
ΔΔ. . ΣολωμόςΣολωμός

ΟΟ ΚρητικόςΚρητικός

ΑγάθηΑγάθη ΓεωργιάδουΓεωργιάδου, , δδ..φφ..



ΗΗ εποχήεποχή τουτου ΚρητικούΚρητικού

v Ο Κρητικός του Διονύσιου Σολωμού
είναι ένα αφηγηματικό ποίημα 134 
στίχων που γράφτηκε το 1833-1834, 
σε μια εποχή κρίσιμη για τον Σολωμό, 
εξαιτίας της πολύκροτης δίκης του με
τον ετεροθαλή αδελφό του. 

v Στο θρόνο της Ελλάδας είχε ανεβεί ο
ανήλικος Όθων, αλλά την εξουσία
ασκούσε η Αντιβασιλεία. 

v Τα Επτάνησα, αφού πέρασαν από
ενετική και γαλλική κατοχή, 
βρίσκονταν από το 1815 με τη
συνθήκη του Παρισιού στα χέρια της
Αγγλίας. 



ΙστορικόΙστορικό υπόβαθρουπόβαθρο

ΗΗ υπόθεσηυπόθεση τουτου έργουέργου τοποθετείταιτοποθετείται γύρωγύρω στοστο 18231823--
1824, 1824, ότανόταν οο αγώναςαγώνας τηςτης ΚρήτηςΚρήτης γιαγια τηντην

απελευθέρωσήαπελευθέρωσή τηςτης κορυφώνεταικορυφώνεται. . 

Τον Απρίλιο του 1824, παρά τον ηρωικό αγώνα των
Κρητικών, η αντίστασή τους είχε καμφθεί. 10.000 
άνθρωποι επιβιβάστηκαν στα πλοία για να σωθούν, οι
περισσότεροι όμως βρήκαν οικτρό θάνατο στη θάλασσα
από τους κανονιοβολισμούς των Τούρκων ή από τις
κακουχίες στις ακτές της Πελοποννήσου. 
Η δράση βέβαια του Κρητικού χαλαρά μόνο συνδέεται με
τα ιστορικά γεγονότα. 



ΗΗ αποσπασματικότητααποσπασματικότητα τουτου έργουέργου

Πολύς λόγος έχει γίνει για το θέμα της
αποσπασματικότητας του έργου του Σολωμού. 
Οι περισσότεροι κριτικοί της λογοτεχνίας
τείνουν να συμφωνήσουν ότι η
αποσπασματικότητα του έργου του Σολωμού δεν
οφείλεται σε συνθετική αδυναμία του ποιητή ή
στο πάθος της τελειότητας που τον διακατείχε, 
αλλ’ είναι αποτέλεσμα της επίδρασης του
ευρωπαϊκού ρομαντισμού του 19ου αιώνα και
ιδιαίτερα του γερμανικού. 



ΤοΤο βασικόβασικό θέμαθέμα: : ««LL’’ amore amore divinizzatodivinizzato””
ΟΟ θεοποιημένοςθεοποιημένος έρωταςέρωτας

Ο θεματικός πυρήνας του Κρητικού είναι μια
τριπλή δοκιμασία:
vηρωική: όπως φαίνεται στους αγώνες του ήρωα
εναντίον των Τούρκων, πριν από τον
εκπατρισμό του.
vφυσική: παρουσιάζεται η προσπάθεια ενός
ναυαγού να σώσει τον εαυτό του και την
αγαπημένη του από τη τρικυμισμένη θάλασσα.
vηθική/μεταφυσική: όπως φαίνεται στην
αντιμετώπιση της Έσχατης Κρίσης. 



ΤαΤα χρονικάχρονικά επίπεδαεπίπεδα
ΟΟ χρόνοςχρόνος τουτου ναυαγίουναυαγίου
ΗΗ προϊστορίαπροϊστορία τουτου ήρωαήρωα στηνστην ΚρήτηΚρήτη
ΗΗ ζωήζωή τουτου ΚρητικούΚρητικού μετάμετά τοτο
ναυάγιοναυάγιο καικαι τοτο θάνατοθάνατο τηςτης
αγαπημένηςαγαπημένης τουτου
ΟΟ οραματισμόςοραματισμός τηςτης έσχατηςέσχατης κρίσηςκρίσης
ΈχουμεΈχουμε δηλδηλ. . έναένα λυρικόλυρικό, , δραματικόδραματικό
μονόλογομονόλογο τουτου ΚρητικούΚρητικού γιαγια τουςτους
αγώνεςαγώνες, , τηντην πάληπάλη μεμε τατα κύματακύματα, , τοτο
θάνατοθάνατο τηςτης αγαπημένηςαγαπημένης τουτου καικαι τοτο
μεταφυσικόμεταφυσικό οραματισμόοραματισμό τουτου..



ΑπΑπ. 1 [18]. 1 [18]
ΗΗ έκκλησηέκκληση

Η ποιητική αφήγηση αρχίζει in medias res. Ο Κρητικός
ανακαλεί στη μνήμη του τον εαυτό του ως ναυαγό στη μέση
του πελάγους, όταν βρισκόταν ακόμα πολύ μακριά από τη
στεριά. Η απόσταση τονίζεται με την εκτεταμένη παρήχηση
του α στο ρήμα «Εκοίταα». Θυμάται πως είχε κάνει
έκκληση στο αστροπελέκι να του φωτίσει τη θάλασσα και
σαν απάντηση, πέφτουν τρία αστροπελέκια πολύ κοντά
στην κόρη θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή της.  Η σκηνή
δημιουργεί δέος με την προβολή της μεγαλοπρέπειας της
φύσης, ενώ ο άνθρωπος αποδεικνύεται ανίσχυρος μπροστά
της. Η ομοιοκαταληξία «αντήχαν - κι αν είχαν» και η
παρήχηση του χ δημιουργούν την αίσθηση της ηχούς. 



Απ. 2[19.]- Το μεταφυσικό όραμα

Ο Κρητικός διακόπτει προσωρινά την αφήγησή του
κάνοντας έκκληση στους υποθετικούς ακροατές για να
πιστέψουν όσα θα τους πει. Ο τριπλός όρκος του ακολουθεί
ανιούσα ιεραρχική σειρά: ορκίζεται στις λαβωματιές του από τις
μάχες, έπειτα στις ψυχές των συντρόφων και συμπολεμιστών
του και τέλος στο ιερότερο αγαθό του, την αγαπημένη του, «που
του έκαψε την ψυχή τον κόσμο απαρατώντας». Με την πρόληψη
αυτή κατανοούμε ότι τελικά ο Κρητικός δεν κατάφερε να σώσει
την κόρη από τη μανιασμένη θάλασσα. Η αναφορά στο θάνατο
της αγαπημένης του οδηγεί τον αφηγητή σε μια παρέκβαση
εσχατολογικού χαρακτήρα: ο Κρητικός απευθυνόμενος στη
Σάλπιγγα της Δευτέρας Παρουσίας αφηγείται το μεταφυσικό
όραμά του: τινάζει το σάβανο από πάνω του και, σαν τον
Οδυσσέα, μεταβαίνει στην Κοιλάδα του Ιωσαφάθ όπου
βρίσκονται οι σκιές των αναστημένων νεκρών αναζητώντας την
καλή του. Οι αναστημένοι απαντούν ότι την είδαν «στη θύρα της
Παράδεισος» αγνή και δροσερή («της τρέμαν τα λουλούδια») να
ψάλλει ύμνους αναστάσιμους και να λαχταρά τη στιγμή που η
ψυχή θα ξανασυναντήσει το σώμα της. Ο ουρανός είχε σαστίσει
κι ο κόσμος ανέβαλλε την καταστροφή του.



ΑπΑπ. 3 [20.]. 3 [20.]
ΗΗ ανάδυσηανάδυση τηςτης φεγγαροντυμένηςφεγγαροντυμένης

Η καταιγίδα μαίνεται. Ξάφνου, 
απέραντη γαλήνη απλώνεται στον
ουρανό και τη θάλασσα, νηνεμία που
προετοιμάζει την επιφάνεια μιας
θεϊκής μορφής. 
Ένα ολόγιομο φεγγάρι ξεπροβάλλει
κι η κόρη αγκαλιάζει χαρούμενη τον
αγαπημένο της. Η κίνηση της κόρης
συμπίπτει με την ανάδυση της
φεγγαροντυμένης. Ίσως «ήταν το
τελευταίο επιθανάτιο σκίρτημά της, 
καθώς η ψυχή της αποχωρίζεται πια
το κορμί της», ίσως όμως να ήταν
«ένα σημάδι χαρούμενης αντίδρασής
της για το απρόσμενο γαλήνεμα της
θάλασσας».



ΑπΑπ. 4 [21.]. 4 [21.]
ΟιΟι τρειςτρεις εκδοχέςεκδοχές

ΗΗ μυστηριακήμυστηριακή γυναίκαγυναίκα κοιτάζεικοιτάζει ττ’’ άστραάστρα πουπου
λάμπουνλάμπουν πιοπιο πολύπολύ καικαι πατώνταςπατώντας ανάλαφραανάλαφρα στηστη
θάλασσαθάλασσα, , ανοίγειανοίγει τατα χέριαχέρια τηςτης νν’’ αγκαλιάσειαγκαλιάσει όληόλη
τηντην πλάσηπλάση. . ΤοΤο βλέμμαβλέμμα τηςτης μαγνητίζειμαγνητίζει σανσαν
««πετροκαλαμίθραπετροκαλαμίθρα»» οο ΚρητικόςΚρητικός πουπου αναρωτιέταιαναρωτιέται
τιτι τουτου θυμίζειθυμίζει ηη όψηόψη τηςτης. . ΚατάΚατά τοτο μοτίβομοτίβο τωντων
τριώντριών δίνειδίνει τρειςτρεις εκδοχέςεκδοχές. . ΤουΤου θυμίζειθυμίζει::

nn εικόναεικόνα σεσε εκκλησίαεκκλησία
nn τοντον ιδανικόιδανικό έρωταέρωτα
nn τηντην ονειρεύτηκεονειρεύτηκε ότανόταν ήτανήταν βρέφοςβρέφος. . 



ΗΗ ιστορίαιστορία τουτου ΚρητικούΚρητικού
Τα μάτια του γεμίζουν
δάκρυα και χάνει την
οπτική επαφή μαζί της, αν
και νιώθει ακόμα μαγνητική
τη ματιά της. Αν δεν
χανόταν η μιλιά του θα
ήθελε να της διηγηθεί το
βίαιο ξεκλήρισμα της
οικογένειάς του πριν φύγει
μακριά από την Κρήτη. Σαν
τον ναυαγό Οδυσσέα την
αποκαλεί θεά και της ζητά
να σώσει το μοναδικό
στήριγμα της ζωής του, 
αυτό «το τρυφερό κλωνάρι». 



ΑπΑπ. 5 [22.]. 5 [22.]
ΗΗ μεταστροφήμεταστροφή τουτου ψυχισμούψυχισμού τουτου ΚρητικούΚρητικού

Η θεϊκή γυναίκα τώρα συμμερίζεται τον πόνο
του και χαμογελά γλυκά μοιάζοντας στην
αγαπημένη του. Έπειτα, χάνεται σαν οπτασία, 
αλλά πριν χαθεί, ένα δάκρυ της που κυλά στο
χέρι του τον αποδυναμώνει και μεταστρέφει
τον ψυχισμό του, προκαλώντας νέα ιεράρχηση
στις αξίες του: δεν επιθυμεί πια να σκοτώσει
Αγαρηνούς μ’ αυτό το χέρι, αλλά να ζητήσει
«ψωμί» απ’ το διαβάτη, να ολοκληρωθεί
δηλαδή μέσα από την αγάπη του άλλου. Η
Φύση, ως φορέας του κάλλους και του αγαθού
και ως Ιδέα, παραλύει την αντίστασή του κι
αναζητά την αδελφότητα.



ΑπΑπ. 5 [22.] . 5 [22.] -- ΟΟ γλυκύτατοςγλυκύτατος ήχοςήχος
ΤαΤα αστροπελέκιααστροπελέκια πουπου ξεσπούνξεσπούν στοστο άγριοάγριο πέλαγοπέλαγο σβήνουνσβήνουν τοτο όραμαόραμα καικαι τοντον
επαναφέρουνεπαναφέρουν στηστη σκληρήσκληρή πραγματικότηταπραγματικότητα: : στηστη θάλασσαθάλασσα πουπου πασχίζειπασχίζει νανα
καταπιείκαταπιεί τηντην αγαπημένηαγαπημένη τουτου. . ΕνώΕνώ ηη ««επιφάνειαεπιφάνεια»» τηςτης φεγγαροντυμένηςφεγγαροντυμένης μέσαμέσα
στηστη φύσηφύση τηντην είχεείχε γαληνέψειγαληνέψει συμβολικάσυμβολικά, , ηη εξαφάνισήεξαφάνισή τηςτης αγριεύειαγριεύει τητη
θάλασσαθάλασσα. . ΈτσιΈτσι, , κικι οο νουςνους τουτου ΚρητικούΚρητικού γιαγια λίγολίγο ανταριάζειανταριάζει, , αλλάαλλά τοτο θείοθείο
δάκρυδάκρυ τοντον ηρεμείηρεμεί καικαι τουτου δίνειδίνει δύναμηδύναμη νανα παλέψειπαλέψει μεμε τατα κύματακύματα, , τέτοιατέτοια πουπου
ούτεούτε στιςστις νεανικέςνεανικές άνισεςάνισες μάχεςμάχες μεμε τουςτους εχθρούςεχθρούς δενδεν είχεείχε εναντίονεναντίον τουτου
««μπόμπουμπόμπου-- ΙσούφΙσούφ»» καικαι στηστη ««ΛαβύρινθοΛαβύρινθο. . 

nn ΜετάΜετά απόαπό αυτήαυτή τηντην παρέκβασηπαρέκβαση, , οο ΚρητικόςΚρητικός ξαναπιάνειξαναπιάνει τητη διήγησηδιήγηση καικαι
περιγράφειπεριγράφει τοτο δυνατόδυνατό χτύποχτύπο τηςτης καρδιάςκαρδιάς τουτου καθώςκαθώς ακουμπάακουμπά στηνστην ««πλευράπλευρά»»
τηςτης αγαπημένηςαγαπημένης τουτου, , στοιχείοστοιχείο πουπου τουτου δίνειδίνει δύναμηδύναμη νανα συνεχίσεισυνεχίσει. . 
ΞάφνουΞάφνου έναςένας ««γλυκύτατοςγλυκύτατος ηχόςηχός»» ακούγεταιακούγεται καικαι επιβραδύνειεπιβραδύνει τοτο ρυθμόρυθμό τουτου. . 
ΕκστασιασμένοςΕκστασιασμένος, , μάταιαμάταια προσπαθείπροσπαθεί νανα βρειβρει κάτικάτι μεμε τοτο οποίοοποίο νανα συγκρίνεισυγκρίνει τοντον
απόκοσμοαπόκοσμο αυτόαυτό ήχοήχο. . ΟιΟι αλλεπάλληλεςαλλεπάλληλες αρνήσειςαρνήσεις τονίζουντονίζουν τητη μοναδικότηταμοναδικότητα τουτου
ήχουήχου, , οο οποίοςοποίος θυμίζειθυμίζει στονστον ΚρητικόΚρητικό τρίατρία πράγματαπράγματα, , πουπου συμπυκνώνουνσυμπυκνώνουν
αντίστοιχααντίστοιχα τουςτους τρειςτρεις αναβαθμούςαναβαθμούς τηςτης πνευματικήςπνευματικής αναζήτησηςαναζήτησης: : 

nn τοντον πόθοπόθο τουτου έρωταέρωτα
nn τηντην υπέρβασηυπέρβαση τηςτης ιδέαςιδέας
nn καικαι τοντον αγώνααγώνα γιαγια τηντην ελευθερίαελευθερία. . 



Απ. 5 [22.] -Η μεταφυσική δικαίωση
Ο Έρωτας, η Φύση, η Ελευθερία, η Πατρίδα και
ο Θάνατος είναι οι ιδέες που συνθέτουν την
ουσία και τη μαγική δύναμη του υπερφυσικού
ήχου που παραλύει τελείως την προσπάθειά του
να σώσει την αγαπημένη του. Όταν, τέλος, ο
ήχος σβήνει, ο Κρητικός «απιθώνει στην ακτή
την αρραβωνιασμένη» και ανακαλύπτει πως είναι
«πεθαμένη». Με το θάνατο του «άλλου μισού», ο
Κρητικός, ανακτώντας τις αισθήσεις του, μένει
μόνος κι ο επίγειος παράδεισος ερημώνει. 
Προσδοκά, όμως, ως αντιστάθμισμα, τη
μεταφυσική δικαίωση: την επανένωση με την
αγαπημένη του στον άχρονο ουράνιο παράδεισο
και την απόλαυση των κοσμικών διαστάσεων του
επίγειου έρωτά του, του θεοποιημένου έρωτα. 



Οι ερμηνείες

Πολλές ερμηνείες έχουν δοθεί σ’ αυτό το
υπέροχο ποίημα: πολλοί μελετητές το
βλέπουν ως μια αλληγορική παρουσίαση
των αγώνων των Κρητικών για ελευθερία
αλλά και της Δοκιμασίας του ανθρώπου
γενικότερα, ως την αλληγορική υπέρβαση
του αισθητού, την τραγική σύγκρουση
φύσης και ζωής, την αρμονική συνύπαρξη
του Έρωτα και του Θανάτου, την ηθική
δύναμη που παραλύει από τις αντίμαχες
δυνάμεις της Φύσης κ.ά. 



Τα μοτίβα

lΣημαντικά ερμηνευτικά κλειδιά στον
Κρητικό αλλά και σε όλο το σολωμικό έργο
αποτελούν τα ποιητικά μοτίβα που
χρησιμοποιεί ο ποιητής, τα θεματικά
(έρωτας, θάνατος, φύση, πίστη, 
αγωνιστικότητα, ελευθερία κ.ά.), καθώς
και τα δομικά (ιδιαίτερα η
φεγγαροντυμένη, ο μαγευτικός ήχος, η
Έσχατη Κρίση, το μοτίβο των τριών κ.ά.)



Η μορφή της φεγγαροντυμένης
Για τη μορφή της φεγγαροντυμένης
έχουν εκφραστεί ποικίλες ερμηνείες:

• Παριστάνει τη Φύση ως Γαλήνη, (θεία) Ομορφιά, 
(κοσμική) Αρμονία ή μια εξιδανικεύμενη μορφή
της ανθρώπινης ζωής και της ηθικής
τελειότητας.

• Ενσαρκώνει τις πλατωνικές ιδέες της ομορφιάς, 
της καλοσύνης και της δικαιοσύνης.

• Αποτελεί μια «αρχετυπική γυναικεία φιγούρα».
• Μπορεί ακόμα να εκπροσωπεί τη Θρησκεία, την
Ουράνια Αγάπη ή την ψυχή της αγαπημένης του
Κρητικού που έχει μεταμορφωθεί σε μια
εξυψωμένη πνευματική οπτασία, σ’ ένα ιδεώδες
ον. 

• Εκπροσωπεί την πρόνοια του Θεού που παίρνει
τη μορφή της Μεγάλης Μητέρας, της Πατρίδας, 
της Ελλάδας- Ελευθερίας.



Η ερμηνεία του ήχου
Ο ήχος ερμηνεύεται ως αγγελικός ψαλμός
που συνοδεύει την ψυχή της κόρης στον
ουρανό, μια μυστική αρμονία που ενώνει τον
γήινο και τον ουράνιο κόσμο, η μουσική της
Αγάπης. Είναι ένας θείος ήχος που
αισθητοποιείται κατά την υπερφυσική στιγμή
της επιφάνειας της Φεγγαροντυμένης ή ήχοι
που προσφέρει η θεά στον Κρητικό ως
ενίσχυση στη ζωή του. Οδηγεί τον ήρωα στη
συνειδητοποίηση της μέθεξής του στην
Ομορφιά μέσα από την υπέρβαση των
αντιθέσεων, αλλά και η κορύφωση του
δράματος.



ΟΟ χρόνοςχρόνος τηςτης ποιητικήςποιητικής αφήγησηςαφήγησης

Τα γεγονότα κατανέμονται σε τέσσερις
ομόκεντρους κύκλους («εποχές»):

• Τα ευθύγραμμα επεισόδια (το ναυάγιο, η νηνεμία, 
η Φεγγαροντυμένη, ο ήχος και ο θάνατος της
κόρης)

• Τα περιφερειακά γεγονότα (οι παιδικές μνήμες, 
ο πόλεμος και ο εκπατρισμός)

• Ο μεταφυσικός χρόνος και ο χώρος της
Έσχατης Κρίσης

• Το ρημαγμένο παρόν του Κρητικού, δηλαδή η
στιγμή κατά την οποία αναλαμβάνει να αφηγηθεί
το τραγικό του ναυάγιο. 



ΗΗ γλώσσαγλώσσα καικαι τοτο ύφοςύφος

ΟΟ λόγοςλόγος τουτου ΚρητικούΚρητικού θυμίζειθυμίζει ΠαλαιάΠαλαιά ΔιαθήκηΔιαθήκη, , 
ΌμηροΌμηρο, , δημοτικόδημοτικό τραγούδιτραγούδι καικαι ΕρωτόκριτοΕρωτόκριτο. . ΟΟ
στίχοςστίχος είναιείναι κυρίωςκυρίως δεκαπεντασύλλαβοςδεκαπεντασύλλαβος καικαι ηη
ομοιοκαταληξίαομοιοκαταληξία ζευγαρωτήζευγαρωτή. . ΟΟ εκφραστικόςεκφραστικός
πλούτοςπλούτος τουτου ποιήματοςποιήματος, , τοτο έντονοέντονο λυρικόλυρικό
στοιχείοστοιχείο, , ηη αποθέωσηαποθέωση τηςτης φύσηςφύσης καικαι τουτου έρωταέρωτα, , 
οο υποκειμενισμόςυποκειμενισμός καικαι οο ιδανισμόςιδανισμός υποδηλώνουνυποδηλώνουν
τιςτις επιδράσειςεπιδράσεις πουπου δέχτηκεδέχτηκε οο ΣολωμόςΣολωμός απόαπό τοτο
ΡομαντισμόΡομαντισμό. . 



ΗΗ θρησκευτικήθρησκευτική πίστηπίστη τουτου ΣολωμούΣολωμού

ΟΟ ΚρητικόςΚρητικός είναιείναι αντιπροσωπευτικόαντιπροσωπευτικό ποίημαποίημα τηςτης
ΕπτανησιακήςΕπτανησιακής ΣχολήςΣχολής μεμε δεδομένοδεδομένο ότιότι τατα κύριακύρια θέματαθέματα
αυτήςαυτής τηςτης σχολήςσχολής, , ηη θρησκείαθρησκεία, , ηη φύσηφύση, , ηη εξιδανικευμένηεξιδανικευμένη
μορφήμορφή τηςτης γυναίκαςγυναίκας καικαι ηη πατρίδαπατρίδα, , αποτελούναποτελούν
κεντρικούςκεντρικούς άξονεςάξονες τηςτης ποιητικήςποιητικής τουτου αφήγησηςαφήγησης. . ΗΗ βαθιάβαθιά
θρησκευτικήθρησκευτική πίστηπίστη τουτου ΣολωμούΣολωμού διαφαίνεταιδιαφαίνεται σεσε
ολόκληροολόκληρο τοτο ποίημαποίημα, , είναιείναι όμωςόμως ιδιαίτεραιδιαίτερα αισθητήαισθητή στοστο
μοτίβομοτίβο τηςτης ΣάλπιγγαςΣάλπιγγας, , στονστον οραματισμόοραματισμό τηςτης ΤελικήςΤελικής
ΚρίσηςΚρίσης, , στηνστην πίστηπίστη στηνστην καταστροφήκαταστροφή τουτου κόσμουκόσμου όπωςόπως
φαίνεταιφαίνεται στηνστην ΑποκάλυψηΑποκάλυψη τουτου ΙωάννηΙωάννη, , στηστη ΔευτέραΔευτέρα
ΠαρουσίαΠαρουσία καικαι γενικάγενικά στηστη ζωήζωή μετάμετά τοτο θάνατοθάνατο. . 



ΗΗ φύσηφύση, , ηη γυναίκαγυναίκα, , ηη πατρίδαπατρίδα
Η φύση έχει δύο όψεις: από τη

μια πλευρά αποτελεί «αρχέτυπο
του κάλλους και του αγαθού» και
ενσαρκώνει την επίγεια
ευδαιμονία, ενώ από την άλλη, 
είναι η δύναμη που αντιμάχεται
την ηθική θέληση του ανθρώπου, 
εκπροσωπώντας την άλογη βία. 

Είναι επίσης εμφανής η
εξιδανίκευση της γυναίκας μέσω
της μορφής της Φεγγαροντυμένης, 
ενώ η πατρίδα εμφανίζεται με την
αναφορά στους αγώνες των
Ελλήνων εναντίον των Τούρκων
για τη λευτεριά. 



ΤαΤα κυριότερακυριότερα γνωρίσματαγνωρίσματα τουτου ποιήματοςποιήματος

uu ΣημαντικόςΣημαντικός είναιείναι οο διακειμενικόςδιακειμενικός πλούτοςπλούτος τουτου
ποιήματοςποιήματος ((ΑγίαΑγία ΓραφήΓραφή, , δημοτικήδημοτική ποίησηποίηση, , 
ΌμηροςΌμηρος, , ΚρητικήΚρητική ΛογοτεχνίαΛογοτεχνία, , ποίησηποίηση τουτου ΔάντηΔάντη
καικαι τουτου ΠετράρχηΠετράρχη, , ΑγγλικήΑγγλική καικαι ΓερμανικήΓερμανική
προρομαντικήπρορομαντική καικαι ρομαντικήρομαντική ποίησηποίηση κτλκτλ.). .). 

uu ΗΗ χρήσηχρήση τουτου μοτίβουμοτίβου τωντων τριώντριών. . 
uu ΗΗ συχνήσυχνή χρήσηχρήση τηςτης επίκλησηςεπίκλησης. . 
uu ΗΗ συνύφανσησυνύφανση τουτου φυσικούφυσικού στοιχείουστοιχείου μεμε τοτο
μεταφυσικόμεταφυσικό, , τουτου πραγματικούπραγματικού μεμε τοτο ιδεατόιδεατό--
φανταστικόφανταστικό

uu ΗΗ σύνθεσησύνθεση αντίθετωναντίθετων καταστάσεωνκαταστάσεων


