
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συναισθημάτων. Η Υεγγαροντυμένη, άλλωστε, αποτελεί μία από τις δοκιμασίες του Κρητικού, γι’ αυτό και ο 

ποιητής φροντίζει να τις προσφέρει όλα τα στοιχεία εκείνα που θα μπορούσαν να δελεάσουν τον ήρωά του. 

Ο Κρητικός όχι μόνο εντυπωσιάζεται από την ομορφιά της Υεγγαροντυμένης, αλλά αισθάνεται κιόλας ότι η 

μορφή της του είναι οικεία από το παρελθόν κι επιχειρεί να ανακαλέσει στη μνήμη του την αρχή της 

οικειότητας αυτής. Οι πιθανές επιλογές που προβάλλει ο ήρωας, αναφέρονται σε τρεις σημαντικούς τομείς της 

ζωής του: τη θρησκεία, τον έρωτα και τη μητρική αγάπη. «Ἔλεγα πώς τήν εἶχα ἰδεῖ πολύ καιρόν ὀπίσω, / Κάν σέ 

ναό ζωγραφιστή μέ θαυμασμό περίσσο, / Κάνε τήν εἶχε ἐρωτικά ποιήσει ὁ λογισμός μου, / Κάν τ’ ὄνειρο, ὅταν μ’ 

ἔθρεφε τό γάλα τῆς μητρός μου.» Η Υεγγαροντυμένη έρχεται να καλύψει κάθε ανάγκη του ήρωα και να 

απαντήσει σε κάθε αναζήτηση της ψυχής του είτε πρόκειται για την ανάγκη της πίστης είτε για την ερωτική 

έλξη είτε και για τη βαθύτερη εκείνη ανάγκη της μητρικής παρουσίας. 

Ο Κρητικός αισθάνεται ήδη δυνατή έλξη για τη Υεγγαροντυμένη, συγκλονίζεται όμως όταν συνειδητοποιεί ότι 

η θεϊκή αυτή γυναίκα είναι σε θέση να διαβάσει τους πόνους της ψυχής του και μπορεί να νιώσει τους καημούς 

του χωρίς εκείνος να χρειάζεται να της πεί τίποτα. «Κι ἔνιωθα πώς μοῦ διάβαζε καλύτερα τό νοῦ μου / Πάρεξ ἄν 

ἤθελε τῆς πῶ μέ θλίψη τοῦ χειλιοῦ μου.» Μπροστά σε αυτό το επίπεδο κατανόησης και αποδοχής ο Κρητικός 

λυγίζει κι αρχίζει να κλαίει, όχι γιατί λυπόταν, αλλά γιατί ένιωθε βαθύτατα συγκλονισμένος από το γεγονός 

ότι η θεϊκή γυναίκα μπορούσε να εισχωρήσει στην ψυχή του και να γνωρίσει κάθε μύχια σκέψη του «Βρύση 

ἔγινε τό μάτι μου κι ὀμπρός του δέν ἐθώρα, / Κι ἔχασα αὐτό τό θεϊκό πρόσωπο γιά πολλή ὥρα / Γιατί ἄκουγα τά 

μάτια της μέσα στα σωθικά μου». Η Υεγγαροντυμένη αναδεικνύεται πλέον στην ιδανική γυναίκα – σύντροφο 

και κερδίζει τον έρωτα του Κρητικού, ο οποίος βρίσκει στο πρόσωπό της όλα όσα μπορούσε να ζητήσει. Η 

διείσδυση στην ψυχή του Κρητικού επιτρέπει στη Υεγγαροντυμένη να επηρεάσει καταλυτικά τον ήρωα και να 

συμβάλει έτσι στη ριζική αλλαγή της προσωπικότητάς του. 

Ο ήρωας αισθάνεται έλξη, έρωτα και θαυμασμό για τη θεϊκή γυναίκα, αλλά δεν ξεχνά την αγαπημένη του γι’ 

αυτό και ζητά τη βοήθειά της για να καταφέρει να τη σώσει «Βόηθα, Θεά, τό τρυφερό κλωνάρι μόνο νά ‘χω». Η 

Υεγγαροντυμένη μπροστά σε αυτή την παράκληση θα υποχωρήσει και θα φύγει, αναγνωρίζοντας τη μεγάλη 

αγάπη του Κρητικού για την κόρη κι αποδεχόμενη έτσι την αδυναμία της να τον απομακρύνει από το στόχο του 

να σώσει την αρραβωνιαστικιά του «Ἔχαμογέλασε γλυκά στόν πόνο τῆς ψυχῆς μου, / Κι ἐδάκρυσαν τά μάτια 

της, κι ἐμοιαζαν τῆς καλῆς μου / Ἐχάθη, ἀλιά μου! ἀλλ’ ἄκουσα τοῦ δάκρυου της ραντίδα». Η Υεγγαροντυμένη 

υποχωρεί, και ο Κρητικός που έχει από την αρχή θεωρήσει ως θετική για εκείνον τη θεϊκή μορφή αδυνατεί να 

αντιληφθεί τους αρνητικούς της σκοπούς. Ο Κρητικός εκλαμβάνει το δάκρυ της ως έκφραση συμπάθειας και 

κατανόησης, βλέποντας μάλιστα στο πρόσωπό της την καλή του. Η Υεγγαροντυμένη όμως εξαρχής έχει 

παρουσιαστεί με σκοπό να πλανέψει τον ήρωα και δεν αποτελεί ένα θετικό πρόσωπο. Με τον ίδιο τρόπο ο 

Κρητικός δε θα καταφέρει να αντιληφθεί την αρνητική λειτουργία του γλυκύτατου ήχου και θα καμφθεί εξίσου 

κι από το δεύτερο πειρασμό. 

Ο Κρητικός έχοντας ξεγελαστεί από τη Υεγγαροντυμένη κι έχοντας αισθανθεί πολύ μεγάλη αγάπη και 

θαυμασμό για εκείνη, θα μπει σε μια διαδικασία αλλαγής εξαιτίας της. «Ἐγώ ἀπό κείνη τή στιγμή δέν έχω πλιά 

τό χέρι, / Π’ ἀγνάντευεν Ἀγαρηνό κι ἐγύρευε μαχαίρι». Ο Κρητικός έχοντας έρθει σ’ επαφή με τη μοναδική 

δύναμη της Υεγγαροντυμένης κι έχοντας αισθανθεί στην ψυχή του τη λυτρωτική δράση της κατανόησης και 

της αποδοχής που του χάρισε η θεϊκή μορφή, αποβάλλει τα αρνητικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του 

κι επιχειρεί μια ριζική αναμόρφωση στη ζωή του. Σο γεγονός ότι ο ήρωας δεν κατόρθωσε να αντιληφθεί την 

αρνητική προδιάθεση της θεϊκής μορφής, δεν αναιρεί την αλήθεια των συναισθημάτων του και την ουσιαστική 

επίδραση που είχε η Υεγγαροντυμένη στην ψυχή του. 

Η Υεγγαροντυμένη αποτέλεσε την πρώτη δοκιμασία – πειρασμό που αντιμετώπισε ο ήρωας, κι ενώ επιχείρησε 

να τον πλανέψει για να τον απομακρύνει από το στόχο του, τελικά εκείνο που κατόρθωσε ήταν να συμβάλει 

στη θετική αλλαγή του ήρωα.  

 

3. Ποια στοιχεία προσδίδουν αφηγηματικό χαρακτήρα στο ποίημα; 

Ο Κρητικός ξεκινά μ’ ένα ρήμα σε χρόνο παρατατικό (ἐκοίταα) δίνοντας από την αρχή την αίσθηση ότι όσα θα 

ειπωθούν έχουν ήδη συμβεί στο παρελθόν και κάποιος μας τα διηγείται. Έπειτα, ο ήρωας του ποιήματος ζητά 

να τον πιστέψουν για όσα θα πει και μάλιστα ορκίζεται για την αλήθεια της ιστορίας του (Πιστέψετε π’ ὅ,τι θα 
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πῶ εἶν’ ἀκριβή ἀλήθεια...) γεγονός που αν συνδυαστεί με την πληροφορία που μας δίνει στη συνέχεια ότι τώρα 

πια ζητιανεύει από τους διαβάτες, τότε μπορούμε να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι ο ήρωας αφηγείται την 

ιστορία αυτή στα πλαίσια της επαιτείας του. Μέσα από τον όρκο του ήρωα άλλωστε μαθαίνουμε ότι η 

αγαπημένη του έχει ήδη χαθεί, οπότε γίνεται σαφές από την αρχή κιόλας ότι ο ήρωας διηγείται την ιστορία του 

σ’ ένα μεταγενέστερο χρονικό σημείο όταν όλα έχουν ήδη τελειώσει. 

Η ιστορία του Κρητικού επομένως μας δίνεται σε πρωτοπρόσωπη αφήγηση από τον ίδιο τον ήρωα που έχοντας 

ήδη βιώσει τις σημαντικές αυτές περιπέτειες έχει αφήσει τον αγωνιστικό του χαρακτήρα κι έχει καταφύγει στην 

επαιτεία. Ο ήρωας φροντίζει να μας δώσει με πρόδρομες αφηγήσεις αλλά και με αναδρομές στο παρελθόν όλα 

τα στοιχεία της ιστορίας του από την εποχή που ζούσε στην Κρήτη μέχρι το άδοξο παρόν του που τον βρίσκει να 

ζητιανεύει στους δρόμους μιας πόλης που δεν κατονομάζεται. Η τεχνική που ακολουθεί ο ποιητής με τις 

διαρκείς αναχρονίες στην αφήγηση είναι ιδανική για τη διατήρηση του ενδιαφέροντος των αναγνωστών και 

φυσικά είναι παρμένη από τα αφηγηματικά κείμενα τα οποία αποφεύγουν να δίνουν τα γεγονότα μιας ιστορίας 

με τη σειρά που έγιναν ώστε να μην κουράζουν τους αναγνώστες. 

Σον αφηγηματικό χαρακτήρα του ποιήματος ενισχύει και η ύπαρξη περιστατικών που συνθέτουν την πλοκή της 

ιστορίας και ξεδιπλώνουν την πορεία που ακολούθησε η αλλαγή του ήρωα. Σο ναυάγιο, η εμφάνιση της 

Υεγγαροντυμένης, ο γλυκύτατος ήχος και η απώλεια της κόρης, αποτελούν τα βασικά επεισόδια που συνθέτουν 

την εξέλιξη της ιστορίας και στηρίζουν την αφηγηματική πράξη. 

Ενδιαφέρουσα, παράλληλα, είναι η συσχέτιση που επιδιώκει και επιτυγχάνει ο ποιητής με τον Ερωτόκριτο του 

Κορνάρου. Ο ολωμός μιμείται τη στιχουργία του Ερωτόκριτου χρησιμοποιώντας το ίδιο μέτρο αλλά και τον ίδιο 

τρόπο ομοιοκαταληξίας (ζευγαρωτή), δημιουργώντας μάλιστα επιπλέον δεσμούς με το αφηγηματικό αυτό 

αριστούργημα της κρητικής λογοτεχνίας μέσω του περιπετειώδους χαρακτήρα της δικής του αφήγησης. Ο 

Κρητικός αν και κατά πολύ συντομότερος από τον Ερωτόκριτο, διαθέτει εντούτοις αρκετά στοιχεία περιπέτειας, 

καθιστώντας σαφή την προσπάθεια του ολωμού να τιμήσει το έργο του Κορνάρου. 

 

4.Πώς λειτουργεί ο όρκος στο ποίημα (στ. 2-4 του 2ου μέρους); 

Μά τές πολλές λαβωματιές που μὄφαγαν τά στήθια, 

Μά τούς συντρόφους πὄπεσαν στην Κρήτη πολεμώντας, 

Μά τήν ψυχή πού μ’ ἔκαψε τον κόσμο ἀπαρατώντας. 

 

Ο Κρητικός αισθάνεται την ανάγκη να ορκιστεί προκειμένου να τον πιστέψουν όσοι ακούν την ιστορία του, κι 

αυτό γιατί όσα πρόκειται να διηγηθεί είναι τόσο εκπληκτικά που δύσκολα θα γίνουν πιστευτά. Πέρα από το 

ναυάγιο, το οποίο δεν αποτελεί κάτι το ασυνήθιστο, τόσο η εμφάνιση της Υεγγαροντυμένης όσο και ο 

γλυκύτατος ήχος ξεπερνούν κατά πολύ τα πλαίσια του εφικτού κι αυτό οδηγεί κατ’ ανάγκη στη δυσπιστία των 

ακροατών. Για να μπορέσει όμως να λειτουργήσει η ιστορία του Κρητικού, για να μπορέσει δηλαδή να φανεί ο 

αγώνας που έδωσε για τη σωτηρία της αγαπημένης του και να γίνουν κατανοητοί οι λόγοι που τον οδήγησαν 

στην αποτυχία της προσπάθειάς του, πρέπει να γίνουν πιστευτές οι δοκιμασίες που πέρασε ο ήρωας. 

Ο όρκος, επομένως, είναι σημαντικός υπό την έννοια ότι η ιστορία που θα ακολουθήσει έχει νόημα μόνο αν 

γίνει πιστευτή όπως ακριβώς θα την αφηγηθεί ο ήρωας. Παράλληλα, μέσα από τον όρκο παίρνουμε ουσιώδεις 

πληροφορίες για τον ήρωα που ορκίζεται σε όσα θεωρεί απολύτως σημαντικά για τον ίδιο. Ορκίζεται, λοιπόν, ο 

Κρητικός στις λαβωματιές του αλλά και στους συντρόφους του που έχουν ήδη σκοτωθεί στην Κρήτη, γεγονός 

που αποκαλύπτει την έντονα αγωνιστική φύση του ήρωα, ο οποίος, όπως και σύντροφοί του, έχει αφιερώσει τη 

ζωή του στην απελευθέρωση της πατρίδας του. Η ταυτότητα του αγωνιστή θα ανατραπεί στην πορεία κι ο 

όρκος αυτός κάνει ακόμη πιο αισθητή την αλλαγή που θα επέλθει στον ήρωα ύστερα από την εμφάνιση της 

Υεγγαροντυμένης αλλά κι ύστερα από τη συνολική περιπέτεια που θα ζήσει. Επιπλέον, ο ήρωας ορκίζεται στην 

αγαπημένη του που πέθανε κι η απώλεια αυτή τον συγκλόνισε. Η αξία αυτής της αναφοράς είναι ιδιαίτερα 

σημαντική καθώς ήδη από τη στιγμή του όρκου μαθαίνουμε ότι η κοπέλα δε θα επιζήσει του ναυαγίου και 

παράλληλα γίνεται σαφές ότι ο ήρωας αφηγείται την ιστορία του σε κάποια μεταγενέστερη χρονική στιγμή, 

όταν πια όλα έχουν τελειώσει και οι μεγάλες αλλαγές στη ζωή του έχουν συντελεστεί. Ο όρκος επομένως 

αποκαλύπτει τον αφηγηματικό χαρακτήρα του ποιήματος και τονίζει με εμφατικό τρόπο το ποιόν του ήρωα 
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προτού βιώσει την απώλεια και φυσικά διατυπώνει την καταλυτική επίδραση που είχε στην ψυχολογία του 

ήρωα ο χαμός της κόρης. 

 

5.τους στίχους 7-14 (2ο μέρος) η φύση συνενώνεται με το πνεύμα. Πώς επιτυγχάνεται αυτό; 

το σημείο αυτό ο ολωμός παρουσιάζει με μια πρόδρομη αφήγηση τον Κρητικό να αναζητά την αγαπημένη 

του ακόμη και στη μετά θάνατο ύπαρξη των ανθρώπων, όπου δεν υπάρχει παρά μόνο η άυλη πνευματική τους 

παρουσία. Ο Κρητικός μεταθέτει τα συναισθήματα αγάπης και τον έρωτα που νιώθει για την κόρη σε μια 

διάσταση διαφορετική, στην οποία κυριαρχεί η πνευματικότητα και όπου μια ερωτική συνύπαρξη δεν μπορεί να 

υπάρξει. Ο ήρωας βιώνει τόσο έντονα τον έρωτά του για την κοπέλα, ώστε θεωρεί βέβαιο πως ακόμη κι όταν θα 

έχει πεθάνει θα συνεχίσει να την επιθυμεί και να την αποζητά, αναιρώντας έτσι τη διαφορά που υπάρχει 

ανάμεσα στην ύπαρξη των ζωντανών και στην ύπαρξη των νεκρών. Με τη δύναμη αυτή του συναισθήματος του 

Κρητικού, η φύση, η κατάσταση της ζωής που διαθέτει όλη την ομορφιά που της χαρίζει η προσωρινότητά της, 

συνενώνεται με το πνεύμα, με την κατάσταση στην οποία περιέρχονται οι άνθρωποι όταν αποχωριστούν πια 

από το θνητό τους σώμα. Ο ήρωας του ποιήματος περνά από το εφήμερο και το πρόσκαιρα εφικτό στο αιώνιο 

της πνευματικής υπόστασης, με αφορμή ένα συναίσθημα που θα έπρεπε να παύει με το τέλος της ζωής. Ο 

Κρητικός ξεπερνά τα όρια της θνητής του ύπαρξης και συνεχίζει μια διαχρονική πορεία αναζήτησης της 

αγαπημένης του που τον οδηγεί μέχρι την αιώνια ύπαρξη. Μια ύπαρξη, όμως, διαφορετική και αποδεσμευμένη 

από τα ανθρώπινα πάθη και συναισθήματα, μια ύπαρξη που συνίσταται στην ελευθερία του πνεύματος, το 

οποίο έχει πια αποβάλει κάθε τι που το κρατούσε δέσμιο του σώματος. 

Ο ολωμός, επομένως, στη σύνθεσή του αυτή συνενώνει τη φύση, την αμιγώς θνητή ύπαρξη, με το πνεύμα, με 

την άυλη, δηλαδή, κι ελεύθερη από τα θνητά συναισθήματα ύπαρξη, μέσω της αγάπης του Κρητικού για την 

αρραβωνιαστικιά του. Σο γεγονός ότι ο ήρωας του ποιήματος αναζητά την αγαπημένη του στην κοιλάδα 

Ιωσαφάτ, στο χώρο όπου γίνεται η Σελική Κρίση, δείχνει αφενός την ένταση των συναισθημάτων του κι 

αφετέρου τη διάθεση του ποιητή να ενώσει το πνεύμα με τη φύση για να μπορέσει να εκφράσει με το 

σαφέστερο δυνατό τρόπο ότι ο ήρωάς του είναι απόλυτα αφοσιωμένος στην αγαπημένη του, στοιχείο που 

εξυπηρετεί την κατανόηση του ποιήματος, καθώς βοηθά τον αναγνώστη να αντιληφθεί το υπεράνθρωπο 

μέγεθος των δοκιμασιών που θα απαιτηθούν για να κάμψουν τη θέληση του Κρητικού. 

 

6.Σι δηλώνει η επανάληψη της έννοιας «ησυχία» στο στίχο: «Ησύχασε και έγινε όλο ησυχία και πάστρα» 

(στ. 3 του 3ου μέρους); 

Η επανάληψη στα λογοτεχνικά κείμενα λειτουργεί ως τρόπος έμφασης κι αυτό ακριβώς επιθυμεί να πετύχει ο 

ποιητής, επιχειρεί δηλαδή να δώσει με τη μεγαλύτερη δυνατή έμφαση την αίσθηση της ησυχίας που προέκυψε 

αμέσως μετά την καταιγίδα. Οι βροντές και η τρικυμία της θάλασσας σταματούν απότομα και τα πάντα 

ησυχάζουν, καθώς η δύναμη που επιβάλλεται στη φύση είναι πανίσχυρη. Ο ποιητής θέλει να περάσει στον 

αναγνώστη την αίσθηση ότι το ημέρωμα της φύσης έγινε εντελώς ξαφνικά, χωρίς να υπάρξει κάποιο 

μεταβατικό διάστημα σταδιακής αποκλιμάκωσης της καταιγίδας. Η Υεγγαροντυμένη που σύντομα θα 

εμφανιστεί ασκεί στη φύση ένα μοναδικό έλεγχο και ο ποιητής επιχειρεί να το εκφράσει αυτό όσο γίνεται πιο 

έντονα, γι’ αυτό και θέλει να δείξει με σαφή τρόπο ότι παντού επικράτησε μια απόλυτη ησυχία, μέσα σε 

ελάχιστες στιγμές. Με την έκφραση επομένως της ησυχίας που επικράτησε στη φύση ο ποιητής κατορθώνει να 

προετοιμάσει τον αναγνώστη για την εμφάνιση μιας ιδιαίτερα δυνατής παρουσίας. Όσο πιο θαυμαστός είναι ο 

τρόπος που αντιδρά η φύση τόσο πιο εντυπωσιακή παρουσιάζεται η θεϊκή Υεγγαροντυμένη που κατορθώνει να 

επιβάλλεται με τέτοια ένταση στη φύση, όπως και στους ανθρώπους, γύρω της. 

 

7.Να αναζητήσετε τις αντιθέσεις που υπάρχουν στο ποίημα (π.χ. φως - σκοτάδι) και να σχολιάσετε τη 

λειτουργία τους. 

Ο Κρητικός αποτελεί μία ποιητική σύνθεση που σε μεγάλο βαθμό στηρίζεται στις αντιθέσεις, καθώς ο ποιητής 

φροντίζει να δημιουργήσει ένα εφιαλτικό παρόν για τον ήρωα μόνο και μόνο για να τον δελεάσει με 

εξιδανικευμένους πειρασμούς, ενώ παράλληλα το παρελθόν του βρίσκεται σε έντονη αντίθεση με το μέλλον 

του μιας και ο ήρωας υπό το βάρος των μεγάλων απωλειών που θα σημαδέψουν τη ζωή του θα αφήσει κατά 
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μέρους τη δυναμική φύση του πολεμιστή και θα γίνει ένας αδύναμος επαίτης. 

Ἐκοίταα, κι ἤτανε μακριά ἀκόμη τ’ ἀκρογιάλι∙ 

Ο ήρωας βρίσκεται ναυαγός στο έλεος μια τρομερής θαλασσοταραχής και η μόνη του ελπίδα, η στεριά, είναι 

ακόμη μακριά. Η πρώτη αυτή αντίθεση ανάμεσα στη θάλασσα που εδώ συμβολίζει τον κίνδυνο και στη στεριά 

που εκπροσωπεί τη σωτηρία, οριοθετεί το πλαίσιο του δράματος που θα ακολουθήσει. Ο ήρωας είναι 

παγιδευμένος και ο ποιητής θα δοκιμάσει τη δύναμή του βάζοντάς τον να παλέψει για τη ζωή του κολυμπώντας 

και παράλληλα αψηφώντας τους πειρασμούς που θα τον καλέσουν σε μια άνευ όρων παράδοση, που θα 

σημάνει βέβαια και το θάνατό του. Ο Κρητικός για να φτάσει στη στεριά και άρα στη σωτηρία θα πρέπει όχι 

μόνο να παλέψει για τον εαυτό του αλλά και για την αγαπημένη του, η ζωή της οποίας βρίσκεται στα χέρια του. 

Οι πειρασμοί που θα κληθεί να αντιμετωπίσει θα δοκιμάσουν την ψυχική του δύναμη και την αφοσίωσή του 

στην αρραβωνιαστικιά του κι επιπλέον θα θέσουν σε κρίση την ως τώρα ζωή του καθώς ο ήρωας θα πρέπει να 

βρει λόγους για να ζήσει ώστε να μην παραδοθεί στο μαγευτικό κάλεσμα της θεϊκής Υεγγαροντυμένης ή στη 

σαγηνευτική επίδραση του γλυκύτατου ήχου, που θα επιχειρήσουν να κάμψουν τη θέλησή του να συνεχίσει να 

παλεύει με τα κύματα. 

Ἀστροπελέκι μου καλό, για ξαναφέξε πάλι! 

Σο σκοτάδι δεν επιτρέπει στον Κρητικό να δει που βρίσκεται κι αυτό ενισχύει το φόβο του. Σο φως συμβολίζει τη 

γνώση και τη δυνατότητα του ήρωα να σωθεί ενώ το σκοτάδι την άγνοια και τον έντονο κίνδυνο που διατρέχει ο 

ήρωας. Η αντίθεση ανάμεσα στο φως και το σκοτάδι είναι παρούσα και στην εμφάνιση της Υεγγαροντυμένης, 

αλλά εκεί έχει διαφορετική λειτουργία. 

Και σχίζω δρόμο και τς ἀχνούς ἀναστημένους κράζω 

Ο ήρωας αναζητά την αγαπημένη του ανάμεσα στους πρόσφατα αναστημένους ανθρώπους, σε μια πρόδρομη 

αφήγηση που βασίζεται στην αντίθεση ανάμεσα στη ζωή και το θάνατο. Ο ήρωας φτάνει τη σκέψη του σ’ αυτό 

το μελλοντικό σημείο αμέσως μόλις αναφέρεται στο θάνατο της αγαπημένης του: Μα την ψυχή που μ’ ἔκαψε 

τον κόσμο ἀπαρατώντας. Ο θάνατος της αρραβωνιαστικιάς του τον πληγώνει τόσο πολύ που χωρίς καμία 

λογική εξήγηση, ο ήρωας περνά την αφήγησή του στη στιγμή της έσχατης κρίσης, όταν οι νεκροί θα έχουν 

αναστηθεί και συνεχίζει ακόμη και τότε να αναζητά την αγαπημένη του. Η δήλωσή αυτή του Κρητικού, ότι θα 

συνεχίσει να αγαπά και να αποζητά ακόμη και μετά το θάνατό του την αγαπημένη του, έρχεται να μας δείξει 

πόσο μεγάλη ήταν η αγάπη που είχε για την αρραβωνιαστικιά του και πόσο σημαντικό ήταν για εκείνον να 

κατορθώσει να τη σώσει την κρίσιμη στιγμή του ναυαγίου. Παράλληλα, η πρόδρομη αυτή αφήγηση έρχεται να 

μας εξηγήσει εκ των προτέρων πώς ο Κρητικός θα κατορθώσει να αντισταθεί στο κάλεσμα της 

Υεγγαροντυμένης. 

Κι ἡ θάλασσα, που σκίρτησε σαν το χοχλό που βράζει, 

Ἡσύχασε και ἔγινε όλο ἡσυχία και πάστρα. 

Η αντίθεση ανάμεσα στην ταραχή που επικρατούσε στη φύση λόγω της καταιγίδας και της θαλασσοταραχής 

και στην ηρεμία που ξαφνικά επέρχεται παντού, λειτουργεί ως εμφατικό στοιχείο για την εμφάνιση της 

Υεγγαροντυμένης. Η φύση ησυχάζει και στολίζεται με κάθε δυνατή ομορφιά, γεγονός που οφείλεται 

αποκλειστικά στην επικείμενη εμφάνιση της θεϊκής μορφής. Ο ποιητής θέλει με κάθε τρόπο να αναδείξει τη 

δύναμη και την ιδιαιτερότητα της μορφής που θα εμφανιστεί μέσα από το φως του φεγγαριού, γι’ αυτό και μας 

προετοιμάζει με την ξαφνική μεταβολή στο φυσικό περιβάλλον για την παρουσίαση μιας δύναμης που ξεπερνά 

την ανθρώπινη λογική. 

τα μάτια της τα ὁλόμαυρα και στα χρυσά μαλλιά της. 

Ο ποιητής επιθυμεί να παρουσιάσει με έμφαση την ιδιαίτερη παρουσία της Υεγγαροντυμένης, γι’ αυτό πέρα 

από τη δύναμη που έχει να επιβάλλεται στη φύση γύρω της και πέρα από το γεγονός ότι έχει θεϊκή μορφή, μας 

δίνει και με μια αντίθεση στην εμφάνισή της, το πόσο ξεχωριστή ήταν. Η Υεγγαροντυμένη έχει ολόμαυρα μάτια 

αλλά μαλλιά χρυσά, ολόξανθα. κοτεινά μάτια αλλά φωτεινά μαλλιά, θετικό παρουσιαστικό αλλά 

αδιευκρίνιστες προθέσεις. Μιας και τα μάτια είναι το κατεξοχήν σημείο έκφρασης της ψυχής του ατόμου, ο 

τρόπος με τον οποίο μας παρουσιάζει ο ποιητής τη Υεγγαροντυμένη δημιουργεί ερωτήματα για το κατά πόσο η 

θεϊκή αυτή μορφή έχει καλές προθέσεις απέναντι στον ήρωα. Παρουσιάζεται μπροστά του με όλη της την 

ομορφιά, αλλά στην πραγματικότητα ο σκοπός της είναι να τον πλανέψει και να τον απομακρύνει από το 
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βασικό του στόχο να σώσει την αγαπημένη του. Η παρουσία της Υεγγαροντυμένης είναι επιφανειακά μόνο 

θετική για τον ήρωα. 

Σότε ἀπό φῶς μεσημερνό ἡ νύχτα πλημμυρίζει. 

Η Υεγγαροντυμένη εκπέμπει τόσο έντονο φως ώστε κατορθώνει να φωτίσει το χώρο γύρω της και να 

υπερνικήσει ακόμη και το σκοτάδι της νύχτας. Η αντίθεση ανάμεσα στο σκοτάδι και το φως, εδώ λειτουργεί ως 

μέσο κατάδειξης της δύναμης της Υεγγαροντυμένης, η οποία παρουσιάζεται από τον ποιητή να διαθέτει μια 

σχεδόν θεϊκή δύναμη. Κι ενώ το φως είναι συσχετισμένο με θετικές καταστάσεις, η Υεγγαροντυμένη έχει ένα 

διττό ρόλο να επιτελέσει. Από τη μία με τη συγκλονιστική επίδραση που θα ασκήσει στην ψυχή του Κρητικού 

θα τον ωθήσει σε μια ριζική αλλαγή της προσωπικότητάς του, από την άλλη όμως βρίσκεται εκεί με σκοπό να 

δοκιμάσει την ψυχική του δύναμη και να προσπαθήσει να κάμψει τη θέλησή του να παλέψει για τη σωτηρία της 

αγαπημένης του. Ο ποιητής πάντως δε θα συσχετίσει άμεσα τη Υεγγαροντυμένη με το θάνατο της αγαπημένης 

του Κρητικού, καθώς μετά την αποχώρησή της θα παρουσιάσει ακόμη έναν πειρασμό – δοκιμασία στον ήρωά 

του, αφήνοντάς μας να συνδέσουμε το χαμό της κόρης με την επίδραση του δεύτερου πειρασμού. 

Φαρά δεν τοῦ ‘ναι ο πόλεμος∙ τ’ ἁπλώνω του διαβάτη 

Ο Κρητικός μετά την απώλεια των δικών του και της αγαπημένης του και το κυριότερο μετά την καταλυτική 

επίδραση της Υεγγαροντυμένης, αποβάλει την πολεμοχαρή του διάθεση και καταλήγει στην επαιτεία. Η 

αντίθεση ανάμεσα στην προηγούμενη κατάστασή του και στην παρούσα διαβίωσή του, δείχνει με έντονο τρόπο 

τη μεταβολή που επήλθε στη ζωή του ήρωα μετά τη σύντομη επαφή του με τη Υεγγαροντυμένη. Η θεϊκή αυτή 

γυναίκα που συγκέντρωνε όλα τα χαρίσματα και μπορούσε να δει βαθιά στην ψυχή του ήρωα, επηρεάζει 

αποφασιστικά την εξέλιξη του ήρωα και τον απομακρύνει από τη βιαιότητα του παρελθόντος. Ο ήρωας 

προχωρά σε μια πιο ηθική αντιμετώπιση της ζωής και απομακρύνεται από τις πολεμικές δραστηριότητες. 

Με μια διαφορετική ανάγνωση βέβαια η αντίθεση που παρουσιάζεται στη ζωή του ήρωα μπορεί να θεωρηθεί 

αρνητική, καθώς ο ήρωας έχασε την αγωνιστικότητά του και στο νέο τόπο που έφτασε μετά το ναυάγιο 

κατέληξε να ζητιανεύει. Η αδυναμία του να ξεπεράσει τις απώλειες του παρελθόντος τον αδρανοποιεί και τον 

ωθεί σε μια παρασιτική διαβίωση που δεν τον τιμά. 

Μάχη στενή με τους πολλούς ὀλίγα παλληκάρια. 

Ο ήρωας που τώρα ζει με τον εφιάλτη του ναυαγίου και που δεν μπορεί να ξεπεράσει το γεγονός ότι δεν 

κατόρθωσε να σώσει την αγαπημένη του, κάποτε υπήρξε ένας δυναμικός πολεμιστής που δε δίσταζε μαζί με 

λίγους συμπολεμιστές να αντιμετωπίσει πολλαπλάσιους εχθρούς. Με την αντίθεση αυτή ανάμεσα στη 

δυναμικότητα του παρελθόντος και την αδυναμία του παρόντος, ο ποιητής κάνει πιο έντονη την πτώση του 

ήρωα αλλά και την αλλαγή που έχει επέλθει στο ήθος του. Ο ήρωας του παρελθόντος δε θέλει ή δεν μπορεί 

πλέον να αγωνιστεί. 

Σην ἀπιθώνω με χαρά, κι ἤτανε πεθαμένη. 

Ο Κρητικός αφού πάλεψε με τα κύματα, με τον πόθο του για τη Υεγγαροντυμένη και με το σαγηνευτικό ήχο 

που τον γύρισε στην ιδανική ζωή του παρελθόντος, φτάνει στην ακρογιαλιά ευτυχισμένος που κατόρθωσε να 

σώσει τη μονάκριβη αγαπημένη του, μόνο και μόνο για να διαπιστώσει ότι εκείνη δε ζει πια. Ο ήρωας δεν 

κατόρθωσε να διαφυλάξει την αγαπημένη του και η προσπάθειά του να αντιμετωπίσει τους πειρασμούς που 

του παρουσιάστηκαν δεν απέδωσε. Η αντίθεση ανάμεσα στην προσδοκία του ήρωα και την σκληρή διαπίστωση 

του θανάτου της κόρης, παρουσιάζουν με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο την αδυναμία του ήρωα να 

επιτελέσει το στόχο του. Η κόρη πέθανε κι αυτό σημαίνει ότι κάποια στιγμή ο ήρωας αφέθηκε στο κάλεσμα των 

πειρασμών αρκετά για να παραμελήσει την ασφάλεια της αγαπημένης του. Η αποτυχία αυτή θα έχει 

σημαντικές επιπτώσεις στη μετέπειτα ζωή του ήρωα, ο οποίος θα καταλήξει να ζητιανεύει και να έχει διαρκώς 

εφιάλτες όπου θα ξαναζεί τις στιγμές του ναυαγίου. Ο ήρωας δεν κατάφερε να υπερνικήσει τις δοκιμασίες και 

γι’ αυτό θα αφεθεί σε μια ζωή χωρίς αγώνες -αφού δεν έχει για ποιον να αγωνιστεί πλέον- και μια ζωή χωρίς 

προοπτικές για την επανάκτηση της ευτυχίας. Ο ήρωας θα αφεθεί στη σκληρή διαβίωση του επαίτη για να 

τιμωρήσει τον εαυτό του και δε θα επιχειρήσει να χτίσει τη ζωή του από την αρχή. 

 

8.Πώς γίνεται στον Κρητικό η μετάβαση από το φυσικό τοπίο στο μη φυσικό (στ. 1-8 του 4ου μέρους); 

Ἐκοίταξε τ’ ἀστέρια, κι ἐκεῖνα ἀναγαλλιάσαν. 
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Και την ἀχτινοβόλησαν και δεν την ἐσκεπάσαν. 

Κι ἀπό το πέλαο, που πατεῖ χωρίς να το σουφρώνει, 

Κυπαρισσένιο ἀνάερα τ’ ἀνάστημα σηκώνει, 

Κι ἀνεῖ τς ἀγκάλες μ’ ἔρωτα και με ταπεινοσύνη, 

Κι ἔδειξε πάσαν ὀμορφιά και πάσαν καλοσύνη. 

Σότε ἀπό φως μεσημερνό ἡ νύχτα πλημμυρίζει, 

Κι ἡ χτίσις ἔγινε ναός που ὁλοῦθε λαμπυρίζει. 

 

Η παρουσία της Υεγγαροντυμένης δίνεται από το ολωμό με μια κλιμάκωση που οδηγεί από το φυσικό τοπίο, 

στο οποίο επιβάλλεται η θεϊκή μορφή, στο μη φυσικό, σ’ έναν φωτισμένο ναό, με μια λανθάνουσα παρομοίωση. 

Η Υεγγαροντυμένη στρέφει το βλέμμα της στα αστέρια τα οποία δέχονται με χαρά το κοίταγμά της και της 

στέλνουν με τη σειρά τους τη λάμψη τους, η οποία όμως δεν κατορθώνει να επισκιάσει τη δική της λάμψη. Η 

θεϊκή μορφή ακτινοβολεί πιο δυνατά από τα αστέρια, θέλοντας έτσι ο ποιητής να τονίσει την αγνότητά της, 

καθώς η φωτεινότητα είναι συσχετισμένη με θετικές μορφές και καταστάσεις (το φως μας παραπέμπει σε κάτι 

καλό) αλλά κι εμμέσως να ενισχύσει τη θεϊκότητα της μορφής, καθώς ακόμη και στη ζωγραφική αποτύπωση 

των αγίων υπάρχει ένα φωτοστέφανο ως ένδειξη της επαφής τους με τη δύναμη και τη χάρη του Θεού. 

Μετά τη συσχέτιση της Υεγγαροντυμένης με τα αστέρια, ο ποιητής μας παρουσιάζει τη θεϊκή μορφή να πατά 

επάνω στη θάλασσα χωρίς να ταράζει ούτε στο ελάχιστο την επιφάνεια του νερού, δίνοντας μας έτσι την 

αίσθηση ότι η μορφή αυτή είναι τελείως αιθέρια και παράλληλα τονίζοντας εκ νέου τη θεϊκότητά της, καθώς 

μας παραπέμπει στη δύναμη του Φριστού που κατόρθωσε να περπατήσει πάνω στο νερό. Η Υεγγαροντυμένη 

πατώντας στο νερό ανασηκώνει το σώμα της, που είναι ανάερο, χωρίς βάρος, και κυπαρισσένιο, καμαρωτό και 

ευθυτενές, και ανοίγει την αγκαλιά της μ’ έρωτα αλλά και με ταπεινότητα, με απόλυτη ομορφιά αλλά και με 

πλήρη καλοσύνη. Η εικόνα αυτή βρίσκεται ανάμεσα στη συσχέτιση της Υεγγαροντυμένης με το φυσικό 

περιβάλλον και στη συσχέτισή της με το μη φυσικό περιβάλλον, καθώς ο ποιητής προτού περάσει στο μη 

φυσικό περιβάλλον προβάλλει την ομορφιά της θεϊκής μορφής που συνδυάζεται με απροσμέτρητες αρετές της 

ψυχής της, καθώς είναι παράλληλα ταπεινή και με απόλυτη καλοσύνη. Η Υεγγαροντυμένη παρουσιάζεται ως 

μια εξαιρετικά όμορφη γυναίκα που ακτινοβολεί τόσο έντονο φως ώστε κατορθώνει να φωτίσει τη νύχτα με 

φως μεσημεριού. Ο ποιητής θέλει να παρουσιάσει την εξαίρετη ομορφιά της Υεγγαροντυμένης, χωρίς όμως να 

δημιουργήσει αρνητικές εντυπώσεις για τη μορφή αυτή που πρεσβεύει κάθε τι καλό, γι’ αυτό και φροντίζει να 

τονίσει την καλοσύνη της αλλά και την ταπεινότητα που τη διακρίνει. 

Η αναφορά του ποιητή πως η Υεγγαροντυμένη κατορθώνει να φωτίσει τη νύχτα συνοδεύεται από μια 

παρομοίωση, καθώς παρουσιάζεται όλη η χτίση, όλος ο κόσμος γύρω από τη θεϊκή μορφή να μοιάζει με 

ολοφώτιστο ναό. Με την παρομοίωση αυτή ο ποιητής περνά από το φυσικό περιβάλλον, το οποίο έχει 

καταληφθεί από την παρουσία της Υεγγαροντυμένης, στο μη φυσικό περιβάλλον. Η φύση ολόγυρα έχει τραπεί 

σ’ έναν ναό που είναι φωτισμένος παντού κι εκπέμπει το ιερό του φως. Ο ποιητής έχοντας χρησιμοποιήσει ένα 

εκτενές πολυσύνδετο σχήμα (και, κι, κι, κι, κι) για να παρουσιάσει τις, το δίχως άλλο, θεϊκές ιδιότητες της 

Υεγγαροντυμένης που εκπέμπει πανίσχυρο φως και παράλληλα μπορεί να στέκεται πάνω στο νερό της 

θάλασσας, έρχεται τώρα με αυτή την παρομοίωση να παρουσιάσει την μετατροπή όλης της φύσης σ’ έναν 

λαμπρά φωτισμένο ναό, εντάσσοντας έτσι στην όλη παρουσίαση της Υεγγαροντυμένης έναν έντονο 

χριστιανικό ανιμισμό. Ο ανιμισμός αποτελεί τη θεωρία της ύπαρξης ψυχής σε κάθε τι στον κόσμο, είτε 

πρόκειται για έμψυχο αλλά χωρίς λογική είτε για άψυχο και ειδικότερα ο χριστιανικός ανιμισμός πρεσβεύει την 

ύπαρξη μιας αφιερωμένης κι εκπορευόμενης από το Θεό ψυχής. Κάθε τι περιέχει κάτι από τη χάρη του Θεού, 

κάθε τι στον κόσμο είναι ευλογημένο από την ύπαρξη του Θεού κι αυτό εκφράζει ο ολωμός όταν παρομοιάζει 

τη φωτισμένη φύση μ’ έναν φωτισμένο ναό. Η λάμψη της Υεγγαροντυμένης μετέτρεψε τα πάντα γύρω της σ’ 

έναν χώρο ευλογημένο από το Θεό και φωτισμένο από τη δική του δύναμη. 

Να σημειωθεί ότι ο ολωμός που είχε βαθιά πίστη στο Φριστιανισμό δε θα παρουσίαζε ποτέ μια τόσο 

χαρισματική ύπαρξη, όπως αυτή της Υεγγαροντυμένης, μακριά από τη δύναμη και την ευλογία του Θεού. Ο 

ποιητής δε θα διακινδύνευε να δημιουργήσει μια τόσο δυνατή μορφή, με ικανότητες που παραπέμπουν στον 

Κύριο, χωρίς να φροντίσει με κάποιο τρόπο να τη συνδέσει με τη δική του δύναμη και χάρη. Η Υεγγαροντυμένη 
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είναι ένα πλάσμα του Θεού, απόλυτα καλό και αγαθό, γι’ αυτό και η επίδραση που έχει στη φύση η παρουσία 

της, δίνεται από τον ποιητή μέσα στα πλαίσια της δύναμης του Φριστού. 

 

9.Πώς επαληθεύεται, κατά την άποψή σας, η διαπίστωση ότι το ποίημα Ο Κρητικός είναι μια βαθιά 

λυρική σύνθεση; 

Ο Διονύσιος ολωμός στον Κρητικό επιχειρεί να δημιουργήσει μια σύνθεση όπου κυριαρχούν οι δοκιμασίες του 

ήρωα και η τελική ηθική του δικαίωση, μέσω της αναπάντεχης αλλαγής που συντελείται στην ψυχή του. Ο 

ολωμός, ταυτόχρονα, επιχειρεί να εντάξει τις δοκιμασίες του ήρωα σε μια στενή συνάρτηση με τον αντίκτυπο 

που έχει σ’ αυτόν η φύση και παράλληλα να παρουσιάσει τις συναισθηματικές διακυμάνσεις του ήρωα με 

αντίστοιχες εικόνες από την καθημερινή του ζωή κοντά στο φυσικό του περιβάλλον, συνδέοντας έτσι μια 

αμιγώς εσωτερική πάλη – αυτή που συντελείται στην ψυχή του δοκιμαζόμενου ήρωα – με το περιβάλλον του, 

την πατρίδα του και τις αντιλήψεις του, προσφέροντας έτσι στην ποιητική του σύνθεση όλα τα στοιχεία εκείνα 

που μπορούν να τη χαρακτηρίσουν ως βαθιά λυρική. 

Η λυρικότητα ενός κειμένου βασίζεται στη γλώσσα, το ρυθμό, την ποιητική έκφραση και την αποτύπωση 

προσωπικών συναισθημάτων και βιωμάτων. Ο ολωμός έχοντας ως θέμα του την πολύ προσωπική κατάσταση 

που βιώνει ο υπό δοκιμασία ήρωάς του, φροντίζει να ενισχύσει τη λυρικότητα της σύνθεσής του 

χρησιμοποιώντας τη γλωσσική μορφή που θα μπορούσε να έχει το μεγαλύτερο δυνατό αντίκτυπο στο 

αναγνωστικό του κοινό, δηλαδή τη δημοτική. Παράλληλα, επιλέγει ως μέτρο της σύνθεσής του το ιαμβικό 

δεκαπεντασύλλαβο που είναι παρμένο από τις γνησιότερες πνευματικές δημιουργίες της ελληνικής 

λογοτεχνίας, τα δημοτικά τραγούδια. Με τη γλώσσα του ποιήματος να μιλά κατευθείαν στην ψυχή του Έλληνα 

αναγνώστη ή ακροατή, ο ποιητής επιλέγει για ήρωά του ένα πρόσωπο που αγωνίζεται για την ελευθερία της 

πατρίδας του και για τη σωτηρία της αγαπημένης του, δημιουργώντας έτσι ένα πρόσωπο που γρήγορα κερδίζει 

τη συμπάθεια του αναγνώστη, ο οποίος συμπάσχει με τον βασανιζόμενο ήρωα και με τις περιπέτειές του. Με τα 

στοιχεία αυτά να υποβοηθούν τη πρόσληψη του κειμένου ο ολωμός προχωρά στο ξεδίπλωμα της ιστορίας του, 

η οποία από την αρχή εκδηλώνει το λυρικό της χαρακτήρα. Ο ήρωας βρίσκεται ναυαγός στη θάλασσα, με την 

αγαπημένη του να κινδυνεύει, και απευθύνει το λόγο στο αστροπελέκι από το οποίο ζητά να φωτίσει ξανά για 

να μπορέσει να δει καλύτερα που βρίσκεται. Ο ήρωας παλεύει με τα κύματα της θάλασσας, αλλά δεν 

αντιλαμβάνεται τη φύση ως εχθρική απέναντί του, αντιθέτως ζητά τη βοήθειά της για να δει το χώρο γύρω του. 

Ο ήρωας του ποιήματος αισθάνεται άμεσα συνδεδεμένος με τη φύση κι αυτό δίνει αφενός την ευκαιρία στον 

ποιητή να μας παρουσιάσει μια σειρά εντυπωσιακών εικόνων του φυσικού περιβάλλοντος κι αφετέρου μας 

αποκαλύπτει μια διαφορετική αντίληψη για τη ζωή από αυτή που επικρατεί σήμερα. Οι άνθρωποι παλιότερα 

θεωρούσαν το φυσικό τους περιβάλλον ως αναπόσπαστο μέρος της ζωής τους και διέκριναν σε αυτό μια σοφία 

και μια καλοσύνη που δε χαρακτήριζε μόνο τις θετικές εκφάνσεις της φύσης, αλλά και τις πιο βίαιες εκδηλώσεις 

της. Για εμάς η τρικυμία είναι μια αρνητική εκδήλωση της φύσης, ενώ για τον Κρητικό η τρικυμία είναι μια 

ακόμη έκφανση της δύναμης της φύσης, που δεν έχει αρνητικό χαρακτήρα υπό την έννοια ότι κάθε εκδήλωση 

της φύσης εξυπηρετεί το σοφό της σχέδιο. 

Η αγάπη που αισθάνεται ο ήρωας για την αρραβωνιαστικιά του είναι τόσο έντονη ώστε ο πόνος για την 

απώλειά της «Μα την ψυχή που μ’ έκαψε τον κόσμο απαρατώντας», τον ωθεί στην ελπίδα μιας μελλοντικής 

συνάντησης όταν θα έχει έρθει πια η ώρα της έσχατης κρίσης των ψυχών. Η ένταση της αγάπης και οι εικόνες 

του παραδείσου που μας παρουσιάζει ο ποιητής ενισχύουν τη λυρικότητα του ποιήματος ενώ παράλληλα μας 

οδηγούν στο να αντιληφθούμε πόσο επίπονος υπήρξε ο χαμός της αγαπημένης του για τον ήρωα και άρα πόσο 

μεγάλη ήταν η απόγνωσή του κατά τη διάρκεια των δοκιμασιών του. Ο Κρητικός δεν είναι απλά ένας ναυαγός, 

είναι ένας άνθρωπος που πασχίζει να σώσει την αγαπημένη του και στο τέλος βιώνει έναν απίστευτο πόνο 

όταν συνειδητοποιεί ότι δεν το έχει κατορθώσει. 

Η εμφάνιση της Υεγγαροντυμένης θα αποτελέσει τον πρώτο πειρασμό που θα δοκιμάσει την ψυχική δύναμη 

του ήρωα και παράλληλα θα αποτελέσει μια σημαντική ευκαιρία για τον ποιητή να μας δώσει εικόνες 

μοναδικής ομορφιάς. Η έλξη που ασκεί η φεγγαροντυμένη στον Κρητικό είναι τέτοια που τον ωθεί να θυμηθεί 

τις απώλειες που υπέστη εξαιτίας της βιαιότητας των Σούρκων και να εκφράσει τον πόνο που έχει ριζώσει στην 

ψυχή του. Σο συναισθηματικό αυτό ταξίδι του ήρωα στο παρελθόν του και η έκφραση της απόγνωσης που 
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αισθάνεται είναι στοιχεία που υπηρετούν τη λυρικότητα της σύνθεσης, καθώς της παρέχουν την προσωπική 

εμβάθυνση που απαιτεί ο λυρισμός. Η αλήθεια των συναισθημάτων του Κρητικού και η δυσεξήγητη παρουσία 

της θεϊκής μορφής, δημιουργούν μια ενδιαφέρουσα αντίθεση που κρατά σε εγρήγορση το ενδιαφέρον του 

αναγνώστη και παράλληλα υποδεικνύουν την πρόθεση του ποιητή να περάσει τον πόνο του ατόμου από το 

προσωπικό επίπεδο σε μια διάσταση συλλογική που εκφράζεται μέσω της συναίσθησης του πόνου από την 

υπερβατική μορφή της Υεγγαροντυμένης. Σα συναισθήματα του Κρητικού ανιχνεύονται από τη 

Υεγγαροντυμένη, της προκαλούν συγκίνηση κι επιστρέφουν στον ήρωα μέσα από το δάκρυ της, επιφέροντάς 

του μια ριζική αλλαγή. Ο πόνος του ήρωα αποκτά αναμορφωτική δύναμη μέσω της κοινής του βίωσης από τη 

Υεγγαροντυμένη που έρχεται να προσφέρει στον ήρωα αποδοχή και κατανόηση. Ο ποιητής εστιάζει στα 

συναισθήματα του ήρωα και στην πορεία της αλλαγής που επήλθε στο χαρακτήρα του, δίνοντας σε όλη αυτή τη 

διαδικασία μια υπερφυσική διάσταση που υπηρετεί στο μέγιστο δυνατό την ποιητικότητα της σύνθεσης. Ο 

Κρητικός αλλάζει, αποβάλλει τη βίαιη φύση του κι αποζητά μια πιο γαλήνια υπόσταση, ως αποτέλεσμα των 

τραυματικών εμπειριών που βιώνει, αλλά ο ποιητής μας δίνει την αλλαγή αυτή ως αποτέλεσμα του βαθύτατου 

έρωτα που αισθάνθηκε ο ήρωας για μια γυναικεία μορφή που ξεπερνά τη λογική. Η δύναμη της ποιητικής 

φαντασίας αποσπά τον Κρητικό από το εφικτό και τον οδηγεί στα βήματα του υπερβατικού, αλλά εντούτοις δεν 

τον απομακρύνει από την ανθρώπινη φύση του κι από την ειλικρίνεια των συναισθημάτων που βιώνει. Ο ήρωας 

του ποιήματος πονά για τους αγαπημένους του που έχασε κι αποζητά κάποιον να νιώσει τον πόνο της ψυχής 

του, το ότι η γυναίκα που αισθάνεται τον πόνο του και συμπάσχει μαζί του δεν είναι μια πραγματική ύπαρξη, 

δεν στερεί από τον ήρωα την αλήθεια των συναισθημάτων του και άρα δεν στερεί κι από τους αναγνώστες τη 

δυνατότητα να ταυτιστούν μαζί του. Ο ποιητής του Κρητικού βασίζει τη σύνθεσή του στον πόνο του ήρωα που 

συνέχει κάθε τι στη σύνθεση αυτή και φροντίζει μάλιστα να φωτίσει τα συναισθήματα του ήρωα τόσο με την 

ευεργετική επίδραση που έχει στην ψυχή του η θελκτική μορφή της Υεγγαροντυμένης, όσο και με τη δύναμη 

που ασκεί πάνω του ο γλυκύτατος ήχος που ξαφνικά καλύπτει το χώρο γύρω του. 

Όπως η Υεγγαροντυμένη «Ήτανε μνήμη παλαιή, γλυκιά κι αστοχισμένη», θέτει τη μνήμη του Κρητικού σε 

κίνηση, καθώς επιχειρεί να ανακαλέσει την οικεία αυτή μορφή, έτσι και ο ήχος, βάζει τον ήρωα σε μια 

διαδικασία να αντλήσει από το παρελθόν του αντίστοιχα όμορφους ήχους για να μπορέσει με κάποιο τρόπο να 

προσδιορίσει πόσο θελκτικός ήταν για την ψυχή του. Ο ήρωας ακούγοντας το γλυκύτατο ήχο επιστρέφει στο 

παρελθόν του και θυμάται μια σειρά από όμορφες εικόνες της ζωής του στην Κρήτη, επιτρέποντας σε μας να 

έρθουμε κοντύτερα στην ειδυλλιακή ζωή του όμορφου αυτού νησιού και στον ποιητή να ζωγραφίσει μαγευτικές 

εικόνες και να αποδώσει θεσπέσιους ήχους. Μια δοκιμασία που έχει σκοπό να κάμψει τις αντοχές του ήρωα, 

στέκεται παράλληλα η αφορμή για να φτάσει ο ολωμός σε μοναδική επίπεδα λυρισμού. Η μία υπέροχη εικόνα 

διαδέχεται την άλλη και η δοκιμασία του ήρωα δίνεται μέσα από τις μνήμες της ζωής του τότε που ακόμη δεν 

είχε γνωρίσει τον πόνο της απώλειας. Κι όσο πιο θελκτικός γίνεται ο ήχος, κι όσο περισσότερο μαγεύεται ο 

ήρωας, τόσο περισσότερο πλησιάζει στην ακτή και τόσο περισσότερο πλησιάζει στη συνειδητοποίηση ότι η 

αγαπημένη του είναι νεκρή. 

Οι λυρικοί ποιητές, ιδιαίτερα οι Γερμανοί Ρομαντικοί, τους οποίους είχε υπόψη ο ολωμός, εκφράζουν το 

υπέρτατο άπλωμα της ψυχής και τη σύζευξή της με το άπειρο του σύμπαντος. Ο λυρικός ποιητής υμνεί τον 

κόσμο επιστρέφοντας στο παρελθόν και συνδέοντας το συναίσθημα με τη φύση. τη λυρική σύνθεση ο λόγος 

και το μέτρο είναι αδιαχώριστα. Σο μέτρο μάλιστα αναδεικνύει τη γλώσσα και ο λυρισμός, το αποτέλεσμα της 

σύζευξης λόγου και μέτρου, είναι ένα παιχνίδι της αθωότητας και της μνήμης, σύμφωνα με τον χαρακτηρισμό 

του Ιταλού ποιητή Ουγγαρέτι (1888-1970). 

 

10.Να αναφέρετε τα πρόσωπα και το ρόλο τους στο ποίημα. 

Σα πρόσωπα που παρουσιάζονται στο ποίημα του ολωμού είναι ο Κρητικός, η αρραβωνιαστικιά του, η 

Υεγγαροντυμένη, οι αναστημένοι στην πρόδρομη αφήγηση και η οικογένεια του ήρωα. Σο κεντρικό πρόσωπο 

του ποιήματος, βέβαια, είναι ο Κρητικός ο οποίος υποβάλλεται στις δοκιμασίες που θα του στερήσουν την 

αγαπημένη του αλλά θα σταθούν και ως σημεία αναφοράς στη ζωή του οδηγώντας τον σε μια ριζική αλλαγή 

της προσωπικότητάς του απομακρύνοντας τα στοιχεία βιαιότητας και κατευθύνοντάς τον σε μια διαρκή 

αναζήτηση της ηθικότητας. Αν η απώλεια της αγαπημένης του σημαίνει την αδυναμία του ήρωα να 
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αντεπεξέλθει επιτυχώς στις δοκιμασίες που του τέθηκαν, τουλάχιστον η απώλεια της πολεμικής διάθεσης που 

τον χαρακτήριζε σημαίνει την ηθική του δικαίωση. Ο ρόλος, επομένως του Κρητικού, στην ομώνυμη ποιητική 

σύνθεση του ολωμού, είναι απόλυτα συνυφασμένος με τις γενικότερες επιδιώξεις του ποιητή. Ο ολωμός 

έθεσε μια σειρά δοκιμασιών στον ήρωά του, μια σειρά πειρασμών, που ο ήρωας δεν κατόρθωσε να υπερνικήσει 

χωρίς ουσιαστικές απώλειες αλλά και μ’ ένα ουσιαστικό κέρδος, τη λυτρωτική επενέργεια που είχε η 

Υεγγαροντυμένη στην ψυχοσύνθεσή του. 

Ένα από τα βασικά πρόσωπα του ποιήματος, παρόλο που δεν έχει ενεργή συμμετοχή στα δρώμενα, είναι η 

αγαπημένη του ήρωα, η οποία λειτουργεί περισσότερο ως κίνητρο και σκοπός για να παλέψει ο Κρητικός με τις 

δοκιμασίες που του παρουσιάζονται καθώς και με τις προσωπικές του αδυναμίες. Η αγαπημένη του ήρωα 

λειτουργεί στο ποίημα κυρίως ως η πηγή της δύναμης του Κρητικού, καθώς για χάρη της ο ήρωας παλεύει με τα 

κύματα και με τις επιθυμίες που του ξυπνούν οι δοκιμασίες της Υεγγαροντυμένης και του γλυκύτατου ήχου. Ο 

Κρητικός έχει ήδη χάσει την οικογένειά του και δεν μένει πια στη ζωή του κανένα άλλο πρόσωπο πέρα από την 

αρραβωνιαστικιά του, γι’ αυτό και προσπαθεί με κάθε τρόπο να τη σώσει. Η σωτηρία της αγαπημένης του 

Κρητικού επομένως τίθεται ως άμεσος και σημαντικότατος σκοπός για τον ήρωα και κρατά το ενδιαφέρον του 

αναγνώστη μέχρι το τέλος του ποιήματος, όπου και διαπιστώνεται η αποτυχία του ήρωα. 

Σο επόμενο γυναικείο πρόσωπο του ποιήματος, η Υεγγαροντυμένη, επιτελεί έναν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο, 

καθώς με τη δική της κυρίως επενέργεια συντελείται η αλλαγή στην προσωπικότητα του Κρητικού. Η 

Υεγγαροντυμένη είναι μία από τις τρεις δοκιμασίες που καλείται να αντιμετωπίσει ο ήρωας και παρουσιάζεται 

περισσότερο ως πειρασμός που με τη θελκτική του δύναμη δυσκολεύει τη δράση του ήρωα, παρά ως 

αντικειμενική δυσκολία όπως είναι η τρικυμία της θάλασσας. Ο συμβολισμός της Υεγγαροντυμένης έχει 

συζητηθεί εκτενώς και έχει ερμηνευτεί με ποικίλους τρόπους από τους μελετητές, αλλά πέρα από το πρόσωπο 

που κρύβεται πίσω από τη θεϊκή μορφή της εκείνο που μας ενδιαφέρει είναι ο ρόλος της στο ποίημα, ο οποίος σε 

πρώτη ανάγνωση είναι να θέσει σε δοκιμασία την ψυχική δύναμη του ήρωα. Η Υεγγαροντυμένη συγκεντρώνει 

τόσες θετικές ιδιότητες ώστε να αποτελεί μια εξιδανικευμένη γυναικεία παρουσία στην οποία ο ήρωας δεν 

μπορεί να αντισταθεί και είναι έτοιμος να λησμονήσει οτιδήποτε άλλο αρκεί να βρίσκεται κοντά της. Όπως οι 

ειρήνες μαγεύουν τους συντρόφους του Οδυσσέα, έτσι και η Υεγγαροντυμένη με την ομορφιά της, την 

καλοσύνης της και με τη δύναμη που έχει να βλέπει και να κατανοεί όσα συγκλονίζουν την ψυχή του, αποτελεί 

για τον ήρωα μια ακατανίκητη δύναμη έλξης που κατορθώνει να τον μαγέψει. Ο ήρωας, λίγο προτού η 

Υεγγαροντυμένη χαθεί, μοιάζει να είναι πλήρως παραδομένος σ’ αυτή και μας δίνει την αίσθηση ότι ο πρώτος 

πειρασμός έχει κάμψει τις αντιστάσεις του, αλλά στην πραγματικότητα ο Κρητικός δεν έχει ξεχάσει το βασικό 

του σκοπό, ο οποίος είναι να σώσει την αγαπημένη του «Βόηθα, Θεά, το τρυφερό κλωνάρι μόνο νά ‘χω». Η 

Υεγγαροντυμένη ακούει με συγκίνηση την παράκληση του ήρωα και δακρύζει μπροστά σ’ όλα αυτά τα βάσανα 

που έχει περάσει ο ήρωας, χάνεται όμως καθώς βλέπει ότι ο ήρωας δεν έχει στο νου του τίποτε άλλο παρά να 

σώσει την αγαπημένη του. Η παράκληση επομένως του Κρητικού στη θεϊκή Υεγγαροντυμένη να τον βοηθήσει 

να σώσει την αρραβωνιαστικιά του αρκεί για να απομακρύνει τον πειρασμό αυτό και να επιστρέψει ο ήρωας 

στην προσπάθειά του να διατηρήσει στη ζωή την αγαπημένη του. Κι ενώ η παρουσία της Υεγγαροντυμένης 

μοιάζει να έχει ολοκληρωθεί με την απόπειρά της να θέσει σε δοκιμασία τον ήρωα, στην πραγματικότητα η 

επίδρασή της είναι σαφώς εντονότερη, καθώς το δάκρυ της που πέφτει στο χέρι του ήρωα αποτελεί το έναυσμα 

μιας ριζικής αλλαγής στην ψυχολογία και τη συμπεριφορά του. Ο Κρητικός χάνει κάθε ίχνος πολεμοχαρούς 

διάθεσης και μένει πλέον αδρανής επαίτης της ελεημοσύνης των περαστικών και όταν ο πόνος τον κουράζει κι 

αποκοιμιέται ζει ξανά στον ύπνο του τις στιγμές της τρικυμίας και ησυχάζει μόνο φέρνοντας στο μέτωπό του το 

χέρι του που δέχτηκε το δάκρυ της Υεγγαροντυμένης. Η Υεγγαροντυμένη επομένως δεν λειτουργεί στο ποίημα 

μόνο ως πειρασμός για τον ήρωα αλλά και ως η δύναμη εκείνη που τον βοηθά να αλλάξει και να διεκδικήσει 

την ηθική του πληρότητα ως αντιστάθμισμα για την αποτυχία του να σώσει την αγαπημένη του. 

Σα υπόλοιπα πρόσωπα που παρουσιάζονται στο ποίημα έχουν έναν μικρότερης σημασίας ρόλο καθώς 

λειτουργούν κυρίως βοηθητικά στην εξέλιξη του έργου. Από τη μία έχουμε την οικογένεια του ήρωα που 

παρουσιάζεται να δολοφονείται από τους Σούρκους και εξηγεί έτσι το μεγάλο πόνο που κατέχει την ψυχή του 

Κρητικού, αλλά και τη μεγάλη σημασία που έχει η διάσωση της αγαπημένης του. Με την απώλεια της 

οικογένειάς του ο Κρητικός απομένει μόνος του κι έτσι η ύπαρξη της αρραβωνιαστικιάς του αποκτά ακόμα 
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μεγαλύτερη αξία. Ο Κρητικός δεν προσπαθεί απλώς να σώσει την αγαπημένη του, προσπαθεί να σώσει το 

μοναδικό πρόσωπο που έχει απομείνει στη ζωή του, γι’ αυτό και η προσπάθειά του αποκτά μεγαλύτερη 

σημασία και γι’ αυτό η τελική του αποτυχία αποκτά πιο τραγικές διαστάσεις. Από την άλλη, έχουμε τους 

αναστημένους, που παρουσιάζονται στην πρόδρομη αφήγηση για την έσχατη κρίση, οι οποίοι με τη μαρτυρία 

τους δίνουν στον Κρητικό πληροφορίες για το που βρίσκεται η αγαπημένη του. Ο Κρητικός παρά την έντονη 

επιθυμία του να βρει την αγαπημένη του δεν κατορθώνει ουσιαστικά να τη δει, καθώς οι μόνες εικόνες που 

έχουμε για τις κινήσεις της και για την παρουσία της προέρχονται μέσα από τη σύντομη αναφορά των 

αναστημένων, οι οποίοι είναι και οι μόνοι που την έχουν δει. Η ανυπομονησία της κοπέλας να επιστρέψει στο 

κορμί της, η χαρά για την επερχόμενη ανάσταση των νεκρών αλλά και η αγωνία της να βρει τον αγαπημένο 

της, είναι δοσμένα μέσα από την αφήγηση των αναστημένων. 

 

11.ε ποιο χώρο και χρόνο τοποθετείται η θαλασσινή περιπέτεια του Κρητικού; 

Οι αναφορές του Κρητικού για τη δολοφονία της οικογένειάς του από τους Σούρκους και η εσπευσμένη 

αναχώρησή του από το νησί, με χώμα από την πατρίδα του στις χούφτες του, μας παραπέμπουν στην 

επανάσταση του 1821. Παρά τη σθεναρή αντίσταση των Κρητικών από το 1823 μέχρι το 1824 οι Σούρκοι με τη 

στρατιωτική βοήθεια της Αιγύπτου κατόρθωσαν τη βίαιη καταστολή των επαναστατικών κινημάτων και τη 

φυγή πολλών Κρητικών προς την Πελοπόννησο και τα Κύθηρα. 

Σα γεγονότα του ποιήματος εκτυλίσσονται στη θάλασσα, όπου το πλοίο που μετέφερε τον Κρητικό έχει 

ναυαγήσει κατά τη διάρκεια της νύχτας και σε απόσταση όχι πολύ μακρινή από την ακτή, καθώς ο ήρωας 

κατορθώνει να φτάσει εκεί κολυμπώντας. Ο ποιητής βέβαια δε μας δίνει σαφείς πληροφορίες για τον τόπο του 

ναυαγίου και για τη χρονική περίοδο που αυτό συνέβη, καθώς αυτές οι πληροφορίες δεν απαιτούνται για την 

κατανόηση του κειμένου και ξεπερνούν άλλωστε τις αφηγηματικές ανάγκες του ποιήματος. Αυτό που 

περισσότερο ενδιαφέρει τον ποιητή είναι να δημιουργηθεί στον αναγνώστη η αίσθηση ότι ο ήρωας βρίσκεται σε 

μεγάλο κίνδυνο καθώς είναι στην ταραγμένη από την τρικυμία θάλασσα κι επιπλέον πρέπει με κάθε τρόπο να 

σώσει την αγαπημένη του. Οπότε η νυχτερινή τρικυμία που βουλιάζει το καράβι του ήρωα είναι τα μόνα 

στοιχεία που χρειαζόμαστε για να αντιληφθούμε τις κρίσιμες στιγμές που περνά ο ήρωας. 

 

12.Πώς εκφράζεται η χριστιανική πίστη του ολωμού στον Κρητικό; 

Ο Διονύσιος ολωμός διατηρεί στις ποιητικές του συνθέσεις τις πεποιθήσεις και τα πιστεύω που τον διακρίνουν 

ως άτομο γι’ αυτό και η χριστιανική πίστη παρουσιάζεται στο έργο του κυρίαρχη. Ο ολωμός, επομένως, 

ενσωματώνει στοιχεία του χριστιανισμού στο έργο του όχι γιατί το επιχειρεί σκόπιμα, αλλά γιατί θα ήταν 

αδύνατο για έναν άνθρωπο που βασίζει την ύπαρξή του στην πίστη του στο Θεό να μην εκφράσει το σεβασμό 

του απέναντι στη θρησκεία του. Για τον ολωμό ο χριστιανισμός αποτελεί κομμάτι της προσωπικότητάς του, 

της καθημερινής του σκέψης και ζωής, οπότε οι σχετικές αναφορές που εντοπίζονται στο έργο του αποτελούν 

περισσότερο εκφάνσεις του σολωμικού συλλογισμού παρά αποτέλεσμα ποιητικού σχεδιασμού. 

Η δεύτερη ενότητα του Κρητικού *19+ εμπεριέχει σαφέστατες ενδείξεις της χριστιανικής πίστης του ποιητή, 

καθώς ο ήρωας του ποιήματος τη στιγμή που αναφέρεται στο χαμό της αγαπημένης του, περνά με μια 

πρόδρομη αφήγηση σε μια ενδεχόμενη συνάντηση με την αρραβωνιαστικιά του όταν θα έρθει η ώρα της 

Έσχατης κρίσης. Η ελπίδα του Κρητικού, κι επομένως η ελπίδα του ποιητή, είναι ότι τους ανθρώπους που 

έχουμε χάσει κατά τη διάρκεια της ζωής μας θα τους συναντήσουμε ξανά όταν με τη δευτέρα παρουσία του 

Κυρίου θα γίνει η κρίση των ψυχών. Σο γεγονός ότι ο Κρητικός θεωρεί ότι κάποια στιγμή θα κατορθώσει εκ νέου 

να αναζητήσει την αγαπημένη του, υποδεικνύει ότι για τον εθνικό μας ποιητή η δευτέρα παρουσία και η έσχατη 

κρίση αποτελούν αναμφισβήτητα δεδομένα. Ο ποιητής όχι μόνο δεν αμφιβάλλει για την ορθότητα της 

χριστιανικής αυτής πεποίθησης αλλά την εκλαμβάνει ως βεβαία και την εντάσσει και στο έργο του. 

Η ανάγνωση της πρόδρομης αφήγησης του Κρητικού αναδεικνύει τη διαρκή αναφορά του ποιητή σε 

εκκλησιαστικά κείμενα και τη γνώση που έχει για το πώς παρουσιάζεται η έσχατη κρίση σε αυτά. Ο ποιητής 

έχει μελετήσει την Αποκάλυψη του Ιωάννη και την Παλαιά Διαθήκη κι έχει αποδεχτεί τη μελλοντική ανάσταση 

των νεκρών. Ανεξάρτητα πάντως από τη λογοτεχνική απόδοση της έσχατης κρίσης, αυτό που ενδιαφέρει είναι 

ότι ο ποιητής παρουσιάζει στο έργο του ένα μελλοντικό γεγονός που μόνο οι άνθρωποι που πιστεύουν στα 
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κηρύγματα του χριστιανισμού το αποδέχονται. 

Παράλληλα, θα πρέπει να τονίσουμε ότι για κάποιους μελετητές ακόμη και η παρουσίαση της 

Υεγγαροντυμένης αποτελεί έκφραση της θρησκευτικότητας του ποιητή, καθώς θεωρούν ότι με τη μορφή αυτή ο 

ποιητής συμβολίζει την Παναγία. Οι αναφορές του Κρητικού για τη θεϊκή μορφή της Υεγγαροντυμένης, η 

ικανότητά της να βλέπει τις σκέψεις του ήρωα και η απόλυτη καλοσύνη που αποπνέει, αποτελούν ενδείξεις ότι 

η Υεγγαροντυμένη αποτελεί μια έκφανση της κυρίαρχης γυναικείας μορφής του χριστιανισμού, της Παναγίας. 

Ψστόσο, ακόμη κι αν οι προθέσεις του ποιητή δεν ήταν να ιδωθεί η Υεγγαροντυμένη ως η Παναγία, έχει 

αποδώσει σε αυτή τη μορφή, έστω και άθελά του, στοιχεία τόσο εξιδανικευμένης υπόστασης ώστε δεν 

υπάρχουν πολλές αντίστοιχες μορφές στη λογοτεχνία και στην παράδοσή μας. Επομένως, η αίσθηση που 

δημιουργείται σε ορισμένους μελετητές ότι και στη Υεγγαροντυμένη έχουμε την έκφραση μιας έντονης 

θρησκευτικότητας, θεωρείται δικαιολογημένη. 

 

13.Ποιος ήταν ο αντίκτυπος της Επανάστασης του 1821 στο ολωμό και πώς ενσωματώνεται στο 

συγκεκριμένο έργο; 

Ο Διονύσιος ολωμός, παρόλο που δε μετέχει ενεργά στην προσπάθεια των Ελλήνων για την απελευθέρωσή 

τους, θεωρεί ότι πρόκειται για έναν ιερό αγώνα και συγκλονίζεται παρακολουθώντας τις ηρωικές τους θυσίες. 

Η επανάσταση του 1821 εμπνέει τον ποιητή και διατρέχει το σύνολο σχεδόν του έργου του, με τα σημαντικότερα 

ποιήματά του να έχουν τον αγώνα αυτό ως κεντρικό τους θέμα, (Ύμνος εις την Ελευθερίαν, Εις το θάνατο του 

Λορδου Μπάιρον, Οι Ελεύθεροι Πολιορκημένοι κ.ά.). Ο ολωμός επιχειρεί με το δικό του τρόπο, με τη δύναμη 

του λόγου του, να τιμήσει τους Έλληνες αγωνιστές και να τους ενθαρρύνει στη σημαντικότερη ως τότε 

απόπειρά τους να διεκδικήσουν την ελευθερία τους. Η ελευθερία της πατρίδας και η θρησκεία, αποτελούν για 

το ολωμό τα θεμέλια στα οποία στηρίζεται η ύπαρξη των Ελλήνων γι’ αυτό και οι ποιητικές του συνθέσεις 

προϋποθέτουν την απόλυτη πίστη στις αξίες αυτές. 

Ο Κρητικός, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εθνικά ποιήματα του ολωμού, υπό την έννοια ότι ο ήρωας 

του ποιήματος είναι ένας από τους αγωνιστές της επανάστασης στην Κρήτη (Μα τες πολλές λαβωματιές που 

μόφαγαν τα στήθια / Μα τους συντρόφους πόπεσαν στην Κρήτη πολεμώντας), που εξαναγκάζεται να φύγει 

από την πατρίδα του για να σώσει την αρραβωνιαστικιά του, το μόνο πρόσωπο της ζωής του που διέφυγε της 

μανίας των Σούρκων, οι οποίοι σκότωσαν όλα τα υπόλοιπα άτομα της οικογένειάς του. Ο ήρωας του ποιήματος 

διατηρεί στη μνήμη του την αγάπη του για την πατρίδα του και κατά τη διάρκεια της διήγησής του μας 

υπενθυμίζει πόσο πολύ ποθούσε την απελευθέρωση από τους Σούρκους (Κι ετάραζε τα σπλάχνα μου 

ελευθεριάς ελπίδα / Κι εφώναζα: «ω θεικιά κι όλη αίματα Πατρίδα!») και πόσο υπέφερε από την αγριότητά τους 

(... Και την αυγή μου ρίξανε τη μάνα στο πηγάδι). Παράλληλα, η μορφή της Υεγγαροντυμένης για αρκετούς 

μελετητές είναι η εξιδανικευμένη παρουσίαση της Ελλάδας ή της θεοποιημένης Ελευθερίας, μιας και η πατρίδα 

και η απελευθέρωσή της αποτελούν τις θεμελιώδεις επιθυμίες του ήρωα κι είναι πιθανό ο ποιητής να 

παρουσιάζει το όραμα αυτό στον Κρητικό ως απάντηση στον πόθο της ψυχής του για τη σωτηρία της πατρίδας. 

ε κάθε περίπτωση, πάντως, ο Κρητικός ως ποιητική σύνθεση, ακόμη κι όταν κινείται σε θεματικές που δε 

σχετίζονται άμεσα με την επανάσταση, περιέχει διαρκώς αναφορές στην υπόδουλη Κρήτη, στο ναυάγιο που 

ήρθε ως αποτέλεσμα της προσπάθειας των Ελλήνων να ξεφύγουν από τους Σούρκους, αλλά και στην επιθυμία 

του Κρητικού αγωνιστή να δει την πατρίδα του ελεύθερη, γεγονός που μας βοηθά να εντάξουμε το ποίημα αυτό 

στις συνθέσεις του ποιητή που έχουν επηρεαστεί άμεσα από την επανάσταση των Ελλήνων. 

 

14.Ποιες επιρροές από τη δημοτική ποίηση διακρίνετε στον Κρητικό; 

Ο δημιουργός του Κρητικού είχε πάντοτε έναν ιδιαίτερο θαυμασμό για τη δημοτική μας ποίηση καθώς σε αυτή 

στράφηκε όταν θέλησε να γνωρίσει την ελληνική γλώσσα στη φυσική της μορφή και μέσω αυτής κατόρθωσε να 

προσεγγίσει καλύτερα τη λαϊκή σοφία. Ο ολωμός πάντοτε θεωρούσε ότι μελετώντας, ακούγοντας και 

αναζητώντας τη δημοτική ποίηση θα μπορούσε αφενός να εμπλουτίσει τις γνώσεις του στην ελληνική γλώσσα 

κι αφετέρου θα μπορούσε να έρθει σ’ επαφή με την εκπληκτική ικανότητα των δημιουργών της δημοτική 

ποίησης για καίρια και ευσύνοπτη διατύπωση, που τόσο τον απασχολούσε. Σα δημοτικά μας τραγούδια 

συνδυάζουν τη λιτότητα στην έκφραση με μια απαράμιλλη ικανότητα να προκαλούν τη συγκίνηση στον 
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ακροατή, καλύπτουν μια μεγάλη ποικιλία θεμάτων, χωρίς ποτέ να απομακρύνονται από τις λαϊκές αντιλήψεις 

και κατορθώνουν να διατηρούν αμείωτο το ενδιαφέρον παρά την πάροδο πολλών ετών από την πρώτη τους 

σύνθεση. Όλα αυτά είναι στοιχεία που ο ολωμός ήθελε να περάσει και στις δικές του ποιητικές δημιουργίες κι 

αυτό είναι ιδιαίτερα εμφανές στον Κρητικό. 

Η στιχουργία του Κρητικού που είναι βασισμένη στον ιαμβικό δεκαπεντασύλλαβο και φυσικά η χρήση της 

δημοτικής γλώσσας είναι στοιχεία που συναντάμε στη δημοτική ποίηση. Η αποφυγή των διασκελισμών και η 

ολοκλήρωση του νοήματος σε κάθε στίχο (απηρτισμένοι στίχοι), είναι επίσης βασικά στοιχεία της δημοτικής 

ποίησης. 

Παράλληλα, ο ποιητής, αντλεί από τα δημοτικά τραγούδια και την τεχνική της σύνθεσης ανά τρία, και τη 

χρησιμοποιεί σε όλο το ποίημα, ξεκινώντας από την πρώτη κιόλας ενότητά του όπου αναφέρει ότι «τρία 

αστροπελέκια πέσανε». Έπειτα, στη δεύτερη ενότητα, όταν ο ήρωας ορκίζεται πως όσα θα πει είναι αλήθεια, 

δίνει τον όρκο του κλιμακωτά σε τρία σημαντικά για εκείνον στοιχεία: 1ο στις λαβωματιές που έχει δεχτεί, 2ο 

στους συντρόφους του που σκοτώθηκαν στην Κρήτη και 3ο στην αγαπημένη του, που προφανώς έχει και τη 

μεγαλύτερη αξία για τον Κρητικό. τη συνέχεια, στην τέταρτη ενότητα, όταν ο Κρητικός προσπαθεί να θυμηθεί 

που έχει ξαναδεί τη μορφή της Υεγγαροντυμένης αναφέρει τρεις πιθανές επιλογές: Κάν σε ναό ζωγραφιστή με 

θαυμασμό περίσσο, / Κάνε την είχε ερωτικά ποιήσει ο λογισμός μου, / Καν τ’ όνειρο, όταν μ’ έθρεφε το γάλα της 

μητρός μου. Σέλος, στην πέμπτη ενότητα, όταν ο ήρωας του ποιήματος επιχειρεί να περιγράψει τον ήχο που 

άκουγε, μας αναφέρει τρεις διαφορετικούς ήχους, από τους οποίους ο ήχος που άκουγε εκείνος ήταν κατά πολύ 

γλυκύτερος και θελκτικός. Λέει, λοιπόν, πώς δεν ήταν σαν το γλυκό τραγούδι ερωτευμένης κοπέλας, ούτε σαν 

το κελαΐδισμα του αηδονιού, κι ούτε σαν τον ήχο που κάνει το φιαμπόλι (το σουραύλι, το αυτοσχέδιο πνευστό 

όργανο των βοσκών). 

Επίσης, όπως στις παραλογές συναντάμε τις δοκιμασίες που βιώνουν οι ήρωες για χάρη της αγάπης, έτσι και 

στη σύνθεση του ολωμού βρίσκουμε μια εκτενή τριπλή δοκιμασία του ήρωα, η οποία βέβαια έχει εντελώς 

διαφορετική βάση, καθώς ο ποιητής επιχειρεί με αυτή να αναδείξει την υψηλή ηθική δύναμη του Κρητικού, 

αποτελεί εντούτοις μια ακόμη συσχέτιση του Κρητικού με τη δημοτική ποίηση. Όπως, άλλωστε, και το θέμα του 

αδυνάτου που εντοπίζουμε στον Κρητικό, που αποτελεί μια βασική θεματική στα δημοτικά μας τραγούδια. 

υγκεκριμένα, στην τέταρτη ενότητα, η εμφάνιση της Υεγγαροντυμένης, η οποία φωτίζει με την παρουσία της 

τη νύχτα: «Σότε από φως μεσημερνό η νύχτα πλημμυρίζει». Η ίδια η Υεγγαροντυμένη, φυσικά, είναι στοιχείο 

που μας παραπέμπει στις νεράιδες των δημοτικών τραγουδιών, αλλά και στις λοιπές υπερφυσικές παρουσίες 

που εντοπίζουμε συνήθως στις παραλογές. 

Ένα ακόμη στοιχείο που συναντάμε στον Κρητικό και θυμίζει έντονα δημοτική ποίηση είναι το τμήμα του 

ποιήματος που αναφέρεται στην έσχατη κρίση των ψυχών, και στην περιπλάνηση του ήρωα στον Παράδεισο, 

όπου βλέπουμε αφενός τον Παράδεισο παρουσιάζεται με πολλές ομοιότητες με τη γη κι αφετέρου βλέπουμε 

τους νεκρούς να μιλάνε σαν να είναι ζωντανοί. 

 

15.Ποια χαρακτηριστικά της Επτανησιακής χολής αναγνωρίζετε στον Κρητικό; 

Σα κοινά χαρακτηριστικά της ποιητικής έκφρασης των Επτανησίων συνοψίζονται, όπως είχε επισημάνει ήδη ο 

Παλαμάς, στη λατρεία της θρησκείας, της πατρίδας και της γυναίκας. ’ αυτές θα πρέπει να προστεθεί και η 

λατρεία της φύσης. Σα χαρακτηριστικά αυτά μπορούμε να τα εντοπίσουμε και στον Κρητικό του ολωμού, 

καθώς ο ποιητής έχει συνδυάσει όλες αυτές τις θεματικές στην ποιητική του σύνθεση. 

Αναλυτικότερα, μπορούμε να διακρίνουμε τη λατρεία της φύσης να διατρέχει ολόκληρο το ποίημα καθώς ο 

ήρωας είτε ως ναυαγός είτε στην πατρίδα του την Κρήτη, κινείται πάντοτε στο φυσικό του περιβάλλον και 

φροντίζει να υμνεί την ομορφιά της φύσης γύρω του. Για παράδειγμα στην τρίτη ενότητα *20+, όταν η τρικυμία 

κοπάζει και η θάλασσα ηρεμεί ο Κρητικός σχολιάζει «Κάτι κρυφό μυστήριο εστένεψε τη φύση / Κάθε ομορφιά 

να στολιστεί και το θυμό ν’ αφήσει.». Ο Κρητικός βλέπει και αναγνωρίζει πάντοτε την ομορφιά της φύσης μιας 

κι έχει μεγαλώσει έχοντας στενή σχέση με το φυσικό του περιβάλλον και νιώθει τη φύση ως αναπόσπαστο 

κομμάτι της ζωής του. ε αντίθεση με τους σύγχρονους ανθρώπους της πόλης οι άνθρωποι παλιότερα ζούσαν 

κάθε στιγμή της ζωής τους σε στενή συνάρτηση με τη φύση γι’ αυτό και αγαπούσαν κάθε έκφανσή της καθώς 

αναγνώριζαν σε αυτή μια θεϊκή σοφία. Ο Κρητικός έχει περάσει τη ζωή του έχοντας διαρκώς άμεση επαφή με 
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τη φύση γύρω του, γι’ αυτό και οι αναμνήσεις του είναι συνυφασμένες με το φυσικό του περιβάλλον. 

Φαρακτηριστικό παράδειγμα ως προς αυτό είναι το σημείο της πέμπτης ενότητας *22+ όπου ο ήρωας θέλοντας 

να παρουσιάσει τον γλυκύτατο ήχο που συγκλονίζει την ψυχή του, ανατρέχει στο παρελθόν του και θυμάται τις 

στιγμές που μόνος του στον Χηλορείτη, όταν ένιωθε τον πόνο να τον κατακλύζει, άκουγε το φιαμπόλι, «Κι 

έβλεπα τ’ άστρο τ’ ουρανού μεσουρανίς να λάμπει / Και του γελούσαν τα βουνά, τα πέλαγα κι οι κάμποι». 

Πηγαίνει στον Χηλορείτη για να ηρεμήσει τον πόνο της ψυχής του κι εκεί θαυμάζει την ομορφιά του τόπου του, 

που μοιάζει να χαμογελά δεχόμενο την ευλογία του ήλιου. Βλέπουμε, επομένως, ότι η λατρεία της φύσης είναι 

δεδομένη σε μια ποιητική σύνθεση όπως αυτή, μιας και ο ήρωας της είναι ένας άνθρωπος δεμένος με τον τόπο 

του κι έτοιμος να αφεθεί στην ομορφιά της φύσης, ακόμη κι όταν αισθάνεται πόνο στην ψυχή του. 

Η λατρεία της γυναίκας είναι μια από τις θεματικές που κυριαρχούν στον Κρητικό, όχι μόνο γιατί ο ήρωας έχει 

ως βασικό του στόχο να σώσει την αρραβωνιαστικιά του, αλλά και γιατί η βασικότερη έκφανση των δοκιμασιών 

του ήρωα είναι αυτή της Υεγγαροντυμένης. Ο ολωμός θέλοντας να δείξει την ένταση των πειρασμών που 

δοκιμάζουν την ψυχική δύναμη και τη θέληση του ήρωα, παρουσιάζει τη Υεγγαροντυμένη ως τη γυναίκα που 

διαθέτει όλα εκείνα τα χαρίσματα που μπορούν να καλύψουν κάθε ανάγκη του ήρωα. Ο Κρητικός είναι σχεδόν 

αδύνατο να αντισταθεί στη γυναίκα αυτή που μοιάζει να είναι ιδανική από κάθε άποψη «Κι ομπρός μου ιδού 

που βρέθηκε μια φεγγαροντυμένη / Έτρεμε το δροσάτο φως στη θεϊκιά θωριά της / τα μάτια της τα ολόμαυρα 

και στα χρυσά μαλλιά της.». Ο ποιητής κατορθώνει με μια διαρκή αντιπαραβολή της Υεγγαροντυμένης με τη 

φύση να πλάσει μια εξιδανικευμένη εικόνα και να μας χαρίσει μια από τις πλέον μαγευτικές γυναικείες μορφές 

που διαθέτει η λογοτεχνία μας «Κι έδειξε πάσαν ομορφιά και πάσαν καλοσύνη / Σότε από φως μεσημερνό η 

νύχτα πλημμυρίζει». 

Η λατρεία της θρησκείας είναι παρούσα στον Κρητικό από την δεύτερη κιόλας ενότητα *19+ όπου ο Κρητικός με 

μια πρόληψη στην αφήγησή του περνά στον παράδεισο τη στιγμή της δευτέρας παρουσίας και αναζητά την 

αγαπημένη του. Η αφήγηση του Κρητικού μας παραπέμπει αφενός σε εκκλησιαστικά κείμενα απ’ όπου και 

αντλεί στοιχεία για το πώς της δευτέρας παρουσίας του Κυρίου και αφετέρου αποδεικνύει την πίστη του ποιητή 

στη θρησκευτική μας παράδοση. 

Αναφορά στη θρησκεία μπορούμε βέβαια να εντοπίσουμε και στην τέταρτη ενότητα *21+ όπου ο Κρητικός 

προσπαθώντας να ανακαλέσει στη μνήμη του τη μορφή της Υεγγαροντυμένης που του είναι τόσο οικεία, 

αναρωτιέται μήπως την έχει δει σε κάποιο ναό ζωγραφισμένη «Καν σε ναό ζωγραφιστή με θαυμασμό περίσσο», 

δίνοντας έτσι την αίσθηση της θεϊκότητας στη Υεγγαροντυμένη και αποκαλύπτοντας παράλληλα τη 

θρησκευτικότητα του ήρωα. 

Ο ολωμός διαπλέκει στην ποιητική του σύνθεση τη φύση, τη θρησκεία και τη γυναίκα, με τη φυσικότητα που 

προκύπτει σ’ έναν άνθρωπο που τις έννοιες αυτές της θεωρεί ως βασικά στοιχεία της ζωής του και της 

παράδοσής του. Γεγονός που σημαίνει ότι για τον ποιητή η θρησκευτικότητα δε χρειάζεται καν να αναφερθεί 

για να θεωρηθεί δεδομένη, μιας και ο ολωμός δε θα μπορούσε ποτέ να δει και να κατανοήσει τον κόσμο γύρω 

του χωρίς την αναμφισβήτητη παρουσία του Θεού και της πρόνοιάς του σε κάθε τι. Σα στοιχεία που εμείς 

αναζητούμε στην ποιητική του σύνθεση δεν είναι άλλα από τα στοιχεία που συνθέτουν την κοσμοθεωρία του 

ποιητή και που διατρέχουν τη σκέψη του ως κάτι το απολύτως δεδομένο και φυσικό. Ο ποιητής αυτός δε θα 

μπορούσε να κατανοήσει ένα κόσμο χωρίς το Θεό, όπως και δε θα μπορούσε να κατανοήσει ένα κόσμο που να 

μη βασίζεται στην αγάπη για την πατρίδα του. Πώς θα μπορούσε ο Κρητικός να μην έχει την αγάπη για την 

πατρίδα του ως θεμελιώδη άξονα της ζωής του και πώς θα μπορούσε η σκέψη του να μην είναι αδιάσπαστα 

συνδεδεμένη με το καλό της πατρίδας του. 

Η λατρεία της πατρίδας γίνεται εμφανής τόσο στο σημείο όπου ο ήρωας θυμάται τα χτυπήματα που δέχτηκε η 

οικογένειά του από τους Σούρκους στην τέταρτη ενότητα *21+ κι ο ήρωας γεμίζει τις χούφτες του με ιερό χώμα 

από την πατρίδα του και φεύγει «Μακριά ‘πο κείθ’ εγιόμισα τες φούχτες μου κι εβγήκα», όσο και στην πέμπτη 

ενότητα *22+ όπου ο ήρωας συγκλονίζεται από τον πόνο που του προκαλεί η σκλαβιά της πατρίδας του και η 

ελπίδα ότι κάποτε θα κατορθώσουν να αποτινάξουν τον τουρκικό ζυγό «Κι ετάραζε τα σπλάχνα μου 

ελευθερίας ελπίδα / Κι εφώναζα: ‚ω θεϊκιά κι όλη αίματα Πατρίδα!‛». 

την εισαγωγή του σχολικού βιβλίου της Α΄ Λυκείου για την Επτανησιακή σχολή αναφέρεται επίσης ότι 

υπάρχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά στο περιεχόμενο και στη μορφή της ποίησης των Επτανησίων, που μας 
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επιτρέπουν να μιλούμε για μια ιδιαίτερη «σχολή», την Επτανησιακή, όπου το τοπικό στοιχείο εκφράστηκε με 

δικό του τρόπο, αφού διασταυρώθηκε γόνιμα με τις παρακάτω επιδράσεις: α) της ιταλικής και γενικότερα της 

ευρωπαϊκής λογοτεχνίας, β) της κρητικής λογοτεχνίας (είναι γνωστό ότι μετά την πτώση της Κρήτης το 1669 

πολλοί Κρητικοί κατέφυγαν στα Επτάνησα μεταφέροντας και τα πολιτιστικά στοιχεία της ζωής τους), γ) του 

δημοτικού τραγουδιού και δ) του ποιητικού έργου του Βηλαρά και του Φριστόπουλου. 

υνοπτικά μπορούμε να πούμε για τα στοιχεία αυτά ότι: η επίδραση του Βηλαρά και του Φριστόπουλου 

θεωρείται δεδομένη υπό την έννοια ότι, όπως έλεγε χαρακτηριστικά και ο Ιάκωβος Πολυλάς, οι ποιητές αυτοί 

υπήρξαν πρόδρομοι του ολωμού, καθώς τα ρομαντικά στοιχεία στη γραφή τους, η χρήση της δημοτικής 

γλώσσας, οι επιρροές που δέχτηκαν από την ιταλική ποίηση, η ιδιαίτερη φροντίδα του στίχου τους και η επαφή 

που είχαν με τη δημοτική παράδοση, είναι σαφώς στοιχεία που μπορούμε να ανιχνεύσουμε και στο έργο του 

ολωμού. 

Η επίδραση της κρητικής λογοτεχνίας γίνεται κυρίως αντιληπτή μέσω της επαφής που παρουσιάζει η σύνθεση 

του ολωμού με τον Ερωτόκριτο του Κορνάρου, καθώς ο ολωμός παραδειγματίζεται από το κείμενο αυτό τόσο 

ως προς το μέτρο και τη στιχουργική του σύνθεση, όσο και ως προς την πρόθεση του ολωμού να ανταποκριθεί 

στο υψηλό επίπεδο που θέτει το αριστούργημα του Βιτσέντζου Κορνάρου. 

Ο ολωμός επίσης επηρεάστηκε από τα δημοτικά τραγούδια καθώς αφενός θέλησε να περάσει στη δική του 

ποιητική σύνθεση την έκφραση του λαϊκού αισθήματος και τη γνησιότητα του λόγου που συναντάμε στη 

δημοτική παράδοση, και αφετέρου σε επιμέρους θέματα όπως είναι το μέτρο και η ύπαρξη του θέματος των 

τριών (τρία αστροπελέκια, κλιμάκωση του όρκου του Κρητικού σε τρία σκέλη κ.α.) 

Σέλος, η επίδραση της ιταλικής καθώς και της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας είναι εμφανής στο περιεχόμενο του 

ποιήματος, μιας και διάφορες θεματικές του Κρητικού μοιάζουν να είναι αντλημένες από την ευρωπαϊκή 

λογοτεχνία. Για παράδειγμα, ο οραματισμός της έσχατης κρίσης, η έντονη παρουσία της φύσης και η εμπλοκή 

της στην εξέλιξη του μύθου, η Υεγγαροντυμένη που θυμίζει τις νύμφες της ιταλικής λογοτεχνίας κ.α. 

 

16.Από ποια πραγματικά γεγονότα είναι εμπνευσμένο το ποίημα Ο Κρητικός; 

Σο ιστορικό πλαίσιο του Κρητικού είναι βασισμένο στα γεγονότα της κρητικής επανάστασης του 1821 και 

ιδιαίτερα στην αρνητική τροπή που πήραν τα γεγονότα για τους Έλληνες από το 1823 και μετά. τις αρχές 

Ιουνίου 1823 έφτασε στην Κρήτη ως νέος διοικητής του αιγυπτιακού στρατού ο Φουσεΐν βέης, με νέες 

στρατιωτικές δυνάμεις και άφθονο πολεμικό υλικό. Η ταχύτατη κίνηση του τουρκοαιγυπτιακού στρατού και η 

καταστροφή χωριών δημιούργησαν βαρύ κλίμα απαισιοδοξίας. Η κατάληψη της Μεσαράς και έπειτα των 

φακίων από τους Σούρκους στα 1823-24, οδήγησαν στη φυγή χιλιάδων Φριστιανών με πλοία από τη νότια και 

δυτική Κρήτη προς τα Κύθηρα, τα Αντικύθηρα και την Πελοπόννησο. 

 

 



Ιωαννίδης Άρης 

«Ο Κρητικός», Δ. ολωμός 

 

 58 

 



Ιωαννίδης Άρης 

«Ο Κρητικός», Δ. ολωμός 

 

 59 

 


