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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α   4 [21.] 
Η Φεγγαροντυµένη και τα πάθη του ΚρητικούΗ Φεγγαροντυµένη και τα πάθη του ΚρητικούΗ Φεγγαροντυµένη και τα πάθη του ΚρητικούΗ Φεγγαροντυµένη και τα πάθη του Κρητικού    
 

ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ : 
Η αλληλε�ίδραση φεγγαροντυµένης και φύσης (στ. 1-8) 

 

Το φως 
Η ανάδυσή της φεγγαροντυµένης µέσα α�ό τη θάλασσα αρχίζει κλιµακωτά να αυξάνει 
τη φωτεινότητα του χώρου. Έτσι, το ασθενικό φεγγαρόφωτο δίνει σταδιακά τη θέση του 
σε µια διάχυση εκτυφλωτικού φωτός: 

• Τα αστέρια υ�ερβάλλουν σε λάµψη («τ’ αστέρια … την αχτινοβόλησαν») 

• Παρά το υ�έρλαµ�ρο φως των άστρων το φως της φεγγαροντυµένης υ�ερτερεί («δεν 
την εσκε�άσαν») 

• Το φως �ου εκ�έµ�ει µάλιστα µεταβάλλει εντέλει τη νύχτα σε µέρα («Τότε α�ό φως 
µεσηµερνό ή νύχτα �ληµµυρίζει») µεταµορφώνοντας την κτίση σε έναν �άµφωτο ναό 
(«η χτίσις έγινε ναός �ού ολούθε λαµ�υρίζει») 

Το φως �ου εκ�έµ�ει η φεγγαροντυµένη είναι η α�όλυτη �ιστο�οίηση της θεϊκής της 
υ�όστασης. Η υ�ερβολική του λάµψη και η µεταµορφωτική του δύναµη είναι ένα α�ό 
τα στοιχεία –το σηµαντικότερο ίσως– �ου τρέ�ουν το φυσικό το�ίο σε µεταφυσικό. 
 
Τα χαρακτηριστικά της φεγγαροντυµένης 
Η φεγγαροντυµένη µοιάζει εδώ να συναιρεί ένα �λήθος στοιχείων: 
(1) Θαυµαστές – Υ�ερφυσικές Ιδιότητες: Το φως των αστεριών τη λούζει χωρίς να την 

καλύ�τει (στ.2), �ατά �άνω στην ε�ιφάνεια της θάλασσας χωρίς να βυθίζεται (στ.3-
4), το φως �ου εκ�έµ�ει µεταµορφώνει το φυσικό το�ίο (στ.7-8). 

(2) Βρίσκεται σε α�όλυτη αρµονία µε τη Φύση: ο τρό�ος �ου αντιδρούν τα άστρα στο 
κοίταγµά της («Εκοίταξε τα’ αστέρια, κι εκείνα αναγάλλιασαν») αλλά και η ανοιχτή 
αγκαλιά �ου τείνει �ρος τη φύση («ανεί τς αγκάλες») δείχνουν τον ιδιαίτερα στενό 
δεσµό τους. 

(3) Το ερωτικό στοιχείο: εδώ ο ερωτισµός της φεγγαροντυµένης �αρουσιά-ζεται 
άρρηκτα συνδεδεµένος µε τη φυσική της διάσταση («ανεί τς αγκάλες µ’ έρωτα και µε 
τα�εινοσύνη»). 

(4) Αισθητικές ιδιότητες (σε α�όλυτο βαθµό): «�άσαν οµορφιά» 
(5) Ηθικές ιδιότητες (σε α�όλυτο βαθµό): «τα�εινοσύνη», «�άσαν καλοσύνη» 
 
Σηµ. Τα δύο τελευταία χαρακτηριστικά ε�αναφέρουν το γνωστό ιδανικό του «καλού 

καγαθού». 
 
Εκφραστικά µέσα 
Εικόνες:  (α) η ολόφωτη αέρινη µορφή της φεγγαροντυµένης �ου �ατά �άνω στην 

ε�ιφάνεια της θάλασσας και λούζεται α�ό το φως των άστρων (1-4) 
            (β) η φεγγαροντυµένη �ου ανοίγει την αγκαλιά της στην Κτίση (5) 
∆ραµατικός Ενεστώτας:  «�ατεί», «σηκώνει», «ανεί», «�ληµµυρίζει» 
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Μεταφορές: «εσκε�άσαν», «σουφρώνει», «κυ�αρισσένιο», «σηκώνει», «�ληµµυρίζει», 
«ναός»  

Αντίθεση:  «φως µεσηµερνό - νύχτα» 
Προσω�/ση:  «αναγαλλιάσαν» 
Υ�ερβολή:  «φως µεσηµερνό», «ολούθε» 
Κλιµακωτό:  η ανιούσα ένταση του φωτός 
Πολυσύνδετο: στ.1-8 
 
 

∆ΕΥΤΕΡΗ ΕΝΟΤΗΤΑ : 
Η αλληλε�ίδραση φεγγαροντυµένης και Κρητικού (στ. 9-12) 

 
Η έλξη 
Ανάµεσα στη φεγγαροντυµένη και στον Κρητικό ανα�τύσσεται µια αµοιβαία έλξη.  

• Αρχικά η φεγγαροντυµένη (�ου �αροµοιάζεται µε τη βελόνα της �υξίδας) έλκεται 
α�ό τον Κρητικό και κρατά το βλέµµα της καρφωµένο �άνω του («κατα�ώς στέκει 
στο Βοριά η �ετροκαλαµίθρα / Όχι στην κόρη, αλλά σ’ εµέ την κεφαλή της κλίνει»). 

• Αντίστοιχη έλξη φαίνεται να ανα�τύσσεται και α�ό την �λευρά του Κρητικού, ο 
ο�οίος την κοιτά ε�ίµονα, αδυνατώντας να �άρει το βλέµµα του α�ό �άνω της 
(«Την κοίταζα ό βαριόµοιρος, µ’ έκοίταζε κι εκείνη»). 

Ο µαγνητισµός �ου ασκεί η φεγγαροντυµένη στον Κρητικό ε�ισηµαίνεται και �ιο 
κάτω: �ρόκειται για µια   κ α τ ά σ τ α σ η   έ κ σ τ α σ η ς ,  η ο�οία έχει ως άµεσο 
α�οτέλεσµα να χάσει ο Κρητικός κάθε ε�αφή µε τον έξω κόσµο. 
 
Ο βαριόµοιρος 
Το ε�ίθετο αυτό �ου χρησιµο�οιεί ο Κρητικός για τον εαυτό του συµ�υκνώνει 

• τις σκληρές δοκιµασίες �ου έχει �εράσει (λαβωµατιές, α�ώλεια συντρόφων, 
α�ώλεια οικογένειας, εκ�ατρισµός) 

• τη δύσκολη θέση στην ο�οία βρισκόταν εκείνη τη στιγµή (ναυαγός, 
ε�ιφορτισµένος µε την υ�οχρέωση να σώσει τη ζωή του και τη ζωή της 
αρραβωνιαστικιάς του) 

• τις ολέθριες συνέ�ειες �ου θα είχε γι’ αυτόν η εκστατική του �ροσήλωση στο 
βλέµµα της φεγγαροντυµένης (θάνατος της κορασιάς, ζητιανιά, τρέλα, εφιάλτες). 

 
Εκφραστικά µέσα 
Εικόνες:      η αµοιβαία �ροσήλωση φεγγαροντυµένης και Κρητικού 
∆ραµ. Ενεστώτας:   «κλίνει» 
Παρατατικός: «κοίταζα… κοίταζε» 
ΣΧΗΜΑΤΑ ΛΟΓΟΥ  

Ε�ανάληψη:  «κοίταζα… κοίταζε»  
Παροµοίωση: «Κατα�ώς στέκει στο Βοριά η �ετροκαλαµίθρα» 
Άρση – Θέση: «Όχι στην κόρη, αλλά σ’ εµέ»  
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ΤΡΙΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ : 
Η φεγγαροντυµένη ως αδιευκρίνιστη ανάµνηση �ου αναδύεται ορµητικά 

(στ. 13-20) 
 

 
Η ανάµνηση και το στοιχείο του α�ροσδιόριστου 
Η φεγγαροντυµένη �ροκαλεί στον Κρητικό την αίσθηση του   ο ι κ ε ί ο υ   αλλά και 
ταυτοχρόνως του   α δ ι ε υ κ ρ ί ν ι σ τ ο υ :  Νιώθει δηλαδή ότι την έχει ξαναδεί, χωρίς 
όµως να µ�ορεί να �ροσδιορίσει �ού ακριβώς. 
Για να την ορίσει χρησιµο�οιεί µια τρι�λή διάζευξη (στ.14-16), ανατρέχοντας σε µορφές 
της �αλαιότερης ζωής του: �ρόκειται είτε για τη ζωγραφική ανα�αράσταση κά�οιας 
αγίας, είτε για ένα ερωτικό ίνδαλµα της εφηβείας του, είτε για µια �ροσφιλή ονειρική 
µορφή της βρεφικής του ηλικίας (�ιθανόν τη µητέρα του). 
 
Η ανάµνηση και το διονυσιακό στοιχείο 
Οι τρεις αυτές µορφές συµ�υκνώνουν την άµεση αίσθηση («την είχα ιδεί»), τη σκέψη 
(«την είχε ερωτικά �οιήσει ο λογισµός µου») και το όνειρο («καν τ’ όνειρο»).  
Ταυτόχρονα όµως �ερικλείουν ως κοινό στοιχείο την άνευ όρων αγά�η στις τρεις 
ισχυρότερες εκδοχές της: την αγά�η �ρος το «θείον» (στ.14), την ερωτική αγά�η (στ.15) 
και την αγά�η �ρος τη µητέρα (στ.16). Αυτό το «διονυσιακό» συναίσθηµα της α�όλυτης 
αφοσίωσης �αρέµενε κρυµµένο βαθιά µέσα στο υ�οσυνείδητο του ήρωα, ώσ�ου το 
ανέσυρε ορµητικά η φεγγαροντυµένη. 
 
Η ανάµνηση και το �λατωνικό στοιχείο 
Κά�οιοι µελετητές συσχετίζουν αυτήν την αναφορά του Σολωµού µε τον ιδεαλισµό του 
και συγκεκριµένα µε τις �λατωνικές θεωρίες. Κατά τον Πλάτωνα, όσα 
αντιλαµβανόµαστε µε τις αισθήσεις µας σ’ αυτόν τον κόσµο δεν είναι �ραγµατικά όντα 
αλλά είδωλα των �ραγµατικών όντων, των ιδεών, οι ο�οίες βρίσκονται στον ιδεατό 
κόσµο. Η ψυχή του ανθρώ�ου, �ριν ενσαρκωθεί εδώ, εγκατοικούσε στον ιδεατό κόσµο 
και γνώρισε τις ιδέες. Έτσι, στον κόσµο αυτό ο άνθρω�ος δε γνωρίζει καινούρια 
�ράγµατα, α�λά βλέ�οντας τα είδωλά των ιδεών, θυµάται τις ιδέες �ου γνώρισε στο 
�ροσωµατικό εκείνο στάδιο. 
Μέσα σε αυτά τα �λαίσια µ�ορούµε να υ�οθέσουµε ότι η φεγγαροντυµένη είναι η 
�λατωνική ιδέα του αγαθού, την ο�οία ο Κρητικός γνώρισε στον κόσµο των ιδεών και 
ξαναβλέ�ει τώρα µ�ροστά του, χωρίς όµως να µ�ορεί να �ροσδιορίσει �ου την έχει 
ξαναδεί. 
 
Η ανάµνηση και το α�οκαλυ�τικό στοιχείο 
Ο Κρητικός, �ροσ�αθώντας να σκιαγραφήσει �εραιτέρω το χαρακτήρα και την υφή της 
ανάµνησης, σηµειώνει ότι:  
(α) ανάγεται σε ένα µακρινό �αρελθόν («Ήτανε µνήµη �αλαιή») και γι’ αυτό 

ενδεχοµένως �αρέµενε θαµµένη βαθιά στο υ�οσυνείδητο του ήρωα 
(«αστοχισµένη»). 
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(β) είναι ευχάριστη («γλυκιά»)  
(γ) έχει χαρακτήρα α�οκαλυ�τικό: �αρουσιάζεται ξαφνικά, διακρίνεται α�ό ορµή και 

ένταση και συνοδεύεται α�ό φως. Ο α�οκαλυ�τικός  αυτός χαρακτήρας 
α�οδίδεται �αραστατικότερα µέσω της �αροµοίωσης των στ.19-20 (για τη 
λειτουργία της �αροµοίωσης βλ. τέταρτη ενότητα).  

 
Εκφραστικά µέσα 
Εικόνες:      Το νερό �ου ξε�ηδά ορµητικό α�ό το βουνό 
∆ραµ. Ενεστώτας:   «�ροβαίνει» 
Τρι�λή διάζευξη: «καν… κάνε… καν» (αδυναµία ορισµού) 
 
ΣΧΗΜΑΤΑ ΛΟΓΟΥ  

Ε�ανάληψη:  «καν… κάνε… καν»  
Παροµοίωση: «Σαν το νερό… κι ο ήλιος το στολίζει» 
Μεταφορά:  «γλυκιά» 
Συνεκδοχή:  «θωρεί το µάτι» 

 
 

ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ : 
Η α�ώλεια της όρασης του Κρητικού (στ. 21-22) 

 

 
Η �αροµοίωση του νερού και η λειτουργία της 
Η   � α ρ ο µ ο ί ω σ η   τ ο υ   ν ε ρ ο ύ   (στ.19-20)  δε συσχετίζεται µόνο µε τον 
α�οκαλυ�τικό χαρακτήρα της ανάµνησης (βλ. �αρα�άνω) αλλά και µε την εξωτερική 
αντίδραση του Κρητικού στην ανάµνηση αυτή: δάκρυα �ληµµυρίζουν τα µάτια του, µε 
α�οτέλεσµα να χάσει �ροσωρινά την όρασή του και συνε�ώς και τη θέα της 
φεγγαροντυµένης. 
Έτσι το νερό �ου ξε�ηδά µε ορµή α�ό τα έγκατα της γης συγκρίνεται: 
(α) αφενός µε την αιφνίδια και έντονη εµφάνιση της ανάµνησης (17-18) 
(β)  αφετέρου µε τα δάκρυα �ου αναβλύζουν α�ό τα µάτια του ήρωα (21-22) 
 
Εντέλει µέσω της �αροµοίωσης αυτής συγκρίνονται τελικά µεταξύ τους οι δύο αυτές 
εκδηλώσεις: (α) η εσωτερική διαδικασία της µνηµονικής ανάκλησης (στ.13-18) και (β) η 
εξωτερική εκδήλωση του κλάµατος (στ.21-22). Έτσι ο �οιητής κατορθώνει να συνδέσει το 
«µέσα» µε το «έξω» αλλά και συνάµα να καταδείξει την «εκτός του κόσµου τούτου 
κατάσταση στην ο�οία βρίσκεται ο Κρητικός». 
 
 
Εκφραστικά Μέσα 
Μεταφορά: «Βρύση έγινε το µάτι µου» 
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ΠΕΜΠΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ : 
Η µατιά της φεγγαροντυµένης (στ. 23-28) 

 

 
Το βλέµµα της φεγγαροντυµένης (κά�οιες �ρώτες �αρατηρήσεις) 
Εδώ �ερνούµε α�ό το µάτι του Κρητικού (στ.21-22) στα µάτια της φεγγαρο-ντυµένης 
(στ.23κ.ε), στα ο�οία δίνονται θεϊκές ιδιότητες: 
(α) ο Κρητικός νιώθει την �αρουσία τους «µέσα στα σωθικά» του (στ.23) 
(β) του στερούν τη δυνατότητα της οµιλίας (στ.24) 
(γ) διαβάζουν και α�οκαλύ�τουν τις σκέψεις και τα συναισθήµατά του (στ.25-28) 
 
Η α�ώλεια της οµιλίας του Κρητικού σε συνδυασµό µε την α�οκάλυψη των �ιο µύχιων 
σκέψεων και συναισθηµάτων του, �ιστο�οιούν ότι η ε�ικοινωνία του µε τη 
φεγγαροντυµένη δεν είναι εξωτερική αλλά εσωτερική. Αυτή ακριβώς η εσωτερικότητα 
καθιστά την ε�ικοινωνία �ληρέστερη. 
 
[Για ε�ι�λέον στοιχεία βλ. έκτη ενότητα] 
 
Εκφραστικά Μέσα 
Μεταφορές:  «ετρέµαν», «διάβαζε» 
Προσω�ο�οίηση: «δε µ’ άφηναν» (τα µάτια) 
Συνεκδοχή:  «µε θλίψη του χειλιού µου» 
 
 
 

ΕΚΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ : 
Οι �όνοι του Κρητικού (στ. 29-38) 

 

 
Οι �όνοι του Κρητικού 
Η διεισδυτική µατιά της φεγγαροντυµένης φέρνει στο φως «νέα µνηµονικά 
κοιτάσµατα». Αυτή τη φορά αναφέρονται στις οικογενειακές συµφορές του Κρητικού, 
οι ο�οίες τον γεµίζουν �όνο. Οι συµφορές αυτές, �ου α�οδίδονται µε µια σειρά α�ό 
λιτές, ωµές και ρεαλιστικές εικόνες, είναι οι εξης: 
(α) η αιχµαλωσία των αδελφών του (στ.31) 
(β) ο βιασµός και η δολοφονία της αδελφής του (στ.32) 
(γ) η θανάτωση του �ατέρα του και της µάνας του (στ.33-34) 
(δ) η εγκατάλειψη της �ατρικής γης (στ.35-36). 
 
Μέσω των �αρα�άνω ο �οιητής εκφράζει τον �όνο και τη συντριβή �ου κυριαρχούν 
στην ψυχή του ήρωα αλλά και την αγριότητα των Τούρκων. 
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Το βλέµµα της φεγγαροντυµένης (ο ρόλος του) 
Η µατιά της φεγγαροντυµένης διαδραµατίζει, ό�ως φαίνεται, βασικότατο ρόλο στην 
εσωτερική αναζήτηση του ήρωα: 
(α)  φέρνει στην ε�ιφάνεια µνήµες α�ό τη βρεφική, �αιδική και εφηβική ηλικία του 

ήρωα και ενδεχοµένως α�ό το �ροσωµατικό του �αρελθόν (στ.13-18). Πρόκειται 
για µια ε�οχή �ου ο Κρητικός έβλε�ε τον κόσµο µε τρό�ο εξιδανικευµένο. Το 
συναίσθηµα �ου κυριαρχούσε τότε ήταν ασφαλώς µια «άνευ όρων αγά�η». 

(β) αναµοχλεύει όµως και το �ρόσφατο �αρελθόν, δηλαδή τα χρόνια της ενηλικίωσής 
του, κατά τα ο�οία έλαβε µέλος σε ένα σκληρό �όλεµο, �ου είχε ως α�οτέλεσµα το 
ξεκλήρισµα της οικογένειάς του και τον αναγκαστικό εκ�ατρισµό του (στ.31-36). Ο 
κόσµος �ια δεν εµφορείται α�ό γαλήνη και αγά�η, αλλά α�ό τη συγκρούσεις και 
�όνο (στ.29-30). 

Ο �όνος και η α�ώλεια όλων όσων αγά�ησε ε�αναφέρουν στη µνήµη του Κρητικού την 
αρραβωνιαστικιά του, το µοναδικό α�οµεινάρι α�ό τον ιδανικό κόσµο της αρµονίας 
και της αγά�ης. Η ενδεχόµενη α�ώλειά της θα τον βύθιζε οριστικά στον �όνο. Γι’ αυτό 
α�ευθύνεται µε α�όγνωση στη φεγγαροντυµένη και της ζητά να τον βοηθήσει να σώσει 
την «κορασιά».    
 
Εκφραστικά Μέσα 
β΄ �ρόσω�ο:   στ.29-38 
Ε�ίκληση:   «Βόηθα, Θεά…» 
Εικόνες ρεαλιστικές:  στ.31, 32, 33, 34, 36 
Εικόνα µεταφορική:  στ.37-38 
 
Μεταφορές:   «φύτρωσαν»,  
       «εξεχειλίσανε»,  
      «τα βάθη της καρδιάς µου»  
 
 
Αφηγηµατολογικές �αρατηρήσεις για ολόκληρο το α�όσ�ασµα 
Χρονικά ε�ί�εδα:  
(α) Κύρια αφήγηση:  1-13, 18-30, 37-38 
(β) Αναδροµές:  14-17, 31-36 
 
Αφηγηµ. Τρό�οι: υ�οτυ�ώδης αφήγηση 
   �εριγραφή: 1-12, 21-22 
   �εριγραφή γεγονότων: 31-36 
   µονόδροµος διάλογος: 29-38 

εσωτερικός δραµατικός µονόλογος: 13-18, 23-28 
σχόλια: 19-20 

 
Αφηγηµ. Τεχνικές: Αναδροµές: 14-17, 31-36 
 


