
 

 

 

Α1  

1. μεταφυσικό στοιχείο – ήχος (στ. 23-24) 

2. αγάπη για την πατρίδα (στ. 40 -42) 

3. εξιδανίκευση του έρωτα (στ. 50 -54) 

 

Β1 

Όταν έφυγε η φεγγαροντυμένη, ο ναυαγός εξακολούθησε να κολυμπάει κρατώντας την 

αγαπημένη του, για να φτάσει στην ακτή. Ωστόσο ο ρυθμός του κολυμπήματος άρχισε να γίνεται 

αργός (αργούνε), με την επίδραση ενός νέου στοιχείου : άρχισε να ακούγεται ένας πολύ ευχάριστος, 

ένας σαγηνευτικός μουσικός ήχος, που συνόδευε το ναυαγό (με προβοδούσε). Αυτός ο ήχος λοιπόν 

τραβούσε την προσοχή του και τον επηρέαζε, ώστε να κάνει νωθρό και επιβραδύνει το κολύμπημά του 

(αποκοιμούσε το πλέξιμο).  

Ο ναυαγός δεν μπορούσε να καταλάβει από πού προερχόταν και τι είδους ήταν ο μαγικός 

εκείνος μουσικός ήχος, δεν μπορούσε να προσδιορίσει την πηγή και το ποιόν του. Έτσι, ο αφηγητής τον 

συγκρίνει με τρεις γοητευτικούς μουσικούς ήχους, όχι μόνο για να αποκλείσει τις τρεις αυτές εκδοχές, 

αλλά κυρίως για να πάρει ο αναγνώστης μια ιδέα για τη γλυκύτητα της μουσικής εκείνης. Ο 

παναρμόνιος λοιπόν ήχος δεν ήταν ούτε ερωτικό τραγούδι από κάποιο κορίτσι, ούτε κελάηδημα από 

αηδόνι κρητικό, ούτε μουσική από σουραύλι. Έτσι ο αφηγητής, σαν να κάνει ένα εκτενές σχήμα άρσης 

και θέσης, λέει πρώτα τι δεν ήταν ο ήχος αυτός, για να πει ύστερα, έστω και αόριστα, τι ήταν δίνοντας 

κάποια γνωρίσματά του.  

Στις τρεις εκδοχές που αποκλείονται γίνονται στην πραγματικότητα «αποφατικές 

παρομοιώσεις» : ο άγνωστος ήχος ήταν σαν ερωτικό  τραγούδι ενός κοριτσιού, σαν το κελάηδημα 

αηδονιού,, σαν μουσική από σουραύλι. Και παρατηρούμε ότι οι μουσικές που επιλέγονται για τις 

παρομοιώσεις δεν είναι τυχαίες : από τα τραγούδια των ανθρώπων επιλέγεται το πιο παθητικό είδος, 

το ερωτικό τραγούδι, που μάλιστα τραγουδιέται από ένα κορίτσι κρυφά ερωτευμένο‧ από το κελάηδημα 

των πουλιών επιλέγεται το πιο μαγευτικό, το κελάηδημα του αηδονιού και από τους ήχους των 

μουσικών οργάνων επιλέγεται για τη σύγκριση ο ποιμενικός ήχος του φιαμπολιού, ο οποίος ακούγεται 

στο ειδυλλιακό ύπαιθρο και είναι ίσως ο πιο γλυκός και απαλός από τον ήχο άλλων λαϊκών μουσικών 

οργάνων. Αυτές οι επιλογές, που κατά την άποψη του Μάκριτζ είναι εικόνες της φύσης, μας κάνουν να 

φανταστούμε πόσο πιο σαγηνευτική πρέπει να ήταν η άγνωστη μουσική που άκουγε ο ναυαγός. 

 Δεν ήταν ερωτικό τραγούδι κοριτσιού (στ. 25-28) : Το ερωτικό τραγούδι του κοριτσιού ο 

αφηγητής το παρουσιάζει μέσα σε ένα ειδυλλιακό περιβάλλον, με μια πολύ πλούσια εικόνα και με 

σχήματα λόγου, που δίνουν υψηλό λυρισμό στους τέσσερις στίχους. Μια κορασιά λοιπόν ακούγεται να 

τραγουδάει τον κρυφό έρωτά της μέσα σε ένα φουντωμένο δάσος την ώρα του δειλινού, τότε που 

ανατέλλει η σελήνη,. Και λέει το τραγούδι της στη βρύση, στο δέντρο που λυγίζει ελαφρά και στο 

λουλούδι που ανοίγει. Ο μαγευτικός ήχος που άκουγε ο ναυαγός έμοιαζε με αυτό το έξοχο ερωτικό 

τραγούδι, αλλά δεν ήταν αυτό. 

Η εικόνα με την οποία παρουσιάζεται το τραγούδι έχει : 



 

 

Στοιχεία οπτικά (τα δάση, το άστρο, τα νερά που θολώνουν) 

Στοιχεία ακουστικά (κορασιάς φωνή, τραγουδάει) 

Στοιχεία οσφρητικά (το λουλούδι) 

Το στοιχείο της κίνησης (λυγάει) 

Υποβλητικότητα (η ανατολή της σελήνης, τα θολά νερά, η ώρα του δειλινού) 

Ακόμη σ’ αυτήν την εικόνα είναι πληθωρική η παρουσία της φύσης μέσα στο ειδυλλιακό 

περιβάλλον, όπου αναφέρονται : τα δάση, η σελήνη, τα νερά, η βρύση, το δέντρο, το λουλούδι. 

Η γοητεία του ερωτικού τραγουδιού της κορασιάς αποδίδεται με σχήματα λόγου, που είναι τα 

ακόλουθα : 

Η συνεκδοχή : φωνή (αντί τραγούδι), της βρύσης, του δέντρου, του λουλουδιού (το ένα αντί για το 

πλήθος στο οποίο αυτό ανήκει) 

Η περίφραση : άστρο του βραδιού 

Το πολυσύνδετο : και βγαίνει … και θολώνουν … και τραγουδάει  

Το χιαστό : του δέντρου και του λουλουδιού που ανοίγει και λυγάει 

Προσθέτουμε και τη χρήση του δραματικού ενεστώτα (δεν είναι, φουντώνουν, βγαίνει, θολώνουν, 

τραγουδάει, ανοίγει, λυγάει) που παριστάνει το τραγούδι να ακούγεται την ώρα της αφήγησης. 

Δεν πρέπει ακόμη να μας διαφεύγει η συνομιλία της κόρης με τα άψυχα (με τη βρύση, το δέντρο και 

το λουλούδι), κάτι που συμβαίνει συχνά στα δημοτικά τραγούδια. 

(Μερικές παρατηρήσεις 

Στ. 26 : το άστρο του βραδιού είναι η σελήνη και πρέπει να αποκλειστεί η Πούλια, γιατί αυτή ποτέ δεν 

ανατέλλει την ώρα του δειλινού. 

Στ. 26 : και τα νερά θολώνουν : την ώρα του δειλινού φεύγει το πολύ φως και τα νερά χάνουν τη 

διαύγειά τους. Η έκφραση «όταν θολώνουν τα νερά» για τη δήλωση της ώρας του δειλινού είναι λαϊκή, 

χρησιμοποιείται στη Ζάκυνθο και από τους ναυτικούς. 

Στ. 28 : του λουλουδιού που ανοίγει. Στη φράση πρέπει να νοηθεί το αγαπημένο λουλούδι σε αντίθεση 

ίσως με το μπουμπούκι, θα ήταν σχολαστικισμός να παρατηρούμε ότι την ώρα του δειλινού δεν 

ανοίγουν τα λουλούδια, εκτός από κάποια νυχτολούλουδα.) 

 Δεν ήταν μουσική από σουραύλι (στ. 35-38 : Ύστερα από το τραγούδι της κορασιάς στο 

μισόφωτο του δειλινού και το κελάηδημα του αηδονιού μέσα στη νύχτα ως την αυγή, έρχεται ο ήχος 

από το φιαμπόλι μέσα στην πάμφωτη μέρα (παρατηρούμε λοιπόν ότι οι τρεις εικόνες καλύπτουν όλες 

τις φάσεις του 24ώρου : δειλινό, νύχτα, αυγή, μέρα). Έτσι ο αφηγητής παρουσιάζει τον ήχο του 

σουραυλιού να ακούγεται στον Ψηλορείτη (προβάλει και πάλι την αγάπη για την ιδιαίτερη πατρίδα 

του), καθώς ο ήλιος έλαμπε στο καταμεσήμερο φωτίζοντας τα βουνά, τα πέλαγα και τους κάμπους, 

που έμοιαζαν σαν να του γελούσαν κάτω από το δυνατό φως του. Μέσα σ’ αυτήν την τελευταία εικόνα 

ο αφηγητής βάζει και τον εαυτό του και μάλιστα ως προνομιούχο μοναδικό ακροατή της μουσικής του 

σουραυλιού (αγρίκαα – άκουγα). Ο μαγευτικός ήχος που άκουγε ο ναυαγός έμοιαζε με αυτόν το 



 

 

γλυκύτατο ήχο του φιαμπολιού, αλλά δεν ήταν αυτός. 

Η εικόνα με την οποία παρουσιάζεται η μουσική από το σουραύλι έχει : 

Στοιχεία οπτικά (ο Ψηλορείτης, ο ήλιος, τα βουνά, τα πέλαγα, οι κάμποι) και  

Στοιχεία ακουστικά (φιαμπόλι, αγρίκαα). 

Ακόμη, σ’ αυτήν είναι φανερή η παρουσία της φύσης μέσα στο πάμφωτο περιβάλλον, όπου 

αναφέρονται : ο Ψηλορείτης, ο ήλιος, τα βουνά, τα πέλαγα, οι κάμποι. 

Η γοητεία του γλυκού ήχου από το σουραύλι αποδίδεται με τα ακόλουθα σχήματα λόγου : 

Η μεταφορά : φιαμπόλι το γλυκό (είναι και συνεκδοχή : αντί «ήχος από φιαμπόλι») 

Η περίφραση : άστρο τα’ ουρανού (ο ήλιος) 

Η προσωποποίηση : προσωποποιούνται τα βουνά, τα πέλαγα, οι κάμποι 

Το πολυσύνδετο : και … και … 

Προσθέτουμε και τη χρήση του δραματικού ενεστώτα (δεν είν’) 

Για τον ήχο του σουραυλιού αφιερώνονται από τον ποιητή 8 στίχοι (35-42). Όμως οι τέσσερεις από 

αυτούς (39-42) αποτελούν μια μορφή παρέκβασης, που εκφράζει τη φιλοπατρία του Κρητικού. Για το 

θέμα αυτό θα κάνουμε λόγο στη συνέχεια. 

Φιαμπόλι (ή θιαμπόλι) ονομάζεται στην Κρήτη το σουραύλι. Πρόκειται για λαϊκό μουσικό όργανο 

που παίζεται συνήθως από βοσκούς και ανήκει στην κατηγορία των αεροφώνων, έχει επιστόμιο 

ανοικτό, όπως η φλογέρα, αλλά με σφυρίχτρα. 

 

 

Β2.  

 

 Η δεύτερη αποφατική παρομοίωση, το κελάηδημα του κρητικού αηδονιού, δίνεται με μια εικόνα 

όχι τώρα του δειλινού, αλλά της νύχτας, με μια ολονύχτια εικόνα. Το κρητικό λοιπόν αηδόνι 

τραγουδάει ψηλά στους βράχους, όπου έχει και τη φωλιά του, όλη τη νύχτα και η γλυκύτατη λαλιά του 

ακούγεται ως πέρα στη θάλασσα και την πεδιάδα. Και όταν στο τέλος της νύχτας ήρθε η αυγή, άκουσε 

και αυτή το κελάηδημα κι έχασε το ρόδινο χρώμα της από τη μαγεία που ένιωσε. Ο μαγευτικός ήχος 

που άκουγε ο ναυαγός έμοιαζε με αυτό το γοητευτικό κελάηδημα, αλλά δεν ήταν αυτό. 

Η γοητεία του κελαηδήματος του αηδονιού αποδίδεται με σχήματα λόγου, που είναι τα ακόλουθα : 

 Η μεταφορά : σέρνει τη λαλιά του, γλυκάδα (του κελαηδήματος), έλιωσαν τα αστέρια 

 Η υπερβολή : το τραγούδι του αηδονιού αντιβουΐζει πολύ μακρυά, ως πέρα στη θάλασσα και 

στην πεδιάδα 

 Το χιαστό : η θάλασσα πολύ μακριά, μακριά η πεδιάδα 



 

 

 Η προσωποποίηση : προσωποποιείται η αυγή, που ακούει το κελάηδημα του αηδονιού 

 Προσθέτουμε και τη χρήση του δραματικού ενεστώτα (δεν είν’, σέρνει, έχει, αντιβουΐζει, ακούει, 

πέφτουν), που παριστάνει το κελάηδημα να ακούγεται την ώρα της αφήγησης. 

 

Γ1. 

 Το τέλος του ποιήματος  είναι ιδιαίτερα δραματικό. Τα στοιχεία που απέσπασαν την 

προσοχή του ναυαγού από την προσπάθεια σωτηρίας της αγαπημένης του έχουν  παρέλθει: η 

«φεγγαροντυμένη» και ο «γλυκύτατος ήχος». Ο ήρωας στρέφει το ενδιαφέρον του στη σωτηρία της 

αρραβωνιαστικιάς του. Ωστόσο, στους συγκεκριμένους στίχους υπάρχει ένα αφηγηματικό κενό : ο 

αφηγητής χρησιμοποιώντας το δραματικό ενεστώτα (φτάνω-απιθώνω) που προσδίδει ιδιαίτερη 

παραστατικότητα στην αφήγηση, μας ανακοινώνει,  χωρίς να μας πληροφορήσει για το τι συνέβη 

στο μεταξύ διάστημα,  ότι φτάνουν με την αγαπημένη του στη στεριά. Και ενώ η ιστορία φαίνεται 

να οδεύει σε ένα αίσιο τέλος, στο δεύτερο ημιστίχιο του τελευταίου στίχου μέσα από μία έντονη 

αντίθεση (χαρά –πεθαμένη) οδηγούμαστε σε μία αιφνιδιαστική ανατροπή : οι προσπάθειες του 

ήρωα αποβαίνουν άκαρπες και βιώνει τώρα την απόλυτης μοναξιάς.  

 Το ποίημα τελειώνει απότομα και λιτά χωρίς μελοδραματισμούς. επειδή ο αφηγητής μας 

έχει ενημερώσει ήδη ότι θα συναντήσει την αρραβωνιαστικιά του στον Παράδεισο. Τέλος, 

αξιοσημείωτο είναι το σχήμα του κύκλου : ο πρώτος στίχος του «Κρητικού» (Εκοίταα, κι ήτανε 

μακριά ακόμη τ’ ακρογιάλι), και ο προτελευταίος  αναφέρονται στο ακρογιάλι (Και τέλος φτάνω 

στο γιαλό…).  

 

 

Δ1 

 Αυτό το βράδυ, η Ρηνούλα δεν κοιμήθηκε. Σαν ένας πυρετός γλυκός,  

της μέλωνε τα μέλη.(ομοιότητα) Όλη νύχτα, μέχρι το πρωί, το αίμα της, πρώτη φορά,  

της τραγουδούσε, φανερά, τόσο ζεστά τραγούδια…(ομοιότητα) Κι όταν, προς τα 

χαράματα, την πήρε λίγος ύπνος, είδε πως ήταν μέσα σ΄ ένα δάσος, −ένα 

μεγάλο δάσος γαλανό, μ’ ένα πλήθος άγνωστα κι αλλόκοτα λουλούδια.  

Περπατούσε, λέει, μέσ’ στην πρασινάδα, σκυμμένη, (ομοιότητα) και με κάποια δυσκολία,  

χωρίς, όμως αυτό, να συνοδεύεται κ ι απ’ τη συνηθισμένην αγωνία, που 



 

 

συνοδεύει κάποιους εφιάλτες. […]Και την ίδια τη στιγμή, χωρίς ν’ αλλάξει 

τίποτε, μια μελωδία σιγανή γεννήθηκε κι απλώθηκε, σαν ένα κόρο (ομοιότητα) 

από γνώριμες φωνές,(διαφορά) που μέσα τους, ξεχώριζε γλυκιά και δυνατή, την ήμερα 

παθητική και πλέρια του Σωτήρη!(διαφορά)  Κι η φωνή δυνάμωνε, δυνάμωνε, και σε 

λίγο σκέπασε και σκόρπισε τις άλλες, − κι έμεινε μονάχη και κυρίαρχη,  

γιομίζοντας τη γη, τον ουρανό, γιομίζοντας το νου και την καρδιά της! (ομοιότητες) Κι 

είχ’ ένα παράπονο βαθύ, η χιμαιρική αυτή φωνή, − κ ι έμοιαζε μ’ ένα χάδι 

τρυφερό, λησμονημένο, γνώριμο, κι απόκοσμο! Κι η ψυχή της έλιωνε βαθιά,  

σαν το κερί, σβήνοντας σε μια γλύκα πρωτογνώριστη, σε μια σπαραχτική,  

πρωτοδοκίμαστη, και σαν απεγνωσμένη, νοσταλγία!(ομοιότητα) Και καθώς ήταν έτοιμη 

να σβήσει, και να λιώσει, πίστεψε πως ήταν πια φτασμένη στον παράδεισο…  

Κι η Ρηνούλα ξύπνησε με μιας, σα μεθυσμένη, −και κρύβοντας το 

πρόσωπο μέσ’ στο προσκέφαλό της, μην τύχει και τη νιώσουν από δίπλα,  

ξέσπασε σ’ ένα σιγανό παράπονο πνιγμένο… 


