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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α   1 [18.] 
Η Νυχτερινή ΚαταιγίδαΗ Νυχτερινή ΚαταιγίδαΗ Νυχτερινή ΚαταιγίδαΗ Νυχτερινή Καταιγίδα    
 

Το �εριεχόµενο 
Κά�οιος (η ταυτότητά του αρχικά δεν αναφέρεται) αφηγείται µια ιστορία α�ό το 
�αρελθόν του. Ο ίδιος µαζί µε µια κο�έλα (η ταυτότητά της και η σχέση της µε τον 
αφηγητή δε διευκρινίζεται ε�ίσης) βρίσκονται ναυαγοί στη µέση του �ελάγους, ενώ 
γύρω τους µαίνεται η καταιγίδα. Η στεριά βρίσκεται ακόµη µακριά και τριγύρω 
υ�άρχει α�όλυτο σκοτάδι. Ο ναυαγός �αρακαλεί να �έσει ένα αστρο�ελέκι, για να 
φωτίσει το χώρο. Η �αράκλησή του εισακούεται αµέσως: τρία αστρο�ελέκια �έφτουν 
�ολύ κοντά στην κο�έλα συνοδευόµενα α�ό δυνατό θόρυβο. Όλη η �λάση αντηχεί α�ό 
τον ήχο της βροντής. 
 
 
Τα Πρόσω�α, ο Χρόνος, ο Τό�ος και η Σκηνογραφία 
Τα �ρόσω�α:  ο Κρητικός («Εκοίταα» στ.1) και η αρραβωνιαστικιά του («κορασιά» 

στ.4). Α�ό τα δύο �ρόσω�α ενεργό ρόλο στη δράση έχει µόνον ο 
Κρητικός, ο ο�οίος εν µέσω της οργισµένης φύσης µοιάζει να 
βρίσκεται σε �νευµατική σύγχυση, ό�ως µαρτυρά η �ροσφώνησή του 
�ρος την αστρα�ή («αστροελέκι µου καλό...»). Η αρραβωνιαστικιά του 
�αραµένει ένα βουβό �ρόσω�ο σε όλη τη διάρκεια του �οιήµατος 
και �εριορίζεται σε έναν �αθητικό ρόλο. [Αξίζει ασφαλώς  να 
σηµειωθεί ότι αρχικά η ταυτότητα των δύο �ροσώ�ων και η µεταξύ 
τους σχέση δεν διευκρινίζεται.] 

Ο Χρόνος: Είναι νύχτα και ε�ικρατεί α�όλυτο σκοτάδι. Ο χώρος φωτίζεται 
στιγµιαία α�ό τις αστρα�ές. 

Ο Τό�ος: Η δράση το�οθετείται στη µέση του �ελάγους. Εκεί βρίσκεται ο 
ήρωας µαζί µε την αρραβωνιαστικιά του, καθώς το καράβι στο ο�οίο 
ε�έβαιναν έχει �ροφανώς ναυαγήσει. 

Η σκηνογραφία:  Ο αφηγητής–ήρωας το�οθετείται σε ένα α�έραντο σκηνικό. 
Βρίσκεται µεσο�έλαγα. Γύρω του α�λώνεται η α�έραντη θάλασσα 
και �άνω του ο α�έραντος ουρανός. Μακρία διακρίνεται η στεριά 
(«ήτανε µακριά ακόµη τ’ακρογιάλι» στ.1). Η φύση τριγύρω µαίνεται, 
ό�ως φαίνεται α�ό τα αστροελέκια �ου �έφτουν διαδοχικά και τις 
βροντές �ου τα συνοδεύουν. Όλη η �λάση τριγύρω («έλαγα ... 
ουρανός ... ακρογιαλιές ... βουνά» στ.5-6) λειτουργεί σαν ένα �ελώριο 
ηχείο, ό�ου αντηχεί µε τρό�ο τροµακτικό ο θόρυβος των βροντών.   

 
 
Τα θεµατικά µοτίβα 

Στον Κρητικό συναντούµε ένα ευάριθµο �λήθος θεµάτων. Τα κυριότερα 
θεµατικά µοτίβα είναι: ο έρωτας, ο θάνατος, η φύση, η �ατρίδα, η γυναίκα, η 
ελευθερία, η αγωνιστικότητα, η �ίστη και η θρησκεία.  
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Στην ενότητα αυτή κυριαρχεί το µοτίβο της φύσης, το ο�οίο γίνεται αντικείµενο 
�ολύ�λευρης ε�εξεργασίας. Ο Σολωµός εδώ �αρουσιάζει τη φύση ως ένα �εδίο ό�ου 
δρουν άλογες φυσικές δυνάµεις (τρικυµία, αστρο�ελέκια, βροντές), �ου έχουν 
διαθέσεις εχθρικές α�έναντι στον άνθρω�ο. Η οργή της φύσης, η ο�οία 
αισθητο�οιείται µε διάφορα εκφραστικά µέσα (βλ. �αρακάτω), δηµιουργεί µια αίσθηση 
δέους. Παράλληλα όµως βλέ�ουµε και την α�ό�ειρα του ανθρώ�ου να συµφιλιωθεί 
µαζί της (στ.2) καθώς και την ε�ίτευξη µιας σχετικής ε�ικοινωνίας Ανθρώ�ου και 
Φύσης, όταν η Φύση φαίνεται να εισακούει τις ανθρώ�ινες �αρακλήσεις (στ.3).     
 
 
Η σύγκρουση Φύσης και Ζωής 

Κά�οιοι ερµηνευτές του Κρητικού υ�οστηρίζουν ότι το θέµα του �οιήµατος 
είναι η τραγική σύγκρουση  του ανθρώ�ου µε τη φύση: Ο άνθρω�ος (στην 
�αρούσα �ερί�τωση, ο Κρητικός) έχει ως κεντρικό στόχο να διαφυλάξει τη 
ζωή του και να εκ�ληρώσει το ηθικό του χρέος, ενώ η φύση υψώνεται εχθρική 
α�έναντί του και του θέτει ανυ�έρβλητα εµ�όδια.    

 
Σ’ αυτό το �ρώτο α�όσ�ασµα µ�ορούµε να ανιχνεύσουµε κά�οια στοιχεία �ου 
α�οδεικνύουν την εχθρική διάθεση της φύσης α�έναντι στη ζωή: 

• Το α�όλυτο σκοτάδι, η θαλασσοταραχή και τα αστρα�όβροντα στέκονται ως 
εµ�όδια στην �ροσ�άθεια του Κρητικού να φτάσει στο «ακρογιάλι», και έτσι να σώσει 
τη ζωή του και να εκ�ληρώσει το ηθικό του χρέος διασώζοντας και τη ζωή της 
αρραβωνιαστικιάς του. 

• Όταν µάλιστα ο Κρητικός α�ευθύνεται «ευφηµιστικά» �ρος την αστρα�ή 
(«Αστρο�ελέκι µου καλό» στ.2) ζητώντας της να συµβάλει στον φωτισµό του χώρου, 
η φύση δε φαίνεται να εξευµενίζεται και δείχνει και �άλι τις εχθρικές της διαθέσεις: 
τρία αστρο�ελέκια �έφτουν α�ειλητικά «�ολύ κοντά στην κορασιά», 
�ροοιωνίζοντας την τραγική έκβαση της ιστορίας.  

 
 
Αφηγηµατολογικές �αρατηρήσεις 

(Τεχνικές) 

• Η αφήγηση ξεκινά in medias res . δεν αρχίζει δηλαδή α�ό την αρχή της ιστορίας 
(δηλ. τη γέννηση ή τα �αιδικά χρόνια του ήρωα) αλλά α�ό τα «µισά» της (δηλ. α�ό 
το ναυάγιο και µετά).  

• Η αφήγηση ξεκινά ex abrupto, δηλ. α�ότοµα, χωρίς καµιά εισαγωγή. Αναφέρεται σε 
δύο ανθρώ�ους �ου �αλεύουν µε τα κύµατα χωρίς να εξηγήσει ούτε �οιοι είναι ούτε 
�ώς βρέθηκαν εκεί ούτε �οια είναι η µεταξύ τους σχέση. 
(Τρό�οι) 

• Στο α�όσ�ασµα κυριαρχεί η �εριγραφή, η ο�οία µάλιστα ακολουθεί τη φορά της 
όρασης: �ρώτα εστιάζει µ�ροστά («...τ’ακρογιάλι» στ.1), έ�ειτα �άνω («αστρο�ελέκι 
µου...» στ.2-3) και τελικά γύρω γύρω («έλαγα ... ουρανός ... ακρογιαλιές ... βουνά» στ.5-
6) 
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• Στο στ.2 υ�άρχει µια ε�ίκληση �ρος την αστρα�ή σε ευθύ λόγο, η ο�οία αναδεικνύει 
την �νευµατική σύγχυση του κεντρικού ήρωα αλλά και την α�εγνωσµένη 
�ροσ�άθεια του ανθρώ�ου γενικότερα να εξευµενίσει τα άγρια φυσικά στοιχεία. 

 
  
Στιχουργικές �αρατηρήσεις 

• Τα 8 α (άλφα) του �ρώτου στίχου, το δι�λό α (άλφα) του «εκοίταα» και η χασµωδία 
στο «µακριά ακόµη» αισθητο�οιούν τη µεγάλη α�όσταση �ου χωρίζει τον ήρωα α�ό 
το ακρογιάλι. 

• Η οµοιοκαταληξία των στίχων 5-6 («αντήχαν» - «αν είχαν») µιµείται την ακουστική 
εντύ�ωση �ου �ροκαλεί η ηχώ και συµβάλλουν έτσι στη δηµιουργία µιας αίσθησης 
δέους µ�ροστά στην οργή της φύσης. 

 
Εκφραστικά Μέσα 

• Η �ροσω�ο�οίηση της αστρα�ής στο στ.2, ό�ως και όλες οι �ροσω�ο�οιή-σεις των 
φυσικών στοιχείων µέσα στο �οίηµα, δηλώνει την ε�ικοινωνία –ή τουλαχιστον την 
α�ό�ειρα ε�ικοινωνίας– ανάµεσα στον άνθρω�ο και τη φύση και �ροβάλλει τη 
θεϊκή υ�όσταση των φυσικών στοιχείων.    

• Ο �λεονασµός «ξαναφέξε άλι»(στ.2) δηλώνει την έντονη ε�ιθυµία του ήρωα να δει το 
φως της αστρα�ής και να µ�ορέσει έτσι να αντιληφθεί �ού βρίσκεται. 

• Η χρήση του ε�ιθέτου «καλό» για το αστροελέκι: α) σχετίζεται µε την ευεργετική του 
λειτουργία (=φωτίζει τα σκοτάδια) και β) δηλώνει την �ροσ�άθεια του ανθρώ�ου να 
α�οκαταστήσει την ε�ικοινωνία του µε τη φύση και να συµφιλιωθεί µαζί της. 

• Οι �ληθυντικοί αριθµοί («έλαγα», «ακρογιαλιές», «βουνά», «φωνές») τονίζουν την 
α�εραντοσύνη της �λάσης και δηµιουργούν στον αναγνώ-στη µια αίσθηση δέους. 

• Οι εικόνες: α) των κεραυνών �ου �έφτουν µε δυνατό θόρυβο κοντά στην κο�έλα 
(ο�τικοακουστική εικόνα) και β) της �λάσης �ου αντηχεί στον ήχο της βροντής 
(ακουστική εικόνα) δηµιουργούν µια αίσθηση δέους α�έναντι στη µαινόµενη φύση. 

• Το υ�ερβατό σχήµα του στ.5 
 
   
Γραµµατολογικές ε�ιδράσεις 
Στο �ρώτο αυτό α�όσ�ασµα, ό�ως και σε ολόκληρο το �οίηµα, διακρίνουµε ε�ιδράσεις 
α�ό τον Ερωτόκριτο στη στιχουργία (δεν υ�άρχουν στροφές, το µέτρο είναι ο ιαµβικός 
15σύλλαβος, η οµοιοκαταληξία είναι ζευγαρωτή) και α�ό το δηµοτικό τραγούδι στη 
δοµή (νόµος των τριων: «τρία αστροελέκια»). 


