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Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η  

«Αν μπορούσα να εκφράσω μια προσωπική εντύπωση, θα έλεγα πως οι 

λιγότερο χωνεμένες εικόνες του ποιήματος είναι τις περισσότερες φορές 

εκείνες που χρησιμοποιεί όταν περιγράφει μάχες (…) κι εκείνες που 

αναφέρονται στη θάλασσα. Πραγματικά, όταν παραβάλλω ορισμένες 

αγροτικές εικόνες του με τις “θαλασσογραφίες” του, πάω να πιστέψω πως ο 

ποιητής του Ερωτόκριτου δεν ήταν θαλασσινός».1 Το απόσπασμα 

περιέχεται στις Δοκιμές του Σεφέρη και η τελευταία φράση του πυροδοτεί, 

αργότερα, τη σκέψη του Γ. Π. Σαββίδη, ο οποίος αναζητά τη θαλασσινή ή μη 

υπόσταση του Κορνάρου. Στο άρθρο του εκθέτει ορισμένα χωρία από τον 

Ερωτόκριτο, τα οποία έχουν ως θέμα τους τη θάλασσα. Ωστόσο, καταλήγει 

πως μόνο μια συγκεντρωτική μελέτη των θαλασσινών μεταφορών και 

παρομοιώσεων του έργου, θα μπορούσε να απαντήσει στο ερώτημα του 

Σεφέρη.2 

Τη θάλασσα στον Ερωτόκριτο μελετούν και οι W. F. Bakker – D. M. 

Philippides, ομαδοποιώντας αρκετά θαλασσινά αποσπάσματα του κειμένου 

σε θεματικές κατηγορίες. Εξετάζουν τη θάλασσα, που περιγράφει την 

αγάπη και τα όνειρα, καθώς και διάφορες άλλες πτυχές της πλοκής. Της 

αποδίδουν έναν οργανικό ρόλο μέσα στο κείμενο, αναγνωρίζοντας στον 

Κορνάρο την αυθεντικότητα για τη δημιουργία των εικόνων της.3 Εντούτοις, 

κι αυτοί θεωρούν πως η ανίχνευση της θαλασσινής ταυτότητάς του 

προϋποθέτει μια πιο αναλυτική εργασία. Από την άλλη, ο R. Beaton 

ανιχνεύει τις μεταφορές του θαλασσινού μοτίβου στην ευρύτερη ελληνική 

                                                 
1 Γ. Σεφέρης, Δοκιμές, τόμ. Α’(1936-1947), Ίκαρος, Αθήνα 1999, σ.509. 

2 Βλ. Γ. Π. Σαββίδης, «Πόσο “θαλασσινός” ήταν ο Βιτσέντζος Κορνάρος;» στο Λοιβή. Εις 

μνήμην Ανδρέα Γ. Καλοκαιρινού, Ηράκλειο 1994, σ.39-50. 

3 Βλ. W. F. Bakker – D. M. L. Philippides, «The Sea in the Erotokritos», Journal of Modern Greek 

Studies, 6 (1988), σ.97-116. 
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λογοτεχνία4, την οποία περιδιαβαίνει ιστορικά από τον Όμηρο μέχρι και τις 

μέρες μας. Πιστεύει πως οι Έλληνες, παρά τους ισχυρούς δεσμούς τους με 

τη θάλασσα —κυρίως λόγω της ανάπτυξης της ναυτιλίας—, δεν εκφράζουν 

το εύρος αυτής της σχέσης τους και στη λογοτεχνία. Μεταξύ των ποιητών 

που εξαιρεί, βρίσκει ενδιαφέρουσες αναφορές στο θέμα της θάλασσας, τόσο 

στο έργο του Κορνάρου, όσο και του Χορτάτση.5 Βέβαια, οι μεταφορές αυτές 

έχουν μια μακραίωνη παράδοση, η οποία αναφέρεται από τον Curtius.6 

Στην παρούσα μελέτη ερευνάται το μοτίβο της θάλασσας στο σύνολο 

των κειμένων της Κρητικής λογοτεχνίας της ακμής. Αναζητώ τη θάλασσα 

ως κειμενική μαρτυρία με στόχο την, κατά το δυνατό, πλησιέστερη 

προσέγγιση των ειδικών σκοπών που επιτελεί μέσα στα έργα. Οι σημάνσεις 

που προέρχονται από το περιβάλλον της «(…) συνθέτουν μια απέραντη 

τοιχογραφία-θαλασσογραφία, ένα μωσαϊκό πανέμορφο γεμάτο με το κύριο 

στοιχείο του τη θάλασσα, τα πλοία, τους ανθρώπους τους, τη ζωή τους, τα 

ναυτικά γεγονότα (…)».7 

Η εποχή της Κρητικής Αναγέννησης εκτείνεται κατά την περίοδο 

1580-1669.8 Περιλαμβάνει τη σπουδαία, στο σύνολό της, πρόοδο που 

                                                 
4 Για τη συγκεντρωτική αναφορά μιας θαλασσινής ποίησης στην ελληνική λογοτεχνία 

βλ. την ανθολογία: Δ. Γιακουμάκης, Ανθολογία Θαλασσινής ποίησης, συνανθολόγηση και 

επιμέλεια Ζ. Μάναρης, πρόλογος Κ. Μητσάκης, Ναυτική πνευματική Καλλιέργεια, Αθήνα 

1996. 

5 R. Beaton, «The sea as a metaphorical space in Modern Greek Literature», Journal of Modern 

Greek Studies, 7 (1989), σ.253. 

6 E. R.Curtius, European literature and the Latin Middle Ages, translate Willard R. Trask, 

Routledge and Kegan Paul, London 1979. Για τις μεταφορές γενικά βλ. κεφ. 7, για τις 

ναυτικές μεταφορές βλ. 7.1, σ.128-130. 

7 Κ. Καταγάς, «Οι ρίζες της ελληνικής παράδοσης στα Ομηρικά Έπη και τα 

αργοναυτικά» στο Μεσόγειος – Οι δρόμοι της θάλασσας, Ναυτικό Μουσείο της Ελλάδος, 

Πρακτικά της έβδομης συνάντησης ναυτικών μουσείων Μεσογείου για τη μεσογειακή 

ναυτική κληρονομιά, Αθήνα, 1-2 Νοεμβρίου 2000, Αμφιθέατρο Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, 

Ναυτικό Μουσείο Οινουσσών, Αθήνα 2003, σ.33. 

8 Ειδικότερα για την εποχή βλ. Σ. Αλεξίου, «Η Κρητική λογοτεχνία και η εποχή της», 

Κρητικά Χρονικά, 8 (1954), σ.76-108. Για την Κρητική Αναγέννηση, γενικότερα, βλ. D. 

Holton, «Κρητική Αναγέννηση» στο Λογοτεχνία και κοινωνία στην Κρήτη της Αναγέννησης, 

επιμέλεια D. Holton, απόδοση στα ελληνικά Ν. Δεληγιαννάκη, ΠΕΚ, Ηράκλειο 2006, σ.1-20. 
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παρατηρήθηκε στο νησί, έπειτα από την αλληλεπίδραση του πολιτισμού 

της μ’ εκείνον της Ιταλίας.9 «Μέσα σ’ αυτόν τον επίγειο παράδεισο 

ανδρώθηκαν δημιουργοί σαν τον Κορνάρο και τον Χορτάτση που 

εξέφρασαν με το έργο τους την αρμονική συναίρεση των παραδόσεων των 

δυο εθνοτήτων στην Κρήτη του 16ου και του 17ου αιώνα.»10 

Ωστόσο, δεν πρόκειται για απόρροια δουλικής μίμησης ή αντιγραφής 

των ιταλικών προτύπων. Απεναντίας, «η Κρητική Αναγέννηση είναι το 

αποτέλεσμα μιας εκπληκτικής αλληλογονιμοποίησης πολιτισμών που 

συνέβη σε μια κοινωνία η οποία είχε αναπτύξει κατά τον 16ο αιώνα ένα δικό 

της ομοιογενή χαρακτήρα, ούτε ελληνικό, ούτε ιταλικό, αλλά κρητικό».11 

Την έρευνα συνθέτουν τα εξής δραματικά έργα12: οι τραγωδίες 

Ερωφίλη13, Ροδολίνος14 και Ζήνων15 και οι κωμωδίες16 Κατζούρμπος17, 

                                                                                                                                               

Επίσης, για το θέμα της ορολογίας της εποχής βλ. Σ. Αλεξίου, «Θέματα ποιητικής και 

ορολογίας στον Ερωτόκριτο» στο, ιδίου, Ποικίλα Ελληνικά. Μελέτες, στιγμή, Αθήνα 2009, 

σ.92-93 και D. Holton, «Το φαινόμενο της Κρητικής Αναγέννησης», Παλίμψηστον, 20-21 

(2006-2007), σ.32-35. 

9 Τη λογοτεχνία της εποχής και τη θέση της στον ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο μελετά ο 

M.Vitti. Βλ. M. Vitti, « Η ακμή της κρητικής λογοτεχνίας και το ευρωπαϊκό σύνολο (ΙΣΤ'-ΙΖ 

αι.)", Πεπραγμένα του Γ' Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου, τόμ. Β', Αθήνα, 1974, σ.371-377. 

Για το ευρύτερο πλαίσιο της περιόδου στην Κρήτη βλ. Χ. Μαλτέζου, «Το ιστορικό και 

κοινωνικό πλαίσιο» στο Λογοτεχνία και κοινωνία στην Κρήτη της Αναγέννησης, ό.π., σ.21-57.  

10 Σ. Κακλαμάνης, «Η χαρτογράφηση του τόπου και των συνειδήσεων στην Κρήτη κατά 

την περίοδο της Βενετοκρατίας» στο Candia/ Creta/Κρήτη. Ο χώρος και ο χρόνος. 16ος-18ος 

αιώνας, ΜΙΕΤ, Αθήνα 2005, σ.55. 

11 Ν. Χατζηνικολάου, «Σκέψεις για την “Κρητική Αναγέννηση”» στο Ενθύμησις Νικολάου 

Μ. Παναγιωτάκη, εκδοτική επιτροπή Σ. Κακλαμάνης, Α. Μαρκόπουλος, Γ. Μαυρομάτης, 

ΠΕΚ, Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη, Ηράκλειο 2000, σ.778. 

12 Για μια γενικότερη εποπτεία και ανάλυση διαφόρων πτυχών των έργων, ενδεικτικά, 

βλ.: Μ. Ι. Μανούσακας, Η Κρητική Λογοτεχνία κατά την εποχή της Βενετοκρατίας, Α.Π.Θ., 

Θεσσαλονίκη 1965, σ.27-53, του ιδίου, «Ζητήματα του Κρητικού θεάτρου» Κρητικά Χρονικά, 

1 (1947), σ.47-73, Ν. Μ. Παναγιωτάκης «Νέες ειδήσεις για το Κρητικό Θέατρο» στο Κρητικό 

Θέατρο. Μελέτες, επιμέλεια Σ. Κακλαμάνης – Γ. Μαυρομάτης, στιγμή, Αθήνα 1998, σ.141-

157. 

13 Γ. Χορτάτσης, Ερωφίλη, επιμέλεια Σ. Αλεξίου – Μ. Αποσκίτη, στιγμή, Αθήνα 2007. 
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Στάθης18, Φορτουνάτος19. Πλάι στο ποιμενικό δράμα της περιόδου, 

Πανώρια20, μετέχει και το πρώιμο ειδύλλιο, Η Βοσκοπούλα21, προκειμένου 

                                                                                                                                               
14 Ι. Α. Τρώιλος, Ροδολίνος, πρόλογος Σ. Αλεξίου, επιμέλεια Μ. Αποσκίτη, στιγμή, Αθήνα 

1987. 

15 Ανωνύμου, Ζήνων, επιμέλεια Μ. Αποσκίτη – Σ. Αλεξίου, στιγμή, Αθήνα 1991. 

16 Και οι τρεις κωμωδίες διαδραματίζονται στο Κάστρο της Κρήτης. Ο Αλεξίου 

περιδιαβαίνει από την όψη της πολιτείας στην οικονομική και την κοινωνική ζωή του 

Κάστρου, ενώ φροντίζει να σταθεί και στην καθημερινότητά του. Ακόμη, δεν αποσιωπά το 

τρίπτυχο πλήγμα: του σεισμού, του λιμού και της πανούκλας. Έτσι, καταφέρνει να 

συστήσει μια ζωντανή αναπαράσταση του τόπου. Βλ. Σ. Αλεξίου, «Το Κάστρο της Κρήτης 

και η ζωή του στον ιστ’ και ιζ’ αιώνα», Κρητικά Χρονικά, 19 (1965), σ.146-178. Πάλι σε σχέση 

με τις κωμωδίες, ο Βασιλείου αποδεικνύει το μορφωμένο κοινό αυτών των παραστάσεων. 

Βλ. Π. Βασιλείου, «Το κοινό των παραστάσεων του “Κρητικού Θεάτρου”(±1590-1669)», 

Ελληνικά, 39 (1988), σ.323-346. 

17 Γ. Χορτάτσης, Κατζούρμπος, κριτική έκδοση, σημειώσεις, γλωσσάριο Λ. Πολίτης, 

Εταιρεία Κρητικών Ιστορικών Μελετών, Κρητικόν Θέατρον,1, Ηράκλειο, 1964. 

18 Ανωνύμου, Στάθης, L. Martini, κριτική έκδοση με εισαγωγή, σημειώσεις και λεξιλόγιο, 

Βυζαντινή και Νεοελληνική Βιβλιοθήκη,3, Θεσσαλονίκη 1976. 

19 Μ. Α. Φόσκολος, Φορτουνάτος, κριτική έκδοση, σημειώσεις, γλωσσάριο A. Vincent, 

εκδοτική επιμέλεια Θ. Δετοράκης, Εταιρεία Κρητικών Ιστορικών Μελετών, Κρητικόν 

Θέατρον, 2, Ηράκλειο 1980. 

20 Γ. Χορτάτσης, Πανώρια, κριτική έκδοση με εισαγωγή, σχόλια και λεξιλόγιο Εμ. Κριαράς, 

αναθεωρημένη με επιμέλεια Κ.Δ. Πηδώνια, Ζήτρος, Αθήνα 2007. 

21 Ανωνύμου, Η Βοσκοπούλα, επιμέλεια Σ. Αλεξίου, Νέα Ελληνική Βιβλιοθήκη, Εστία, 

Αθήνα 2007. Ο Μανούσακας αναφέρει πως το έργο «εγκαινιάζει τη νέα περίοδο», Βλ. Μ. Ι. 

Μανούσακας, Η Κρητική Λογοτεχνία κατά την εποχή της Βενετοκρατίας, ό.π., σ.28. Ο 

Αλεξίου, πάλι, προσδίδει στο έργο μια αυθεντικότητα, στην οποία εντάσσει και την 

αναπαράσταση του ζωντανού περιβάλλοντος, όπου αυτό εκτυλίσσεται. Συγκεκριμένα, 

γράφει: «Το συμβατικό ποιμενικό στοιχείο των ιταλικών ειδυλλίων της εποχής βελτιώθηκε 

με τη μεταφορά στο κρητικό ιδίωμα και με το συνδυασμό εικόνων από την πραγματική 

ποιμενική ζωή της Κρήτης, που έδωσε στο έργο συγκινητική πειστικότητα», Σ. Αλεξίου, 

Ελληνική Λογοτεχνία. Από τον Όμηρο ως τον 20ό αιώνα, στιγμή, Αθήνα 2010, σ.400. Επίσης, 

για τη θέση του έργου στο είδος του ποιμενικού δράματος βλ. R. Bancroft – Marcus, 

«Ποιμενικό δράμα και ειδύλλιο» στο Λογοτεχνία και κοινωνία στην Κρήτη της Αναγέννησης 

ό.π., σ.119-123. 
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για την άρτια απόδοση του είδους της ποιμενικής ποίησης.22 Ακολουθεί η 

ερωτική μυθιστορία Ερωτόκριτος23, ενώ εξαιρείται το θρησκευτικό δράμα Η 

θυσία του Αβραάμ, επειδή από αυτό απουσιάζει το μοτίβο της θάλασσας και 

του υγρού στοιχείου.  

Ως προς τη μεθοδολογία της έρευνας, η εργασία διαρθρώνεται σε 

δώδεκα επιμέρους κεφάλαια, τα οποία δομούνται σε τρεις, ισάριθμα 

κατανεμημένους, άξονες. Ο πρώτος αφορά στις λειτουργίες της θάλασσας, 

όταν απαντάται σε αλληλεπίδραση με κάποιο άλλο μοτίβο. Ειδικότερα, 

εξετάζεται στο ρητορικό σχήμα captatio benevolentiae, στο ταξίδι του 

Ροδολίνου, στα όνειρα και, τέλος, στην απεικόνισή της στα εμβλήματα των 

πολεμιστών του Ερωτόκριτου. Ο δεύτερος αναδεικνύει τις ιδιότητές της 

μέσα από τις λειτουργίες της ως μοτίβο πολυσημίας. Συγκεκριμένα, 

ερευνάται ως προς τη διακειμενική συνεργασία της με τη στεριά, αλλά και 

τον προσδιορισμό της ταυτότητάς της εκ μέρους των ηρώων. Επίσης, 

προβάλλονται οι έννοιες που εκφράζονται από το περιβάλλον της, όπως 

και το σχήμα του αδυνάτου μέσα σ’ αυτό. Ο τρίτος άξονας σχετίζεται με την 

απήχηση της θάλασσας στον ψυχισμό των ηρώων, για την αρτιότερη 

εκφορά του οποίου μελετάται και η παρουσία του υγρού στοιχείου εν γένει. 

Βέβαια, εξαιτίας της νοηματικής εγγύτητας που φέρουν αρκετά χωρία, η 

ομαδοποίηση των κεφαλαίων θα μπορούσε να συσταθεί και διαφορετικά. 

Τέλος, η εργασία δεν εκπονείται με βάση τη χρονολογική και την 

ειδολογική τάξη των έργων. Μελετώ τα κείμενα συγκεντρωτικά, μέσα από 

τον ενδοκειμενικό και το διακειμενικό διάλογο των ηρώων. Συνεπώς, ως 

κατευθυντήριες γραμμές για το προς έρευνα ζήτημα λειτουργούν οι 

ομοιότητες και οι διαφορές όλων μαζί των κειμενικών αναφορών. Στόχος 

μου είναι η απόδοση του κυρίως εξεταζόμενου θέματος ως απόρροια της 

συνεξέτασης των υποδιαιρούμενων κατηγοριών του.  

                                                 
22 Για το είδος βλ. εκτενέστερα Λ. Πολίτης, Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, ΜΙΕΤ, 

Αθήνα 2006, σ.72-75 και του ιδίου, «Ποιμενική ποίηση και δράμα στην Κρήτη. Ομοιότητες 

και διαφορές με τα ιταλικά.», Πεπραγμένα Β ’Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου, τόμ.4, 

Αθήνα 1969, σ.389-396.  

23 Β. Κορνάρος, Ερωτόκριτος, κριτική έκδοση, εισαγωγή, σημειώσεις, γλωσσάριο, Σ. 

Αλεξίου, (τέταρτη έκδοση βελτιωμένη), Φιλολογική βιβλιοθήκη,3, Ερμής, Αθήνα 2000. 



Α. i. Στο περιγιάλι της γραφής 

Παραλιακά τοποθετεί ο Μ. Α. Φόσκολος τη συγγραφική απόπειρα του 

έργου του, Φορτουνάτος. Προσωποποιεί τη λογοτεχνία στην εικόνα της 

θάλασσας, ενώ τη γραφή του σ’ ένα φοβισμένο κι ακυβέρνητο πλεούμενο 

μες στην απεραντοσύνη της. Τα συγγραφικά εργαλεία του αναπαρίστανται 

από τα μέσα μεταφοράς της θάλασσας. Όπως για να δομηθεί ορθά ο 

γραπτός λόγος απαιτείται μια σχετική μόρφωση και εξοικείωση, έτσι κι η 

θάλασσα προϋποθέτει τέχνη και εμπειρία, προκειμένου για την 

αντιμετώπιση των κινδύνων της: 

 

Κι εγώ, απού ’μαι αγράμματος, δειλιός και άτεχνος τόσα, 

με σκουριασμένη και τσευδή και μπερδεμένη γλώσσα, 

πως μόναι μπορεζάμενο σκιάς να τα αναθιβάλω, 

γη σ’ ένα πέλαγο άμετρο, βαθύ και έτσι μεγάλο, 

με βάρκα τόσα απόμικρη και ξεχαρβαλωμένη, 

δίχως κουπιά μηδέ άρμενα, τιμόνι μηδέ τέχνη, 

τέτοιας λοής ανέφοβα να θε να αποκοτήσω 

μέσα να μπω στα βάθη τση και να μηδέ βουλήσω; 

(Φορτουνάτος, Αφιέρωση, στ. 9-16) 

Ο φόβος που γεννάται στ’ ανοιχτά της θάλασσας από μια αναξιόπιστη 

βάρκα και χωρίς άρτιες τεχνικές, προκαλείται και στην αναμέτρηση με τη 

γραφή, απουσία συγγραφικού τάλαντου. 

Παρόμοια24 εκφράζεται και ο Α. Τρώιλος για την τραγωδία του, 

Ροδολίνος. Στην αφιέρωσή του, απευθυνόμενος στον ρήτορα Φλαγγίνη, 

αναφέρει:  

 

                                                 
24 Η ομοιότητα των θεμάτων αναφέρεται και στην εισαγωγή της έκδοσης του Ροδολίνου. 

Για την αντιστοιχία τους βλ. Ροδολίνος, ό.π., σ.31. 



Όψεις της θάλασσας στην Κρητική Λογοτεχνία της ακμής 7 

Δώρον αν είναι χαμηλό ψηλή’ ναι η θέλησή μου, 

αμ’ εισέ περισσότερο δε φτάνει η μπόρεσή μου, 

μα δέξου το, ως βασιλιόν, απού ’θελε του φέρει 

λίγο νερόν ένας βοσκός εις το φτωχό του χέρι 

(Ροδολίνος, Αφιέρωσις, στ.43-46) 

Αισθάνεται πως το έργο του δεν είναι ένα σπουδαίο δώρο, εντούτοις μιλά 

για την πηγαία διάθεση και σύνεση, με τις οποίες εργάστηκε γι’ αυτό. Για 

να του δώσει υπόσταση, παρομοιάζει τον εαυτό του μ’ έναν ταπεινό βοσκό, 

ο οποίος δίνει στο βασιλιά του νερό να ξεδιψάσει. Έτσι, η γραφή του 

εμποτίζεται εξαρχής από το υγρό στοιχείο, το οποίο βαθμιαία φαίνεται να 

επιμηκύνεται: 

 

γη ωσάν το μέγα Ωκεανό που ποταμούς κι ορυάκια 

δε διώχνει, αμ’ αποδέχεται ως και τα πλιά μικράκια, 

σαν είν’ η τραγωδία μου ορυάκι, απ’ εκ τη βρύση, 

πρι εβγεί καλά, ξεραίνεται στ’ αυλάκι κι αποφρύσσει, 

μ’ απείς εμπεί στο σκέπος σου, πληθαίνου τα νερά τση 

κι ουδ’ άλλης θάλασσας χρωστεί να δώσει πλιό χαράτσι. 

(στ.47-52) 

Έπειτα, η λογοτεχνία παρομοιάζεται μ’ ένα μεγάλο ωκεανό, στο εύρος του 

οποίου χωρούν πάντοτε νερά από βρύσες και ποτάμια. Όπως εκείνος είναι 

δεκτικός ακόμη και στις μικρότερες πηγές, όμοια και ο Τρώιλος ζητά απ’ 

τον άρχοντα να δεχθεί το δώρο του. 

 Διότι, όπως τα λιγοστά νερά απ’ τα ρυάκια και τα ποτάμια, όταν 

αναμειχθούν μ’ εκείνα της θάλασσας, πληθαίνουν, σε μια τέτοια ποσότητα 

ελπίζει να ενταχθεί και το δικό του έργο: ανάμεσα στα πολυπληθή νερά 

των γνώσεων του ρήτορα. Αντίστοιχη άποψη εκφράζει και ο Φόσκολος, 

εκθειάζοντας τη δεκτικότητα της θάλασσας και τη διάθεσή της να 

ενταχθούν σ’ αυτή νερά από μικρότερες πηγές: 

 

Γιατί και η ευρύχωρος θάλασσα και μεγάλη 

ποτέ τση δεν περηφανεί στο βάθος τση να βάλη 

εκείνο το λιγούτσικο νερό απού τα ορυακάκια 
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πέμπουσιν εις του λόγου τση, κι ας είναι και μικράκια˙ 

(Φορτουνάτος, Αφιέρωση, στ.59-62) 

Στη φουσκωμένη θάλασσα ρίχνεται ν’ αναμετρηθεί και25 ο Γ. 

Χορτάτσης με τη συγγραφή της τραγωδίας του, Ερωφίλη. Αφιερώνει το έργο 

του στον ρήτορα Ι. Μούρμουρη, στον οποίο, μεταξύ άλλων, αναφέρει: 

 

κ’ εις τούτον απ’ εβάλθηκα το πέλαγος το πλήσο 

μ’ έτσι μικρό κι ανήμπορο καράβι ν’ αρμενίσω, 

γίνε οδηγός τση στράτας μου, να φύγω του χειμώνα 

τσ’ ανεμικές, κι ως πεθυμώ, ν’ αράξω στο λιμνιώνα. 

Γιατί όσες θέλου ταραχές κι ανέμοι να γερθούσι 

κι όσα φουσκώσου κύματα, στο βράχος δε μπορούσι 

ποτέ τως να με ρίξουσι, γη αλλιώς να με ζημιώσου, 

θωρώντας μόνο ως άστρο μου λαμπρό το πρόσωπό σου. 

(Ερωφίλη, Αφιέρωσις, στ.57-64) 

Το δέος που του εμπνέει το πρόσωπό του παρουσιάζεται ισχυρότερο από τις 

τρικυμίες της γραφής, με τις οποίες ο ίδιος τολμά να παλέψει. Καθώς 

επαναφέρει στο νου του τη λάμψη του προσώπου του, βαθμιαία ανακτά τις 

δυνάμεις του. Εντούτοις, μεριμνά να παρεμβάλλει τις ταραχώδεις στιγμές 

που βίωσε στην πορεία της γραφής του, για τις οποίες τον επικαλείται ως 

άξιο κυβερνήτη της πλεύσης του. Η παράθεση της εικόνας του 

φουρτουνιασμένου πελάγους επιλέγεται για να αναδείξει τη δική του 

δύναμη. Άλλωστε, καταφέρνει να φέρει εις πέρας έργο του, συνεπώς να 

απεγκλωβιστεί από τις θαλασσοταραχές της γραφής. 

Η δύναμη του έντεχνου λόγου, μέσα από την όψη της αγριεμένης 

θάλασσας, απαντάται και στο κείμενο26 της Ερωφίλης. Ο Καρπόφορος 

                                                 
25 Οι ομοιότητες που απαντώνται στα συμφραζόμενα της αφιέρωσης της Ερωφίλης μ’ 

εκείνης του Φορτουνάτου επισημαίνονται στην εισαγωγή της έκδοσης του Φορτουνάτου ως 

εξής: «Έχει κανείς την εντύπωση ότι ο Φόσκολος ξαναδιάβασε την Αφιέρωση και τον 

Πρόλογο της “Ερωφίλης” πριν γράψει τα αντίστοιχα κομμάτια για το “Φορτουνάτο” και 

ξεσήκωσε από’ κει το γενικό καλούπι, χωρίς να μιμηθεί το Χορτάτση σε σημαντικό βαθμό 

στη διατύπωση των σκέψεων», βλ. Φορτουνάτος, ό.π., σ. μδ. Για τις ακριβείς αντιστοιχίες 

βλ. και υποσημ. 7. 
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ερμηνεύει την έλξη της ομώνυμης ηρωίδας για τον Πανάρετο ως 

αποτέλεσμα του αρμονικού και σωστά δομημένου λόγου. Στο άκουσμά του 

αναγνωρίζει τη δυνατότητα να δελεάζει τον ακροατή με μια δυναμική 

ανάλογη των ισχυρών ανέμων που σηκώνουν τα κύματα της θάλασσας: 

 

 Καθώς τη θάλασσα άνεμος δύνεται και φουσκώνει 

και θυμωμένα κύματα γιαμιά γιαμιά σηκώνει, 

τέτοιας λογής και τσι καρδιές, τα λόγια που γροικούσι 

με τάξη απού τσ’ αγραφτικούς οι κορασές, κινούσι 

στον πόθο πλιά παρά ποτέ, περιτοπλιάς πωμένα 

να’ ναι με τέχνη κι όμορφα περίσσα σοθεμένα. 

(Ερωφίλη, πρ.1η, σκ.2η, στ.325-330) 

Ο Πανάρετος, από την άλλη, αρνείται την εκφορά του λόγου του ως 

σύσταση επιτήδευσης. Απεναντίας, την προσδιορίζει ως αβίαστη και ως τη 

φυσική ροή των επιταγών που ορίζουν τα συναισθήματά του για την 

Ερωφίλη: 

Τέχνη δεν έβανα καμιά, μα κείνο ελάλει η γλώσσα 

που τσ’ αρμηνεύγα μοναχάς τα πάθη μου τα τόσα. 

(στ.331-332) 

                                                                                                                                               
26 Αποδίδω συνοπτικά την υπόθεση του έργου: στην πρώτη πράξη, ο Πανάρετος κάνει 

λόγο για την βασιλική καταγωγή του, η οποία, όμως, δεν είναι γνωστή στο παλάτι του 

βασιλιά της Μέμφης, Φιλόγονου, όπου και αναθράφηκε. Απευθυνόμενος στον φίλο του, 

Καρπόφορο, του εξομολογείται τον έρωτά του για την κόρη του βασιλιά, Ερωφίλη, με την 

οποία μεγάλωσαν σαν αδέρφια, αλλά η σχέση τους εξελίχθηκε σε δεσμό. Ο Φιλόγονος, 

από την άλλη, θέλει να αξιολογήσει τους βασιλιάδες που φτάνουν στο παλάτι ως 

υποψήφιοι σύζυγοι για την Ερωφίλη, η οποία, λέγοντας στον πατέρα της πως δε θέλει να 

απομακρυνθεί από εκείνον, αποστρέφεται των προξενιών. Αργότερα, ο βασιλιάς βλέπει 

τους δυο νέους σε μια τρυφερή στιγμή, αντιλαμβάνεται την ερωτική τους σχέση, κι εκείνοι 

την ομολογούν. Ο Φιλόγονος παρουσιάζεται άκαμπτος στο να συγχωρέσει την Ερωφίλη. 

Αλλά και τον Πανάρετο, που του αποκαλύπτει τη βασιλική καταγωγή του, επίσης δεν τον 

πιστεύει, οδηγώντας τον σε βάναυσο θάνατο: τον σκοτώνει, διαμελίζοντας το σώμα του. 

Έπειτα, προσποιούμενος ότι συγχώρεσε την κόρη του, την καλεί για να της προσφέρει ένα 

γαμήλιο δώρο: το κατακερματισμένο σώμα του Πανάρετου σε μια λεκάνη. Η νεαρή θρηνεί 

τον αγαπημένο της κι εν συνεχεία αυτοκτονεί, ενώ ο χορός σκοτώνει το βασιλιά. 



Όψεις της θάλασσας στην Κρητική Λογοτεχνία της ακμής 10 

Ο παραπάνω διάλογος αφορά στην τέχνη του προφορικού λόγου. 

Εντούτοις, προάγει τη χάρη και τη γοητεία της ευγλωττίας με την εικόνα 

της θάλασσας. 

Συνεξετάζοντας τον τρόπο με τον οποίο προσλαμβάνουν και οι τρεις 

δημιουργοί τη συγγραφική τους απόπειρα, αποκαλύπτεται το μοτίβο της 

μετριοπάθειας του γράφοντος. Πρόκειται για ένα ρητορικό τέχνασμα που, 

σε όλες τις περιπτώσεις, αντλεί τα μεταφορικά του παραδείγματα από τις 

πηγές της θάλασσας. Οι συγγραφείς ελπίζουν πως στη δίχως σύνορα 

έκτασή της μπορούν να εντάξουν και τα δικά τους έργα. Έτσι, εκφράζουν 

την αμηχανία τους, ενώ παράλληλα στοχεύουν στο να αποκομίσουν την 

εύνοια των αρχόντων. Με τη χρήση της captatio benevolentiae, επιθυμούν να 

καταστεί εύληπτη η αίσθηση της αμφιταλάντευσης που διατηρούν για τη 

συγγραφική τους δεινότητα. Εκδηλώνουν, δηλαδή, την αδυναμία τους 

μπρος στην αντίσταση που φέρει η γραφή. 

 Ο λόγος τους είναι διπλωματικά προστατευμένος, ενώ η γραφή τους 

φέρει ένα πελαγίσιο ηχόχρωμα. Έτσι, «ο νησιώτικος χώρος αποτελεί 

σταθερό θεμέλιο για την ανάπτυξη δομών που συνδυάζουν την πορεία των 

ηρώων στο χώρο με τη συνειδητοποίηση μιας συγγραφικής, ποιητικής 

αποστολής».27 Προβάλλοντας την αίσθηση ότι διατηρούν λιγοστά εχέγγυα 

για τη γραφή τους, τολμούν να πλεύσουν στη θάλασσα της τέχνης του 

λόγου, εν γένει.  

Μάλιστα, ο συγγραφέας του Ροδολίνου τοποθετεί τις αναστολές του 

για τη συγγραφή του έργου του στην ακτή της θάλασσας: 

 

                                                 
27 Λ. Ιωακειμίδου, «Το νησί στα υφολογικά πλαίσια της γενιάς του ᾿30: γεωγραφικό 

σημείο, περιγραφικό σήμα, νοηματικό σύμβολο» στο Η Ελλάδα των νησιών από τη 

Φραγκοκρατία ως σήμερα, τόμος Α’, Οι μαρτυρίες των λογοτεχνικών κειμένων. Πρακτικά 

του Β’ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών, Ρέθυμνο, 10 -12 Μαΐου 2002, 

επιμέλεια Αστ. Αργυρίου, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2004, σ.437. 
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για τούτο εγώ σαν ατελής μένω στο περιγιάλι 

κ’ εις το βαθύ σου πέλαγος ας πράσσου διδασκάλοι.28 

(Ροδολίνος, Αφιέρωσις, στ.46-47) 

Πρόκειται για τα τελευταία λόγια της αφιέρωσής του, τα οποία 

εντάσσει σε μια ενάλια πλεύση. Ωστόσο, αισθάνεται πως οι δυνατότητές 

του σταματούν στην αμμουδιά της θάλασσας και τον κρατούν δέσμιο στο 

περιγιάλι της γραφής. Η φράση, βέβαια, δε σημαίνει πως αποποιείται την 

ιδιότητα του συγγραφέα. Άλλωστε, συνειδητοποιεί ότι αντιμετώπισε τις 

φουρτούνες της θάλασσας χωρίς αναστολές, αφού έφτασε στον προορισμό 

του ταξιδιού και μιλάει εκ του ασφαλούς από το περιγιάλι. Φροντίζει, όμως, 

να υπενθυμίσει στον ανώτερό του πως δε διεκδικεί για τον εαυτό του το 

ρόλο ενός ειδικευμένου στο λειτούργημα της συγγραφής. 

Από την άλλη, ο δημιουργός του Ερωτόκριτου29 διατηρεί πλήρως την 

αίσθηση της ικανότητάς του στη γραφή. Σε ορισμένους από τους 

τελευταίους στίχους της ερωτικής μυθιστορίας, γράφει: 

 

Εσίμωσε το ξύλο μου, το ράξιμο γυρεύγει: 

ήρθε σ’ ανάβαθα νερά και πλιό δεν κιντυνεύγει. 

Θωρώ τον ουρανό γελά, τη γη και καμαρώνει 

                                                 
28 Με την παράθεση του δίστιχου κλείνει και ο Σαββίδης το άρθρο του «Κρητική λυρική 

ποίηση στην ακμή της Βενετοκρατίας. (Δοκίμιο φιλολογικής αρχαιολογίας)», Αριάδνη 5 

(1989), σ.330. Στα λόγια του δημιουργού του Ροδολίνου βρίσκει έδαφος για τον προσωπικό 

του προβληματισμό, ο οποίος αφορά στο μέγεθος της απουσίας της λυρικής ποίησης της 

εποχής, έναντι της παρουσίας του αφηγηματικού και δραματικού είδους. 

29 Η πλοκή του έργου περιστρέφεται γύρω από τον έρωτα του Ερωτόκριτου για την 

Αρετούσα, μονακόρη του βασιλιά της Αθήνας, Ηράκλη. Εξυμνείται η γέννηση του έρωτά 

τους, ο εξορισμός του Ερωτόκριτου και η φυλάκιση της Αρετούσας από το βασιλιά, αλλά 

και οι πολυπαθείς προσπάθειες υπέρβασης των εμποδίων των δυο νέων, προκειμένου να 

ζήσουν μαζί. Έπειτα από πολλές περιπέτειες και δοκιμασίες της αντοχής τους, η αγάπη 

τους ξεπερνά τις ισχύουσες κοινωνικές διαστρωματώσεις της εποχής. Έτσι, οι δυο νέοι 

παντρεύονται, αποσπώντας το θαυμασμό και με τη συγκατάθεση όλων. Το έργο προάγει 

τον ηρωισμό του Ερωτόκριτου και την αντιστασιακή φύση της Αρετούσας, ενώ διακρίνεται 

για «τη λυρική πνοή που το διαπνέει από τη μια άκρη ως την άλλη», Μ. Μανούσακας, Η 

Κρητική Λογοτεχνία κατά την εποχή της Βενετοκρατίας, ό.π., σ.50. 
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κ’ εισέ λιμνιώνα ανάπαψης ήραξε το τιμόνι. 

Σ’ βάθη πελάγου αρμένιζα, μα εδά ’ρθα στο λιμνιώνα, 

πλιό δε φοβούμαι ταραχή ουδέ μάνητα χειμώνα. 

(Ερωτόκριτος, Ε 1527-1532) 

Όπως οι ήρωες κατάφεραν να υπερβούν τις θαλασσοταραχές που υπέστη ο 

έρωτάς τους, «(…) έτσι και το πλοίο του συγγραφέα γλύτωσε απ’ όλους τους 

κινδύνους και έφτασε σώο στο λιμάνι».30 Ο ποιητής, λοιπόν, αποκαλύπτει 

πως το ταξίδι του ολοκληρώθηκε επιτυχώς. Παρά την απουσία φανερής 

εκκίνησης του ταξιδιού, οι παραπάνω στίχοι αποδεικνύουν πως υπήρξε μια 

πορεία. Είναι η κυκλική31 πορεία, μες στην οποία κατάφερε «(…) να 

ταξιδεύει το μικρό καραβάκι (…) μ’ αυτό το έπος της ελληνικής ακρογιαλιάς 

(…)»32, φανερώνοντας τώρα την επιτυχή ολοκλήρωσή της.  

Μολονότι και οι δυο συγγραφείς τολμούν να αναμετρηθούν με τα 

κύματα της γραφής, ο Κορνάρος, στο τέλος, μιλά ξεκάθαρα και με 

αυτοπεποίθηση για το λογοτεχνικό ταξίδι του κειμένου του. Από την άλλη, 

ο Τρώιλος, στην αρχή, αναφέρεται διστακτικά για τη θάλασσα του δικού 

του έργου, αντικείμενο μελέτης του κεφαλαίου που έπεται.  

                                                 
30 D. Holton, «Μυθιστορία» στο Λογοτεχνία και κοινωνία στην Κρήτη της Αναγέννησης, ό.π., 

σ.253-291. 

31 Το θέμα της κυκλικότητας στον Κορνάρο αποκαλύπτεται από τους πρώτους κιόλας 

στίχους του ποιήματος: 

Του κύκλου τα γυρίσματα που ανεβοκατεβαίνου 

και του τροχού που ώρες ψηλά κι ώρες στα βάθη πηαίνου (…), Ερωτόκριτος, Α 1-2. 

Ο ποιητής, λοιπόν, «υπογραμμίζει την ιδέα της κυκλικότητας, που παίζει τόσο μεγάλο 

ρόλο στην όλη ιστορία», Ντ. Χόλτον, Μελέτες για τον Ερωτόκριτο και άλλα νεοελληνικά 

κείμενα, Καστανιώτης, Αθήνα 2000, σ.188. Επίσης, η αντιστοιχία της αθέατης εκκίνησης του 

ταξιδιού σε σχέση με την επιβεβαίωσή του, όπως αποκαλύπτεται στο τέλος, πιστοποιεί τη 

δυνατότητα του δημιουργού να φτάσει στην εφαρμογή της πορείας του κύκλου. Άλλωστε, 

«η εικόνα του κύκλου (…) κατά κάποια έννοια παραμένει πρότυπο τελειότητας˙», J-P 

Vernant, Μύθος και σκέψη στην Αρχαία Ελλάδα, μέρος Α’, μετάφραση Σ. Γεωργούδη, 

Ζαχαρόπουλος, Αθήνα 1989, σ.173. Για την έναρξη του ποιήματος με τη μεταφορά του 

κύκλου και το κλείσιμό του μ’ εκείνη του θαλάσσιου ταξιδιού βλ. και M. Vitti, Ιστορία της 

Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Οδυσσέας, Αθήνα 2003, σ.121-122 και υποσημ. 69. 

32 Γ. Σεφέρης, Δοκιμές, ό.π., σ.317. 



Α. ii. Ακυβέρνητες Πλεύσεις 

Στο παρόν κεφάλαιο μελετάται το θαλάσσιο ταξίδι στο Ροδολίνο. 

Εξετάζεται η βαρύτητα που φέρει στην εξέλιξη του έργου και οι διαφορές 

που το ίδιο ταξίδι παρουσιάζει, τόσο στην πρόσληψη των ηρώων, όσο και 

στον καθορισμό της ακόλουθης πορείας τους. 

Ο βασιλιάς της Αιγύπτου, Ροδολίνος, διατηρεί στενές φιλικές σχέσεις 

με τον Τρωσίλο, βασιλιά της Περσίας. Ο δεύτερος ερωτεύεται την Αρετούσα, 

κόρη του βασιλιά της Καρχηδόνας, Αρέτα. Όμως, σε μια  

μάχη μεταξύ των Περσών και των Καρχηδονίων, ο Τρωσίλος σκότωσε το 

γιό του Αρέτα, ο οποίος ορκίστηκε να πάρει εκδίκηση. Ο Αρέτας 

διοργανώνει ένα κονταροχτύπημα, ώστε από τη μάχη να αναδειχθεί ένας 

άξιος πολεμιστής, ιδανικός για σύζυγος της Αρετούσας. Νικά ο Τρωσίλος, 

αλλά ο βασιλιάς αρνείται να δώσει την κόρη του σ΄ εκείνον που, 

προηγουμένως, θανάτωσε το γιό του. Ο Τρωσίλος, μες στην απελπισία του, 

ζητά από τον Ροδολίνο να παρουσιαστεί εκείνος και να ζητήσει για γυναίκα 

του την Αρετούσα.33  

Ο Ροδολίνος δέχεται καλοπροαίρετα να βοηθήσει το φίλο34 του. Την 

πρόταση γάμου δέχεται κι ο Αρέτας, ο οποίος δίνει γεμάτος χαρά την 

Αρετούσα για μνηστή του: 

 

                                                 
33 Βλ. Ροδολίνος, πρ.1η, σκ.1η, στ.105-204. 

34 Αντιπροσωπευτικοί στίχοι της φιλίας, του δεσίματος και της αγάπης μεταξύ των δυο 

νέων είναι οι εξής: 

 Και τση στρατιάς τα βάσανα μαζί μας επερνούμα 

 και μια ψυχή σε δυο κορμιά μπορώ να πώ κ’εζούμα. 

 Ομάδι κέρδη εκάμαμε μεγάλα, ομάδι εις τόπους  

 με βάσανα εκρουσεύγαμε και με περίσσους κόπους˙ 

 κ’εγλύτωσε εκ το θάνατο, με κίνδυνο μεγάλο, 

 συναλλακτά πολλές φορές ο ένας μας τον άλλο, πρ.1η, σκ.1η, στ.123-128. 
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Πασίχαρος ο βασιλιός την κορασά εταξέ μου, 

κι απείς την πίστη εδώκαμεν, ό, τ’ ήθελα άξωσέ μου. 

Με θέλημά του το λοιπόν εις τα καράβια επήρα 

κ’ έβαλα τη βασίλισσαν, ως ήθελεν η μοίρα, 

κι όρισα κ’ εξαπλώσασι τ’ άρμενα στο λιβάδι 

τση θάλασσας και με χαρές εστρέφταμ’ όλοι ομάδι˙ 

(πρ.1η, σκ.1η, στ.215-220) 

Παρόλο που δε γίνεται λόγος προετοιμασίας για την εκκίνηση του 

ταξιδιού, εντούτοις την έναρξή του τη σηματοδοτούν οι όροι που το 

υποκινούν. Διότι, το εν λόγω ταξίδι δεν εκπληρώνει την προσωπική 

επιθυμία του Ροδολίνου. Ωστόσο, αρχικά τουλάχιστον, ο ίδιος δεν αρνείται 

να το πραγματοποιήσει. Προορισμός του ταξιδιού είναι η πατρίδα του 

ομώνυμου ήρωα, η Μέμφη. Έτσι, το ζευγάρι κατευθύνεται με πλοίο προς 

αυτή, ώστε εκεί να κάνουν το γάμο τους. Το ταξίδι ξεκινά με τις καιρικές 

σημάνσεις της θάλασσας να αποκαλύπτουν μια πλεύση ευτυχίας. 

Απουσιάζει η ρητή περιγραφή της, όμως από τη γενικότερη αναφορά σε 

αυτή, απορρέει μια γαλήνια αίσθηση. Άλλωστε, η λέξη «λιβάδι» κοντά της 

αποπνέει την εικόνα μιας ήρεμης έκτασης. 

Η συνέχεια του ταξιδιού, όμως, εξελίσσεται περιπετειώδης. Η 

σύμπραξη του οργισμένου ουρανού και της φουρτουνιασμένης θάλασσας 

οδηγούν το πέλαγος στο ξέσπασμα μιας επικίνδυνης τρικυμίας. Εξαιτίας 

της, το πλοίο οδηγείται στο λιμάνι της Τρίζας.35 Κι ενώ το μεγαλύτερο μέρος 

του πληρώματος βγαίνει στη στεριά, ο Ροδολίνος μένει με την Αρετούσα 

στο καράβι. Οι δυο νέοι καταλαγιάζουν το φόβο τους από την εκατέρωθεν 

έλξη που τους φέρνει κοντά.36 Βέβαια, δεν είναι ακόμη ξεκάθαρη η ερωτική 

                                                 
35 Συμπλέοντα καράβια αναζητούν την πλησιέστερη στεριά ν’ αράξουν για να σωθούν. 

Άλλα, πάλι, βυθίζονται και δε διακρίνονται πια. Οι ναύτες του καραβιού, στο οποίο 

επιβιβάζεται το ζευγάρι, προσπαθούν κι αυτοί να γλυτώσουν τον πνιγμό. Για την 

περιγραφή της τρικυμίας και της γενικότερης δράσης που συμβαίνει στο πέλαγος βλ. πρ.1η, 

σκ.1η, στ.239-280. 

36 πρ.1η, σκ.1η, στ. 273-290. 
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πράξη του ζευγαριού. Αποκαλύπτεται σε επόμενους στίχους από τα λόγια 

του Ροδολίνου στον έμπιστό του σύμβουλο, Ερμήνο.37 

Αν και η θάλασσα αναταράσσει το ταξίδι, εντούτοις οι πλεύσεις της 

παρασύρουν τους δυο νέους στη θαλασσοταραχή του έρωτά τους. Έτσι, η 

επαφή του Ροδολίνου με την Αρετούσα προβάλλει μια διαφορετική 

διάσταση της τρικυμίας. Αναδεικνύει πως η συνάντηση του έρωτα και της 

θαλάσσιας μοίρας μεταστρέφει τον αρχικό σκοπό του ταξιδιού. 

Όσα συνέβησαν στο ταξίδι απηχούν έντονα στη διάθεση του 

Ροδολίνου, αλλά και της Αρετούσας. Φτάνοντας στη Μέμφη, εκείνος 

ταλαιπωρείται από τύψεις, θεωρώντας πως ο ερωτάς του σήμαινε την 

προδοσία της φιλίας του με τον Τρωσίλο, γι’ αυτό αποστασιοποιείται από 

την Αρετούσα. Ο Ερμήνος, όμως, τον συμβουλεύει να δώσει στον Τρωσίλο, 

αντί της Αρετούσας, την αδερφή του, Ροδοδάφνη. 

Η Αρετούσα, από την άλλη, ανακαλεί στη μνήμη της το ταξίδι 

νοσταλγικά. Καθώς το εξιστορεί στη νένα της, απορρέουν ορισμένες ακόμη 

πληροφορίες για τη φουρτουνιασμένη θάλασσα, αλλά και την επαφή της 

με τον Ροδολίνο: 

 

κι όλα καλά κατέχεις τα, σαν ξεύρεις, στο λιμνιώνα 

τση Τριζας που μας έριξε σύγχυση του χειμώνα 

και τα καράβια εράξασι κατω στο περιγιάλι, 

με μάνητα τση θάλασσας και τ’ ουρανού μεγάλη, 

σ’ έρημο τόπο, εις μοναξά τα’ άμμος, ως ποθητός μου, 

όχι ποτέ σαν άντρας μου που ήτο και βασιλιός μου, 

κλεφτάτους γάμους έκαμεν ετότες σκεπασμένους 

απού τη νύχτα κι απ’ εμάς τους ίδιους σωπασμένους. 

(πρ.1η, σκ.2η, στ.611-618) 

Σ’ αυτή την ανάμεικτα ήρεμη και τολμηρή ατμόσφαιρα, που δημιουργεί η 

θάλασσα, εντάσσεται το μυστικό του ζευγαριού. Διότι «(…) η θάλασσα, 

                                                 
37 Κι αν εν και χωριστώ τηνε, κι ο φίλος μου την πάρει 

και βρει τηνε και λείπει τση της παρθενιάς η χάρη, 

δεν απομένει έτοιας λογής με γέλιο και με θλίψη, 

κ’έχθρητα και κακή καρδιά ποτέ να μην του λείψει;, πρ.1η, σκ.1η, στ. 407-410. 
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προστατευτική και πιστή, κρατάει καλύτερα τα μυστικά της από τη γη.»38 

Χάρη σ’ αυτό το ταξίδι τροφοδοτούνται τα συναισθήματα της Αρετούσας, 

ενώ εξαιτίας του γεννάται και ο φόβος της για όσα ακολουθούν.39 

Ανεξάρτητα από τα συναισθήματα των δυο νέων, το ίδιο ταξίδι 

αποτελεί την αιτία θανάτου του Αρέτα. Διότι, οι πληροφορίες που έλαβε για 

την έκβαση της τρικυμίας ήταν ελλιπείς, ώστε να θεωρήσει πως η Αρετούσα 

και ο Ροδολίνος πνίγηκαν. 

  

Ροδ Ποια του θανάτου η αιτιά να ’τονε; 

Τσι                                                   Απείς εγίνη 

μια ταραχή τση θάλασσας μεγάλη, όπου ήτο εκείνη 

που έτυχε ως εμισέψετε απού την Καρχηδόνα, 

και ξεύροντας το πώς κοντά δε βρίσκετε λιμνιώνα, 

σε πρίκαν έπεσε πολλή, που ελέγαμε κι αλλάσσει 

ο νους του και παράλογα γη τη ζωή να χάσει˙ 

περιτοπλιάς απ’ ο γιαλός πνιγμένους είχε φέρει 

με πλήσα ξύλα καραβιών εις τα εδικά μας μέρη 

κ’ έκρινε, η γαληνότης σου κ’ η Αρετούσα ομάδι 

πώς να επεράσετε κ’ εσείς ετότες εις τον Άδη. 

(πρ.3η. σκ.8η, στ.375-384) 

Τα λόγια του μαντατοφόρου, Τσιμόσκου, γνωστοποιούν στον Ροδολίνο το 

θάνατο του Αρέτα. Αποκαλύπτεται, λοιπόν, η φθίνουσα πορεία του 

ταξιδιού, η οποία υποκινεί το ανεπιστρεπτί ταξίδι του Αρέτα προς το 

θάνατο. 

Εντωμεταξύ, ένα ακόμη ταξίδι βρίσκεται στα σκαριά. Το ζευγάρι των 

φίλων τώρα είναι ο Ροδολίνος κι ο Ερμήνος, ο οποίος πρόκειται να 

                                                 
38 Φ. Μπροντέλ, Οι μνήμες της Μεσογείου. Προϊστορία και Αρχαιότητα, επιμέλεια 

γαλλικής έκδοσης: Ροζελίν ντε Αγιάλα, Π. Μπροντέλ, εισαγωγή και σημειώσεις: Ζ. Γκιλιέν, 

Π. Ρουγιάρ, μετάφραση από τα γαλλικά Κ. Ουγούρλογλου, «Νέα Σύνορα» – Λιβάνη, Αθήνα 

2000, σ.132. 

39 Εξάλλου, εκμυστηρεύεται στη Σοφρωνία όσα συνέβησαν στο ταξίδι, για να εκφράσει 

έπειτα την ανησυχία της, λόγω της αργοπορίας του Ροδολίνου, από τότε που έφτασαν στην 

πατρίδα του. Βλ. πρ.1η, σκ.2η, στ.623-630, 641-648. 
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ταξιδέψει, για να βρει και να καθυστερήσει τον Τρωσίλο και το στόλο του. 

Στόχος του Ροδολίνου είναι να κερδίσει τον περισσότερο δυνατό χρόνο από 

την άφιξη του Τρωσίλου. Επίσης, ελπίζει στην πειθώ του Ερμήνου προς τον 

φίλο του, ώστε να δεχτεί για γυναίκα του τη Ροδοδάφνη.40  

Οι όροι εκκίνησης του ταξιδιού ομοιάζουν αισθητά μ’ εκείνους του 

πρώτου, διότι και πάλι εξυπηρετεί την επιθυμία ενός προσώπου 

διαφορετικού από εκείνου που ταξιδεύει. Ωστόσο, σε μια μοναχική σκηνή, ο 

Ερμήνος εκδηλώνει τις ανήσυχες σκέψεις του γι’ αυτό το ταξίδι. Το 

αντιλαμβάνεται ως υπέρβαση, εφόσον αντιτίθεται στην προσωπική του 

θέληση: 

Μ’ απείς ορίζει ο βασιλιός κι αφέντης ο δικός μου 

να ταξιδεύγω αντίδικα στα βλέπει ο λογισμός μου, 

κ’ εις το καράβι, απού έβαλεν όλη την πραματειά του 

απού ’ ναι πλιάτερου ξασμού παρά την επαρχιά του, 

μ’ εδιάλεξε ογιά ναύκλερο στα τόσα βάσανά του, 

εκ το λιμνιώνα, όσο μπορώ, θα φεύγω του θανάτου 

και να γυρεύγω δυνατά τα κύματ’, απού τρέχου 

κι αμπώθουσί μας εις τη γη κι όλους μας περιβρέχου, 

ν’ απομακρύνω και να δω, στη σύγχυση απ’ εγίνη 

ν’ αντισταθεί κ’ η φρόνεση σ’ ό, τι μπορεί κ’ εκείνη. 

(πρ.3η, σκ.3η, στ.163-172) 

Η τελική έκβαση της τραγωδίας έχει ως εξής: η Αρετούσα, 

θεωρώντας πως έχει εξαπατηθεί από τον αγαπημένο της και πλήρως 

απογοητευμένη, αυτοκτονεί. Όμως, λίγο πριν ξεψυχήσει, ο Ροδολίνος τη 

βεβαιώνει για την πραγματική αγάπη του, κι εν συνεχεία αυτοκτονεί κι 

εκείνος. Ακολουθούν δυο ακόμη αυτοκτονίες: της Ροδοδάφνης και του 

Τρωσίλου, ο οποίος αισθάνεται υπεύθυνος γι’ αυτό το θρήνο.  

Ανακεφαλαιώνοντας, το κείμενο προάγει την αβέβαιη έκβαση του 

θαλάσσιου ταξιδιού. Αποτελεί κομβικό σημείο του έργου, εφόσον μέσω 

αυτού ξεδιπλώνεται η πλοκή του. «Το ταξίδι είναι μια αναχώρηση από το 

                                                 
40 Βλ. πρ.3η, σκ.3η, στ.125-156. 



Όψεις της θάλασσας στην Κρητική Λογοτεχνία της ακμής 18 

οικείο και τη σιγουριά και μια άφιξη σ’ ένα “αλλού” (…)»41 Εν προκειμένω, 

όμως, αυτό το «αλλού» μεταστρέφεται˙ όχι σε σχέση με τον προορισμό, 

αλλά αναφορικά με την απόσταση ανάμεσα στον αρχικό του σκοπό και την 

τελική του έκβαση.  

Ένα ταξίδι εκπληρώνει την τάση φυγής, ικανοποιεί την ανάγκη 

αποδημίας ή και απόδρασης. Βέβαια, ο προσανατολισμός ποικίλλει, 

ανάλογα με τις περιστάσεις που εξυπηρετεί. «Αυτό που δηλώνει 

περισσότερο το φόβο στην καρδιά των ανθρώπων είναι η μακροχρόνια 

απώθηση της ιδέας να ριχτούν στα ανοιχτά, να πλεύσουν ευθεία»42.  

Ωστόσο, στον απόπλου του Ροδολίνου και της Αρετούσας 

επιτυγχάνεται η υπέρβαση των αναστολών τους. Τολμούν να πλεύσουν στ’ 

ανοιχτά του πελάγους, με εξίσου ανοιχτά τα ενδεχόμενα μεταστροφής του 

κυβερνήτη του ταξιδιού τους, της θάλασσας. Δέχονται τη δίπολη απήχηση 

της τρικυμίας, εκείνη που εγείρει το φόβο του πνιγμού, αλλά και το μεταξύ 

τους πάθος.  

Εν τέλει, όμοια με την αδύνατη πρόβλεψη ενός ταξιδιού στη 

θάλασσα, το ίδιο αδύνατον είναι να τιθασευτεί και ο πόθος τους. Έτσι, 

ορίζονται οι ακυβέρνητες πλεύσεις του ταξιδιού τους. 

                                                 
41 E. Karagiannis – Moser, «Το θέμα του ταξιδιού στα δημοτικά τραγούδια», Ελληνικά, 48 

(1998), σ.306. 

42 F. Braudel (F. Coarelli, M. Aymard), Η Μεσόγειος. Ο χώρος και η ιστορία, μετάφραση Έ. 

Αβδελά, Ρ. Μπενβενίτσε, Αλεξάνδρεια, Αθήνα 1990, σ.56. 



Α. iii. Ενύπνια άρμενα 

Η παρούσα ενότητα αποτελεί μια περιδιάβαση στα νυχτερινά όνειρα των 

ηρώων, εκείνα που εκτυλίσσονται μέσα σε θαλάσσιο περιβάλλον. Τρία 

τέτοιου είδους όνειρα απαντώνται στα εξεταζόμενα κείμενα: της 

Ερωφίλης43 στην ομώνυμη τραγωδία, της Αρετούσας44 στο Ροδολίνο και της 

συνονόματης45 ηρωίδας στον Ερωτόκριτο. 

Η Ερωφίλη αρνείται την πρόταση του πατέρα της να παντρευτεί υπό 

το πρόσχημα πως, όσο εκείνος είναι ζωντανός, δε θέλει να ζήσει μακριά 

του. Στην πιστή της νένα εκμυστηρεύεται την αγάπη της για τον Πανάρετο, 

όπως και την κρυφή σχέση που διατηρεί μαζί του. Επίσης, της αναφέρει πως 

«βασανίζεται από τρομερά προφητικά όνειρα δυστυχίας».46 Τη γενικότερη 

ανησυχία που αισθάνεται γι’ αυτά τα όνειρα, και με το φόβο47 να 

κατευθύνει το λόγο της, εκφράζει ως εξής: 

 

Φοβούμαι ασκιές, τρέμω όνειρα, δειλιώ σημάδια πλήσα, 

χίλιες φοβέρες τ’ ουρανού με τυραννούσιν ίσα˙ 

(Ερωφίλη, πρ.2η, σκ.2η, στ.111-112) 

Σε διαδοχή ονείρων, μέσα από μια τρομακτική απεικόνιση της φύσης, 

βλέπει να της στερούν το σύντροφο.48 Έπειτα, το τοπίο, από τα στεριανά και 

                                                 
43 Ερωφίλη, πρ.2η, σκ.2η, στ.111-136. 

44 Ροδολίνος, πρ.1η, σκ.2η, στ.535-555. 

45 Ερωτόκριτος, Δ 50-78. 

46 Ερωφίλη, ό.π., σ.22. 

47 Ο φόβος της αποδίδεται με ιδιαίτερη έμφαση, χάρη στη χρήση των λέξεων «Φοβούμαι», 

«τρέμω»,«δειλιώ»,«φοβέρες»,που απαντώνται στο δίστιχο. 

48 Της τον αρπάζουν βίαια και τον ρίχνουν σε απάνθρωπο —από σαρκοβόρα ζώα— 

θάνατο. Μένει μόνη και φοβισμένη μες στο σκοτάδι της νυχτερινής, άγριας φύσης. Επίσης, 

βλέπει πως τα θεριά κατασπαράζουν κι εκείνη και πως γεμίζει ο τόπος αίματα. Νεκροί από 

τα μνήματα εμφανίζονται σα φαντάσματα για να την πάρουν μαζί τους. Βλ. Ερωφίλη, 
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τρομακτικά δάση, μετατρέπεται σε θαλασσινό. Η ηρωίδα θεάται πως 

βρίσκεται μόνη μέσα σ’ ένα καράβι που, εκτεθειμένο στα άγρια κύματα, 

καλείται να αντιμετωπίσει τους κινδύνους της φουρτουνιασμένης 

θάλασσας: 

Κι ώρες πως είμαι μοναχή μέσα είς καράβι, νένα, 

μου φαίνεται, και διώχνου με κύματα θυμωμένα˙ 

Κι όντε λογιάζω να και θαρρώ πως θέλω να βουλήσω, 

γη στα χαράκια πως κτυπώ, ξυπνώ με φόβο πλήσο. 

(Ερωφίλη, πρ.2η, σκ.2η, στ.133-136) 

Η τρικυμισμένη όψη της θάλασσας, η οποία παρίσταται ως απειλή για τον 

αφανισμό της Ερωφίλης, αντικατοπτρίζει τον υποσυνείδητο φόβο της για 

την εξέλιξη της σχέσης της με τον Πανάρετο.  

Την ίδια49 ταραχώδη αίσθηση για τα όνειρα50 μεταγγίζει και η 

Αρετούσα. Εμφανίζεται στον ύπνο της ο Αγαθόστρατος, ο σύμβουλος του 

πατέρα της, που είναι πεθαμένος εδώ και δώδεκα χρόνια. Είναι βιαστικός 

και της επιβάλει να επιβιβαστεί στο καράβι, όπου βρίσκεται ο ίδιος: 

  

πως ήρθεν εις τη χώρα μας είδα με βιά μεγάλη 

μ’ ένα καράβι ξαργιτού, μέσα ογιά να με βάλει. 

(Ροδολίνος, πρ.1η, σκ.2η, στ. 539-540) 

Σκοπός του είναι να την πάρει μαζί του και να την αναγκάσει να 

παντρευτεί έναν βασιλιά σε άλλη χώρα. Παρά τη θέλησή της, ετοιμάζεται 

                                                                                                                                               

πρ.2η, σκ.2η, στ.119-132. Πρόκειται για τα «κακά όνειρα, τα οποία την τυραννούν τη νύχτα», 

όπως αναφέρει ο Αλεξίου. Βλ. Αλεξίου Σ., «Φιλολογικαί παρατηρήσεις εις κρητικά 

κείμενα», Κρητικά Χρονικά, 8 (1954), σ.249. 

49 Εσωκλείει τις ανησυχίες της μέσα σ’ ονειρικά σημάδια και φαντάσματα:  

Ασκιές φοβούμαι κι όνειρα κι άλλα σημάδια τόσα 

κακά, που να τα διηγηθώ δειλιά κι ο νους κι η γλώσσα 

(Ροδολίνος, πρ.1η, σκ.2η, στ.517-518). 

50 Την επισκέπτονται αλλεπάλληλα τρομακτικά όνειρα, όπως και την Ερωφίλη. Οι 

σημάνσεις τους είναι επίσης εκφοβιστικές. Ο Ροδολίνος πολεμά, ενώ φαντάσματα κι 

αίματα σχηματίζουν ζοφερές ονειρικές εικόνες. Βλ. Ροδολίνος, πρ.1η, σκ.2η, στ.527-534. 
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να τον ακολουθήσει. Η απόφασή της σημαίνει την εκκίνηση ενός ταξιδιού 

αποχωρισμού απ’ τον αγαπημένο της. Τότε, εμφανίζεται και ο Ροδολίνος. 

Μπαίνει κι εκείνος στο πλοίο, δίνοντας εντολή για την έναρξη μιας 

πλεύσης με όρους θανάτου: 

 

εις το καράβι ανέβηκε κι όρισε τσι ποδότες 

μαυρ’ άρμενα να βάλουσι, τιμόνι να μην πιάσου, 

κι αντίς τραγούδια, κλάηματα πρικιά να μη σκολάσου˙  

(στ.552-554) 

Η αναστάτωση της Αρετούσας είναι τέτοια, που ζητά να διακοπεί το ταξίδι 

και, προκειμένου να λυτρωθεί από τις βασανιστικές αναπαραστάσεις του 

ονείρου, λαχταρά να ξυπνήσει: 

 

Και θέλοντας να πηαίνομεν έκοψα το πλωρήσι 

κι εγώ εκ τον πόνο τον πολύ τότ’ ήθελα ξυπνήσει. 

(στ.555-556) 

Το όνειρο είναι αλληγορικό και προοικονομεί τη λήξη του δεσμού της 

με το Ροδολίνο. Άλλωστε, σύντομα αναμένεται ο ερχομός του Τρωσίλου 

που, επίσης, διεκδικεί για σύντροφό του την Αρετούσα. Το καράβι στο 

όνειρο αποτελεί το μέσο για τη μετάβαση από τον τόπο των ζωντανών στη 

χώρα των νεκρών συναισθημάτων.  

Η Φροσύνη, πιστή νένα της Αρετούσας στον Ερωτόκριτο, επικαλείται 

την έλευση ονείρου στον ύπνο της βασίλισσάς της. Σ’ αυτήν εναποθέτει την 

ελπίδα της να αποκτήσει την αίσθηση κινδύνου που ενέχει η αγάπη της για 

τον Ερωτόκριτο: 

 

Οιμέ κι ας ήτο μπορετό να δής εις τ’ όνειρό σου 

σ’ ίντα γκρεμό, σ’ιντα βυθό σε πάει το ριζικό σου 

(Ερωτόκριτος, Γ 151-152) 

Θεωρεί πως ένα ταραχώδες όνειρο, αντίστοιχο του μεγέθους της 

προσωπικής επιλογής της, θα μπορούσε να ενεργοποιήσει τις 

καταπιεσμένες από τον έρωτα συνετές σκέψεις της.«Αυτή είναι του 
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ανθρώπου η μεγάλη ευτυχία ή αθεράπευτη δυστυχία, να ψηλαφεί στο 

σκοτάδι και να χτίζει με το φως της λογικής».51 

Η παρουσία του πελάγους εκφράζεται δειλά ακόμη, από τη χρήση 

της λέξης «βυθός» πλάι στο «γκρεμό». Και οι δυο δηλώνουν την απειλή της 

πτώσης, στην οποία η Φροσύνη εστιάζει την ανησυχία της. Όμως, η 

ασφάλεια που παρέχει η στεριανή οδός ολοένα και λιγοστεύει, καθώς η 

Αρετούσα κατευθύνεται προς τη φουρτουνιασμένη θάλασσα: 

 

Παιδάκι μου, ας εγνώριζες πού πορπατείς και πηαίνεις 

και σ’ ίντα πέλαγος βαθύ και θυμωμένο μπαίνεις 

(στ. 155-156) 

Το μακροσκελές όνειρο52 της Αρετούσας εμφανίζεται πολύ αργότερα, 

στο τέταρτο μέρος του έργου.53 Στους πρώτους στίχους του απεικονίζεται η 

θάλασσα στην τρικυμισμένη μορφή της. Παρίσταται ως το ιδεώδες σύμβολο 

που, προηγουμένως, η Φροσύνη ευχόταν να της εμφανιστεί. Μόνη, μες σ’ 

ένα ακυβέρνητο καράβι, κι ανήμπορη να το καθοδηγήσει, η Αρετούσα 

αισθάνεται να οδεύει προς τον αφανισμό54 της: 

 

Σα να ’το μεσοπέλαγα εις τ’ όνειρό τση εφάνη, 

σ’ ένα καράβι μοναχή και το τιμόνι πιάνει 

κι αντρειεύγετο να βουηθηθή κ’ εκείνη δεν εμπόρει 

                                                 
51 Γ. Καραλής, Ιστορία και Φιλοσοφία των ονείρων. Από τον Όμηρο μέχρι τον Πλούταρχο, 

[χ.ε.], Αθήνα 1988, σ.256. 

52 Εκτενέστερα για το όνειρο της Αρετούσας βλ. Μ. Λασιθιωτάκης, «Το όραμα της 

Αρετούσας (Ερωτόκριτος, Δ΄ 49 κ.ε.) και η βυζαντινή και δυτική ονειρολογία : μια πρώτη 

ερμηνευτική και συγκριτική προσέγγιση» στο Η Ελλάδα των νησιών από τη Φραγκοκρατία 

ως σήμερα, τόμος Α΄ Οι μαρτυρίες των λογοτεχνικών κειμένων ό.π. σ.95-116. 

53 Ερωτόκριτος, Δ 49-78. 

54 Ο ονειρικός πνιγμός της Αρετούσας, αρχικά από την απειλή της θάλασσας κι εν 

συνεχεία του ποταμού, αποτελεί το τέταρτο και τελευταίο παράδειγμα εξέτασης του A.Bot 

στο άρθρο του «Υβριδιακές συνθέσεις στον Ερωτόκριτο και η σημασία τους για την 

ποιητική του Κορνάρου» στο Πεπραγμένα Η’ Διεθνούς Κρητολογικού συνεδρίου, τ.Β1, Αθήνα 

1996, σ.134. Βλ. και υποσημ.13. 
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και τον πνιμό της φανερά στον ύπνο της εθώρει. 

(Ερωτόκριτος, Δ 53-56) 

Ώσπου, μια ανατροπή: τα θαλασσόνερα μετατρέπονται σε τρικυμισμένα 

νερά ποταμού, που παρασύρουν στοιχεία της φύσης. Πληθαίνουν όλο και 

πιο πολύ, ενώ το βάθος τους διαρκώς καλύπτει την Αρετούσα, η οποία 

αναζητά τη σωτηρία της: 

 

Κ’ εφάνιστή τση κι ο γιαλός εις ποταμός εγίνη, 

πέτρες, χαράκια και δεντρά σύρνει την ώρα κείνη. 

Κι ώρες το κύμα τη βουλά κι ώρες τη φανερώνει 

κι ως τα βυζά τση ο ποταμός και παραπάνω σώνει. 

(στ. 56-60) 

Στη συνεχεία, το καράβι επανεμφανίζεται ως σύμβολο, του οποίου 

διαδέχεται ένα άλλο σημάδι: μια φλόγα από μια φωτιά στον ποταμό, κι 

ένας άνθρωπος που είναι πρόθυμος να τη βοηθήσει.55«Ο μηχανισμός της 

συγχώνευσης ή της συμπύκνωσης ολοκληρώνεται, στην τελική φάση του 

ονείρου, με την εμφάνιση του άγνωστου σωτήρα της Αρετούσας, η 

ταυτότητα του οποίου παραμένει ως το τέλος απροσδιόριστη».56 Εκείνος57, 

οδηγώντας τη σε βάθος νερών, εξαφανίζεται. Τα νερά, όμως, τώρα δεν την 

καλύπτουν, μα όλο και λιγοστεύουν. Υποστηρίζεται, άλλωστε, πως «η υλική 

φαντασία του νερού βρίσκεται συνεχώς σε κίνδυνο˙ κινδυνεύει να σβήσει 

μόλις εμφανιστούν οι υλικές φαντασιώσεις της γης ή της φωτιάς».58 

                                                 
55 Ερωτόκριτος, Δ 65-70. 

56 Μ. Λασιθιωτάκης, «Το όραμα της Αρετούσας (Ερωτόκριτος, Δ΄ 49 κ.ε.) και η βυζαντινή 

και δυτική ονειρολογία : μια πρώτη ερμηνευτική και συγκριτική προσέγγιση», ό.π., σ.114. 

57 Σύμφωνα με τη μελέτη των W.F. Bakker – D.M.L. Philippides, «The Sea in the Erotokritos» 

ό.π., είναι ο Ερωτόκριτος, βλ. σ.103. 

58 G. Bachelard., Το νερό και τα όνειρα. Δοκίμιο πάνω στη φαντασία της ύλης, Χατζηνικολής, 

Αθήνα 1985, σ.26. 
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Η Αρετούσα εκλαμβάνει το όνειρο ως προφητικό59 και το αφηγείται 

στη νένα με τις ερμηνείες60 που του αποδίδει. Έπειτα, αναπτύσσει και η 

Φροσύνη τη σχετική επιχειρηματολογία της, προσπαθώντας να 

υποβαθμίσει τη δύναμη, που η Αρετούσα αναγνωρίζει στα ονειρικά 

σημάδια.61  

Από τη συνεξέταση των ονείρων αναδύεται μια διαλεκτική σχέση, η 

οποία προκύπτει από την παρουσία του υγρού στοιχείου. Εξαιτίας της 

μεταβλητότητας και της αστάθειας που αυτό φέρει, προβάλλεται μια 

ταραχώδης ατμόσφαιρα ως απόρροια των ονείρων. Διότι, εξίσου ασταθείς 

και ευμετάβλητες στους κινδύνους παρουσιάζονται και οι συναισθηματικές 

καταστάσεις των γυναικείων πρωταγωνιστριών.  

Στο όνειρο της Ερωφίλης, η θαλασσινή εικονογραφία έπεται της 

στεριανής, αλλά η αναστάτωσή της εκτυλίσσεται υπό την τοπιογραφία της 

ταραγμένης θάλασσας. Στα κύματά της διαδραματίζεται η μάχη της να 

κρατηθεί στη ζωή, αντίστοιχη μ’ εκείνη που δίνει ο Πανάρετος στα όνειρα 

της στεριάς.  

                                                 
59 Την ερμηνεία και τον προγενέστερο επανεντοπισμό του μοτίβου του προφητικού 

ονείρου επισημαίνει ο Μ. Λασιθιωτάκης, ανάγοντάς το στα πετραρχικά μοτίβα. Βλ. Μ. 

Λασιθιωτάκης, «Πετραρχικά μοτίβα στον Ερωτόκριτο» Θησαυρίσματα, 26 (1996), σ.174. Για 

την αληθή ή μη προγνωστική αξία του ονείρου και τη σχετική ανάπτυξη επιχειρημάτων 

του γύρω από αυτή, βλ. M. Peri, Του πόθου αρρωστημένος. Ιατρική και Ποίηση στον 

Ερωτόκριτο, μετάφραση Α. Αθανασοπούλου, ΠΕΚ, Ηράκλειο 1999, σ.195-201.  

60 Προσλαμβάνει το όνειρο ως κακό οιωνό για κείνη, η απήχηση του οποίου έχει ως 

πρόσωπο αναφοράς του τον Ερωτόκριτο. Σύμφωνα με αυτό, είναι τα βάσανα, τα πάθη και 

η ταλαιπωρία του, τα οποία εκπροσωπούνται από την ανεμοθύελλα και τη 

θαλασσοταραχή. Βλ. Ερωτόκριτος, Δ 103-106. 

61 Η Φροσύνη στηρίζει την ερμηνεία της κυρίως στη λέξη «ονειρφαντάσματα» και συνάμα 

στην ψεύτικη υπόσταση των ονείρων. Δεν παραλείπει να της εκφράσει την αμφισβήτησή 

της για την πίστη των ανθρώπων σε όνειρα, εφόσον η ίδια τους θεωρεί αφελείς και 

τρελούς. Επίσης, της αναφέρει ότι και η ίδια βασανιζόταν από σχετικούς εφιάλτες, όταν 

ήταν νέα. Διαπίστωνε, όμως, πως δεν υπήρχε αντιστοιχία των νυχτερινών απεικονίσεων με 

τις επικείμενες ημερήσιες δράσεις. Επιπλέον, της λέει πως τους αποδίδει τέτοια βαρύτητα, 

επειδή η σκέψη της βρίσκεται σε διαρκή αναμέτρηση, στην προσπάθειά της να ξεπεράσει 

τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο δεσμός της με τον Ερωτόκριτο. Βλ. Ερωτόκριτος, Δ 149-

180. 
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Στο Ροδολίνο, το όνειρο τοποθετείται εξαρχής σε θαλασσινό τόπο. Το 

καράβι εμφανίζεται για να διανύσει μια διαδρομή, η οποία θα εξυπηρετήσει 

έναν προδιαγεγραμμένο σκοπό : το γάμο της Αρετούσας με κάποιον άλλο 

βασιλιά. Τέτοιου είδους σήμανση δεν εκδηλώνεται ρητά στα δυο άλλα 

όνειρα. Ωστόσο, από αυτό απουσιάζει η περιγραφή της θάλασσας. Ο 

Ροδολίνος είναι εκείνος που της αποδίδει ενεργητική διάθεση. «Το καράβι 

του νόστου ετοιμάζεται»62 να ξενιτευτεί από την πατρίδα του έρωτα των δυο 

νέων. 

Η Αρετούσα στον Ερωτόκριτο, όμοια με την Ερωφίλη, βλέπει να 

κινδυνεύει από θαλασσοταραχή. Η περιγραφή της ταραγμένης θάλασσας 

δίδεται ξεκάθαρα στο όνειρο. Αδύναμη να σταθεροποιήσει τον 

προσανατολισμό του πλοίου, νιώθει το θάνατο να πλησιάζει όλο και πιο 

πολύ. Έπειτα, το πλοίο αποκτά έναν διαφορετικό συμβολισμό. Προβάλλει 

μια θετική εικόνα κι αποβάλλει τον αρνητικό χαρακτήρα που έδωσε στην 

αρχή του ονείρου˙ όχι μόνο ενδοκειμενικά, αλλά και διακειμενικά, εφόσον 

και στα δυο άλλα όνειρα το πλοίο δεν παρουσιάζεται ως σύμμαχος, αλλά 

ως εχθρός των ηρώων. 

Μελετώντας, λοιπόν, το χώρο της θάλασσας στα εν λόγω όνειρα, 

εμφανίζεται σε όλες τις περιπτώσεις συμβολιστικά. Είτε ως απειλή 

θανάτου, είτε ως μέσο για ένα ταξίδι αποχωρισμού με προορισμό του έναν 

τόπο θανάτωσης των συναισθημάτων. Τέλος, παρουσιάζεται και ως ένας 

μεταβαλλόμενος τόπος: αρχικά υπό την απειλή του ανθρώπινου 

αφανισμού, ενώ στη συνέχεια με την ελπίδα της ελευθερίας, όπως 

συμβαίνει στην περίπτωση της ερωτικής μυθιστορίας.  

Οι μεταμορφώσεις του νερού και τα μέσα μεταφοράς της θάλασσας, 

στην ονειρική τους διάσταση, ορίζουν κάτι επιτακτικά στους 

ενυπνιαζόμενους. Οι απρόσκλητες ελεύσεις των ονείρων ταλαιπωρούν τους 

ήρωες, παρέχοντάς τους συνάμα μια εμπειρία. Το ονειρικό βίωμα αφυπνίζει 

τη σκέψη τους, ενισχύοντας παράλληλα τη δράση τους. Εξάλλου, «ο κόσμος 

                                                 
62 Δ. Μ. Μαρωνίτης, «Ύπνος – αγρυπνία – όνειρα στα ομηρικά έπη» στο Όψις ενυπνίου. Η 

χρήση των ονείρων στην ελληνική και ρωμαϊκή αρχαιότητα, ΠΕΚ, Ηράκλειο 1993, σ.9.  
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του ονείρου προσφέρει την ευκαιρία μιας επικοινωνίας, οσοδήποτε 

φευγαλέας».63  

Και οι τρεις ηρωίδες εκδηλώνουν την ονειρική απήχηση με τέτοια 

ομοιότητα, που είναι σα να συνδιαλέγονται μεταξύ τους. Εκφράζουν σχεδόν 

ομόφωνα την αναστάτωση, την οποία επιφέρουν τα όνειρα στον ψυχισμό 

τους: 

 

κι άγρια τη νύχτα με ξυπνού χίλιες θωριές κ’ ετούτη 

τη δοξεμένη μου καρδιά σκίζου και σφάζου μού τη. 

(Ερωφίλη, πρ.2η, σκ.2η, στ.117-118) 

κι όντε σ’ ελίγο μια φοράν ύπνο τα κουρασμένα 

μάτια σφαλίσω, με θωριές άγριες ξυπούμαι, οιμένα. 

(Ροδολίνος, πρ.1η, σκ.2η, στ.525-526) 

Εξύπνησε τρομάμενη, δείχνει πως θε να φύγη, 

σύρνει φωνή λυπητερή : «Ο ποταμός με πνίγει.» 

(Ερωτόκριτος, Δ 85-86) 

Ο Ροδολίνος, πάλι, αν και δε βλέπει όνειρο, εντάσσει τη συνειδησιακή 

αναμέτρησή του σε ονειρικές φοβίες. Τα λόγια του συμπληρώνουν σε ό, τι 

παραπάνω εκφράζουν οι γυναικείες μορφές: 

 

 τσακίζει μου τον ύπνο μου μ’όνειρα πρικαμένα 

χίλια, απού την καρδιά και νου μόχου ανακατωμένα 

 (Ροδολίνος, πρ.1η, σκ.1η, στ.33-34) 

Η αναστάτωση που δημιουργείται στους ήρωες δε διακόπτεται με την 

πρωινή έγερση. Απεναντίας, τα όνειρα θυμίζουν τη δυναμική των οιωνών, 

που «δεν περιορίζονταν στον απόπλου, ίσχυαν εξίσου και κατά τον πλού».64  

                                                 
63 E. R. Dodds, «Ονειρικό πρότυπο και πολιτιστικό πρότυπο» στο Οι Έλληνες και το 

παράλογο, μετάφραση Γ. Γιατρομανωλάκης, Καρδαμίτσα, Αθήνα 1978, σ.97. 

64 L. Casson, Το ταξίδι στον αρχαίο κόσμο, μετάφραση Λ. Σταματιάδη, επιμέλεια Α. 

Φιλιπποπούλου, ΜΙΕΤ, Αθήνα 1995, σ.188. 
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Μολονότι τα εξεταζόμενα όνειρα υποκινούνται από το ερωτικό 

ενδιαφέρον των γυναικών για τους αγαπημένους τους, εντούτοις δεν 

ανήκουν στα ερωτικά όνειρα με προσωποποίηση.65 Διότι, σ’ αυτά τα όνειρα 

καρποφορεί ο πόθος, ενώ οι εν λόγω ηρωίδες ανυπομονούν να 

απαλλαχθούν από τις εκφοβιστικές αναπαραστάσεις τους. Με τη 

συμμετοχή ή μη των προσώπων αναφοράς τους στα όνειρα, ο έρωτάς τους 

εκπροσωπείται από τις μορφές του Πανάρετου, του Ροδολίνου και του 

Ερωτόκριτου, αντίστοιχα. Ξυπνούν το φόβο τους, όμοιο μ’ εκείνον που 

προκαλεί η πλεύση μέσα σε φουρτουνιασμένη θάλασσα. Επομένως, παρά 

το συναισθηματικό υπόστρωμά τους, δεν είναι ερωτικά, επειδή ο έρωτας 

των συγκεκριμένων ζευγαριών δεν άνθισε, αλλά κινδύνευσε, μέσα σε 

όνειρο. 

Ενύπνια, λοιπόν, οι ήρωες αρμενίζουν σ’ εκείνες τις θάλασσες που 

τρικυμίζουν τα όνειρά τους. Οι συναισθηματικές επιλογές τους 

κατευθύνονται από την αβεβαιότητα για τη σώα έκβαση ενός ανθρώπου, 

που δε διστάζει να αναμετρηθεί με τη θυμωμένη θάλασσα. Με πελαγίσιους 

όρους, επομένως, αποτυπώνεται ο νυχτερινός συλλογισμός των ηρώων. 

Από αυτόν απορρέει η «χαρακτηριστική σχέση με την ψυχολογία και την 

κοινωνική εικόνα του προσώπου που ονειρεύεται».66  

Συμπερασματικά, η θαλασσογραφία μέσα σε ονειρογραφία 

παριστάνεται σαν τόπος διέγερσης των κινδύνων που διατρέχουν οι ήρωες, 

εξαιτίας των παθών τους. Παρουσιάζεται ως αποτέλεσμα του ευφάνταστου 

δίπολου της υποβλητικότητας του ονείρου και της αφύπνισης που προκαλεί 

το ταραγμένο πέλαγος σ’ αυτό. Η όψη της θάλασσας ιδωμένη μέσα από 

όνειρο, συστήνει τους ήρωες ως αυτοεξόριστους στο πιο προσωπικό τους 

καταφύγιο, τα όνειρα. 

                                                 
65 Στην περίπτωση αυτών των ονείρων, οι ενυπνιαζόμενοι εύχονται να μην ξημερώσει, να 

μην τελειώσει το όνειρο, εφόσον μέσω αυτού βιώνουν τον ανεκπλήρωτο ή ανολοκλήρωτο 

πόθο τους. Βλ.A.V. Gemert (Κριτική έκδοση με εισαγωγή, σχόλια και λεξιλόγιο), Μαρίνος 

Φαλιέρος, Ερωτικά Όνειρα, Βυζαντινή και Νεοελληνική Βιβλιοθήκη, Θεσσαλονίκη 1980, 

σ.33-34.  

66 Κ. Βαλάκας, «΄Ονειρα και τραγωδία. Το πρόβλημα των προρρήσεων στην Ιφιγένεια εν 

Ταύροις του Ευριπίδη» στο Όψις ενυπνίου. Η χρήση των ονείρων στην ελληνική και ρωμαική 

αρχαιότητα, ΠΕΚ, Ηράκλειο 1993, σ.67. 



A. iv. Φουρτουνιασμένες γκιόστρες 

Στην ενότητα εξετάζονται οι καταστάσεις της θάλασσας, όπως αυτές 

αναπαρίστανται στις ζωγραφιές που στολίζουν τα εμβλήματα67 των 

πολεμιστών στη γκιόστρα του Ερωτόκριτου. Επίσης, μελετώνται εκείνα τα 

αποσπάσματα που περιγράφουν τη θάλασσα σε μια δράση παράλληλη με 

τη μάχη των αγωνιζόμενων.  

Το νησί, όπως προβάλλεται στο έμβλημα του Αφέντη της 

Σκλαβουνιάς, προάγει η δυναμική του υπόσταση: 

 

Είχε κι αυτός στην κεφαλή νησί σγουραφισμένο 

κ’ ήτο στη μέση του γιαλού βαθιά θεμελιωμένο 

κι η θάλασσα κι ο άνεμος με μάνητα το δέρνα, 

το κύμα ήσκα κι άφριζε κι απ’ την κορφή του επέρνα, 

μα ’δειχνε πως δεν την ψηφά τη μάνηταν εκείνη 

κι ασάλευτο στην ταραχή κι αλύγιστον εγίνη. 

Το γράμμα ήτον εύκολο και κάθε εις το γροίκα 

για ποια αφορμήν η θάλασσα κι άνεμος δεν το νίκα: 

«Φόβοι, τρομάρες, μάνητες, κύματα κι α φουσκώσου, 

δεν ημπορού μια μπιστική φιλιά να ξεριζώσου». 

(Ερωτόκριτος Β 269-278) 

Το νησί παρουσιάζεται ως καλά στερεωμένο, ώστε να αγνοεί τη δύναμη της 

ταραγμένης θάλασσας. Αντίστοιχα, ο συμμετέχων στον αγώνα παλεύει για 

την αυτοδυναμία του. Η χρήση του τόπου παρατηρείται για να αναδειχθεί η 

                                                 
67 Για μια αναλυτική απόδοση των εμβλημάτων βλ. G. Morgan, «Τα εμβλήματα του 

“Ερωτόκριτου” στο Ν. Μ. Παναγιωτάκης, Κρητική Αναγέννηση. Μελετήματα για τον 

Βιτσέντζο Κορνάρο, επιμέλεια Σ. Κακλαμάνης – Γ. Κ. Μαυρομάτης, στιγμή, Αθήνα 2002, 

σ.259. Για τη χρήση του όρου ιμπρέζα (impresa) ως δοκιμότερη του εμβλήματος και τη 

γενικότερη ανάλυση στις impreses των αγωνιστών βλ. R. Bancroft-Marcus, «The Cretan 

Academies and the Imprese of Erotokritos», Cretan Studies, 3 (1992), σ.21-45. 
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αντίσταση που προβάλλει ο ήρωας στη γκιόστρα, όμοια μ’ εκείνη που 

επιδεικνύει το νησί στις έντονες καιρικές εξάρσεις της θάλασσας, από τις 

οποίες απειλείται.  

Η σύνθεση της εικόνας ολοκληρώνεται με τη συμμετοχή ενός 

γραπτού μηνύματος. «Όλοι οι ιππότες στην γκιόστρα έχουν μηνύματα 

πάνω στις περικεφαλαίες τους, μηνύματα για τα πιο προσωπικά αισθήματα 

τους, τα όνειρά τους, τους στόχους της ζωής τους».68 Σύμφωνα με αυτή τη 

γραφή, καμιά ταραχή δεν είναι ικανή να υπερβεί τη δύναμη μιας 

ουσιαστικής και καλά στεριωμένης φιλίας. Άλλωστε, οι αγωνιζόμενοι δεν 

εκπροσωπούνται απλώς από τις αναπαραστάσεις που συνοδεύουν τις 

περικεφαλαίες τους. Διότι, από τους αγώνες αποκτάται μια επαφή μεταξύ 

τους. Χάρη στην αλληλεπίδραση των διαφορετικών ανθρώπων και 

εμπειριών, μπορεί να προκύψει είτε η μεταξύ τους προσωπική διαμάχη ή 

και η φιλία.69  

Στην περικεφαλαία του Αφέντη της Πάτρας, πάλι, απεικονίζεται η 

θάλασσα στη φουρτουνιασμένη όψη της: 

 

Στην περικεφαλαία του την κατασκουριασμένη 

με σγουραφιά είχε θάλασσαν άγρια και θυμωμένη 

κ’ εις τ’ ακρογιάλιν εις ψαράς πεζόβολον εκράτει, 

μα βλέποντας τη θάλασσα τα κύματα γεμάτη 

με το δαχτύλι του ήδειχνε τάχα ο καιρός δε σάζει, 

να κυνηγήση, να χαρή, σαν καταπώς λογιάζει˙ 

και με το γράμμα φανερά που κάθα εις το γροίκα 

ήλεγε πως τες δυσκολιές η υπομονή τσ’ ενίκα: 

«Αν έχω την απομονή και να μηδέν οκνέψω, 

σα σιγανέψουν οι καιροί, ολπίζω να ψαρέψω». 

(Ερωτόκριτος, Β 471-480) 

                                                 
68 W. F. Bakker, «Τα τρία αστέρια της γκιόστρας στον Ερωτόκριτο», Θησαυρίσματα 30 

(2000), σ.358. 

69 U. Moennig, «Τα ειδολογικά συμφραζόμενα του Ερωτόκριτου», στο Ζητήματα Ποιητικής 

στον Ερωτόκριτο, επιμέλεια Σ. Κακλαμάνης, Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη, Ηράκλειο 

2006, σ.80. 
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Η ζωγραφιά αναπαριστά τη μορφή μιας θυμωμένης θάλασσας, στην ακτή 

της οποίας βρίσκεται ένας ψαράς. Ο καιρός, όμως, δε λειτουργεί υπέρ του, 

με αποτέλεσμα να μη μπορεί να ψαρέψει, όπως ήλπιζε. Την εικόνα 

συμπληρώνει κι εδώ η εμβόλιμη γραφή, μέσα από την οποία προβάλλεται 

μια ρήση. Βάσει αυτής, για την επίτευξη ενός στόχου προϋποτίθεται η 

υπομονή, κι όχι η εγκατάλειψη. Από τη συγγραφική και συνάμα αισθητική 

αποτύπωση της ζωγραφιάς, προτάσσεται η διδαχή πως για να 

πραγματοποιηθεί μια επιθυμία απαιτείται βαθιά πίστη σε αυτή. Έτσι, μαζί 

με την επιμονή, θα γεννηθεί η ελπίδα της πραγμάτωσής της. Από αυτή την 

ελπίδα υποκινείται κι ενθαρρύνεται ο αγωνιζόμενος, ώστε να συνεχίσει να 

μάχεται. 

Με αυτές τις απεικονίσεις αναδύεται η εγγύτητα και η συνεργασία 

των δυο μορφών της τέχνης, της γραφής και της ζωγραφικής.70 Η θάλασσα, 

πάντως, «μικροσκοπικά ή μακροσκοπικά (…) εξεικονίζεται ως πηγή ζωής, 

δράσης, πραγμάτωσης ανθρώπινων ή υπερανθρώπινων νομοτελειών»71. 

Σε μεγάλη έξαρση βρίσκεται και η μάχη του Κρητικού με τον 

Σπυθόλιοντα. Παρομοιάζεται με μια θάλασσα τόσο αναστατωμένη, που 

υπερβαίνει και τη δυναμική των έντονων χειμερινών καιρικών φαινόμενων: 

 

μηδέ ποτέ το πέλαγος έτοιας λογής μανίζει 

σ’ τσ’ ανεμικές του Γεναριού, όντε βροντά κι αφρίζει, 

σ’ καιρό που ανακατώνεται με ταραχή μεγάλη, 

κι όντε σκορπά τα κύματα όξω στο περιγιάλι, 

σαν ήκαμε ο Σπιθόλιοντας στα αίματα οπού εθώρει 

κ’ έτρεχαν και να γδικιωθή ακόμη δεν εμπόρει. 

(Ερωτόκριτος, Β 1111-1116) 

                                                 
70 Για την ανάπτυξη της ζωγραφικής τέχνης της περιόδου βλ. Μ. Μπορμπουδάκης, «Η 

Τέχνη κατά τη Βενετοκρατία» στο Κρήτη: Ιστορία και Πολιτισμός, τόμ.Β’, επιστημονική 

επιμέλεια Ν. Μ. Παναγιωτάκης, εκδοτική φροντίδα Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη, 

Ηράκλειο 1988, σ.233-288. 

71 Γιακουμάκης Δ., «Το θαλασσινό στοιχείο στην ελληνική τέχνη», Διαβάζω, 244 (Ιούλιος 

1990), σ.58. 
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Ο θυμός που νιώθει ο Σπιθόλιοντας, βλέποντας στο κορμί του τις 

λαβωματιές απ’ τα χτυπήματα του Κρητικού, μοιάζει μ’ εκείνον που 

απηχούν οι οργισμένοι άνεμοι του Γενάρη στα κύματα της θάλασσας. 

Επομένως, η εικόνα της θάλασσας επιλέγεται για να περιγράψει την 

ανθρώπινη αίσθηση, όταν βρίσκεται σε κατάσταση μανίας. 

Με παρόμοιους όρους περιγράφεται και η συνάντηση του Κρητικού 

στην πάλη του με τον Δρακόμαχο: 

 

Σαν αγριεμένα νέφαλα που σμίξου και σφιχτούσι 

και στράψουσι και τη βροντή πλιά δυνατά κτυπούσι 

και γροικηθή σεισμός στη γη στη μάνηταν εκείνη, 

έτσι στο συναπάντημα των αντρειωμένω εγίνη˙ 

εβρόντηξε στον ουρανό, σειούνται τση γης τα βάθη 

κ’ ήτο μια βρύση εκεί κοντά και το νερό ελολάθη. 

(Ερωτόκριτος, B 1903-1908) 

Η ένταση τώρα αποδίδεται σχηματικά από τις εικόνες του ουρανού. 

Προκύπτει από την ένωση μεγάλων σύννεφων, η εμφάνιση των οποίων 

δείχνει να ξεπερνά και τη δύναμη των βροντών. Ο σεισμικός θόρυβος που 

προκαλείται ξεκινά από τον ουρανό, μεταφέρεται αδιάπτωτος στη γη, ενώ 

γίνεται αισθητός και στη ροή του νερού. Επομένως, η σύγκρουση της βοής 

από τη γη μ’ εκείνης από τον ουρανό παρατηρείται κατ’ αντιστοιχία με την 

πολεμική σύγκρουση των δυο ιππέων. 

  Επίσης, η αναμέτρηση του Κρητικού με τον Τριπόλεμο συνοδεύεται 

από την περιγραφή της βοής της θάλασσας, η οποία και πάλι 

παραλληλίζεται με τη μεταξύ τους μάχη:  

 

κι ωσάν από ψηλό βουνό χοντρό χαράκι πέση 

και δώση με το βροντισμόν εις του γιαλού τη μέση, 

ανακατώση τα νερά και κάμη αφρούς κυμάτω, 

γενή μεγάλη ταραχή στης θάλασσας τον πάτο, 

έτοιας λογής εβρόντηξε στην πεσματιάν εκείνη 

κ’ έτσι μεγάλη ταραχή την ώρα εκείνη εγίνη˙ 

(Ερωτόκριτος, B 2147-2152) 
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Η διαβάθμιση της θαλάσσιας έντασης αρχίζει από τα βράχια, τα οποία 

ορίζονται μεταφορικά ως το σημείο εκκίνησης της δράσης. Έτσι, από την 

ακτή σκιαγραφείται μια ηχητική εικόνα, χάρη στην ένταση που προκαλεί η 

βαριά πτώση ενός βράχου στα αφρισμένα κύματα. Έπειτα, τα κύματα 

φέρουν μεγάλη αναστάτωση στο βάθος των θαλάσσιων υδάτων. Η όλη 

περιγραφή συμβαίνει, προκειμένου να αποδοθεί το μέγεθος της ταραχής, το 

οποίο παρατηρείται σε μια χρονική αντιστοιχία. Η φράση «την ώρα εκείνη» 

αναδεικνύει το συγχρονισμό αυτών που συμβαίνουν στη θάλασσα μ’ 

εκείνων που σχετίζονται με τη δράση των ηρώων. 

«Η γκιόστρα στον Ερωτόκριτο είναι μια ζωηρή ποιητική ανάπτυξη 

των κυρίαρχων θεμάτων του έρωτα και των άθλων στα όπλα».72 Τη 

γενικότερη ατμόσφαιρα της μάχης των κονταροχτυπημάτων περιγράφουν 

οι ακόλουθοι στίχοι: 

 

Σαν του γιαλού τα κύματα σ’ καιρού ανακατωμένου, 

οπού οι ανέμοι τα φυσού και προς τη γη τα πηαίνου, 

κι ώρες αφρίζου και σκορπούν όξω στο περιγιάλι 

κι ώρες στο βάθος του γιαλού ξαναγιαγέρνουν πάλι, 

έτσι και τα φουσάτα αυτά τ’ άγρια, τα θυμωμένα, 

ώρες οπίσω εσύρνουνταν κι ώρες ομπρός επηαίνα. 

(Ερωτόκριτος, Δ 1105-1110) 

Η θάλασσα συναντά τον αγώνα με τις κινήσεις των κυμάτων της, οι οποίες 

αντιστοιχούν μ’ εκείνες της αναμέτρησης των αγωνιζόμενων. Η κίνηση 

είναι κυκλική: με τη σύμπραξη των ανέμων, τα κύματα χτυπούν προς την 

ακτή και στη συνέχεια επανέρχονται στο φυσικό τους χώρο. Αντίστοιχα, 

επαναλαμβανόμενες κινήσεις πραγματοποιούν και τα στρατεύματα των 

μονομάχων. Βρίσκονται σε τέλεια εναρμόνιση με την εναλλασσόμενη 

κίνηση των κυμάτων της αγριεμένης θάλασσας.  

Η ένταση που αποκτά ο άνεμος αντιστρατεύεται με τα άλλα στοιχεία 

του καιρού, όπως τις βροντές και τις αστραπές. Έπειτα, όλα μαζί παλεύουν 

με την οργή της θάλασσας: 

                                                 
72 D. Holton, «Μυθιστορία» στο Λογοτεχνία και κοινωνία στην Κρήτη της Αναγέννησης ό.π., 

σ.285-286. 
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Σαν όντε μεσοπέλαγα δυο ανέμοι σηκωθούσι 

αξάφνου, και με τη βροντή φυσώντας πολεμούσι, 

μάχουνται με τη θάλασσα, μανίζου και φουσκώνου, 

τσι ψιχαλίδες του γιαλού στα νέφαλα σηκώνου, 

ένας φυσά απ’ ανατολή κι άλλος από τη δύση, 

πάσκει ο Βορράς και μάχεται το Νότο να νικήση˙ 

ο κάμπος έτσι εβρόντησε και στα βουνιά εγροικήθη, 

όντε τσι πρώτες κονταρές εδώκαν εις τα στήθη. 

(Ερωτόκριτος, Δ 1673-1680) 

Οι στίχοι περιγράφουν τη μονομαχία του Ερωτόκριτου με τον Άριστο. 

Στην αρχή η κίνηση μεταβαίνει προς τα πάνω. Η εγγύτητα της θάλασσας 

και του ουρανού προβάλλεται σε τέτοια διάσταση, ώστε οι στάλες της 

βροχής παρουσιάζονται δυσδιάκριτες από τα νερά των κυμάτων. Στη 

συνέχεια, τα δυο σημεία του ορίζοντα συμπληρώνουν τις συντεταγμένες 

της κίνησης, ώστε να αναπαριστάνεται μια δράση που διατρέχει τα σύνορα 

της πλάσης. Η παρομοίωση χρησιμεύει για να παρασταθεί η αναταραχή 

που προκλήθηκε από την έναρξη κιόλας της αναμέτρησης. Εντούτοις, παρά 

τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, τα στοιχεία δεν είναι κατ’ ανάγκην 

αντίπαλα, όπως στους προηγούμενους μονομάχους, επειδή το 

κονταροχτύπημα δεν είναι πια ζωής ή θανάτου, αλλά πανηγυρικό. 

Τη δεύτερη φάση της μάχης του Ερωτόκριτου με τον Άριστο 

συμπληρώνει μια συνολικά υγρή εικόνα, η σύνθεση της οποίας προέρχεται 

από τις νωπές εικόνες της φύσης: 

 

Σαν περιστέρες όντε δου τη θάλασσα αγριεμένη 

και την ανατολή θαμπή, τη δύση γκρινασμένη 

και κάμη αντάρα και βροχή κι ο ουρανός μαυρίση 

κι από φωλιές και κοίτες τως άνεμος τσι ξορίση 

και τα στοιχειά ανακατωθού και τ’ αστρικά μανίσου 

κ’ εκεί που παν να φυλαχτού τρέμου και κουκουβίσου˙ 

έτσι κι αυτές εστέκασι με φόβο και τρομάρα 

εις των αρμάτω την κακιά, στης μάχης την αντάρα. 
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(Ερωτόκριτος, Δ 1825-1832) 

Οι γυναίκες που παραβρίσκονται στον αγώνα παρομοιάζονται με 

φοβισμένες περιστέρες. Παρακολουθούν με τόσο φόβο τη μεταξύ τους 

μάχη, όμοια με τα πουλιά που, βλέποντας τη θάλασσα και τον ουρανό να 

παίρνουν την ταραχώδη όψη τους, αναζητούν καταφύγιο για να 

κρυφτούν.73 

Το σύνολο των παραπάνω αναφορών εκφράζεται με σχήματα λόγου, 

μεταφορές ή παρομοιώσεις, οι οποίες προέρχονται από την ύπαιθρο και τη 

θάλασσα. Η μεταφορά αντικαθιστά την κυριολεξία, χωρίς να παραλλάσσει 

το νόημά της. Βάσει της κωδικοποίησης του Lausberg, πρόκειται για ένα 

πανάρχαιο σχήμα, η χρήση του οποίου παρατηρείται στην προσπάθεια 

ταυτοποίησης. Στη διάκρισή της εντοπίζει τρία επίπεδα: το όμοιο, το 

αντίθετο και της σύγκρισης. Αποστασιοποιημένη πια από το θρησκευτικό 

χαρακτήρα, με τον οποίο στενά συνδεόταν στο παρελθόν, η μεταφορά 

αποδίδεται σήμερα ως ένα παιχνίδι λέξεων. Εντούτοις, η πλήρης κατανόησή 

της προϋποθέτει ανεπτυγμένες ικανότητες αντίληψης εκ μέρους των 

αναγνωστών. Ο Lausberg δεν παραλείπει να αναφερθεί στην κατάχρηση 

που υπέστη το φαινόμενο. Εντούτοις, αναγνωρίζει σε αυτή το μεγαλύτερο 

ενδιαφέρον.74  

Παρόμοιο ενδιαφέρον εντοπίζεται και στις εν λόγω μεταφορές. Αντί 

της «μακρηγορίας», που ορισμένοι μελετητές προσάπτουν στον δημιουργό 

του Ερωτόκριτου, ο Αλεξίου75 υποστηρίζει πως πρόκειται για συνειδητή 

                                                 
73 Παρόμοια άποψη εκφράζει και ο Πανάρετος, καθώς στοχάζεται την ταραχώδη σχέση 

του με την Ερωφίλη:  

Τα περιστέρια όντε νερό και ταραχή γροικούσι, 

από τσι κάμπους με σπουδή προς τσι φωλιές πετούσι˙, Ερωφίλη, πρ.3η, σκ.2η, στ.67-68.  

74 H. Lausberg, Handbook of Literary rhetoric. A foundation for Literary Study. Foreword by 

George A. Kennedy, Translated by Matthew T. Bliss, Annemiek Jansen, David E. Orton, Brill, 

Leiden – Boston – Köln 1998, σ.250-256. 

75 Βλ. Σ. Αλεξίου, «Ο Ερωτόκριτος και η ποιητική του» στο Ζητήματα ποιητικής στον 

Ερωτόκριτο, ό.π., σ.32. 
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επιλογή της τεχνικής της επανάληψης76 εκ μέρους του Κορνάρου, ενώ ο 

Σεφέρης αποφαίνεται πως «η γοητεία αρέσκεται στην επανάληψη».77 Αλλά 

και ο Beaton 78 αναφέρει πως στον Ερωτόκριτο πιθανώς παρατηρείται η 

μετατόπιση από την κυριολεκτική στη μεταφορική κατεύθυνση της 

θαλάσσιας μεταφοράς. Η παρουσία, λοιπόν, της θάλασσας μέσα σε αυτά τα 

σχήματα λόγου αποδεικνύει πως «οι ελληνικές θάλασσες και τα νησιά τους 

δεν είναι πια ο μεγαλοιδεατικός εθνικός χώρος του ελληνισμού, αλλά ο 

μεταφορικός, ο μυθικός και ο αισθητικός του (…)».79  

Αντίστοιχα, η παρομοίωση80 δεν απέχει πολύ από τη μεταφορά. 

Ιδιαίτερο γνώρισμά της είναι η εστίασή της σ’ ένα συγκεκριμένο χαρακτήρα 

λόγου. Διαφέρει στο ότι μπορεί και να απουσιάζει ένας όρος σύγκρισης από 

εκείνους της μεταφοράς, εφόσον μπορεί να σχηματιστεί και με δυο όρους 

σύγκρισης.81 Ο Μ. Χατζηγιακουμής, ανάμεσα στο εξαίρετο ήθος και το 

σπουδαίο ύφος, που παρατηρεί στο κείμενο του Κορνάρου, αναφέρει τα 

εξής: «Οι άφθονες παρομοιώσεις, το θερμό αντίκρισμα της φύσης, η άνετη 

επική αφήγηση, η δύναμη της περιγραφής, προπάντων όμως ο πλούσιος 

                                                 
76 Για την επανάληψη στον Ερωτόκριτο βλ. και την εξής μελέτη: Λ. Χανά, «Μικροδομικές 

επαναλήψεις στον Ερωτόκριτο», Μαντατοφόρος, 39-40 (1995), σ.40-60. 

77 Γ. Σεφέρης, Δοκιμές, ό.π., σ.284. 

78 Βλ. R. Beaton, «The sea as a metaphorical space in modern Greek Literature», ό.π., σ.255. 

79 Δ. Τζιόβας, «Ο Θεοτοκάς και η μεταφορά του νησιού» στο Η Ελλάδα των νησιών από τη 

Φραγκοκρατία ως σήμερα, τόμος Α’, Οι μαρτυρίες των λογοτεχνικών κειμένων, ό.π., σ.503. 

80 Η παράθεση 42 ομηρικών – διεξοδικών παρομοιώσεων, μεγάλο μέρος των οποίων 

καταλαμβάνουν οι θαλασσινές, απαντάται στη μελέτη του Μ. Παπαδάκη, «Η Ομηρική 

παρομοίωση στον Ερωτόκριτο του Βίτσ. Κορνάρου», Παλίμψηστον, 21-22 (2006-2007), σ.149-

182. Η Μ. Αποσκίτη, πάλι, διερευνά την ανάδυση των εικόνων της Κρήτης μέσω των 

σχετικών, ομηρικών αποσπασμάτων. Βλ. Μ. Αποσκίτη, «Κρήτη και Όμηρος», Κρητικά 

Χρονικά, 14 (1960), σ.147-172., ενώ ο Beaton αναγνωρίζει πως «ο Όμηρος παρουσιάζεται ως η 

ανώτατη αρχή για τη μεταφορά που συνδέει τη θάλασσα με το όριο της φύσης στη γη», βλ. 

R. Beaton, «The sea as a metaphorical space in modern Greek literature», ό.π., σ.259. Ο Ι. 

Κακριδής, πάλι, αναζητά τις ομοιότητες ανάμεσα στον Οδυσσέα και τον Ερωτόκριτο. Βλ. Ι. 

Θ. Κακριδής, "Ερωτόκριτος και Οδυσσέας", Φιλόλογος, 16 (Μάιος 1979), σ.68-72.  

81 P. Ricœur, Η ζωντανή μεταφορά, μετάφραση Κ. Παπαγιώργης, Κριτική, Αθήνα 1998, 

σ.52, 53, 56. 
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λυρικός λόγος και η ζεστή ανθρώπινη έκφραση, (…) δίνουν στο έργο 

αυτόνομη υπεροχή και έντονη αισθητική αυτάρκεια.»82  

Οι προαναφερθείσες περιπτώσεις προβάλλουν την εικόνα της 

αγριεμένης θάλασσας ως δεσπόζουσα στα εμβλήματα των ηρώων. Η δράση 

των αγωνιζόμενων συναντάται με τις ισχύουσες συνθήκες της θάλασσας, 

όταν είναι θυμωμένη. Τα σχετικά χωρία αποδίδουν παραστατικά τη 

συμμετρική σχέση της αναστάτωσης που συμβαίνει στη θάλασσα μ’ εκείνη 

στο πεδίο της μάχης.  

Αξιολογώντας τη σχέση της θάλασσας με τα κονταροχτυπήματα, 

προκύπτει ως ένα σύμβολο δύναμης. Η εικόνα της θάλασσας στις 

περικεφαλαίες των ανδρών παρουσιάζεται σαν ένα πρόσθετο άρμα στη 

σωματική ισχύ τους. Οι ήρωες αντλούν δύναμη από την άπλετη έκτασή της, 

ενώ οι διαβαθμίσεις της στάθμης της βρίσκουν αντιστοιχία με τις παύσεις 

και τις συνέχειες, που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της μάχης. Συνεπώς, οι 

γκιόστρες διακρίνονται για μια ένταση ανάλογη μ’ εκείνη της 

φουρτουνιασμένης θάλασσας. 

                                                 
82 Μ. Κ., Χατζηγιακουμής, «Ύφος και ήθος στον “Ερωτόκριτο” του Κορνάρου» Παρνασσός, 

14 (1972), σ.218. 



B. i. Απουσία συνόρων: στεριά και θάλασσα 

Το εν λόγω κεφάλαιο συστήνεται από δυο άξονες, οι οποίοι συνεξετάζονται 

για την από κοινού ανάδειξη της εγγύτητας ανάμεσα στη στεριά και τη 

θάλασσα. Πρωτίστως, προβάλλεται η απουσία των συνόρων μεταξύ των 

δυο τόπων, σε σχέση με τη γεωγραφική γειτνίαση που παρουσιάζουν οι 

κειμενικές αναφορές.  

 

Στον πρόλογο83 του Φορτουνάτου84, η Τύχη, αναφέρει: 

 

γιατί θυμάται τα παλιά, και τρέμει και φοβάται, 

και ακόμη τα ’παθε στη γη και εις πέλαγος θρηνάται 

 (Φορτουνάτος, Πρόλογος, στ.101-102) 

                                                 
83 O Vincent κάνει λόγο για το ηθικό μήνυμα που προάγεται από τον μονόλογο της Τύχης. 

Έγκειται στην παροχή της βοήθειάς της μονάχα στους ανθρώπους που κατάφεραν με τις 

προσπάθειές τους να την αποκομίσουν. Έτσι, αποδίδεται η δίκαια κρίση της. Βλ. A. Vincent, 

«Κωμωδία» στο Λογοτεχνία και κοινωνία στην Κρήτη της Αναγέννησης, ό.π., σ.134. Ο M. Vitti, 

πάλι, για τις κωμωδίες γενικότερα, παρατηρεί: «Η ηθική δεν απουσιάζει, επαγρυπνά ιδίως 

μέσα από τον πρόλογο», Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, ό.π., σ.109. 

84 Η υπόθεση της κωμωδίας έχει ως εξής: o ομώνυμος ήρωας αναθράφηκε σαν κανονικός 

γιος από τον έμπορο Γιαννούτσο, ο οποίος τον βρήκε σε μικρή ηλικία σ’ ένα καράβι 

κουρσάρων. Μεγαλώνοντας, ο Φορτουνάτος ερωτεύεται την Πετρονέλα, που, όμως, η 

μητέρα της την προορίζει για σύζυγο του πλούσιου και μεγαλύτερού της σε ηλικία, γιατρού 

Λούρα. Πέραν αυτού, ο Γιαννούτσος δε συμφωνεί στο να παντρευτεί ο Φορτουνάτος, εάν 

προηγουμένως δεν ανακαλύψει τους πραγματικούς γονείς του, προκειμένου να νυμφεφθεί 

μια κοπέλα ανάλογη της καταγωγής του. Τόσο ο Γιαννούτσος, όσο και ο Φουρτουνάτος, 

απευθύνονται στο φίλο τους, Θόδωρο. Ο μεν για να τον βοηθήσει στην ανέυρεση μιας 

νύφης για τον θετό γιό του, όταν, αργότερα, πιστεύει πως ήρθε η ώρα να παντρευτεί, κι ο 

δε, ζητώντας του να τον βοηθήσει στο προσωπικό αδιέξοδο που βιώνει, εξαιτίας της 

αγάπης του για την Πετρονέλα. Εν τέλει, αποκαλύπτεται πως ο Λούρας είναι ο 

πραγματικός πατέρας του Φορτουνάτου. Ιδιαίτερα χαρούμενος που ξαναβρήκε το γιό του, 

δίνει εγκάρδια την ευχή του να παντρευτεί την Πετρονέλα, παρόλο που μέχρι πρότινος 

προοριζόταν για’ κείνον. Έπειτα από την αναγνώριση, το έργο κλείνει με χαρές κι ευχές εκ 

μέρους όλων για το γάμο του νεαρού ζευγαριού. 
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Έχοντας προηγουμένως εξυψώσει το Κάστρο, στο οποίο και 

διαδραματίζεται το έργο, ανακαλεί στη μνήμη της ορισμένες από τις 

στιγμές που εκθείασαν τον ηρωισμό των κατοίκων του. Το παραπάνω 

δίστιχο αφορά στον Τούρκο πολιορκητή, του οποίου η Τύχη πλημμυρίζει την 

αίσθηση με φόβο˙ ένα φόβο χωρίς σύνορα, εφόσον διαχέεται, τόσο στη 

στεριά, όσο και στη θάλασσα. Στην προσπάθειά της να τους ενθαρρύνει, 

αναφέρεται στην ελευθερία του τόπου ως προδιαγεγραμμένη, 

«προφητεύοντας ότι γρήγορα θα απαλλαγούν από τους Τούρκους 

εισβολείς».85 : 

 

νέφη θελά θέλου γερθή με τόση κακοσύνη 

και του πελάγου και τση γης, κι επώδε να γυρίσου 

τη λαμπιρότη την πολλήν απόχει να του σβήσου, 

καθώς απάνω εις τα ουρανούς ευρίσκεται γραμμένο  

απού το χέρι του Θεού, και ίτσι αποφασισμένο. 

(στ.112-116) 

«Οι άνεμοι λοιπόν της ελευθερίας φυσούσαν από το πέλαγος προς τη 

στεριά».86 Έτσι, η Τύχη παρουσιάζει το πέλαγος και τη στεριά να 

συμπορεύονται. 

Ο Πανάρετος εκφράζει την παράλληλη δράση της στεριάς και της 

θάλασσας στον ακόλουθο αποφθεγματικό λόγο: 

 

Σαν κατατάξει η θάλασσα, κ’ η μάχη ωσά σκολάσει, 

του ναύτη η έγνοια σε χαρά και του στρατιώτη αλλάσσει˙ 

(Ερωφίλη, πρ.1η, σκ.1η, στ.11-12) 

Αναφέρεται στην παύση της τρικυμίας στη θάλασσα και τη λήξη του 

πολέμου στη στεριά. Κάνει λόγο για τη μεταστροφή της ανθρώπινης 

διάθεσης, η οποία παρατηρείται στο θαλάσσιο περιβάλλον κατ’ αντιστοιχία 

με το χερσαίο έδαφος. Αφορούν στην παύση της τρικυμίας στη θάλασσα και 

                                                 
85 A. Vincent, ό.π., σ.134.  

86 Μ. Ζ. Κοπιδάκης, «ΘΑΛΑΤΤΑ, ΘΑΛΑΤΤΑ!» Η άλλη Ελλάδα, η θαλασσινή, Υπουργείο 

Αιγαίου, Μικρός Ναυτίλος, Ηράκλειο 2002, σ.55.  
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του πολέμου στη στεριά. Η μετάβαση αυτής της κατάστασης επαναφέρει 

στους ναύτες την αίσθηση της χαράς, όπως και στους στρατιώτες. Ο 

Πανάρετος αντιλαμβάνεται τον εαυτό του ως πολεμιστή και στα δυο 

μέτωπα, τον οποίο εκπροσωπεί ο πόθος του για την Ερωφίλη. Διερωτάται, 

λοιπόν, αν θα επέλθει και σ’ εκείνον μια αντίστοιχη εσωτερική γαλήνη. 

Παρόμοιες σκέψεις εκφράζει και ο Αρέτας του Στάθη87, για να 

απαλύνει τη στενάχωρη διάθεση του αφεντικού του, Χρύσιππου. Ο δεύτερος 

εκφράζει την ανησυχία του για την εξέλιξη της σχέσης του με τη 

Λαμπρούσα. Ο Αρέτας, όμως, πιστεύοντας πως είναι ερωτευμένος με τη 

Φαίδρα, που ξέρει πως τον αγαπά, δεν αντιλαμβάνεται την αιτία της 

στεναχώριας του. Λόγω αυτής της άγνοιάς του, του αναφέρει: 

 

Πρέπει πουλί ο κυνηγός οπού ποθεί, σαν πιάση, 

κι ο ναύτης εις ντο σπίτι ντου απείτις θέλει φτάσει, 

μπλιό να’ χουν άλλο λογισμό, παρά τα κερδεμένα 

πράματα μόνο πασαείς να χαίρεται ολοένα; 

(Στάθης, πρ.1η, σκ.1η, στ.21-24) 

Με το παράδειγμα του κυνηγού και του ναύτη, προάγει τη χαρά που νιώθει 

καθένας από αυτούς, χάρη στην επίτευξη του στόχου του. Αναρωτιέται, 

λοιπόν, γιατί ο Χρύσιππος ταλαιπωρεί τη σκέψη του, εφόσον υπάρχει 

ανταπόκριση στο ερωτικό του συναίσθημα. Συνεπώς, στην προσπάθεια του 

Αρέτα να καθησυχάσει τον Χρύσιππο, προάγει μια παράλληλη δράση στη 

στεριά και τη θάλασσα.  

Ο Ροδολίνος, πάλι, εκφράζοντας τη ντροπή που νιώθει για τις 

πράξεις του, αναφέρει στον Ερμήνο: 

                                                 
87 Η υπόθεση της κωμωδίας βασίζεται στην επιδίωξη σύναψης ερωτικών σχέσεων μεταξύ 

ορισμένων ζευγαριών, οι οποίες, έπειτα από την αναγνώριση ενός χαμένου παιδιού, 

επαναπροσδιορίζονται. Συγκεκριμένα, η νεαρή Φαίδρα είναι ερωτευμένη με τον Χρύσιππο, 

ο Πάμφιλος μ’ εκείνη, ενώ ο πατέρας της, Στάθης, την προορίζει για τον πλούσιο Ντοτόρο. 

Από την άλλη, η κόρη του γερο – Ντοτόρου, Λαμπρούσα, αποτελεί το υποκείμενο του 

πόθου του νεαρού Χρύσιππου. Επομένως, άδικα ο Στάθης τον καταγγέλλει πως διατηρεί 

δεσμό με την Φαίδρα. Όμως, η άφιξη του Γαβρίλη, θετού πατέρα του Χρύσιππου, 

αποκαλύπτει πως ο Χρύσιππος είναι γιος του Στάθη, συνεπώς η Φαίδρα είναι αδερφή του. 

Έτσι, ο Χρύσιππος παντρεύεται την Λαμπρούσα και η Φαίδρα τον Πάμφιλο. 
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Κι αν εν κι απ’ όσους συντηρού τον ήλιο κι όσους ζούσι 

κι όσοι περνούσι το γιαλό ή όσοι τη γη πατούσι, 

πρέπει χωστό να τους κρατώ το σφάλμα το μεγάλο 

(Ροδολίνος, πρ.1η, σκ.1η, στ.73-75) 

Θέλοντας να κρατήσει κρυφές τις πράξεις του από τον κόσμο, τον διαιρεί 

στους ανθρώπους που ταξιδεύουν στη θάλασσα κι εκείνους που κατοικούν 

στη στεριά. Ωστόσο, από τη σύμπραξη και των δυο τόπων απορρέει η 

έννοια της απεραντοσύνης, την οποία επιθυμεί να προβάλλει ο ήρωας.  

Προς επίρρωση των δυσδιάκριτων ορίων ανάμεσα στους 

εξεταζόμενους τόπους κινούνται και οι ακόλουθοι στίχοι: 

 

Συναφορμάς μου σκοτωμοί, πόλεμοι και θανάτοι 

δηγούνται πως η θάλασσα κι η γης είναι γεμάτη 

(Στάθης, πρόλογος του Έρωτα, στ.7-8) 

(Πανώρια, πρ.5η, σκ.1η, στ.7-8) 

Απαντώνται αυτούσιοι στο Στάθη και την Πανώρια, εκφωνούμενοι και στα 

δυο κείμενα από τον Έρωτα. Βάσει των στίχων, οι ηττημένες μάχες που 

ωθούν στο θάνατο, πλήττουν τόσο τη γη, όσο και τη θάλασσα. Μολονότι 

ένας αθέατος αρμός κατακερματίζει την πλάση, εφόσον οι δυο τόποι 

αναφέρονται ως ξεχωριστοί, εντούτοις η συμμετρική εκφορά τους αποδίδει 

μια ενιαία εικόνα των δυο περιοχών. 

Στην ατμόσφαιρα της στενής συνάφειας ανάμεσα στη στεριά και τη 

θάλασσα εκτυλίσσεται και η δεύτερη εξεταζόμενη πτυχή. Διερευνάται σε ό, 

τι αφορά την εγγύτητα των συνόρων, όπως αυτή προκύπτει από τη χρήση 

διάφορων θαλασσινών μεταφορών και παρομοιώσεων. 

Στο Ζήνων88, για παράδειγμα, ο Πελάγιος αισθάνεται την ανάγκη να 

προσευχηθεί, εκφράζοντας τις προσωπικές φοβίες του εξής: 

                                                 
88 Υπόθεση του έργου είναι η σκληρή και δολοπλόκα βασιλεία του Ζήνωνος, μαζί και του 

ξάδερφού του, Λογγίνου, τον οποίο ο Ζήνων προορίζει για συμβασιλέα. Η τραγωδία 

ενδύεται έναν ιστορικό χαρακτήρα, εξαιτίας των ριζών του στον ομώνυμο αυτοκράτορα 

του 5ου αιώνα. Το κείμενο διακρίνεται για την έντονη δράση του, τις τρομακτικές κι 
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Ποιος φόβος σόρχεται, καρδιά, κι αρχίζεις και τρομάσσεις 

κι ωσάν το ψάρι στο γιαλό που πιάνουσι σφαράσσεις; 

(Ζήνων, πρ.4η, σκ.2η, στ.51-52) 

Παρομοιάζει την εσωτερική του διέγερση με τον τρόπο που σπαρταρά ένα 

ψάρι, όταν του στερούν το νερό. Έτσι, φέρει στο προσκήνιο την εικόνα της 

εξόδου ενός θαλάσσιου οργανισμού από το περιβάλλον του στη στεριά. 

Ως μια προέκταση της παραπάνω εικόνας εκφράζει και ο 

Φορτουνάτος τη φοβία του, μήπως η Πετρονέλα επιλέξει για άντρα της το 

γιατρό Λούρα, αντ’ αυτού. 

 

τρομάσσω μήπως και σα δη του Λόυρα τα μεγάλα 

πράματα, και ξεβαρεθή τση μάνας τση την τράλα, 

να μην αλλάξη λογισμό και άντρα το Λούρα πάρη, 

κι εμένα αφήση το φτωχό σαν εις τη γη το ψάρι. 

(Φορτουνάτος, πρ.3η, σκ.5η, στ.415-418) 

Ανησυχεί, μήπως η αγαπημένη του δελεαστεί από τις οικονομικές 

δυνατότητες που θα της παρείχε ο δεσμός της με τον Λούρα. Επίσης, 

σκέφτεται μήπως επαναξιολογήσει την επιμονή της μητέρας της και δεχτεί 

να γίνει γυναίκα του γιατρού. Αυτό το ενδεχόμενο κάνει τον Φορτουνάτο να 

συγκρίνει τον εαυτό του με ένα ψάρι που, έχοντάς το βγάλει από τη 

θάλασσα, δεν του απομένει παρά ελάχιστος χρόνος ζωής.  

Αντίθετα από τη βαθμιαία αφαίρεση ζωής των θαλάσσιων 

οργανισμών, ο νέος στη Βοσκοπούλα89 αναπτύσσει τη σκέψη του ως εξής:  

                                                                                                                                               

αιματηρές σκηνές του. Στο τέλος, τιμωρούν τον Λογγίνο αποκεφαλίζοντάς τον, ενώ τον 

Ζήνωνα τον θάβουν ζωντανό. 

89 Υπόθεση του ποιμενικού ειδυλλίου είναι ο έρωτας που προκύπτει ανάμεσα στη 

βοσκοπούλα και το βοσκό, όταν εκείνος, αντικρίζοντας την, λυποθυμά από την ομορφιά 

της. Οι δυο νέοι ζουν ευτυχισμένες ερωτικές στιγμές στη σπηλιά της βοσκοπούλας, ώσπου 

ο βοσκός αναγκάζεται να φύγει. Ωστόσο, της υπόσχεται πως θα επιστρέψει σε ένα μήνα, 

κάτι, όμως, που δεν τηρεί, επειδή αρρωσταίνει. Όταν αναρρώνει και καταφέρνει να πάει να 

την συναντήσει, ο πατέρας της τον πληροφορεί για το θάνατό της από τη στεναχώρια της 
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Σαν τι χαρά ’τον τότες η δική μου, 

και τι δροσιάν, οπού ’δεν το κορμί μου, 

π’ άλλος βοσκός στον κόσμο δεν τη χάρη 

ουδέ κ ’εις το γιαλό χαίρεται ψάρι! 

(Βοσκοπούλα, στ. 97-100) 

Νιώθει πως η χαρά του κοντά στη βοσκοπούλα ήταν ένα συναίθημα που 

βίωνε κατ’ αποκλειστικότητα σε τέτοια ένταση. Μάλιστα, θέλοντας να το 

προεκτείνει, προσθέτει στους εκπροσώπους των βουνών κι εκείνους της 

θάλασσας. Πιστεύει, λοιπόν, πως ούτε και στη θάλασσα ένα ψάρι μπορεί να 

ζει την ευτυχία, όπως τη ζούσε ο ίδιος.  

Ο Πετρούτσος, πάλι, ήρωας του Στάθη, αναφέρει την εξής κωμική 

φράση: 

Το ριζικό κι η μοίρα σας χίλια καλά να ραίνου, 

λαζάνια τους βγάλου θάλασσες, Πετρούτσοι να χορταίνου. 

(Στάθης, πρ.3η, σκ.6η, στ.523-524) 

Αντιλαμβάνεται τη θάλασσα ως πηγή, που θα καρποφορήσει τη στεριά με 

τα προϊόντα που εκείνος επιθυμεί. Επομένως, παρατηρείται κι εδώ η στενή 

σύνδεση των δυο τόπων. Συνάμα, η άντληση των προϊόντων από τη 

θάλασσα, ενώ αυτά εξάγονται στη στεριά, αποδεικνύει την αφθονία του 

είδους ανεξάρτητα από τα σύνορα, προκαλώντας γέλιο. Εξάλλου, «(…)το 

πέλαγο, σα φίλος κι εχθρός μαζί, μπαίνει απ’ ολούθε».90  

Ο προσδιορισμός του συνομιλητή ως «ζώο της θάλασσας», πάλι, 

αποκαλύπτει την οικεία πρόσληψη του θαλάσσιου περιβάλλοντος στο νου 

του ήρωα. Σε ύφος παιγνιώδες, ο δάσκαλος απευθύνεται στον 

Μπερναμπούτσο ως εξής: 

 

                                                                                                                                               

για κείνον. Ο βοσκός πέφτει σε βαθύτατη θλίψη, θρηνώντας το θάνατό της, μαζί και τη 

δυσμενή τύχη του. 

90 Σ. Μελάς, «Η θάλασσα» Ελληνική Δημιουργία, 106 (1952), σ.7. 
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Σώπασε, οζό τση θάλασσας, tasi, bestia marina! 

(Φορτουνάτος, πρ.4η, σκ.2η, στ.229) 

Συνεπώς, οι αναπάντεχες αλιευτικές μεταφορές και παρομοιώσεις 

στο λόγο αποδεικνύουν ακόμη περισσότερο την εγγύτητα, με την οποία οι 

ήρωες αντιλαμβάνονται τη θάλασσα. Στην επιθυμία τους να αναδείξουν τις 

καταστάσεις που τους απασχολούν, εντάσσουν στο λόγο τους τη θάλασσα. 

Έτσι, επεκτείνουν το πεδίο της δράσης τους. 

«Αντιμετωπίζουμε μια σχεδόν υδάτινη απόδοση και του στέρεου 

κόσμου, όπου το νερό(…) ανακλά και κρατάει δέσμιες τις μορφές».91 

Εξαιτίας αυτής της γειτνίασης, αναδεικνύεται μια αμφίδρομη εμπλοκή για 

την κατάργηση των μεταξύ τους συνόρων. Εν τέλει, εκείνα που λαμβάνουν 

χώρα στη στεριά εκφέρονται εξίσου παραστατικά μέσω της θάλασσας.  

                                                 
91 Α. Ιωαννίδης, Η θάλασσα στη νεοελληνική ζωγραφική (Από τις συλλογές της Εθνικής 

Πινακοθήκης), Εθνική Πινακοθήκη – Μουσείο Αλ. Σούτσου, Δημοτική Πινακοθήκη 

Πατρών, 8 Ιουλίου – 30 Αυγούστου 1999, σ.14. 



Β. ii. Πόντος πολυσημίας 

Στο κεφάλαιο μελετάται η ταυτότητα της θάλασσας ως χώρος και 

ερευνάται εάν οι ήρωες αποδίδουν στον τόπο της έναν ενιαίο χαρακτήρα. 

Επίσης, επιχειρείται η συνεξέταση αυτού του περιβάλλοντος, όπως 

απορρέει από τις συχνές επικλήσεις που του απευθύνουν οι ήρωες.  

Από το διάλογο του Χρύσσιπου με τον Αρέτα προκύπτουν ορισμένες 

σημάνσεις, τόσο για τη σχέση τους με τη θάλασσα, όσο και για τον τρόπο 

που την αντιλαμβάνονται: 

 

ΧΡΥΣΙΠΠΟΣ 

Γρίκα μου, – Αρέτα˙ αποτυχιάς εις τη λοτζέτα εβγήκα 

και προς τα μέρη του γιαλού τα μάτια μου εστραφήκα, 

κι είδα ένα ξύλο κι ήρχεντο με τ’ άρμενα γεμάτο 

στο πόρτο, και βενέτικο να ’ναι εσουσούμιασά το. 

Και τις κατέχει μηπωστάς οκ τη δική μας χώρα 

γνέφοντας τον εσήκωσε, και να ’ναι μέσα τώρα; 

ΑΡΕΤΑΣ 

Τούτο δεν είν’ παράξενο, δεν το κρατώ για θάμα, 

γιατί καράβι μοναχάς του φέρνει τ’ άλλο πράμα˙ 

πουρί ήγραφέ μας το καλά πως έρχεται με ξύλο 

βενέτικo πραματευτή ’νους οπού έχει φίλο. 

ΧΡΥΣΣΙΠΟΣ 

Για τούτο πήγαινε κι εσύ λοιπό στο πόρτο κάτω, 

και σ’ ανιμένω ογλήγορα να φέρης το μαντάτο. 

(Στάθης, πρ.2η, σκ.9η, στ.323-334) 

Η θάλασσα92 ελκύει το βλέμμα του Χρύσσιπου, επειδή από το λιμάνι της 

περιμένει την άφιξη του θετού πατέρα του, Γαβρίλη. Αισθάνεται πως του 

                                                 
92 Ο Αλεξίου αναγνωρίζει στη θάλασσα την αντανάκλαση της βιοποριστικής πτυχής της 

καθημερινότητας, λόγω της ενασχόλησης των ανθρώπων με αυτή. Παρατηρεί αυτόν τον 
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απευθύνει κάλεσμα για να διερευνήσει εκείνα που συμβαίνουν στον τόπο 

της. Ο ήρωας «αγναντεύει το καράβι από μακριά να πλησιάζει ήσυχα και με 

τ’ άρμενα γεμάτο στο λιμάνι».93 Ο Αρέτας δεν ξαφνιάζεται από την έλευση 

του πλοίου. Αναγνωρίζει στη θάλασσα το πηγαινέλα των ανθρώπων, οπότε 

προσδιορίζει το λιμάνι ως πέρασμα. Όμως, ο ανυπόμονος Χρύσσιπος τον 

προστάζει να πάει γρήγορα στο λιμάνι. Μάλιστα, του επισημαίνει την 

αδημονία του, ώστε να τον ενημερώσει το συντομότερο δυνατόν. 

Αρχικά, λοιπόν, η θάλασσα περιγράφεται ως ένας τόπος που 

μετακινούνται οι άνθρωποι, η άφιξη των οποίων ίσως επιφυλάσσει μια 

επικείμενη αλλαγή στη στεριά. Άλλωστε, «η ενότητα της θάλασσας 

στηρίζεται στην ανθρώπινη μετακίνηση, στα δρομολόγια που αυτή η 

κίνηση συνεπάγεται στους δρόμους που ανοίγει.»94 

Στο Φορτουνάτο, από την άλλη, το περιγιάλι αναφέρεται ως χώρος 

αναψυχής και στη συνέχεια ως τόπος εξαφάνισης. Ο Γιαννούτσος ζητά από 

το γιατρό να τον πληροφορήσει για το πώς έχασε το γιο του, προκειμένου 

να επιβεβαιωθεί ότι πρόκειται για το πρόσωπο του Φορτουνάτου: 

 

ΓΙΑΝ. Αφέντη Λούρα, το παιδί τούτο πως το ’χες χάσει; 

Και πότε σου το πήρασι; 

ΛΟΥΡ. Δεκάξι χρόνοι πάσι, 

απού το πήρε η νένα του μεσ’ στη δική τζη αγκάλη 

να πάη γα περιδιάβαση κατω στο περιγιάλι, 

και βάρκα μια κρουσάρικη ήτο εδεκεί ραμένη, 

και με τη νένα το παιδί επήρε και διαβαίνει. 

(Φορτουνάτος, πρ.4η, σκ.5η, στ.528-534) 

                                                                                                                                               

αντικατοπτρισμό τόσο στο κείμενο του Στάθη, όσο και στου Φορτουνάτου. Βλ. Σ. Αλεξίου, 

«Η Κρητική λογοτεχνία και η εποχή της» ό.π., σ.97-98 και υποσημ.71-72.  

93 Μ. Ι. Μανούσακας, «Ζητήματα του Κρητικού Θεάτρου. Β. Η Κρητική κωμωδία “Στάθης” 

και η χρονολόγησή της», Κρητικά Χρονικά, 1 (1947), σ.68. 

94 F. Braudel, Η Μεσόγειος και ο μεσογειακός κόσμος την εποχή του Φιλίππου Β’ της 

Ισπανίας, τόμος Α’ Ο ρόλος του περίγυρου, μετάφραση Κ. Μιτσοτάκη, ΜΙΕΤ, Αθήνα 1991, 

σ.340. 
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Επομένως, ο χώρος της θάλασσας εμφανίζεται ως το μέρος απ’ όπου στο 

παρελθόν ξεκίνησε ένα ταξίδι αποχωρισμού του πατέρα από το γιο. Αν και 

αρχικά παρουσιάζεται ως ένας ευχάριστος χώρος, έπειτα είναι ένας τόπος 

απ’ όπου υποκινείται η θλίψη του πατέρα. 

Ο Λογγίνος τριγυρνά σ’ ένα ερημικό τοπίο, μονολογώντας. Μες στην 

απελπισία του, επιθυμεί να αποκοπεί από τα εγκόσμια κι επικαλείται τη 

θάλασσα ως καταφύγιο: 

 

Οιμέ, κι ας ήτο μπορετό στη θάλασσα αποκάτω 

να κρυβα ετούτο το κορμί, μπλιό να μη τυραννάτο˙ 

<απάνω> απ’ το κεφάλι μου τα κύματα να σκούσι 

και με μεγάλη ταραχή οι ανέμοι να φυσούσι. 

(Ζήνων, πρ.5η, σκ.7η, στ.215-218) 

Με το επιφώνημα «οιμέ» να φορτίζει συγκινησιακά το λόγο του, αναζητά σ’ 

εκείνη μια κρυψώνα, μες στην οποία ελπίζει να λυτρωθεί από τις επίγειες 

τυραννίες. Με τη χρήση των λέξεων «αποκάτω» και «<απάνω>», εστιάζει 

στο βάθος της. Το αντιλαμβάνεται ως μακρινό και συνάμα εξαγνιστικό. «Ο 

τρόμος και οι τύψεις του τον οδηγούν στην παραφροσύνη».95  

Ο Λογγίνος συνεχίζει96 τον παραληρηματικό του λόγο, όμως η 

θάλασσα τώρα δεν προβάλλεται ως ο επιθυμητός χώρος υποδοχής, αλλά ως 

ο τόπος απορρόφησής του. Μάλιστα, έχει αποκτήσει μια ενεργητική 

διάθεση, αντί της εν δυνάμει που της απέδιδε νωρίτερα: 

 

Γιαυτός, οιμέ, πώς τρέμει η γης κάτω να με ρουφήξει 

κ’ η θάλασσα εθυμώθηκε, μόνο για να με πνίξει! 

(Ζήνων, πρ.5η, σκ.7η, στ.237-239) 

Στη μέση του ωκεανού νιώθει να βρίσκεται ο Ροδολίνος, 

αναζητώντας το βυθό του. Αμφιταλαντεύεται αν διατηρεί ή όχι τις 

                                                 
95 Ζήνων, ό.π., σ.42. 

96 Ζήνων, πρ.5η, σκ.7η, στ.219-236. 
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αισθήσεις του, προβάλλοντας, έτσι, το χαμένο προσανατολισμό του.97 

Άλλωστε, «(…)το νερό, ουσία ζωής, είναι επίσης, ουσία θανάτου για τον 

αμφίσημο στοχασμό.»98 Μάχεται για τον έρωτά του για την Αρετούσα, που 

όμως μεταφράζεται ως θυσία της φιλίας του με τον Τρωσίλο: 

 

Σ’ τόσ’, απ’ απόφαση ουδεμιά στο νου μου δε στεριώνει, 

μα ένας τον άλλον λογισμό καταχαλά και λειώνει, 

και βρίσκομαι στ’ Ωκεανού τη μέση ο πρικαμένος 

και δεν κατέχω, ζωντανός αν είμαι γη πνιγμένος, 

καλά και βλέπω κ’ έχουμε τα κύματ’ αποκάτω 

και να βαρύνω γδέχομαι μόνο, να βρω τον πάτο. 

(Ροδολίνος, πρ.4η, σκ.4η, στ.287-292) 

Η σκέψη του βασανίζεται, ώστε να αναζητά το βυθό της θάλασσας ως τόπο 

κάθαρσης και τον πνιγμό ως τρόπο εξαγνισμού. Φαίνεται πως προτιμά 

έναν υγρό θάνατο, από μια ζωή με θανατωμένη την τιμή του. «Το νερό της 

Ζωής, καθαρίζοντας από το κακό, δε χαρίζει πια πάνω σε αυτή τη γη 

δύναμη και υγεία, αλλά ανοίγει στην ψυχή τον δρόμο της αληθινής ζωής, 

πέρα από τον θάνατο.»99 

Στη σκέψη της Αρετούσας, η θάλασσα, αντί να ξεσηκωθεί και να 

προκαλέσει πνιγμό, αποκαλύπτει το έλεός της: 

 

Λύπη ανελύπητη πολλά γνωρίζω τη δική σου, 

θάλασσα, πως δε μ’ έπνιξες στην τόση ταραχή σου 

τότε, όντεν εμισέψαμεν απού την Καρχηδόνα 

κ’ εδώκαμε ανεπόλπιστα σ’ τση Τρίζας το λιμνιώνα, 

μα εφύλαξές με, μοναχάς για να μπορά γνωρίσω 

τον πόνο του θανάτου μου, πριχού να ξεψυχήσω! 

                                                 
97 Η ένταξη της απροσδιόριστης αίσθηση του Ροδολίνου σ’ έναν ωκεανό βρίσκει 

αντιστοιχία στη συμβολιστική διάσταση που φέρει ο τόπος του, εφόσον «ο ωκεανός 

συμβολίζει μια αμφίρροπη κατάσταση», J-E Cirlot, Το λεξικό των συμβόλων, μετάφραση Ρ. 

Καππάτος, Αθήνα 1995, λήμμα «ωκεανός», σ.583. 

98 Gaston Bachelard, το Νερό και τα όνειρα. Δοκίμιο πάνω στη φαντασία της ύλης, ό.π., σ.78. 

99 J-P. Vernant, Μύθος και σκέψη στην αρχαία Ελλάδα, ό.π., σ.192. 
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(Ροδολίνος, πρ.4η, σκ.3η, στ.117-122) 

Η Αρετούσα αναγνωρίζει σ’ εκείνη τα συναισθήματα συμπόνιας που της 

έδειξε, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού της. Εντούτοις, αισθάνεται πως αν 

τότε είχε χαθεί, θα είχε απαλλαχθεί από τις τυραννίες που βιώνει σήμερα, 

εξαιτίας του έρωτά της για το Ροδολίνο. Προβάλλεται, λοιπόν, η ισχύς της 

θάλασσας: «μετουσιωτική δύναμη, εξαγνιστική σαν τον μεγάλον έρωτα.»100  

Ο Πανάρετος, πάλι, εμπιστευόμενος στον Καρπόφορο τον πόθο του 

για την Ερωφίλη, αναφέρει: 

 

γιατί το σφάλμα που ’καμα, χίλιοι αν ανταμωθούσι 

πρώτοι του κόσμου ποταμοί, να πλύνου δε μπορούσι˙ 

(Ερωφίλη, πρ.1η, σκ.2η, στ.409-410) 

Προηγουμένως101, του μίλησε για τον όρκο της αγάπης τους, αλλά και για 

το δαχτυλίδι, που όρισε το μεταξύ τους γάμο. Ωστόσο, αισθάνεται τύψεις 

για την απόκρυψη αυτού γεγονότος από το βασιλιά. Έτσι, εξαιτίας του 

λάθους του, βασανίζεται από στεναχώρια. Αντιλαμβάνεται πως το σφάλμα 

του είναι τόσο μεγάλο που, όποιες καθαρτικές ουσίες κι αν φέρει το νερό, δε 

μπορούν να λευκάνουν τη συνείδησή του. Βέβαια, τα λόγια του 

αναφέρονται στα νερά των ποταμών. Όμως, πέραν της θάλασσας, η 

εξαγνιστική τους λειτουργία εκφέρεται και μέσω αυτών. 

Ο Ροδολίνος, πάλι, επιμηκύνοντας την έκταση των νερών που 

επικαλείται ο Πανάρετος, εκφράζει την ταραγμένη του ψυχοσύνθεση ως 

εξής: 

Του Νείλου, οιμένα, ποια νερά, του Τίγρη, του Ιορδάνου, 

τ’ Ωκεανού, τση θάλασσας, όλης μπορού γη φθάνου 

την ανομιά να πλύνουσι την τόση και χωστή μου 

που το κορμί αναμούρδωσε κι έβαψε την ψυχή μου; 

Ζιώ ακόμη ο δόλιος το λοιπό στον κόσμο κι αναπνέω 

και φως του ήλιου συντηρώ ξεύροντας πόσο φταίω; 

(Ροδολίνος, πρ.1η, σκ.1η, στ.1-6) 

                                                 
100 Σ. Μυριβίλης, «Ελληνική θάλασσα», Ελληνική Δημιουργία, 106 (1952), σ.24. 

101 Βλ. Ερωφίλη, πρ.1η, σκ.2η, στ. 395-408. 
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Πρόκειται για τα λόγια που ανοίγουν τη σκηνή του έργου, αποδεικνύοντας 

εξ’ αρχής τη συναισθηματική του φόρτιση. Αισθάνεται πως με τον έρωτά 

του για την Αρετούσα, εξαπατά τη φιλία του με τον Τρωσίλο. Έχει 

επίγνωση της αμαρτίας του, ώστε να θεωρεί πως και η μεγαλύτερη δυνατή 

πρόσληψη νερού δεν επαρκεί, ώστε να ξεπλύνει την ψυχή του. Μάλιστα, 

αναρωτιέται αν του αξίζει να καρπώνεται ακόμη τις βασικές απολαύσεις 

της ζωής.  

Από την άλλη, η Ερωφίλη αντιλαμβάνεται τη απήχηση των νερών ως 

καταλυτική για την ανθρώπινη διάθεση. Βάσει αυτής της πεποίθησης, τα 

άγρια κύματα επιτελούν μια λειτουργία, καθώς βρίσκονται σε εξέγερση. 

Ενέχουν μια ενέργεια, την οποία πρέπει να διοχετεύσουν σε ανθρώπινο 

πνιγμό. Τότε, μόνο, επανέρχονται στην ήρεμη στάθμη τους: 

 

Έτσι και τ’ άγρια κύματα το κάνου τση θαλάσσου, 

σαν πνίξουσι τον άνθρωπο, παύτου και κατατάσσου. 

(Ερωφίλη, πρ.5η, σκ.3η, στ.323-324) 

Σε αυτό το σκεπτικό εντάσσει τη μεταστροφή της διάθεσης του πατέρα της. 

Διότι, ο βασιλιάς εμφανίζεται μετανοημένος για τη σκληρή στάση που 

επέδειξε απέναντί της και προσποιείται ότι αποδέχεται το γάμο της. Αν και 

πρόκειται για πρόφαση, εφόσον σκοτώνει τον Πανάρετο, η Ερωφίλη 

κατανοεί τη διαφορετική πρόθεσή του με την ίδια φυσικότητα που 

εναλλάσσονται οι όψεις της θάλασσας.  

Συνεπώς, ο χώρος της θάλασσας δε φέρει πάντοτε τις ίδιες ιδιότητες, 

αλλά εμφανίζεται ως ένας πόντος πολυσημίας. Οι ήρωες είναι εκείνοι που 

της αποδίδουν ταυτότητα κάθε φορά. Σκιαγραφούν το προφίλ της σύμφωνα 

με τα βιώματα που έχουν κοντά της, το οποίο εκ μέρους των ίδιων 

προσώπων συχνά διαφοροποιείται. 

Αναφορικά με το περιβάλλον της ως τοπόσημο της σκέψης τους, την 

προσλαμβάνουν από κοινού ως ένα χώρο κάθαρσης από τα σφάλματά 

τους. Δεχόμενοι ή μη την εξαγνιστική ιδιότητα των νερών, την 

αναγνωρίζουν. Έτσι, επικαλούνται τις πηγές τους ως έναν χώρο ιδεατό. Η 

έντονη ή μη λειτουργικότητα των υδάτων εξαρτάται από την ένταση, με 

την οποία ο κάθε ήρωας αντιλαμβάνεται το λάθος του. Πρόκειται, λοιπόν, 
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για ένα νοητό τόπο συνάντησής τους. Μέσα σ’ αυτόν, εναποθέτουν τις 

ελπίδες τους για να λυτρωθούν από εκείνα που τους βασανίζουν. 



Β. iii. Ενάλια των εννοιών 

Η παρούσα ανάλυση αναδεικνύει εκείνες τις έννοιες, οι οποίες εκφέρονται 

μέσα από διάφορες σημάνσεις της θάλασσας. Αφορούν σε αξίες και 

γνωρίσματα, ανθρώπινες συμπεριφορές ή πίστη και πεποίθηση των ηρώων 

σε κάτι.  

Η ζωή ή ο θάνατος των ανθρώπων παρουσιάζεται ως αποτέλεσμα της 

τύχης, βάσει του συλλογισμού του Ερμήνου, ήρωα στην τραγωδία του 

Τρωίλου. Σε μια μοναχική σκηνή, αναλογίζεται τα γεγονότα που του 

εκμυστηρεύτηκε ο Ροδολίνος, προεκτείνοντας τον προβληματισμό του στο 

ασταθές των συνθηκών που διέπει την καθημερινότητα.102  

Με την έννοια της τύχης να κυριαρχεί στο λόγο του, μεταφέρει τη σκέψη 

του στη θάλασσα. Επηρεασμένος από τα όσα συνέβησαν στο βασιλιά του, 

αντλεί το μεταφορικό παράδειγμά του από το χώρο της:  

 

Αμ’ όλοι σ’ όσους τσι καιρούς εις τον αέρα κτίζου 

γη στο γυαλό με διχωστάς ποδόταν αρμενίζου, 

κ’ η τύχη περιπαίζει τσι με ψοματένη πράξη 

κι αντίς σ’ λιμνιώνα, σέρνει τσι, στο βράχος να τσι ράξει˙ 

κ’ εκεί άλλοι πνίγουνται γιαμιάν, άλλοι γυμνοί απομένου, 

γη απείτις δώσου κ’ εις τη γη, καβώνου κι αποθαίνου.  

(Ροδολίνος, πρ.2η, σκ.1η, στ.7-12) 

Αντιλαμβάνεται την τύχη ως μια μάχη μ’ ένα θυμωμένο πέλαγος όπου, στο 

ευμετάβλητο των συνθηκών του, ελλοχεύει πάντοτε ο κίνδυνος του 

ανθρώπινου αφανισμού. Διότι, η παιγνιώδης διάθεση της τύχης στη 

θάλασσα δε διστάζει να στραφεί ενάντια των ταξιδιωτών της. 

Συχνά, επαναφέρει στο νου του τις πεποιθήσεις που αποτέλεσαν την 

εκκίνηση του προβληματισμού του. Στην κυκλική ροή της σκέψης του, 

λοιπόν, η έννοια της τύχης αναφέρεται και ως Μελλούμενο:  

                                                 
102 Ροδολίνος, πρ.2η, σκ.1η, στ.1-62. 
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γιατί όποιος στην ασύστατη τύχη θα ζει, σημάδι 

στέκει τση κακοριζικιάς από ταχύν ως βράδυ˙ 

και θ’ αρμενίζει με διχώς τιμόνι στων ανέμω 

τη διάκριση και του γιαλού τω φοβερώ πολέμω, 

ναύκλερος να’ ναι η τύχη του και το Μελλούμενό του 

ποδότας, να τον οδηγού να βρεί τον τσακισμό του. 

(Ροδολίνος, πρ.2η, σκ.1η, στ.63-68) 

Σύμφωνα με τα λόγια του Ερμήνου, η τύχη είναι άστατη, ρευστή και τρέχει 

ασταμάτητα, όποια κι αν είναι η πορεία του ανθρώπου. Απεναντίας, ο 

καθένας βρίσκεται σε μια διαρκή εγρήγορση για τη στιγμή που το δυσοίωνο 

μελλούμενο θα του απευθύνει κάλεσμα. Η ανθρώπινη μοίρα 

παρομοιάζεται μ’ εκείνη του ναύτη στη θυμωμένη θάλασσα, ο οποίος 

παραδίδεται σαν έρμαιο στην καθοδήγηση της τύχης. 

Αλλά και η συνώνυμη λέξη «ριζικό», όπως απαντάται στο Στάθη, 

εκφράζει το φορτίο της μεταβλητότητας που φέρουν οι όροι «τύχη» και 

«Μελλούμενο». Ο Δάσκαλος, στο διάλογό του με τον Ντοτόρε, προσπαθεί 

να του επισημάνει τους κινδύνους που ενέχουν οι επιθυμίες του για την 

πραγματοποίηση των γάμων. Αντλώντας κι αυτός από το περιβάλλον της 

θάλασσας, εμμένει στην προχωρημένη ηλικία του, προσπαθώντας να του 

εκφράσει το ριψοκίνδυνο της επιλογής του: 

 

ΔΑΣΚΑΛΟΣ 

μην εύρης πέλαγο βαθύ che assorbe I ligni intieri 

και λόγιασε το ριζικό ίντα μπορά σου φέρη. 

ΝΤΟΤΟΡΕΣ 

Μάλλιος για μένα, Δάσκαλε, έτοιο γομάρι κάνει 

για να ’χω το γοβέρνο μου, και τούτο μονο φτάνει. 

(Στάθης, πρ.2η, σκ7η, στ.279-282) 
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Βέβαια, ο λόγος είναι περιπαικτικός, απόλυτα εναρμονισμένος με το 

είδος103 του έργου. Το γήρας του Ντοτόρες υποκινεί τον Δάσκαλο, ώστε να 

μεταφέρει τη σκέψη του στο βάθος του πελάγους και την πιθανή 

αναταραχή που μπορεί να προκληθεί σε αυτό. Από την άλλη, ο Ντοτόρες 

του απαντά πως έχει γνώση των κινδύνων που φέρει η επιλογή του. 

Συμπληρώνει με τη διάθεσή του να κρατήσει ο ίδιος το τιμόνι του 

φανταστικού πλοίου, αν χρειαστεί. 

Στην Ερωφίλη, ο βασιλιάς προβάλλει το ψυχικό σθένος και το θάρρος 

της τόλμης ως τις υψηλότερες των εννοιών, επιλέγοντας το καράβι ως 

συμβολικό σύμμαχο. Πιστεύει πως πρόκειται για τα χαρίσματα που 

εξελίσσουν τον άνθρωπο, οδηγώντας τον στην επίτευξη σπουδαίων 

κατορθωμάτων: 

 

Τούτη έκοψε κ’ εμάζωξε τα δέντρη κ’ έκαμέ τα 

καράβια, κ’ εις τση θάλασσας τσι στράτες έβαλέ τα, 

τούτη τσι ποταμούς περνά και τα βουνιά ανεβαίνει 

τούτη με κάστρη πολεμά, τούτη νικά, και τούτη 

μόνια τση δίδει τσι τιμές και τα μεγάλα πλούτη. 

(Ερωφίλη, πρ.3η, σκ.5η, στ.339-344) 

Η εσωτερική παρόρμηση των ανθρώπων περνά μεταφορικά πρωτίστως από 

το χώρο της θάλασσας. Σύντομα, όμως, εμπλέκεται με τους δρόμους της 

στεριάς. Έπειτα, διασχίζει κάθε πέρασμα, από το οποίο αποκομίζει την τιμή 

και τον πλούτο. 

Σε άλλο σημείο του έργου, ο σύμβουλος ζητά από το βασιλιά να 

ακούσει και τη δική του άποψη για το δεσμό της Ερωφίλης με τον 

Πανάρετο. Αρχικά, κερδίζει χρόνο, επαινώντας τη σύνεση του χαρακτήρα 

                                                 
103 Η Τ. Μαρκομιχελάκη μελετά τις κωμωδίες της εποχής, σχολιάζοντας και τις 

δευτερεύουσες υποθέσεις των έργων. Από τη συμβολή τους στην κυρίως υπόθεση, 

αναγνωρίζει στις αναγεννησιακές κωμωδίες ένα σύνθετο ενδιαφέρον. Βλ. Τ. 

Μαρκομιχελάκη, « “ Μυστικά και ψέματα” : Ξαναδιαβάζοντας την πλοκή των Κρητικών 

Αναγεννησιακών Κωμωδιών» στο Το Ελληνικό θέατρο από τον 17ο στον 20ό αιώνα, 

Πρακτικά Α’ Πανελλήνιου Θεατρολογικού συνεδρίου (17-20 Δεκεμβρίου 1998), Τμήμα 

Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστημίου Αθηνών, επιμέλεια Ι. Βιβιλάκης, Ergo, Αθήνα 2002, 

σ.57-68. 
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του και τις γνώσεις του. Παράλληλα, προβάλλει την αμφίδρομη σχέση 

εκτίμησης και εμπιστοσύνης.104 Στόχος του είναι να κατευνάσει το θυμό του 

με την Ερωφίλη, λέγοντάς του: 

 

κ’ έτσι να χαλινώσει 

τη μάνητα και το θυμό κ’ εις το θα πω να δώσει 

τ’ αφτιά τηνέ παρακαλώ, γιατί ο θυμός τυφλώνει 

το νου κι ως άγρια θάλασσα χοχλάζει και φουσκώνει. 

(Ερωφίλη, πρ.4η, σκ.5η, στ.458-464) 

Η χρήση των όρων «μάνητα» και «θυμός» περιγράφουν τη συναισθηματική 

ένταση του βασιλιά. Επίσης, προετοιμάζουν την επικείμενη παρομοίωση 

του θυμού του με τη μορφή της άγριας θάλασσας.  

Στην κατεύθυνση μιας θάλασσας προσανατολίζει τη γενικότερη στο 

πέλαγος τύχη του και ο Αναστάσιος, ένας εκ των αυλικών της τραγωδίας 

Ζήνων: 

 

Ω, ποιοι ανέμοι τ’ άρμενα της τύχης μου φυσούσι! 

(Ζήνων, πρ.2η, σκ.6η, στ.297) 

Συνδιαλέγεται μυστικά με τον Ουρβίκιο, αναφέροντάς του τα εξής:  

 

ποια μάνητα, ποια ταραχή δε θέλει ανακατώσει 

πας’ ένα, ωσάν τη θάλασσα που άνεμος τη φουσκώσει, 

να τρέξουν όλοι τους’ άδικους τύραννους να χαλάσου 

και τη ζωή τως μ’ άσκημο θάνατο να τη χάσου; 

(στ.305-308) 

Η όψη του τρικυμισμένου πελάγους παρομοιάζεται με την αναταραχή που 

θα προκληθεί από το θάνατο του Πελάγιου και του Αρμάκιου. Με αυτή την 

εικόνα, ο δόλια σκεπτόμενος Αναστάσιος, αποδίδει την εξέγερση της πόλης, 

όπως ο ίδιος επιθυμεί να συμβεί.  

                                                 
104 Βλ. Ερωφίλη, πρ.4η, σκ.5η, στ.458-460. 



Όψεις της θάλασσας στην Κρητική Λογοτεχνία της ακμής 55 

Στο απρόβλεπτο της τύχης προστίθεται ως αντιστάθμισμα η έννοια 

της ελπίδας. Η αίσθησή της φαίνεται να ενισχύεται από την Ερωφίλη:  

 

 ελπίδα βάνει στο γιαλό τσι ναύτες και κοπιούσι, 

και κιντυνεύγουσι συχνιά με φόβο να πνιγούσι˙ 

(Ερωφίλη, πρ.1η, σκ.2η, στ.285-286.) 

Το λόγο έχει ο Πανάρετος, ο οποίος διατηρεί μια ελπίδα για τη θετική 

έκβαση του δεσμού του με την Ερωφίλη. Βέβαια, η ελπίδα δεν επισκιάζει 

τον κίνδυνο της τολμηρής πλεύσης. Ωστόσο, απ’ αυτή πηγάζει μια 

εσωτερική ορμή. Είναι εκείνη που υποκινεί τον ήρωα να παλέψει, μολονότι 

στην εξωτερική του δράση στέκεται μοιρολατρικά. Τον ενδυναμώνει, όμως, 

για το ριψοκίνδυνο εγχείρημά του, όπως η ελπίδα που ωθεί τους ναύτες στη 

θάλασσα. 

Δύο εκδοχές της έννοιας της δόξας προβάλλονται μέσα από τα 

συμφραζόμενα της θάλασσας στο Ζήνων. Η πρώτη αφορά στην ιδιάζουσα 

περίπτωση των άτεκνων βασιλιάδων και της μέριμνας που αυτοί χρήζουν: 

 

γιατί εκείνοι οι βασιλείς όπου παιδιά δεν κάνου 

αφήνουσι τη βασιλειά, απείτις αποθάνου, 

εισέ μεγάλα κίνδυνα, και στέκει και χαλάσσει 

σαν το καράβι στο γιαλό που εις τα χαράκια σπάσει 

(Ζήνων, πρ.1η, σκ.5η, στ.319-322) 

Τα λόγια εκφωνούνται δια στόματος του μεγιστάνα Σεβαστιανού, ο οποίος 

παρουσιάζεται ιδιαίτερα δεκτικός στην εν δυνάμει συμβασιλεία του 

Λογγίνου. Μιλώντας για άτεκνους βασιλείς, υπονομεύει τη δράση του ήδη 

υπάρχοντος συμβασιλέα, Βασιλίσκου. Στην προσπάθειά του να εξυψώσει 

τον Λογγίνο, αναφέρεται στα τέκνα που αυτός μπορεί να αποκτήσει. 

Απεναντίας, με ανάξιους βασιλείς, που ξαφνικά πεθαίνουν, η 

αυτοκρατορία είναι τόσο εκτεθειμένη, όσο ένα καράβι στα κύματα της 

θάλασσας. 

Στο τέλος της τραγωδίας, πάλι, ο χορός πυκνώνει σ’ ένα δίστιχο την 

παροδικότητα της δόξας ενός σκληρού στη θητεία του βασιλιά ως εξής: 
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Οι δόξες πάσα βασιλιού σκληρού έτσι περνούσι, 

ωσάν οι ανέμοι το γιαλό στον άμμο όντας σκορπούσι. 

(Ζήνων, πρ.5η, σκ.8η, στ.373-374) 

Στον αποφθεγματικό αυτό λόγο, εκτός από τη θάλασσα, μετέχει κι η ακτή. 

Με τη σύμπραξη των ισχυρών ανέμων, τα θαλασσόνερα βρέχουν την 

αμμουδιά, ώστε ένα μέρος τους βγαίνει στο περιγιάλι. Προϋπόθεση αυτής 

της κατάστασης είναι η ένταση των ανέμων, μεταστροφή που μπορεί να 

παρατηρηθεί πολύ συχνά και μέσα σε ελάχιστο χρόνο. Σ’ ένα τέτοιο 

πλαίσιο, λοιπόν, προσδιορίζεται η εύπεπτη δόξα, την οποία ένας μονάρχης 

βασιλιάς εύκολα μπορεί να χάσει. 

Την παροδικότητα της δόξας μπορούν διακειμενικά να 

συμπληρώσουν και οι παρακάτω στίχοι από την Ερωφίλη: 

 

Σα σπίθα σβήνει η δόξα σας, τα πλούτη σας σα σκόνη 

σκορπούσινε και χάνουνται, και τ’ όνομά σας λειώνει 

σα να’ το με τη χέρα σας γραμμένο σ’ περιγιάλι, 

στη διάκριση της θάλασσας, γη χάμαι στην πασπάλη. 

(Ερωφίλη, Πρόλογος του Χάρου, στ.133-136) 

Οι στίχοι αποδεικνύουν πως «η διάθεση του ποιητή τον ωθεί σε φιλοσοφική 

ενατένιση της βαθύτερης ουσίας της ζωής».105 Ο Χάρος, «σε αυστηρό 

κήρυγμα της δόξας και του πλούτου»106, μιλά για τη ματαιότητα της αξίας 

αυτών των γνωρισμάτων. Συγκεκριμένα, αναφέρεται στην επικείμενη 

δυσμενή τύχη που θα πλήξει το παλάτι του Φιλόγονου. Η πτώση της 

βασιλείας είναι τόσο εύκολο να συμβεί, όσο ένα φύσημα του ανέμου που 

σκορπά τη σκόνη. Έτσι, τα ονόματα των βασιλέων στερούνται την 

υστεροφημία, με τρόπο ανάλογο της γραφής τους στην άμμο της 

θάλασσας, που με τα κύματά της διαλύεται. 

Οι εναλλασσόμενες όψεις της θάλασσας στο Ροδολίνο εκφράζουν τη 

δύναμη μιας φιλίας, που δεν επιδέχεται έκπτωση στο χρόνο, ούτε και στις 

                                                 
105 Μ. Αποσκίτη, «Ο ιδεολογικός κόσμος της Ερωφίλης σε σύγκριση με την ιταλική 

τραγωδία» στο Κρητολογικά. Αναγεννησιακά και νεώτερα, στιγμή, Αθήνα 2003, σ.108. 

106 Ερωφίλη, ό.π., σ.21. 
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καταστάσεις που την πλήττουν. Ο Τρωσίλος, απευθυνόμενος στον Ερμήνο, 

αναφέρει: 

 

για λόγου του όλος χαίρομαι κι απού την άγρια εβγαίνω 

 τση θάλασσας τη σύγχυση, κ’ εισέ λιμνιώνα μένω. 

Τούτ’ η φιλιά το λοιπονίς τον ουρανό ας αλλάσσει, 

να τονε κάμει καθαρό, γη ας τονε σκοτεινιάσει, 

γη εμένα ας ντύσει σίδερα κι όλη τη γη ας γεμίσει 

μ’ αίματα, και τη θάλασσα μ’ αίματα ας κοκκινίσει 

(Ροδολίνος, πρ.5η, σκ.1η, στ.139-144) 

Οι παραπάνω στίχοι αποτυπώνουν το μεγαλειώδες συναίσθημα του 

Τρωσίλου, χάριν της φιλίας του με τον Ροδολίνο. Συνάμα, προβάλλουν το 

δυναμισμό του να υπερβεί τον προηγούμενο εαυτό του και να υποχωρήσει, 

εξαιτίας του έρωτα που τρέφει και ο Ροδολίνος για την Αρετούσα. Ο 

Τρωσίλος καταφέρνει να μεταστρέψει τη θαλασσοταραχή του ψυχισμού του 

σε μια γαλήνια θάλασσα. Νιώθει πως η φιλία τους βρίσκεται σε τόσο υψηλό 

επίπεδο, ώστε να τη θεωρεί ικανή να μεταβάλλει τη σύσταση της πλάσης. Η 

φουρτουνιασμένη όψη της θάλασσας εκπροσωπεί το θυμό του, ενώ η ήρεμη 

την ενδόμυχη νηνεμία που μερώνει το συναίσθημά του.  

Ανακεφαλαιώνοντας, διαφαίνεται πως το μοτίβο της θάλασσας 

επιλέγεται για να αποδώσει ορισμένες ιδέες, βάσει των οποίων κινείται η 

εξέλιξη της εκάστοτε πλοκής. «Η πολυπρόσωπη τούτη κι αφάνταστα 

γονιμοποιός δύναμη, η θάλασσα»107, προβάλλει τη μοίρα, είτε ως «τύχη», 

είτε ως «Μελλούμενο» ή και ως «ριζικό». Άλλωστε, ποια μεταφορά θα 

μπορούσε να εκφράσει εναργέστερα την αβέβαιη έκβαση των ανθρώπινων 

καταστάσεων, από την αέναη κίνηση των νερών της θάλασσας; «(…)Γιατί 

το νερό που κυλά ανακατεύεται με όλα τα φυσικά φαινόμενα και, 

περισσότερο απ’ ό, τι θα μπορούσε να πει κανείς εκ των προτέρων, με το 

ιδιαίτερο πεπρωμένο των ανθρώπων».108 

                                                 
107 Α. Καραντώνης, «Η θάλασσα και η ποίησή μας», Κρητική Εστία, 13 (1950), σ.23. 

108 Φ. Μπροντέλ, Οι μνήμες της Μεσογείου. Προϊστορία και Αρχαιότητα, ό.π., σ.41. 



Όψεις της θάλασσας στην Κρητική Λογοτεχνία της ακμής 58 

Εν συνεχεία, ο ίδιος υγρός τόπος αποκτά την έννοια του ψυχικού 

σθένους και της τόλμης. Αργότερα του θυμού ή ενός οξύμωρου δικαίου με 

την υπερίσχυση της δολιότητας, όπως και της δόξας των βασιλέων, αλλά 

και της φθοράς που αυτή επιδέχεται. Ακόμη προβάλλει την έννοια της 

ελπίδας, καθώς και της φιλίας στη συνειδησιακή αναμέτρησή της με τον 

έρωτα.  

Συνεπώς, μέσα από την πολυφωνία της, η θάλασσα καταφέρνει και 

σχηματίζει ένα αμάλγαμα από έννοιες και πεποιθήσεις. Με τη νοηματική 

δυναμική της αδιάπτωτη κάθε φορά, επιτυγχάνει την άρτια απόδοση 

ποικίλλων σημάνσεων. 

Από την άλλη, η εκφορά αυτών των εννοιών πλάι στη θάλασσα 

σημαίνει και την αποδυνάμωση της σταθερότητάς τους.109 Χάρη στο 

ευμετάβλητο που αυτή αποπνέει, παρελθούσες χαρές αντιδιαστέλλονται με 

την αχρονικότητα του νερού. Αρτιότερα ειπωμένα από το τέλος της 

τραγωδίας: 

 

Γιατί όλες οι καλομοιριές του κόσμου και τα πλούτη 

μια μόνο ασκιά ’ναι στη ζωή την πρικαμένη τούτη, 

μια φουσκαλίδα του νερού, μια λάβρα που τελειώνει 

τόσα γοργό όσο πλιά ψηλά τσι λόχες τσι σηκώνει. 

(Ερωφίλη, πρ.5η, σκ.6η, στ.671-674) 

                                                 
109 Το θέμα της αστάθειας ως βασική έννοια διερεύνησης στο ρεύμα του Μπαρόκ, 

συμπεριλαμβανομένων και των παραδειγμάτων του ευμετάβλητου που φέρει η θάλασσα, 

μελετά ο Γ. Δανέζης στο άρθρο του «Ελληνικό Λογοτεχνικό Μπαρόκ (Ένα σκιαγράφημα)» 

στο Ενθύμησις Νικολάου Μ. Παναγιωτάκη, ό.π., σ.173-175. 



B. iv. Στη θάλασσα των αδυνάτων 

Πια γλήγορα στη γη να ζήσει ψάρι 

κι ο Έρωτας να χάση το δοξάρι 

κ’ η νύχτα δίχως άστρα και δροσούλα 

παρά ν’ αφήσω τέτοια βοσκοπούλα 

(Βοσκοπούλα στ.293-296) 

Ο βοσκός του ποιμενικού ειδυλλίου αναφέρει πως προτιμά να συμβούν τα 

αδύνατα110, «παρά ν’ αφήσει» τη βοσκοπούλα του. Διότι ένα ψάρι είναι τόσο 

ανέφικτο να ζήσει έξω από τη θάλασσα, όσο και ο Έρωτας να αποποιηθεί 

το σύμβολο της δύναμής του. Αλλά και η νύχτα πώς είναι δυνατόν να 

νοηθεί άναστρη και δίχως εκείνη τη δροσιά που τη διαφοροποιεί από τη 

θέρμη της ημέρας; Την απάντηση ενισχύει ο ερωτευμένος νέος, 

αναφέροντας πως για κείνον είναι καλύτερα να συμβούν αυτές οι 

μεταστροφές στη φύση, από το να χάσει την αγαπημένη του. Οι τελευταίοι 

στίχοι του έργου εκφράζουν μια επίσης αδύνατη εικόνα, στην οποία ο 

βοσκός εντάσσει τη θλίψη και το θυμό του για το θάνατο της βοσκοπούλας: 

 

Τη νύχτα μην προβάλλει το φεγγάρι˙ 

εις στο γιαλό να μη βρεθή πλιό ψάρι 

κι ας αποφρύξου βρύσες και ποτάμια 

κι ας ξεραθούν τα τρυφερά καλάμια 

(Βοσκοπούλα, στ.473-476) 

                                                 
110 Η Μ. Αποσκίτη εξετάζει το «θέμα του αδυνάτου» στα κείμενα της εποχής, αλλά και σε 

κάποια ακόμη κείμενα δυτικής προέλευσης. Βλ. Μ. Αποσκίτη, «Το “θέμα του αδυνάτου” 

στην Κρητική Λογοτεχνία και σε ορισμένα δυτικά παράλληλα», Παλίμψηστον, 21-22, (2006-

2007),σ.21-30.  
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Φυσικά, τα λόγια του δε σημαίνουν πως ο ίδιος δεν έχει αίσθηση του τι είναι 

δυνατό να συμβεί και τι όχι. Όμως, μέσω του αδυνάτου, ορκίζεται για τα 

ειλικρινή συναισθήματά του. 

Αντικείμενο μελέτης της ενότητας αποτελεί το μοτίβο του 

αδυνάτου111, όπως παρουσιάζεται μέσα από το περιβάλλον της θάλασσας. 

Σε ποιες περιπτώσεις απαντάται και ποια η λειτουργία του στις αντίστοιχες 

αναφορές; Πέραν του λογοτεχνικού τόπου, αποτελεί, μήπως, ένα τέχνασμα, 

η χρήση του οποίου προάγει εμφατικά τις εκάστοτε σκέψεις των ηρώων; 

Με πολλαπλές αρνήσεις να συνθέτουν τα λόγια της Αρετούσας, 

φαίνεται πως κι εκείνη θα επέλεγε μια αταίριαστη εικόνα της πλάσης, 

παρά να φανεί δεκτική σε πρόταση γάμου: 

 

Σκόλασε, αφέντη, τα μιλείς, πάψε τ’ αναθιβάνεις, 

γιατί εύκαιρα κουράζεσαι, μόνο τον κόπο χάνεις. 

Ήλιος πλιά γληγορύτερα με δίχως λάμψης χάρη 

και δάση δίχως τα κλαδιά, κάμπος δίχως χορτάρι, 

θάλασσα δίχως τα νερά, γιαλός με δίχως άμμο, 

παρά να πω ποτέ το ναι και παντρειά να κάμω. 

(Ερωτόκριτος, Ε 485-490) 

Μολονότι της την απευθύνει ο Ερωτόκριτος, εκείνη δεν τον έχει 

αναγνωρίσει, εξαιτίας της μεταμφίεσής του. Έτσι, αποδομώντας πλήρως 

την εύρυθμη εικόνα του σύμπαντος, η ηρωίδα επιχειρεί να αναδείξει την 

αμετάκλητη απόφασή της. Προάγει την ένστασή της για γάμο, με τα λόγια 

της να μοιράζονται στο περιβάλλον της στεριάς και της θάλασσας. Η στάση 

της αποδεικνύει τη βαθιά πίστη, μαζί και την καρτερία της στο πρόσωπο 

του αγαπημένου της.  

Την τακτική της Αρετούσας ενστερνίζεται και η Πανώρια, 

προκειμένου για την άρνησή της να παντρευτεί τον Γύπαρη. 112 Θέλοντας να 

                                                 
111 «Δηλαδή η αναφορά σε παραβάσεις των φυσικών νόμων που είναι αδύνατο να 

συμβούν», Αποσκίτη, ό.π., σ.21. 

112 Υπόθεση της Πανώριας είναι ο έρωτας του Γύπαρη για την ομώνυμη ηρωίδα και του 

Αλέξη για την Αθούσα. Οι δυο βοσκοί δέχονται κατ’ επανάληψη την απόρριψη των 

συναισθημάτων τους από τις βοσκοπούλες, που προτιμούν να ζουν ελεύθερες και να 
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δώσει τέλος στην τάση της Φροσύνης να εκθειάζει τον ερωτευμένο νέο, της 

αναφέρει: 

 

Σκόλασε την αθιβολή τούτη, κερά Φροσύνη, 

περίσσια σε παρακαλώ, γιατί την ώρα εκείνη 

απού σαλέψου τα βουνιά κι οι ποταμοί γυρίσου 

ξανάστροφα να τρέχουσι και τα πουλιά να ζήσου 

θέλου μπορεί στη θάλασσα και του γιαλού το ψάρι 

‘ς τούτα τα όρη θέλει ερθεί τσ’ Ίδας θροφή να πάρει, 

τότες κι εγώ το Γύπαρη θέλω τον αγαπήσει 

κι ογι’ άντρα μου βλογητικό θέλω τόνε θελήσει. 

(Πανώρια, πρ.3η, σκ.1η, στ.55-62) 

Τα λόγια της συμπληρώνουν την ανάστατη εικόνα της φύσης που ξεκίνησε 

η Αρετούσα. Συμπλέκει τα στοιχεία και τους ζώντες οργανισμούς της 

στεριάς μ’ εκείνους της θάλασσας, σχηματίζοντας μια ανέφικτη όψη του 

περιβάλλοντος. Η διαφορά έγκειται στην ενάντια κίνηση των στοιχείων του 

σύμπαντος, αντί της αφαιρετικής εικόνας που αποδίδει η Αρετούσα. 

Εντούτοις, και οι δυο ηρωίδες διακόπτουν το ίδιο επιτακτικά τα λεγόμενα 

των συνομιλητών τους.  

Σύμμαχος σ’ αυτή τη γραμμή ερμηνευτικής εμφανίζεται και ο 

Πανάρετος. Εντείνει το λόγο του με την έκφραση του αδυνάτου, το οποίο 

εκφέρει με ερώτηση. Αφορμάται από τα αδύνατα, για να δώσει έμφαση στη 

δική του επιθυμία: 

 

Δίχως αέρα το πουλί, χωρίς νερό το ψάρι 

πως είναι δυνατό τωνε να’ χουσι ζήσης χάρη, 

κ’ εμέ πως είναι μπορετό με δίχως την κερά μου 

να ζω στον κόσμο γη ποτέ να’ χω τη λευτεριά μου; 

(Ερωφίλη, πρ.1η, σκ.2η, στ.487-492) 

                                                                                                                                               

κηνυγούν στα δάση του Ψηλορείτη, όπου και διαδραματίζεται το έργο. Όμως, οι 

παρακλήσεις που οι βοσκοί απευθύνουν στην Αφροδίτη, έχουν ως αποτέλεσμα ο Ερώτας 

να σημαδέψει με το δοξάρι του τις δυο βοσκοπούλες, ώστε το έργο να κλείνει με διπλό 

γάμο των ζευγαριών. 
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Θεωρεί πως όσο εύλογο είναι να μη μπορεί να ζήσει ένα πουλί χωρίς αέρα 

κι ένα ψάρι δίχως νερό, το ίδιο αδύνατο είναι ζήσει κι εκείνος ελεύθερος 

χωρίς την Ερωφίλη. Μακριά από την αγαπημένη του, αισθάνεται την ίδια 

ανελευθερία που νιώθουν κι άλλοι οργανισμοί της φύσης, όταν τους 

στερούν τη δυνατότητα να αντλούν από τις ζωοδότρες πηγές τους.  

Δεδομένης της άρνησης, με την οποία η Πανώρια αντιμετώπιζε την 

εξύψωση του Γύπαρη από πλευράς της Φροσύνης, εύλογα η δεύτερη 

διερωτάται: 

 

Τα λόγια τ’ αποταχινά θυμούμαι τσ’ εμαυτής σου 

Τάχα να σμίξα τα βουνιά και να ’ρθασι τα ψάρια 

να βοσκηθούσι σήμερον εις τσ’ Ίδας τα χορτάρια; 

(Πανώρια, πρ.5η, σκ.3η, στ.194-196)  

Επικαλείται τα αδύνατα, εξαιτίας της ακατανόητης για ’κείνη μεταστροφής 

των συναισθημάτων της: από αδιάφορα σε ερωτικά. Οι στίχοι εκδηλώνουν 

την απορία της με μια ολωσδιόλου αδύνατη εικόνα. Ακόμη, μεταφέρουν μια 

ασύμβατη γεωγραφική γειτνίαση. 

Το απραγματοποίητο στη θάλασσα εκφράζεται ιδιαίτερα εύστοχα 

και στον Κατζούρμπο113: 

  

Βελόνι από της θάλασσας τον πάτο θέλουν βγάλει, 

γη κριάς γουλιά από λιονταριού στόμα, με πλιά μεγάλη, 

θαρρώ, ευκολιά, παρ’ απ’ αυτή τορνέσα, δάσκαλέ μου. 

(Κατζούρμπος, ατ.4ο, σεν.7η, στ.243-245) 

Ο λόγος του Γιάκουμου αφορά στη δυσκολία του εγχειρήματος να 

μεταστραφεί η φιλοχρήματη διάθεση της Πουλισένας. Μεταφέρεται, 

λοιπόν, στο χώρο της θάλασσας, από το βυθό της οποίας θεωρεί αδύνατο 

                                                 
113 Συνοπτικά, η υπόθεση της κωμωδίας έχει ως εξής: Ο έρωτας του Νικολού και της 

Κασσάντρας, αρχικά, δε φαίνεται να ευδοκιμεί. Αυτό συμβαίνει εξαιτίας της ψυχομάνας 

της, Πουλισένας, η οποία δέχτηκε χρήματα από τον ηλικιωμένο Αρμένη, για να του την 

προξενέψει. Στο τέλος, όμως, αποκαλύπτεται πως η Κασσάντρα είναι κόρη του Αρμένη. 

Έτσι, η νέα παντρεύεται το Νικολό, που αγαπά. 
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τον εντοπισμό ενός βελονιού. Θέλοντας να εντείνει τη φιλαργυρία της 

Πουλισένας, προβάλλει ως ευκολότερη ακόμη και την εξαγωγή λίγου 

κρέατος από το στόμα ενός λιονταριού.  

Ο Αρμένης, κινούμενος επίσης στο περιβάλλον της θάλασσας, 

αναφέρει: 

Α μας ειπής τη θάλασσα μέλι το πως εγίνη, 

δε θέλει κάμεις να ’χωμε ποτέ μας καλοσύνη. 

(Κατζούρμπος, ατ.5ο, σ.3η, στ.87-88) 

Αντιπαραβάλλει τη γλύκα του μελιού με την αλμύρα της θάλασσας, για να 

απευθυνθεί στον υπηρέτη του, Μούστρουχο. Θεωρεί ευκολότερη αυτή την 

παράλογη μεταστροφή των αισθήσεων, από το να υπερβεί το θυμό του με 

τη γυναίκα του και να συμφιλιωθεί μαζί της, όπως ο Μούστρουχος του 

υποσχέθηκε ότι ο ίδιος θα επιτύχει. 

Συνεπώς, οι εξεταζόμενες περιπτώσεις αναδεικνύουν, πράγματι, την 

εμφατική έκφραση των σκέψεων των ηρώων. Η χρήση του σχήματος του 

αδυνάτου προσδίδει σε αυτές έναν νοηματικό πλεονασμό, ο οποίος 

επιτυγχάνεται μέσω της απόδοσης ανέφικτων γνωρισμάτων στη σύσταση 

της θάλασσας. Εν τέλει, οι ήρωες προσαρμόζουν στα αντικειμενικά 

αδύνατα τις υποκειμενικά ασύμβατες δράσεις τους. 



Γ. i. Πέλαγο πολέμου: ήττες και νίκες  

Η ενότητα απαρτίζεται από εκείνες τις αναφορές, οι οποίες περιγράφουν τη 

θάλασσα σε τέτοια ένταση, ώστε να μοιάζει με πεδίο μάχης. Από τον τίτλο 

της απορρέει η έκβαση αυτής της αναμέτρησης, η οποία άλλοτε είναι 

επιτυχής κι άλλοτε όχι. Οι ακόλουθοι στίχοι αποδίδουν εναργώς τη 

φουρτουνιασμένη όψη της, μαζί και το φόβο που προκαλεί στους ναυτικούς 

η πιθανή σύγκρουση του καραβιού σε βράχια: 

 

Με θυμωμένη θάλασσα, μ’ ενάντιους ανέμους, 

σιμά εις το βράχος να σταθεί καράβι σε πολέμους, 

απ’ αχαμνά ’χει τα σκοινιά τσ’ άγκουρας κ’ ελιγάκια, 

με φόβο στέκει, ογλήγορα μη δώσει στα χαράκια. 

(Ροδολίνος, πρ.3η, σκ.4η, στ.157-160) 

Η Αρετούσα, για να εξηγήσει στη Φροσύνη τη συναισθηματική της 

φόρτιση, της αναφέρει: 

 

Παιγνίδι μάσε φαίνεται, τα δούμε φουσκωμένη 

από μακρά τη θάλασσα κι άγρια και θυμωμένη 

με κύματα άσπρα και θολά, βρυγιά ανακατωμένα, 

και τα χαράκια όντε κτυπούν κι αφρίζουν έναν ένα 

και το καράβι αμπώθουσι με μάνητα μεγάλη 

στη φουσκωμένη θάλασσα σε μια μερά κ’ εις άλλη 

κ’ εκείνους τσ’ ανακατωμούς και ταραχές γροικούμε 

και δίχως φόβο από μακρά γελώντας τσι θωρούμε˙ 

(Ερωτόκριτος, Α 1629-1636) 

Ο κίνδυνος για τη μάχη με τα κύματα καλύπτεται υπό το πρόσχημα του 

παιχνιδιού, λόγω της αίσθησης που προσφέρει η εξ’ αποστάσεως θέαση της 

τρικυμισμένης θάλασσας. Με την περιγραφή της θάλασσας στην ταραχώδη 
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όψη της, η Αρετούσα θέλει να της εξηγήσει τη διαφορά ανάμεσα στην 

πρόσληψη μιας εικόνας και τη βιωματική αίσθηση κάποιου με τις 

σημάνσεις που αυτή αναπαριστά.114 Την εικόνα συνθέτουν τα ανάκατα 

νερά της, τ’ αφρισμένα της κύματα κι ένα καράβι έρμαιο στην τύχη τους. Η 

αναστατωμένη κίνηση των κυμάτων εκπροσωπεί τον ταραγμένο ψυχισμό 

της Αρετούσας, έπειτα από την ανακάλυψη της ζωγραφιάς και των 

τραγουδιών στο δωμάτιο του Ερωτόκριτου. Έτσι, αναδεικνύεται πως ο 

έρωτας κρύβει κινδύνους αντίστοιχους μ’ εκείνους της θάλασσας.115 Η 

Φροσύνη, όμως, επειδή είναι θεατής των συμπτωμάτων του, δεν καταφέρνει 

να εισχωρήσει στην ψυχοσύνθεσή της. Απεναντίας, ο άνθρωπος που 

κινδυνεύει απ’ την αγριεμένη θάλασσα και μάχεται να σωθεί, διαφέρει από 

εκείνον που αντικρίζει την εικόνα της: 

 

μα κείνος που στα βάθη της είναι και κιντυνεύγει 

και να γλυτώση απ’ τη σκληρά ξετρέχει και γυρεύγει, 

αυτός κατέχει να σου πη κι απόκριση να δώση 

ίντα ’ναι ο φόβος του γιαλού, αν είναι και γλιτώση, 

και των κυμάτω ο πόλεμος και των ανέμω η μάχη, 

και δε γνωρίζει το κακό κιανείς, α δε του λάχη. 

(στ.1637-1642) 

Μόνο εκείνος, αν καταφέρει να γλυτώσει από τον πνιγμό, μπορεί να 

καταλάβει το μέγεθος του κινδύνου της φουσκωμένης θάλασσας. 

Περιγράφεται, λοιπόν, μια εμπόλεμη εικόνα του πελάγους, την πραγματική 

διάσταση της οποίας αντιλαμβάνεται η Αρετούσα. 

Οι παρακάτω στίχοι αποκαλύπτουν την ετοιμότητα ενός ναύτη, μαζί 

και την ψυχική προετοιμασία του, όταν αντιλαμβάνεται τα πρώτα σημάδια 

της θαλασσοταραχής: 

                                                 
114 Στη συχνή παρουσία της θαλασσοταραχής, αλλά και της θύελλας, γενικότερα, 

αναφέρεται ο Λασιθιωτάκης στο πλαίσιο της ευρύτερης αναφοράς του για τις περιγραφές 

στον Ερωτόκριτο. Βλ. Μ. Λασιθιωτάκης, «Οι περιγραφές στον Ερωτόκριτο: 

αφηγηματολογική και υφολογική προσέγγιση» στο Ζητήματα ποιητικής στον Ερωτόκριτο, 

ό.π., σ.87-88. 

115 W. Bakker – D.M.L. Philippides, «The sea in the Erotokritos», ό.π., σ.98. 
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Ωσάν το ναύτη όντεν ιδή κακό καιρό κι αρχίση 

η θάλασσα ν’ αρματωθή να τόνε πολεμήση, 

κ’ έχη άνεμον εις τ’ άρμενα άγριο και θυμωμένο 

και το γιαλό άσπρο και θολό, βαθιά ανακατωμένο, 

και πολεμούν τα κύματα και δίδουσί του ζάλη, 

μπαίνοντας απ’ τη μια μερά, σκορπώντας εις την άλλη, 

κι ώρες στο νέφος τ’ ουρανού με το κατάρτι γγίξη 

κι ώρες στα βάθη του ο γιαλός να θε να τον ρουφήξη, 

να χαμηλώνη η συννεφιά, να βρέχη, να χιονίζη, 

ν’ αστράφτη, να βροντά ουρανός κι ο κόσμος να μουγκρίζη, 

κ’ εκείνος ν’ αρματώνεται βλέποντας έτοια μάχη˙ 

(Ερωτόκριτος, Δ 651-661) 

Όσο οι επικίνδυνες σημάνσεις της θάλασσας αυξάνονται, τόσο 

εκείνος προσπαθεί να ενδυναμωθεί και να προστατευτεί από την τρικυμία. 

«Βρίσκεται αντιμέτωπος με την επικρεμάμενη φουρτούνα»116, 

εναποθέτοντας τη μοναδική του ελπίδα στο σωστό χειρισμό του τιμονιού. 

Εντούτοις, η σύμπραξη των έντονων καιρικών φαινομένων υπερβαίνουν 

την προσωπική του πάλη, με αποτέλεσμα να τον νικούν: 

 

και το τιμόνι μοναχάς όχι άλλη ολπίδα να’ χη, 

απάνω κάτω να βουηθά, σαν άντρας να μαλωνη 

και να ’ρθη κύμα με βροντή, να πάρει το τιμόνι, 

ν’ αποριχτή κι ολπίδα πλιό κιαμιά να μηδέν έχη, 

να χάση ό, τι κι αν ήμαθε κ’ εκείνα οπού κατέχει˙ 

έτσι κι ό, τι είπε η Αρετή στη σιδερή θυρίδα, 

ωσάν εμπήκε στη φλακήν, έχασε την ολπίδα. 

(στ.662-668) 

Όπως η δύναμη της φύσης υπερισχύει των ανθρώπινων προσπαθειών, έτσι 

χάνεται και η ελπίδα της Αρετούσας για το δεσμό της με τον Ερωτόκριτο, 

                                                 
116 Χωρεάνθης Κ., «ποντίων κυμάτων ανήριθμον γέλασμα», Διαβάζω 244, (Ιούλιος 1990), 

σ.34. 
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όταν μπαίνει στη φυλακή.«Οι πυκνές εικόνες συμβάλλουν αποτελεσματικά 

στην περιγραφή της σύγχυσης του μυαλού της».117 

Υπό το φόντο ενός εμπόλεμου πελάγους ανοίγει και ο Χρύσιππος τη 

σκηνή του Στάθη: 

 

Μέσα σε κύματα σκληρά και θυμωμένη μάχη 

του ανέμου και της θάλασσας γεις ναύτης όντα λάχη 

δειλιά πολλά κι αποκτυπά και χίλιες έγνοιες βάνει 

γιαπάς όντας βραδιάζεται και την ημέρα χάνη, 

κι η γιαφρισμένη ταραχή φόβο πολύ του δίδει 

και σβήνει την ολπίδα ντου της νύκτας το σκοτίδι. 

(Στάθης, πρ.1η, σκ.1η, στ.1-6) 

Εμμένει στο φόβο που γεννά η φουρτουνιασμένη θάλασσα στο ναύτη, 

καθώς και στις πολλαπλές σκέψεις που κατακλύζουν το νου του κατά τη 

διάρκεια της τρικυμίας. Η ανησυχία του συμπορεύεται μ’ εκείνη που 

δημιουργεί το σκοτάδι της νύχτας. Έτσι, η απουσία φωτός επισκιάζει και τις 

τελευταίες ελπίδες του για σωτηρία. Ο Χρύσιππος εκθέτει την ταραχώδη 

κατάσταση της θάλασσας, για να εντάξει σε αυτή την αναμέτρηση των 

συναισθημάτων του: 

 

 Τέτοιας λογής τω λογισμώ κύματα θυμωμένα 

στη θάλασσα του πόθου μου με πολεμού κι εμένα˙ 

(στ.11-12) 

Εκδηλώνει, λοιπόν, τον πόθο του για την Λαμπρούσα, η αποκάλυψη του 

οποίου χάνεται στη μυστηριώδη ατμόσφαιρα της νύχτας κι επανακτάται 

στο φως της μέρας.118  

Σε ιδιαίτερη ένταση απαντάται και η στάθμη της θάλασσας στο 

Ροδολίνο: 

                                                 
117 D. Holton, «Μυθιστορία» στο Λογοτεχνία και κοινωνία στην Κρήτη της Αναγέννησης, ό.π., 

σ.287. 

118 Βλ. Στάθης, πρ.1η, σκ.1η, στ.13-18. 
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Κ’ η θάλασσα εσυχίστηκε κι εφούσκωσε περίσσα, 

που τα καράβια επά κ’ εκεί τα κύματα εχωρίσα, 

κι άνεμοι τόσ’ αδυνατά κι αδιάκριτα εφυσούσα 

και μ’ αστραπόβροντα πολλά τοσ’ άγρια επολεμούσα, 

που εγίνηκε το πέλαγος λιβάδι του πολέμου 

με φόβο μεγαλότατο και φύσα πασ’ ανέμου, 

κι αέρας από νέφαλα μαύρα, σκοτεινιασμένα 

τον κόσμον όλον εσκέπασε κ’ έδειχνε βραδιασμένα. 

(Ροδολίνος, πρ.1η, σκ.1η, στ.241-248)  

Την εικόνα συμπληρώνει η έντονη φορά του ανέμου, προάγοντας ένα τοπίο 

όλο και πιο απειλητικό, ώστε η θάλασσα να μοιάζει με λιβάδι του πολέμου. 

Η άπλετη έκταση του πελάγους ενισχύεται ακόμη περισσότερο πλάι στη 

λέξη λιβάδι, αναδεικνύοντας συνάμα τη στενή συνάφεια ανάμεσα στον 

πόλεμο του στρατού και του στόλου. Η νυχτερινή απεικόνιση της θάλασσας 

συμβάλλει στη σκιαγράφηση μιας υποβλητικής ατμόσφαιρας, απόλυτα 

εναρμονισμένης με το σκοτάδι που επικρατεί στην ψυχή του Ροδολίνου. Η 

εικόνα προέρχεται από την εν πλω δράση των ηρώων, χωρίς να είναι ακόμη 

διάφανη η νίκη ή η ήττα. 

Προηγουμένως, όμως, με την επικράτηση του πόθου του Ροδολίνου 

για την Αρετούσα, έχει ηττηθεί η πίστη της φιλίας του προς τον Τρωσίλο: 

 

σε τόση μάχη απου’ τονε στη μέση των καρδιώ μας, 

απ’ ουδεμιάν ανάπαψην ευρίσκαμε κ’ οι δυο μας, 

η πίστη η πολεμούμενη έμεινε νικημένη 

κι η πιβουλιά μου εφάνηκε στο κρίμα προκομμένη. 

(Ροδολίνος, πρ.1η, σκ.1η, στ.233-236) 

«Ο σχεδόν ψυχοπαθολογικός χαρακτήρας του Ροδολίνου»119 βασανίζει τον 

ήρωα, εφόσον γνωρίζει πως υποκύπτοντας στον έρωτα της Αρετούσας, 

ταυτόχρονα προδίδει το φίλο του. «(…) Κι αναρωτιέσαι τι να’ ναι: Ελπίδα 

                                                 
119 Β. Πούχνερ, «Μπαρόκ και ροκοκό ως υφολογικές έννοιες στην ελληνική 

προεπαναστατική δραματουργία», Ελληνικά 56 (2006), σ.146. 
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κάποιας γέννησης, χαρά του έρωτα ή τρόμος θανάτου.»120 Η μεταφορά του 

πολέμου στη θάλασσα, έπεται της ήττας του ήρωα ανάμεσα στη βιωματική 

αναμέτρησή του με τη φιλία και τον έρωτα.  

Για μια πορεία προς τη νίκη, η Φροσύνη αντλεί από το παράδειγμα 

ενός ναύτη, που στη διάρκεια του ταξιδιού του ξεσπά ταραχή: 

 

Κι όντε μανίζη η θαλασσα και το καράβι τρέχη 

κι αγριεύγουσι τα κύματα, στράφτη, βροντά και βρέχη, 

ο ναύτης άνε φοβηθή και το τιμόνι αφήση, 

και δεν ποθήση ν’ αντρειευτή κ’ η τέχνη να βουηθήση, 

γη σε χαράκια ριζιμιά οι ανέμοι τα σκορπούσι 

γη στο βυθό τση θάλασσας κύματα το ρουφούσι. 

(Ερωτόκριτος, Δ 699-704) 

Για να καθησυχάσει την Αρετούσα, εφιστά την προσοχή της στην υπομονή 

που πρέπει να δείξει, προκειμένου να βγεί νικήτρια από τη συναισθηματική 

της μάχη. Αντιστοιχεί την προσωπική επιλογή της με τους κινδύνους που 

ελλοχεύουν στη φουρτουνιασμένη θάλασσα, τους οποίους καλείται να 

ξεπεράσει ένας καλός ναύτης για να γλυτώσει τον πνιγμό. Έπειτα, 

σκέφτεται την ευθύνη που έχει ο κυβερνήτης του πλοίου, οι κινήσεις του 

οποίου συμβάλλουν καταλυτικά στην έκβαση του θαλάσσιου ταξιδιού: 

 

Μα αν είν’ ο ναύκλερος καλός κ’ οι ναύτες δε φοβούνται, 

μα στο τιμόνι στέκουσι κ’ εις τ’ άρμενα βουηθούνται, 

τη θάλασσα, τον άνεμο, την ταραχή νικούσι, 

το ξύλον τως φυλάσσουσι, πλιό φόβο δε γροικούσι˙ 

γλυτώνου κι αναπεύγουν το, οπού αν το θέλα αφήσει, 

κείνες του ανέμου ο μάνητες εθέλαν το βουλήσει. 

(στ.705-710) 

                                                 
120 Δημητροκάλλης Γεώργιος, «Η μεταφυσική μαγγανεία των υδάτων» στο Το νερό πηγή 

ζωής-κίνησης-καθαρμού. Πρακτικά Επιστημονικής συνάντησης 12-14 Δεκεμβρίου 1997 -

Υπουργείο Πολιτισμού, Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης, Αθήνα 1999, σ.75. 



Όψεις της θάλασσας στην Κρητική Λογοτεχνία της ακμής 70 

Συνεπώς, ο καλός πλοίαρχος, με την προσοχή του εστιασμένη στο σωστό 

προσανατολισμό του καραβιού, καταφέρνει να το γλυτώσει από την 

τρικυμία. Προβάλλοντας αυτή την εικόνα, προτάσσει τις χάρες της σύνεσης, 

της ψυχραιμίας και της συγκέντρωσης. Από το λόγο της απορρέει μια 

αίσθηση διδαχής, μέσα από την οποία προβάλλεται η ανθρώπινη δύναμη 

έναντι των φυσικών δυνάμεων.  

Τα χαρακτηριστικά που προάγει η Φροσύνη, για να ενδυναμώσει το 

πτοημένο ηθικό της Αρετούσας, φαίνεται να είναι σύμφωνα με τις απόψεις 

του Πανάρετου.121 Σκεπτόμενος κι εκείνος την ψύχραιμη και συνετή στάση 

του καλού ναύτη στην τρικυμία, αναφέρει τα εξής: 

  

Όντεν αστράφτει και βροντά κι ανεμικές φυσούσι, 

κ’ εις το γιαλό τα κύματα τα θυμωμένα σκούσι, 

και το καράβι αμπώθουσι σε μια μερά κ’ εις άλλη 

τση φουσκωμένης θάλασσας, με ταραχή μεγάλη, 

τότες γνωρίζεται ο καλός ναύκλερος, μόνο τότες 

τιμούνται οι κατεχάμενοι κι αδύνατοι ποδότες, 

γιατί με τέχνη κι ο γιαλός πολλές φορές νικάται, 

κ’ εκείνος απού κυβερνά ψηλώνει και τιμάται. 

(Ερωφίλη, πρ.3η, σκ.2η, στ. 48-54) 

Παράλληλα με την επιτυχία του ναύτη να κρατηθεί στη ζωή, αναγνωρίζει 

σ’ εκείνον την επιδεξιότητά του, η ανάδειξη της οποίας δε θα μπορούσε να 

προβληθεί παρά σε τρικυμισμένη θάλασσα. Συνεπώς, η θετική έκβαση μιας 

τρικυμίας σημαίνει και την ήττα της θάλασσας έναντι της νίκης της από 

την τέχνη των ανθρώπων. Ο Πανάρετος, μιλώντας γι’ αυτή τη νίκη, αντλεί 

ελπίδες για τον συναισθηματικό του πόλεμο, στον οποίο δε σκοπεύει να 

παραδώσει τα όπλα: 

 

                                                 
121 Την ομοιότητα των χωρίων αντιστοιχεί και ο W. F. Bakker στο πλαίσιο διερεύνησης της 

διακειμενικότητας ανάμεσα στα δυο έργα. Βλ. W. F. Bakker, «Ερωτόκριτος και Ερωφίλη. 

Διακειμενικότητα και ποίηση: Ο Πανάρετος και ο Καρπόφορος στον Ερωτόκριτο» στο 

Ζητήματα ποιητικής στον Ερωτόκριτο, ό.π., σ.294-297. 
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Γιαυτος κ’ εγώ σ’ τση τύχης μου την ταραχή την τόση, 

απού έτσι ξάφνου μ’ εύρηκε για να με θανατώσει, 

δε θε ν’ αφήσω να χαθώ δίχως να δοκιμάσω 

στο δύνομαι να βουηθηθώ, πρίν τη ζωή μου χάσω. 

(στ.55-58) 

Επομένως, η τρικυμία, τόσο στη θάλασσα, όσο και στα 

συναισθήματα, ενισχύει τους ήρωες με τόλμη. Αφυπνίζει την πυγμή τους 

και, εν τέλει, αποκαλύπτει την πραγματική διάσταση της δύναμής τους. 

«Και τότε βγαίνει πάλι στο προσκήνιο ο άνθρωπος, ασήμαντος σ’ όγκο και 

δύναμη, να προτάσσει μόνο το πνεύμα του αντίκρυ στο κακό και να βγαίνει 

πολλές φορές νικητής».122 

Η συνεξέταση των παραπάνω αποσπασμάτων προβάλλει τη 

θάλασσα ως μοτίβο εκφοράς του δίπολου της ζωής και του θανάτου. 

Εξάλλου, στη συμβολιστική διάσταση της θάλασσας, η γέννηση από το 

θάνατο δεν απέχουν.123 Οι ήρωες αντιστοιχούν την κυριολεκτική νίκη και 

ήττα στη θάλασσα με τη μεταφορική αναμέτρηση στα πέλαγα πολέμου των 

συναισθημάτων τους.  

Τίθενται σε μια ισχυρή δοκιμασία, από την οποία καταφέρνουν κι 

επανακτούν τις δυνάμεις τους, ώστε να συνεχίσουν. Ο καλός ναύτης είναι 

το φερέλπιδο μήνυμα˙ ένα παράδειγμα για την υπέρβαση των αδυναμιών 

και του φόβου που προκαλεί η ταραγμένη θάλασσα. Διότι, ακόμη και στην 

ήττα, η πτώση των ηρώων δεν είναι ποτέ αμαχητί. 

                                                 
122 Σ. Σταμάτης, «Μελάνη και αρμύρα.(Μια ματιά στην ξένη θαλασσινή λογοτεχνία)», 

Διαβάζω, 244 (Ιούλιος 1990), σ.27. 

123 M. Ferber, A Dictionary of Lliterary Symbols, Cambridge 1999, λήμμα «sea», σ.180. 



Γ. ii. Φωτιά και νερό 

Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο εξετάζεται η μάχη για την υπερίσχυση μεταξύ 

των στοιχείων της φωτιάς και του νερού. Διερευνάται είτε ως παρομοίωση 

για τη δυναμική που το ένα στοιχείο επιβάλλεται του άλλου, προκειμένου 

να αναδειχθεί το ισχυρότερο, είτε ως αναμέτρηση των συναισθημάτων που 

μεταφορικά φλέγονται. 

Η Πανώρια εκφράζει την αδυναμία της φωτιάς έναντι του νερού υπό 

τη μορφή αποφθέγματος. Αποστρεφόμενη τα ερωτικά συναισθήματα του 

Γύπαρη, αναφέρει:  

 

Αν καίγεται στον ποταμό ας πα να κολυμπήσει 

τη λάβρα ντου και τον καημό με το νερό να σβήσει 

(Πανώρια, πρ.3η, σκ.1η, στ.209-210) 

Ο περιπαικτικός της λόγος, «αντικείμενο λεπτής ειρωνείας από τον 

Χορτάτση»124, αποστέλλει το νεαρό σ’ έναν ποταμό να κολυμπήσει. Μέχρι 

πρότινος, η ομώνυμη ηρωίδα αδιαφορούσε με τρόπο κατηγορηματικό για τα 

συναισθήματα του Γύπαρη. Αργότερα, όμως, με την παρέμβαση της θεάς, 

εκδηλώνει κι εκείνη τον πόθο της για τον ερωτευμένο νέο.125 Επομένως, 

σωστά η Φροσύνη αναρωτιέται για το εκ διαμέτρου αντίθετο συναίσθημά 

της: 

 

Πώς είναι μπορεζάμενο το χιόνι να ζεστάθη 

απού ’χες μέσα στην καρδιά κι η γιόργητα να χάθη; 

(Πανώρια, πρ.5η, σκ.3η, στ. 179-180) 

                                                 
124 Β. Πούχνερ, Μελετήματα Θεάτρου. Το Κρητικό Θέατρο, Αθήνα 1991, σ.353. 

125 Βλ. Πανώρια, πρ.5η, σκ.2η, στ. 75-114. Σε αυτούς τους στίχους η Πανώρια αποκαλύπτει 

στην Αθούσα τα ερωτικά συναισθήματά της για τον Γύπαρη, τα οποία βρίσκονται σε 

μεγάλη έξαρση, πια. 
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Τα λόγια της Φροσύνης κινούνται στις σημάνσεις που προηγουμένως η 

Πανώρια υπέδειξε, δηλαδή την αντίθεση της φλόγας με τη δροσιά. Για να 

εκφράσει την απορία της, τα ψυχρά συναισθήματα εκπροσωπούνται από τη 

λέξη «χιόνι», ενώ η μεταστροφή της οργής της σε πόθο από το ρήμα 

«ζεστάθη». Εξάλλου, «τα δυο συγκρουόμενα στοιχεία(…)στην κατάσταση 

σύγκρουσης υποδηλώνουν τη θερμότητα και την υγρασία».126 

 

Στον Ερωτόκριτο, επίσης, καθώς ο ποιητής περιγράφει τη γέννηση127 του 

έρωτα του ομώνυμου ήρωα για την Αρετούσα, αναφέρει: 

 

λίγο νερό ποτέ φωτιά μεγάλη δεν εσβήνει, 

μάλλιος την ξάφτει και κεντά και βράζει και πληθαίνει 

κ’ είδαμε την αναλαμπή όντε νερό τη γραίνει. 

(Ερωτόκριτος, Α 116-118) 

Η μικρή ποσότητα του νερού έναντι της μεγάλης έκτασης της φωτιάς 

εκπροσωπεί τις προσπάθειες του ήρωα να τιθασεύσει το συναίσθημά του, 

με το να απασχολείται με άλλες δραστηριότητες.128 Αδύνατον, όμως, 

μπροστά στην ένταση της αγάπης του. Τόσο, όσο το λίγο νερό που σε μια 

μεγάλη εστία δεν καταφέρνει παρά την έξαρσή της. 

Στην περίπτωση του Κατζούρμπου, από την άλλη, η υπερίσχυση του 

νερού επιτυγχάνεται ακόμη κι όταν η ποσότητά του προσδιορίζεται ως 

ελάχιστη: 

 

Εις τούτο πλιά καλύτερα μπορώ να σου βοηθήσω, 

μόνο με μια σικλιά νερό τη λαύρα σου να σβήσω. 

(Κατζούρμπος, ατ.3ο, σ.3η, στ. 117-118) 

                                                 
126 Τζ. Κούπερ, Λεξικό Παραδοσιακών συμβόλων, μετάφραση από τα Αγγλικά Α. Τσάκαλης, 

Αθήνα 1992, λήμμα «νερό», σ.345.  

127 Βλ. Ερωτόκριτος Α 90-104. 

128 Στην προσπάθειά του να ξεχαστεί και να αποστασιοποιηθεί από το παλάτι, έτρεχε για 

κυνήγι. Βλ. Ερωτόκριτος, Α 106-115.  
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Ο Κατζάραπος προτίθεται να βοηθήσει τον Νικολό με τις συμβουλές του, 

χωρίς να γνωρίζει ακόμη την αιτία της ανησυχίας του. Είναι τόσο βέβαιος 

για την αποτελεσματικότητά τους, ώστε να χαρακτηρίζει τις φοβίες του 

Νικολού ως μια φωτιά, την οποία τα λόγια του θα καταφέρουν να σβήσουν. 

Με το μεταφορικό παράδειγμα της φωτιάς και του νερού, στοχεύει στο να 

καθησυχάσει το συνομιλητή του, ο οποίος ανησυχεί για την αγάπη του με 

την Κασσάντρα. 

Στη παράνοια του μονόλογου του Λογγίνου, λίγο πριν την απόπειρά 

του να κρεμαστεί, απαντώνται τα εξής λόγια: 

 

Για, ποια’ ναι αυτείνη η φωτιά; Τα σάλια μου τη σβήνου. 

Σ’ ένα καιρό η τύχη μου και το θρονί μ’ αφήνου. 

(Ζήνων, πρ.5η, σκ.7η, στ.259-260) 

Αν και μέσα από τις συμβάσεις του λόγου αυτού, η σκέψη του βρίσκεται σε 

παραλήρημα. Διότι, ο ίδιος αισθάνεται ακόμη πως η δύναμή του είναι άξια 

να επισκιάσει το ανυπέρβλητο. Ο Λογγίνος απαντάται σε κατάσταση 

τέτοιας παραφροσύνης, ώστε να θεωρεί πως ένα δείγμα έκκρισης υγρού 

στοιχείου από τον οργανισμό του μπορεί να σβήσει τη φωτιά του Άδη.  

Επομένως, τα παραπάνω αποσπάσματα προβάλλουν τη δυναμική 

του υγρού στοιχείου, ακόμη κι όταν η ποσότητά του βαθμιαία περιορίζεται. 

Εκτός από την ποσότητα, στο εξεταζόμενο δίπολο εμπλέκεται και η έννοια 

της απόστασης.  

Ο Ερωτόκριτος συναντά την Αρετούσα και την ενημερώνει για την 

εξορία που του επέβαλλε ο πατέρας της. Μη γνωρίζοντας, όμως, τις σκέψεις 

της γι’ αυτόν τον ξαφνικό αποχωρισμό, βρίσκεται σε μεγάλη αναστάτωση: 

Μα τη βουλή της Αρετής ακόμα δεν κατέχει, 

πολλά φοβάται και δειλιά κ’ έγνοια μεγάλην έχει˙ 

λογιάζει πως σαν ξοριστή, λογιάζει, σα μακρύνη, 

να πιάση η Αρετή νερό, να σβήσει το καμίνι. 

(Ερωτόκριτος, Α 1341-1344) 

Εκφράζει το φόβο του με την εικόνα της αγαπημένης του να ρίχνει νερό στη 

φωτιά του πόθου της και κατ’ επέκταση προβάλλει την ανησυχία του για το 

σβήσιμο του έρωτά της. Το νερό εδώ εκπροσωπεί την απόσταση, στην οποία 
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ο ήρωας αναγνωρίζει τη δύναμη της λήθης, αντίστοιχα με την ικανότητα το 

νερού να σβήσει μια φωτιά. 

Πλάι στην ποσότητα και την απόσταση, τα δυο στοιχεία ενισχύουν 

και την προβολή της έννοιας του χρόνου. Η πλειοψηφία των σχετικών 

αναφορών προέρχεται από την ερωτική μυθιστορία. Η Φροσύνη, για 

παράδειγμα, συμβουλεύει την Αρετούσα ως εξής: 

 

Κάθε κακόν εις την αρχή θέλει γιατρό, Αρετούσα˙ 

κάθε φωτιά θέλει νερό, να πάψη την αφούσα. 

(Ερωτόκριτος, Α 705-706.) 

Της διευκρινίζει ότι το νερό θα πρέπει να προσληφθεί στην αρχή του πόνου, 

για να έχει αποτέλεσμα. Έτσι, εμμένει στη βαρύτητα του χρόνου.  

Σ’ εκείνο που η Φροσύνη εστιάζει την προσοχή της, ο Ερωτόκριτος 

φαίνεται να έχει ήδη επίγνωση, εφόσον αντιλαμβάνεται τον κίνδυνο 

εξάπλωσης της φωτιάς των συναισθημάτων του: 

 

Λογιάζω το, γνωρίζω το, πώς πρέπει να τα’ αφήσω 

και με νερό τα κάρβουνα γλήγορα να τα σβήσω, 

μην κάμουσιν αναλαμπήν, η οποιά τη λάμψη δίδει 

και φανερώση το κρουφόν οπού ’ναι στο σκοτίδι˙ 

(Ερωτόκριτος, Α 257-260) 

Σύμφωνα με το απόσπασμα, το νερό είναι το στοιχείο που, αν προσληφθεί 

έγκαιρα, μπορεί να χαλιναγωγήσει τα αναπτυσσόμενα φλογερά 

συναισθήματα.129 Στο απόσπασμα μετέχει και η αντίθεση ανάμεσα στο φως 

και το σκοτάδι. Οι παραπάνω στίχοι μπορούν να ληφθούν υπόψη και ως 

απάντηση στις πατρικές συμβουλές που του απευθύνει ο Πεζόστρατος. 

Φοβούμενος για την εξέλιξη της αγάπης του γιου του, αναφέρει: 

                                                 
129 Αντίστοιχη άποψη έχει και ο Πολύδωρος, ο οποίος, μέσω του αδυνάτου, αναφέρει:  

Ποτέ το χέρι στη φωτιά μη γγίξης, γιατί καίγει˙ 

μες στο πηγάδι κάρβουνα κιανείς μην πα γυρεύγη. 

 (Ερωτόκριτος, Α 221-222). 
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Πάψε τα αυτά και διώξε τα, ξαναπαρακαλώ σε 

κι αν έχης πόθο μέσα σου, φρόνιμα τόνε χώσε 

και πάψε τον το λογισμό αυτόνο, που σε κρίνει, 

βάλε νερό στα κάρβουνα και σβήσε το καμίνι˙ 

(Ερωτόκριτος, Γ 801-804) 

Στο επιτακτικό του ύφος, το νερό συστήνεται ως θεραπεία. Ο Πεζόστρατος 

εκφράζει την πεποίθησή του για την υπερίσχυση του νερού, την οποία και 

προτείνει ως αποτελεσματική λύση. 

Ο Ερωτόκριτος, γνωρίζοντας πως η Αρετούσα βρήκε τη ζωγραφιά και 

τα τραγούδια του, αισθάνεται αμήχανα. Έτσι, κερδίζει χρόνο για να 

αποστασιοποιηθεί από το παλάτι, προσποιούμενος ότι είναι άρρωστος. 

Σύντομα, όμως, επιστρέφει σε αυτό, ώστε να αξιολογήσει ο ίδιος το κλίμα 

απέναντί του. Η απόφαση του ενισχύεται από την ακόλουθη σκέψη: 

 

Η καήλα η ψοματινή επέρασε κ’ εδιάβη˙ 

νερό γυρεύγει στη φωτιά πρι να τον αναλάβη˙ 

(Ερωτόκριτος, Α 2055-2056) 

Από το δίστιχο δεν απορρέει απλώς η γνώση του για την έντονη δράση του 

νερού. Ο Ερωτόκριτος την αναζητά, αποδίδοντας στη χρήση του την 

ιδιότητα να σταματά την επέκταση της φωτιάς. 

Στην Πανώρια, η έννοια του χρόνου απαντάται ως καταλύτης για τις 

διαβρωτικές ιδιότητες του νερού: 

 

Με τον καιρό εκ το νερό η πλάκα η μαραμένη 

τρυπάται και το σίδερο τρώγεται και σκουραίνει˙ 

με τον καιρό μερώνουνται τ’ αμέρωτα λιοντάρια 

και με καιρό εις τ’ άλογα βάνου τα χαλινάρια. 

Έτσι κι εκείνη γείς καιρός θέλει τήνε μερώσει 

τα δάκρυά σου βλέποντας και τη φωτιά την τόση. 

(Πανώρια, πρ.1η, σκ.2η, στ. 135-140) 
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Τα λόγια προέρχονται από τον Αλέξη, στην προσπάθειά του να μεταφέρει 

στο Γύπαρη ένα ελπιδοφόρο μήνυμα για την αγάπη του προς την Πανώρια. 

Η σκέψη του υποκινείται από εκείνα που συμβαίνουν στη φύση, για να 

καταλήξει στα προσωπικά αδιέξοδα που βασανίζουν το φίλο του. 

Προσδιορίζει το χρόνο ως σύμμαχο των συναισθημάτων του, αν και η 

δύναμή του ενισχύεται από την αργή προσμέτρησή του. Θεωρεί πως, 

παράλληλα με τη δύναμή του ακόμη και σε ανυπότακτους οργανισμούς της 

φύσης, ο χρόνος θα καταφέρει να δαμάσει και την άρνηση της Πανώριας.  

Ο Αλέξης, όμως, αποκαλύπτει στον Γύπαρη πως η αγάπη του για την 

Αθούσα και ο φόβος του για την εξέλιξή της, οδηγεί τις αισθήσεις του σε 

ακραίες θερμοκρασίες: 

 

Με την αγάπη καίγομαι κι όλος αναλαμπαίνω 

και με το φόβο τον πολύ σα χιόνι αποκρυγιαίνω 

(Πανώρια, πρ.1η, σκ.2η, στ. 199-200)  

Από την άλλη, ο Γύπαρης πιστεύει πως η ενίσχυση της ποσότητας με 

το ίδιο στοιχείο δεν επιφέρει κανένα αποτέλεσμα: 

 

Πώς ημπορεί να σβήσει 

φωτιά κανείς με τη φωτιά γη ν’ αποφρύξει βρύση 

με πλήθος αλλουνού νερού και κλάημα να λιγάνει 

καημό κιανένα, σαν το λες, πότε στον κόσμο εφανη; 

(Πανώρια, πρ.1η, σκ.2η, στ.227-230) 

Ο Ερωτόκριτος, πάλι, εξηγεί στον Πολύδωρο ότι νιώθει να 

καταλαγιάζει η εσωτερική του φωτιά, όταν παίζει και τραγουδά τον πόνο 

του: 

 

 Λέγει του: «Φίλε, εβάλθηκα τραγούδι και λαγούτο 

γλήγορα να με γιάνουσι στο λογισμόν ετούτο˙ 

σαν τραγουδήσω και να πω τον πόνο που με κρίνει, 

μου φαίνεται πως είν’ νερό και τη φωτιά μου σβήνει». 

(Ερωτόκριτος, Α 405-408) 
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Το τραγούδι αποκτά τη δύναμη του νερού, η οποία λειτουργεί 

καταπραϋντικά στον ψυχισμό του ήρωα. Ο Πολύδωρος, ωστόσο, 

συμβουλεύει τον Ερωτόκριτο να ταξιδέψει, για να αποστασιοποιηθεί από 

την κατάσταση που τον βασανίζει.130 Θεωρεί πως με το να αλλάξει 

παραστάσεις, θα ξεχαστεί. Μάλιστα, χρησιμοποιεί το υγρό στοιχείο ως μέσο 

σύστασης της ομορφιάς ενός καινούριου τόπου. Εκεί, ελπίζει πως η έξαψη 

που νιώθει για την Αρετούσα θα σβήσει, ενώ χρησιμοποιεί τα στοιχεία της 

παθολογίας του ερωτευμένου ως αντιφάρμακα: 

 

βρύσες να δής και ποταμούς, χώρες, χωριά και δάση, 

να σου φανή παράξενον ο κόσμος πώς αλλάσσει˙ 

να δής κοράσια πλιά όμορφα παρά την Αρετούσα˙ 

να δροσερέψης τον καημό, να πάψη αυτείνη η αφούσα. 

(Ερωτόκριτος, Α 1243-1246) 

Καθώς τα συναισθήματα των ηρώων βρίσκονται σε εξέγερση, οι 

παρομοιώσεις για την αναμέτρηση του νερού και τη φωτιάς αποδίδονται 

ακόμη πιο ρητά. Εξάλλου, «αναρίθμητα σχεδόν νήματα υφαίνουν ολοένα 

την ιδέα για τη σχέση της Γης με το νερό.»131 

Ο Ροδολίνος αντιλαμβάνεται τον πόθο του για την Αρετούσα σαν 

κουρασμένο από τη μάχη του με τις καιρικές εξάρσεις ποταμό, αλλά και 

ανεμπόδιστο στη ροή του. Επίσης, καταβεβλημένος από τον αγώνα του να 

μην προδώσει την εμπιστοσύνη του Τρωσίλου, παρομοιάζει τις αισθήσεις 

του με μια δυνατή φωτιά, η οποία ετοιμάζεται να εξαπλωθεί στο χώρο: 

 

σαν ποταμός χειμωνικός που αμποδισμο δεν έχει, 

αμ’ όσο πλιά σποδώνεται, πλιά θυμωμένος τρέχει, 

γη ωσά μια λάβρα αδυνατή σε σπήλιο σφαλισμένη, 

απού βροντά, δε βρίσκοντας πύλη ανοικτή, να βγαίνει 

                                                 
130 Βλ. Ερωτόριτος, Α 1233-1250 

131 Μερακλής Μιχάλης, « “Νερό φρέσκο που ξεπήδαγε από τους αιώνες”. Η χθόνια φύση 

του νερού» στο Το νερό πηγή ζωής – κίνησης – καθαρμού. Πρακτικά Επιστημονικής 

συνάντησης 12 -14 Δεκεμβρίου 1997 – Υπουργείο Πολιτισμού, Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής 

Τέχνης, Αθήνα 1999, σ.23. 
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(Ροδολίνος, πρ.1η, σκ.1η, στ.185-188) 

Η Πανώρια, επίσης, αντιστοιχεί το πρωτόγνωρα ερωτικό συναίσθημά 

της για τον Γύπαρη με μια εσωτερική φωτιά: 

 

Και τώρ’ αγνώριστες φωτιές και πάθη ακάτεχά μου 

καίσι και βασανίζουσι τη δόλια την καρδιά μου˙ 

κι ωσάν το ξύλο το χλωρό την ώραν απ’ αρχίζει 

να καίγεται συχνοκτυπά και το νερό στραγγίζει, 

τέτοιας λογής το στήθος μου κτυπά κι αναστενάζει 

και δάκρυα στάσσει εκ τη φωτιά των αμματιώ απού διάζει. 

(Πανώρια, πρ.5η, σκ.2η, στ.99-104) 

Μέχρι πρότινος ήταν απαλλαγμένη από τέτοιου είδους αισθήματα. Τώρα, 

όμως, νιώθει μια ενδότερη132 αναστάτωση. Παραλληλίζει την καρδιά της με 

το νερό, την ώρα που αρχίζει να στραγγίζει από το ένα χλωρό ξύλο, που 

καίγεται.  

Η σκέψη της Αρετούσας, από την άλλη, αποτυπώνεται με μια 

πρόταση για το σβήσιμο της φωτιάς, την οποία εκφράζει εμφατικά με 

ερώτηση: 

Και τα μπορεί τα κάρβουνα ως άφτου να τα σβήση 

παρά να πιάσει κρυό νερόν απάνω τως να χύση; 

(Ερωτόκριτος, Γ 519-520) 

Αποκαλύπτει την προσωπική της φωτιά, προσπαθώντας να θέσει σε 

εφαρμογή εκείνο που, λίγο πριν, η ίδια επισημαίνει ως λύση. Το αντίδοτο 

του νερού, όμως, εκπροσωπείται από την ομιλία της με τον Ερωτόκριτο. 

Εμμένει σ’ αυτήν, κι απ’ αυτή μόνο αισθάνεται να θεραπεύεται. Έτσι, 

αποπροσανατολίζεται από την αρχική ανάγκη της να σβήσει τη φωτιά, 

                                                 
132 Ο Α. Σαχίνης αναγνωρίζει στο έργο έναν λυρισμό, ο οποίος εκφέρεται μέσω της 

κατάθεσης των προσωπικών συναισθημάτων των ηρώων. Συγκεκριμένα, γράφει: « Οι 

λογοτεχνικές αρετές της Πανώριας είναι κυρίως λυρικές και η πρωταρχική αξία της 

βρίσκεται στη λυρική απόδοση των ερωτικών συναισθημάτων», Βλ. Α. Σαχίνης, Μελέτες 

για την Κρητική Λογοτεχνία, Ίδρυμα Κώστα και Ελένης Ουράνη, Αθήνα 1995, σ.38.  
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εφόσον το ίδιο πρόσωπο που την υποκινεί, αποτελεί συνάμα και την πηγή 

της παύσης της: 

 

Καρβουνιστιά έχω την καρδιά, νερό θε να τη σβήσω 

και το νερό στα χείλη του βρίσκω όντε του μιλήσω 

και μόνο με την εμιλιά, με δίχως να του απλώνω, 

μου φαίνεται σβήνει ο καημός ο τόσος οπού χώνω. 

(στ.521-524) 

Διαφορετική γνώμη έχει ο Πανάρετος για την ισχύ του νερού έναντι 

της φωτιάς, αφού παρουσιάζεται κατηγορηματικός στη μη 

αποτελεσματικότητα του: 

 

Νερό δεν έσβησε φωτιά ποτέ, βασίλισσά μου, 

καθώς τα λόγια τα γροικώ σβήνουσι την πρικιά μου. 

(Ερωφίλη, πρ.3η, σκ.2η, στ.151-152) 

Εκφράζει την άποψή του με τέτοια έμφαση, για να αναδείξει τη δύναμη του 

λόγου της Ερωφίλης. Στα λόγια της, μόνο, αναγνωρίζει την προσωπική του 

θεραπεία. Αυτά είναι που δροσίζουν τη φλόγα των δικών του 

συναισθημάτων. 

Εντούτοις, η σκέψη της Αθούσας για να συνεφέρει το λιπόθυμο 

Αλέξη είναι να ρίξει λίγο νερό στο πρόσωπό του: 

 

Μα κρίνω να ’ναι ζωντανός, γιατί χτυπά η καρδιά του, 

καλά και να μηδέ γροικώ να βγαίν’ η γιαναπνιά του. 

Απού τη βρύση δροσερό νερό στο πρόσωπό ντου 

θέλω να ράνω˙ στην καρδιά με καίγει το κακό ντου. 

(Πανώρια, πρ.3η, σκ.5η, στ.541-544) 

Όμως, μια αίσθηση έντονης θέρμης φαίνεται να απηχεί στην καρδιά της. 

Την ώρα που η δροσιά του νερού αναδεικνύεται ως σύμμαχος της υγείας, η 

ηρωίδα νιώθει την εσωτερική της θερμοκρασία να ανεβαίνει. 

Τέλος, εξαιτίας της φορτισμένης της ψυχοσύνθεσης, η Αρετούσα 

εκδηλώνει στη νένα την απελπισία της ως εξής: 
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Γλήγορα, νένα, βούηθησε, εύρε νερό γη χιόνι, 

να σβήσης την καρβουνιστιά, να πάψουσιν οι πόνοι˙ 

μα το δροσίζει καίγει με, το καίγει με μαργώνει 

και το γυρεύγω γιατρικό βαρίσκει και λαβώνει. 

Ο νους μου τα βουνιά κρατεί και μες στα δάση μπαίνει 

κι όντε πετά στον ουρανό, στα βάθη κατεβαίνει». 

(Ερωτόκριτος, Γ 355-358) 

Στο χωρίο αναφέρεται η δύναμη του νερού μέσα από την έννοια του 

χρόνου, ακόμη κι όταν βρίσκεται στη μορφή του χιονιού. Σε παραλήρημα, 

όμως, απαντάται ο συνδυασμός του με τη φωτιά, όταν αυτό καίει κι εκείνη 

δροσίζει. Έτσι, οι αισθήσεις εναλλάσσονται σε μια διαρκή ταλάντευση, η 

οποία διαγράφει τη μια τροχιά ανάβασης, την άλλη κατάβασης.  

Συμπερασματικά, το δίπολο133 φωτιά και νερό λειτουργεί 

συμβολιστικά ως μια συνιστώσα εκφοράς του συναισθηματικού κόσμου 

των ηρώων. Εκφράζεται υπό τη μορφή προβληματισμών, προτάσεων, αλλά 

και προτροπών. Δεν απουσιάζουν και οι αποφθεγματικοί λόγοι, η σύνθεση 

των οποίων ορίζεται ανάλογα της ισχύος που φέρει το κάθε στοιχείο.  

Κοντά στη φωτιά και το νερό συμπορεύονται οι έννοιες της 

ποσότητας και της έκτασης, της απόστασης, αλλά και του χρόνου. 

Επομένως, πλάι στη βασική ιδιότητα που φέρει, το δίπολο λειτουργεί και ως 

φορέας πρόσθετων εννοιών. 

Τέλος, ο τρόπος που αντιλαμβάνονται οι ήρωες τα δυο στοιχεία δεν 

παρουσιάζει μεγάλη απόκλιση. Κάθε άλλο, συνδιαλέγονται ενδοκειμενικά 

και διακειμενικά. Έτσι, από τις πρόσθετες πτυχές που εκφράζουν, 

συναρμολογούν μια αρτιότερη εικόνα του εξεταζόμενου μοτίβου. 

                                                 
133 Ανάγοντας τις πηγές του μοτίβου στα πετραρχικά πρότυπα, Ο Μ. Λασιθιωτάκης διαιρεί 

την αντίθεση του εξεταζόμενου δίπολου σε τρεις υποκατηγορίες, μες στις οποίες 

εμπεριέχονται επιγραμματικά ορισμένες από τις περιπτώσεις που αναλύονται στην 

παρούσα ενότητα. Βλ. Μ. Λασιθιωτάκης, «Πετραρχικά μοτίβα στον Ερωτόκριτο», ό.π., 

σ.167-169. Ο G. Morgan, πάλι, διαβάζει τις σχετικές αναφορές και ως εμβληματικές 

αναπαρατσάσεις, βλ. G. Morgan, «Τα εμβλήματα του Ερωτόκριτου» στο Ν. Μ. 

Παναγιωτάκης, Κρητική Αναγέννηση. Μελετήματα για τον Βιτσέντζο Κορνάρο, ό.π. σ.292. 



Γ. iii. Εν πλω του ψυχισμού 

Η ενότητα απαρτίζεται από τις αναφορές εκείνες, οι οποίες παρουσιάζουν 

τη συναισθηματική κατάσταση των ηρώων σε μια δράση παράλληλη με τις 

συνθήκες που παρατηρούνται στο περιβάλλον της θάλασσας. 

Η Αρετούσα παρομοιάζει την αναστατωμένη της ζωή μ’ ένα 

ακυβέρνητο καράβι, το οποίο βρίσκεται σε τρικυμία: 

 

Μπορώ να πω κ’ η ζήση μου από την ώρα εκείνη, 

οπού ’βαλα το λογισμόν, έτοιας λογής εγίνη 

ωσάν καράβι όντε βρεθή στο πέλαγος και πλέγει 

με δίχως ναύτες, μοναχό, και να πνιγεί γυρεύγει 

κι ο άνεμος κ’ η θάλασσα του ’χουν κακιά μεγάλη 

και τρέχει πάντα στον πνιμό δίχως βοήθειαν άλλη˙ 

(Ερωτόκριτος, Γ 241-246) 

Μες στο καράβι δεν υπάρχουν ναύτες˙ στη μοναχική πορεία του, μοιάζει να 

ρίχνεται προς το θάνατο, αφού η ορμή της θάλασσας και του ανέμου το 

οδηγούν σε μια επικίνδυνη πλεύση.  

 Η Αρετούσα υιοθετεί αυτή την εικόνα, προκειμένου να αποδώσει τα 

αναστατωμένα συναισθήματά της, εξαιτίας του πόθου της για τον 

Ερωτόκριτο. Ανήμπορα να μεταλλαχθούν και να γαληνέψουν, όμοια με τη 

νηνεμία αντί της τρικυμίας στη θάλασσα, κατευθύνονται προς τη μάχη των 

κυμάτων της: 

 

εδέτσι ευρίσκομαι κ’ εγώ, πλιό δε μπορώ να ζήσω 

τρέχω και πορπατώ να βρώ χαράκι, να σκορπίσω. 

(στ. 247-248) 

Ο Αρμάκιος, βλέποντας το γιό του εκθρονισμένο, εκφράζει την 

πατρική στοργή του με τα ακόλουθα λόγια:  
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Ώφου, παιδί της δυστυχιάς, σ’ εσένα κυματίζου 

τα κύματα της θάλασσας, κ’ εμένα με σκοτίζου, 

εις τα χαράκια να χαθώ, κι απείτις μ’ αποπνίξου, 

για να με φάσι τα πουλιά στον άμμο να με ρίξου. 

(Ζήνων, πρ.2η, σκ.8η, στ.395-398) 

Προηγουμένως134, ο Βασιλίσκος έχει ενημερώσει τον πατέρα του για την 

άδικη εκτόπισή του από τη θέση του συμβασιλέα, κατά διαταγήν του 

Ζήνωνος. Στους παραπάνω στίχους, ο Αρμάκιος εκπέμπει τον πόνο του για 

τη στεναχώρια του γιου του, η οποία απηχεί τόσο στον ψυχισμό του, ώστε ο 

ήρωας να εκφράζεται με απόγνωση. Νιώθει ότι τα κύματα που πλήττουν το 

γιό του, εισβάλλουν έντονα και στη δική του διάθεση. Καταστέλλουν την 

ενεργητικότητά της κι αισθάνεται να οδηγείται προς στο θάνατο. 

Οι ακόλουθοι στίχοι θέτουν σε σύγκριση το φως στη νυχτερινή 

θάλασσα, με τη σκοτεινή ψυχοσύνθεση της Αρετούσας: 

 

Κι ωσάν ο ναύτης στη χιονιά και στην πολλήν αντάρα, 

όντε τη νύκτα κυβερνά με φόβο και τρομάρα, 

πάντα του έν’ άστρο συντηρά, στη στράτα την οδεύγει, 

μ’ εκείνο σάζει τ’ άρμενα, μ’ εκείνο τιμονεύγει, 

έτσι κι αυτή στην καταχνιάν οπού ’χει τη μεγάλη, 

στου πόθου της τη σκότιση, δε συντηρά άλλα κάλλη, 

μόνον ως άστρο λαμπυρό του Ρώκριτου τη νιότη 

και μηδ’ εστράφη αλλού να δη ζιμιόν από την πρώτη. 

(Ερωτόκριτος, Β 555-562) 

Μες στο σκοτάδι της βαρυχειμωνιάς, ο ναύτης έχει ανάγκη από ένα φως. 

Εκείνο, λοιπόν, που κατευθύνει τον προσανατολισμό του ταξιδιού του είναι 

ένα αστέρι. Επίσης, ενισχύει το φόβο του από την επιβλητική ατμόσφαιρα 

της φουρτουνιασμένης θάλασσας. Αντίστοιχα, τη σκέψη της Αρετούσας 

ενθαρρύνει η ομορφιά του προσώπου του Ερωτόκριτου. Η εικόνα του 

                                                 
134 Βλ. Ζήνων πρ.2η, σκ.8η, στ. 381-388. 
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αποτελεί τη δική της έναστρη πυξίδα στην υποβλητική ατμόσφαιρα του 

ψυχισμού της. 

Διαφορετική διάσταση αποκτά το δίπολο του φωτός και του 

σκοταδιού στους στίχους που έπονται: 

 

Σ’ ένα χιονάτο κι όμορφο λιμιώνα η ψυχή μου 

ράσσει τη νύκτα με χαρά και μ’ αναγάλλιασή μου, 

και την ημέρα σφαλικτή την όμορφή ντου αγκάλη 

κρατεί, κι εις άγρια κύματα μ’ αποζιγώνει πάλι˙ 

γλυκότατην ανάπαψη μου φέρνει το σκοτίδι, 

και κρίση και τυράννηση πάλι το φως μου δίδει˙ 

μέσα στο φως τυφλώνομαι και χάνω την οδό μου, 

και το σκοτάδι έχω φως καθάριο κι οδηγό μου. 

(Στάθης, πρ.1η, σκ.8η, στ.303-310) 

Αν και το δίπολο εμπλέκεται κι εδώ με τις εκφάνσεις της θάλασσας, 

ο Πάμφιλος ανακουφίζεται από τη νυχτερινή απουσία φωτός, ενώ 

βασανίζεται από τη λάμψη της ημέρας. Επομένως, σε αντίθεση με το φως 

που καθοδηγεί το ναύτη στη φουρτουνιασμένη θάλασσα και κατ’ επέκταση 

την ελπίδα της Αρετούσας, ο Πάμφιλος φαίνεται να προσανατολίζεται 

καλύτερα στο σκοτάδι. Τα λόγια του υποκινούνται από το παράπονο που 

νιώθει, επειδή η Φαίδρα, την οποία αγαπά, τον δέχεται μόνο τη νύχτα, ενώ 

τη μέρα τον απομακρύνει από κοντά της. Βρίσκει την αντιστοιχία του 

προσώπου της στο πέλαγος, που, επίσης, του επιτρέπει την είσοδο μόνο τη 

νύχτα. Αντίθετα, τη μέρα δεν είναι γαλήνιο, αλλά τον διώχνει, 

προτάσσοντάς του τα άγρια κύματα. Συνεπώς, «θα μπορούσαμε να πούμε 

ότι το θαλάσσιο ποιητικό τοπίο ανασύρει την ποιητική του αλήθεια μέσα 

από ένα συνεχές παιχνίδι απόκρυψης και αποκάλυψης, με το φέγγος των 

τόπων να φανερώνει υποδηλώνοντας τα συμβολικά νήματα που 

συνυφαίνουν την ποιητική του απόδοση».135 

                                                 
135 Δ. Αναγνωστοπούλου, «Το νησί και η θάλασσα ως πολύσημοι ποιητικοί τόποι και ως 

παραστάσεις του ασυνειδήτου σε κείμενα Ελλήνων υπερρεαλιστών» στο Η Ελλάδα των 

νησιών από τη Φραγκοκρατία ως σήμερα, τόμος Α’, Οι μαρτυρίες των λογοτεχνικών 

κειμένων, ό.π., σ.447. 
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Κι ως όνειρο μου φαίνεται γλυκύ, κι απείς ξυπνήσω 

χάνω την τόση μου χαρά κι έχω καημό περίσσο. 

(στ.314-314) 

Η ευτοπία της θαλασσογραφίας απαντάται στην ειδυλλιακή της όψη, 

η οποία αγγίζει την ονειρική διάσταση. Ο ήρωας νιώθει πως η αγάπη του 

είναι ένα κάλεσμα νυχτερινού ονείρου και φοβάται, μήπως το πρωί χαθεί. Ο 

Πάμφιλος, λοιπόν, βρίσκεται σε μια εγρήγορση, εξαιτίας της απότομης 

μετάβασης που βιώνει από τη νύχτα στο ξημέρωμα. 

Παρομοίως, η Ερωφίλη εκφράζει την πεποίθησή της για τη διαρκή 

μεταβλητότητα της ανθρώπινης διάθεσης. Αναγνωρίζει τη χαρά ως 

συνοδοιπόρο της λύπης και, μεταφέροντας την άποψη αυτή στο προσωπικό 

της βίωμα, λέει: 

 

Για κείνο βλέπω τη χαρά κ’ εγώ την εδική μου 

πως θα γυρίσει σ’ άμετρη πρίκα και παιδωμή μου, 

και στέκομαι τρεμάμενη σα να ’χα να περάσω 

μια θυμωμένη θάλασσα γη άγριο κανένα κιανένα δάσο. 

(Ερωφίλη, πρ.3η, σκ.1η, στ.5-8) 

Ανησυχεί, μήπως η χαρά της σύντομα μετατραπεί σε στεναχώρια. 

Εκδηλώνει την αναστάτωσή της με το φόβο που δημιουργεί το δύσβατο 

πέρασμα ενός τρομακτικού δάσους ή η επικίνδυνη πλεύση σε μια 

τρικυμισμένη θάλασσα. Η όψη της φύσης ταιριάζει απόλυτα με τη διάθεση 

της ηρωίδας. Διότι, η θάλασσα και το δάσος είναι τόποι αναψυχής, αλλά και 

τόποι του άγνωστου και του μυστηριώδους. Εκείνη, όμως, προβάλλει την 

επίφοβη πλευρά τους, ώστε να ταιριάζει με τη διάθεσή της. 

Φοβισμένη κάνει την πρώτη της εμφάνιση στη σκηνή και η Φαίδρα. Η 

ηρωίδα του Στάθη μονολογεί, σκεπτόμενη τη συναισθηματική φόρτιση που 

της δημιουργεί η αγάπη της για τον Χρύσιππο: 

 

Καθώς στα περιγιάλια της πρώτας γρικάς κι αρχίζει 

και ταραχής η θάλασσα μαντάτο μουρμουρίζει, 

και με την ώρα μάχεται και μ’ αφρισμένη χέρα 
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ράσσει να κάμη πόλεμο στο πρόσωπο του αέρα, 

κι αποδεκεί με μάνιτα και ταραχή μεγάλη 

τρέχει και δέρνει αδιάκριτα της γης το περιγιάλι, 

τέτοιας λογής ερχίσασι οι λογισμοί κι εμένα 

και ταραχής σαλεύουσι κύματα θυμωμένα. 

(Στάθης, πρ.2η, σκ.1η, στ.1-8) 

Πρωτίστως, αποδίδει την προετοιμασία της θαλασσοταραχής, διεγείροντας 

την αίσθηση της ακοής. Αισθάνεται πως η αναστάτωση που συμβαίνει στη 

θάλασσα, καθώς φυσούν ενάντιοι άνεμοι, μοιάζει με τη δική της ταραγμένη 

σκέψη. Οι ανησυχίες της την κατακλύζουν με την ίδια μανία που τα 

τρικυμισμένα κύματα βγάζουν τα θαλασσόνερα στην ακτή.  

Στη συνέχεια, συμμερίζεται απόλυτα την εσωτερική διέγερση, όπως 

την προσδιόριζε, προηγουμένως, η Ερωφίλη.136 Βλέπει, λοιπόν, τα 

συναισθήματά της να την οδηγούν στο επικίνδυνο διάβα του δάσους και της 

θάλασσας, αποκαλύπτοντας την αναμέτρησή τους με το άγνωστο. Έτσι, 

εκφράζει ένα «σύνολο από μεταφορικές εικόνες απ’ το δάσος και τη 

θάλασσα, τους δυο ιερούς κόσμους της υπαίθριας ζωής».137 

 

κι ως να ’μου εις θάλασσα βαθιά γη σ’ αγριεμένο δάσο 

χωρίς κιανένα αντίδικο φοβούμαι και τρομάσσω. 

(στ.11-12) 

Η Αρετούσα, πάλι, βυθομετρά τις πλεύσεις της αγάπης της όμοια μ’ 

εκείνες της θάλασσας: 

 

Μα ας είναι, νένα, θαρρετή και μ’ όλο που η αγάπη 

μ’ έβαλε σε βαθιά νερά κι ο νούς μου επαρατράπη, 

                                                 
136 Η ομοιότητα των στίχων ανάμεσα στα δυο έργα αναφέρεται στο κεφάλαιο 5 («O 

Στάθης και τα έργα του Χορτάτση») της εισαγωγής του Στάθη. Βλ. Στάθης, ό.π., σ.38. 

137 Α. Σολομός, Το Κρητικό θέατρο. Από τη φιλολογία στη σκηνή, Κέδρος, Αθήνα 1998, σ.156. 
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ποτέ δε θέλεις δει σ’ εμέ πράμ’ άπρεπο κιανένα 

κι ας καίγουνται τα μέλη μου κι ας είν’ τυραννισμένα˙ 

(Ερωτόκριτος, Α 1675-1678) 

Αναγνωρίζει τους κινδύνους που ενέχει ο έρωτάς της για τον Ερωτόκριτο, 

αντιστοιχώντας τους μ’ εκείνους του βάθους της θάλασσας. Άλλωστε, η 

παρουσία θαλασσινών μεταφορών και μετωνυμιών στο λογοτεχνικό 

κείμενο υπονοούν το μητρικό σώμα που, στη συνέχεια, επισκιάζεται από το 

γυναικείο, εν γένει. Τελικά, μεταφέρεται ένα σύμβολο ερωτισμού.138 

Ο Πανάρετος αναπαριστά την ομορφιά της Ερωφίλης με την εικόνα 

μιας γαληνεμένης θάλασσας:  

 

Σ’ τούτα τα λόγια συντηρώ δυο τρεις φορές κι αλλάσει 

το πρόσωπό τση τ’ όμορφο, κι αν είδες το θαλάσσι  

το πώς κτυπά καμιά φορά κάτω στο περιγιάλι, 

όντα ’ναι δίχως ταραχή και δίχως πείραξη άλλη, 

τέτοιας λογής το στήθος τση το μοσκομυρισμένο 

δυο τρεις φορές εκτύπησε του πόθου πληγωμένο. 

(Ερωφίλη, πρ.1η, σκ.2η, στ.319-324) 

Ανακαλεί στη μνήμη του τη συζήτησή του με την Ερωφίλη, όταν της 

εξέφρασε την επιθυμία του να συμμετέχει στη γκιόστρα, ζητώντας τη 

σύμφωνη γνώμη της. Ενώ «περιγράφει την τρικυμία των αισθημάτων 

του»139, αισθάνεται πως η αγαπημένη του είχε στην όψη της την ομορφιά 

μιας θάλασσας˙ στη νηνεμία της απηχούσε μια ήρεμη δύναμη, 

εκφράζοντας υπόκωφα τον πόθο της για’ κείνον.  

Ανακεφαλαιώνοντας, η θάλασσα λειτουργεί σαν κοινός 

παρονομαστής για την ανάδειξη της ψυχικής διάθεσης των ηρώων. Την 

προσλαμβάνουν με τέτοια αφομοιωτική δύναμη, ώστε να εκφράζουν τα 

συναισθήματά τους σχεδόν ως θαλασσοβίωτα. Στο περιβάλλον της 

ανακαλύπτουν ένα παρήγορο καταφύγιο και στις αντανακλάσεις της 

                                                 
138 Θ. Τζούλης, Ψυχανάλυση και λογοτεχνία, Οδυσσέας, Αθήνα 1993, σ.291. 

139 Β. Πούχνερ, Ανθολογία Νεοελληνικής δραματουργίας. Από την Κρητική Αναγέννηση ως 

την Επανάσταση του 1821, τόμ. Α, ΜΙΕΤ, Αθήνα 2006, σ.52.  
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αναγνωρίζουν τους προσωπικούς τους αντικατοπτρισμούς. Στη νηνεμία της 

εντάσσουν τις γαληνεμένες σκέψεις τους, ενώ στους παφλασμούς των 

κυμάτων της μεταφέρουν τις αναταράξεις του νου τους. Από το βάθος της 

αναδύεται ο κίνδυνος που αισθάνονται, εξαιτίας των δυσμενών συνθηκών 

που πλήττουν τις σχέσεις τους.  

Η στάθμη της θάλασσας, λοιπόν, αναπαρίσταται κατ’ αντιστοιχία με 

τις παλινδρομικές, αθέατες ή μη, κινήσεις της ψυχογραφίας των ηρώων. Σ’ 

εκείνη αναπτύσσουν τις υπαρξιακές αναζητήσεις τους, τις προσωπικές 

εμβαθύνσεις κι ενδοσκοπήσεις τους. Έτσι, αποδεικνύουν τη 

βαθιά προσχώρηση του περιβάλλοντός της στον ψυχισμό τους. 

 Τέλος, από τη θάλασσα προβάλλεται και το φως που, νυχτερινό ή 

μη, κατευθύνει την πορεία για την πλεύση των ερώτων τους. Έτσι, 

λειτουργεί σα μια πυξίδα, η οποία συμβάλλει στον προσανατολισμό των 

ψυχικών ροπών τους. 



Γ. iv. Συναισθήματα και ύδατα 

Την τελευταία ενότητα συστήνουν οι αναφορές που παραλληλίζουν το 

συναισθηματικό κόσμο των ηρώων με τις ιδιότητες του υγρού στοιχείου. Η 

διαφορά του κεφαλαίου από το προηγούμενο έγκειται στο ότι περιλαμβάνει 

περιπτώσεις του υγρού στοιχείου, ευρύτερα, αντί της θάλασσας, που 

πρωταγωνιστεί σ’ εκείνη. 

Ο Πανάρετος, θέλοντας να περιγράψει την άνθιση των 

συναισθημάτων του για την Ερωφίλη, απευθύνεται στον Καρπόφορο ως 

εξής: 

 

 Καθώς εις τ’ άνυδρο δεντρό τα φυλλαράκια αρχίζου 

να πυκνοπρασινίζουσι και να μοσκομυρίζου, 

κι αθούς να κάνου και καρπούς και ρίζες, να πληθαίνου, 

σαν το ποτίσει το νερό, τέτοιας λογής τ’ αζάπη 

στο λογισμό μου αρχίνισε κ’ εμέναν η αγάπη, 

γροικώντας τέτοια ευγενικά λόγια, να ξεφουντωνει 

κ’ εις την καρδιά μου το ζιμιό πλιότερα να ριζώνει. 

(Ερωφίλη, πρ.1η, σκ.2η, στ.343-350) 

Ο ήρωας παρατηρεί πως με το νερό δεν επιτυγχάνεται απλώς η αποστροφή 

του μαρασμού στη φύση, αλλά και στα συναισθήματα. Αναφέρει πως η δική 

του αγάπη εξελίχθηκε από την ευγένεια και τη θέρμη του λόγου της 

Ερωφίλης. Αυτές οι χάρες λειτούργησαν τόσο ευεργετικά στον ψυχισμό του, 

όσο συνεισφέρουν οι πηγές της φύσης στην ανάπτυξη των καρπών της. Από 

τη σκιαγράφηση της παραπάνω αναφοράς προβάλλεται και μια εικόνα 

πολυσημίας: οπτική, οσφρητική, αλλά και ακουστική. 

Ο Γύπαρης, επίσης, για τη δίχως ανταπόκριση αγάπη του προς την 

Πανώρια, αναφέρει: 
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Μα γιάντα τρέμ’ η χέρα μου; Γιάντα χτυπά η καρδιά μου; 

Γιάντα σα βρύσες τρέχουσι τα μάτια τα δικά μου; 

(Πανώρια, πρ.2η, σκ.6η, στ.465-466) 

Τα λόγια του εκφράζουν τον βεβαρημένο ψυχισμό του, απόρροια του οποίου 

είναι οι παραπάνω ψυχοσωματικές αντιδράσεις. Αισθάνεται να τρέμει, ενώ 

τα δάκρυά του κυλούν με τέτοια συχνότητα, που του θυμίζουν τη ροή μιας 

βρύσης.  

Ο Ζήνων, πάλι, εκφράζει την ευχαρίστηση που νιώθει για τον 

Λογγίνο, ο οποίος φροντίζει να φέρει εις πέρας τις διαταγές του, ως εξής: 

 

Σαν κρύο νερό δροσίζει με σήμερο η εμιλιά σου˙140 

(Ζήνων, πρ.3η, σκ.3η, στ.44) 

Η βοσκοπούλα, πάντως, αντιλαμβάνεται το νερό ως γιατρικό. 

Σπεύδει, λοιπόν, να ρίξει στο πρόσωπο του βοσκού, για να τον συνεφέρει.141 

Επιμένει στη χρήση του, ώσπου ο ζαλισμένος νέος να συνέλθει. Διόλου 

άδικα, όμως, όπως αναγνωρίζει ο βοσκός, που νιώθει να συνέρχεται: 

 

Το πρόσωπό μου ξαναραίνει πάλι, 

ωγιά να με συφέρει από τη ζάλη. 

Με το νερόν εκείνο μου φανίστη 

το πώς ο λόγισμός μου εξεζαλίστη 

(Βοσκοπούλα, στ.41-44) 

Η Πανώρια αναζητά τη βρύση ως έναν τόπο αναψυχής. Εκτός από 

την ικανοποίηση της δίψας, της κοντά στη βρύση αισθάνεται να 

ξεκουράζεται:  

 

Ίρδωσα κι εξεκάψωσα και θα πλυθώ στη βρύση 

και κρύο νερό στο ύστερο να πιω να με δροσίσει. 

                                                 
140 Ως λαϊκό αντιλαμβάνεται το δίστιχο ο Μπουμπουλίδης. Βλ. Μπουμπουλίδης Φ., «Λαικά 

στοιχεία εν τω “Ζήνωνι», ό.π., σ.137, υποσημ.15. 

141 Βλ. Βοσκοπούλα, στ.37-40. 
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Ίχιτας εδροσίστηκα! Κοιτούμαι ν’ ακουμπήσω 

να κοιμηθώ, τα μέλη μου λιγάκι να δροσίσω. 

Ο χτύπος του νερού ετουνού θέλει μ’ αποκοιμίσει 

και η Αθούσα, σαν ερθεί και βρει με, ας με ξυπνήσει. 

(Πανώρια, πρ.2η, σκ.3η, στ.141-146) 

«Εκεί δίπλα παίζει η ορχήστρα των ήσυχων θορύβων του νερού»142, ο ήχος 

του οποίου προσδοκά να την αποκοιμίσει.  

Η Φροσύνη μιλάει στη βασίλισσά της για τις έννοιες της ευγένειας, 

της φρονιμάδας και της τιμιότητας: 

 

Και λέγει τση : «Παιδάκι μου, ίντα ’ναι τα δηγάσαι; 

Δεν είσαι η Αρετούσα πλιό, άλλη λογιάζω να ’σαι! 

Και που ’ναι η φρονιμάδα σου που σε θαυμάζουντα όλοι 

κ’ ήσουνε βρύση τσ’ ευγενειάς και τση τιμής περβόλι; 

(Ερωτόκριτος, Α 671-674) 

Η Αρετούσα είναι γοητευμένη από τα μουσικά καλέσματα του νυχτερινού 

τραγουδιστή κι έχει εκφράσει την επιθυμία της να τον γνωρίσει. Πιστεύει 

πως πρόκειται για έναν αξιόλογο νέο, τον οποίο λαχταρά να συναντήσει.143 

Η Φροσύνη, όμως, θέλει να επαναφέρει τη νεαρή στη σύνεση των σκέψεών 

της. Έτσι, αντιστοιχεί την ευγένεια της ιδιοσυγκρασίας της με τη ροή μιας 

βρύσης. Θεωρεί πως το ήσυχο προφίλ της αποσπά το θαυμασμό όλων, ενώ 

η ηθική διάσταση του χαρακτήρα της είναι τόση, που λαμβάνει την έκταση 

ενός περιβολιού. Επομένως, επιθυμεί να προτάξει το μέγεθος των 

πλεονεκτημάτων της, για το οποίο αμφιταλαντεύεται αν επικρατεί στο 

παρόν χρονικό διάστημα.  

Η αναφορά της Φροσύνης σε βρύση, περιβόλι και από κοινού 

θαυμασμό αξιών επανεντοπίζεται: 

 

                                                 
142 F. Braudel, (G. Duby, R. Arnaldez, M. Aymard, J. Gaudemet, P. Solinas), Η Μεσόγειος. 

Άνθρωποι και πολιτισμική κληρονομιά, μετάφραση Κ. Αντύπας, Αλεξάνδρεια, Αθήνα 1990, 

σ.156. 

143 Βλ. Ερωτόκριτος, Α 647-664. 
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«Κερά μου, δε θωρείς κ’ εσύ τα κάλλη του τα πλούσα; 

Στράφου κ’ εσύ και ξάνοιξε όπου θωρούσιν όλοι, 

να δης τη βρύση τσ’ ομορφιάς, πλουσότητας περβόλι! 

(Ερωτόκριτος, Β 440-442) 

Οι εν λόγω χάρες προσδιορίζουν την ομορφιά και τα πλούτη του γιου του 

Ρήγα του Βυζαντίου, υποψήφιου γαμπρού για τη βασίλισσα. Η Φροσύνη 

αναδεικνύει αυτές τις αξίες, για να της επισημάνει τις αρετές του. 

Επανέρχεται, λοιπόν, στις προαναφερθείσες μεταφορές, οι οποίες και πάλι 

εκφέρονται μέσα από πλεονάζουσες πτυχές: της αποδοχής εκ μέρους του 

πλήθους, της ροής του νερού και της διαρκούς καρποφορίας ενός 

περιβολιού. 

Η Αρετούσα ανακαλεί στη μνήμη της τις χάρες που απολάμβανε σαν 

πλούσιο μοναχοπαίδι.144 Προηγουμένως145, μιλά για την παροδικότητα που 

χαρακτηρίζει τις ανθρώπινες συνθήκες, ώστε, εν τέλει, αποφαίνεται: 

 

Κι εκείνη η βρύση π’ όλπιζα να πιώ, να με δροσίσει 

έγινε ποταμός θολός και πλιό δεν είναι βρύση˙ 

κ’ έχει νερά φαρμακερά, κύματα του θανάτου, 

βράζου, όχι να δροσίζουσι, σήμερο τα νερά του. 

(Ερωτόκριτος, Δ 633-636.) 

Η διαύγεια που προσδιόριζε τη ζωή της τώρα εκπροσωπείται από τα θολά 

νερά που, αντί να την ευχαριστούν, τη γεμίζουν φόβο. Διότι, αυτά τα νερά 

έχουν γίνει επικίνδυνα και την σπρώχνουν προς το θάνατο. Ο εγκλεισμός 

της στη φυλακή σήμαινε και το τέλος των παρελθουσών αυτών 

απολαύσεων. 

Για την περιγραφή των συναισθημάτων των ηρώων μετέχουν και 

αναφορές στα νερά των ποταμών. Πρωτίστως, όμως, γίνεται λόγος για τους 

αθέατους κινδύνους, στους οποίους νιώθουν να παρασύρονται από αυτά. Οι 

δυο αναφορές που ακολουθούν ενέχουν έναν τόνο διδακτισμού, όπου 

                                                 
144 Βλ. Ερωτόκριτος, Δ 623-632. 

145 Βλ. Ερωτόκριτος, Δ 601-622. 
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υπάρχει ο φόβος και η απειλή που αποπνέει ένας ποταμός. Η πρώτη 

προέρχεται από την Ερωφίλη: 

 

κ’ εκεί που τρέχου οι ποταμοί με δίχως να κτυπούσι, 

με φόβο μεγαλύτερο πρέπει να τσι περνούσι. 

(Ερωφίλη, πρ.4η, σκ.2η, στ.111-112) 

Ο σύμβουλος του βασιλιά αναλογίζεται τα όσα συνέβησαν στο 

παλάτι, απευθύνοντας το παραπάνω ρητό. Παρατηρεί ότι στην ομορφιά της 

φύσης ελλοχεύουν επικίνδυνες πτυχές. Χάρη σ’ αυτές, κάνει λόγο για την 

αθόρυβη ροή ενός ποταμού, αντιστοιχώντας σε αυτόν το μυστικό δεσμό της 

Ερωφίλης με τον Πανάρετο. Διότι, η σχέση τους εξελίχθηκε φυσικά, όπως η 

αβίαστη ροή ενός ποταμού.  

Η δεύτερη αναφορά προέρχεται από την Αθούσα. Με έκδηλη τη 

απορία της για την ερωτική εξομολόγηση του Αλέξη, αντιλαμβάνεται τον 

πόθο του σαν τα τρεχούμενα νερά ενός ποταμού: 

 

Καλά τα λεν κι όντα θωρεί τον ποταμό πως τρέχει 

κιανείς σιγά, όσο μπορεί πρέπει απ’ αυτόν ν’ απέχει 

(Πανώρια, πρ.3η, σκ.5η, στ.599-600) 

Εφόσον η ηρωίδα αδιαφορεί για τα συναισθήματα του Αλέξη, αναφέρει πως 

στη θέαση ενός τέτοιου ποταμού πρέπει κανείς να απομακρύνεται το 

συντομότερο δυνατό. 

Ο Ερωτόκριτος, από την άλλη, στην προσπάθειά του να κερδίσει την 

Αρετούσα, είναι σα να αναλαμβάνει το ρόλο ενός οδοιπόρου, του οποίου το 

δρόμο διακόπτει ένα ποτάμι: 

 

Ήμοιασεν ο Ρωτόκριτος κεινού του στρατολάτη 

που ’λαχε εις ποταμιά θολή κ’ είναι νερό γεμάτη 

κι ως τήνε δη φοβάται τη, δειλιά να την περάση, 

μα βιάζεται κι αποκοτά να μπή, να δικιμάση˙ 

κι αγάλια-αγάλια πορπατεί, ζάλο και ζάλο κάνει, 

να δη το βάθος του νερού, βέργα κρατεί και βάνει˙ 

πάντα τση βέργας ακλουθά κ’ εκείνη τιμονεύγει, 
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την πλιάν ανάβαθη μερά και πλιά ’φκολη γυρεύεγει 

κι απείτις δη και καλοδή και λίγο βάθος έχει, 

περνά, ξαναπερνά τηνε και φόβο πλιό δεν έχει. 

(Ερωτόκριτος, Α 2123-2132) 

Ο οδοιπόρος πρέπει να περάσει το ποτάμι, ώστε να συνεχίσει το δρόμο του. 

Όμως, η εξάλειψη του φόβου του επιτυγχάνεται βαθμιαία. Οι αργές και 

επίμονες κινήσεις τού προσφέρουν μια εξοικείωση, την οποία οφείλει να 

διαχειριστεί με προσοχή.146  

Ο Ερωτόκριτος νιώθει αμήχανα απέναντι στην Αρετούσα, επειδή 

ξέρει ότι γνωρίζει147 πως αυτός είναι ο νυχτερινός τραγουδιστής. Ανησυχεί, 

λοιπόν, για τις προθέσεις της και για τον τρόπο που θα τον αντιμετωπίσει. 

Εντούτοις, οι συχνές επισκέψεις του στο παλάτι και η υπομονή του, τον 

βοηθούν να ανακτήσει το θάρρος του και να μη φοβάται: 

 

Έτσι αυτεινού τα μέλη του ετρέμαν κ’ εδειλιούσα 

την πρώτην οπού στράφηκε κ’ είδε την Αρετούσα˙ 

κι αγάλια-αγάλια αρχίνισεν αποκοτιά να παίρνη, 

να σιχνοπηαίνη στου ρηγός και να σπουδογιαγέρνη˙ 

                                                 
146 Ο G. Morgan ανάγει αισθητικά την παραπάνω αναφορά. Αναπαριστά το “στρατολάτη 

που με τη βέργα του μετρά το βάθος ενός ποταμού που θέλει να περάσει” σε έμβλημα. Βλ. 

G. Morgan, «Τα εμβλήματα του Ερωτόκριτου», ό.π., σ.294-296.  

147 Ο Ερωτόκριτος, πριν φύγει για το ταξίδι του, εμπιστεύτηκε στη μητέρα του το κλειδί 

από την κάμαρά του. Την παρακάλεσε να μην την ανοίξει, ούτε να το δώσει σε κάποιον, κι 

εκείνη του υποσχέθηκε για την ασφάλεια του κλειδιού (Α 1297-1306). Η Αρετούσα, από την 

άλλη, επισκέφτηκε το σπίτι τους για να δει τον άρρωστο πατέρα του Ερωτόκριτου. Η 

σύζυγός του, όμως, θέλοντας να ευχαριστήσει την Αρετούσα, που περιπλανιόταν στον 

αυλόγυρό τους, την ξενάγησε και στο δωμάτιο του γιου της. Η βασίλισσα εντυπωσιάστηκε 

από την ομορφιά του δωματίου, κι ακόμη περισσότερο όταν, ανοίγοντας το αρμάρι του 

Ερωτοκρίτου, βρήκε τους στίχους των τραγουδιών που άκουγε τη νύχτα και μια ζωγραφιά, 

στην οποία απεικονιζόταν η ίδια. Αναστατωμένη, πήρε μαζί της αυτά τα τεκμήρια αγάπης. 

Έτσι, ανακάλυψε το πρόσωπο που της γέννησε το νυχτερινό πόθο. Βλ. Ερωτόκριτος, Α 

1400-1560.  
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και δικιμάζοντας κι αυτός το βάθος των κυμάτω, 

ηύρεν ανάβαθα νερά και πλιό δεν εφοβάτο. 

(στ. 2133-2138) 

Ο Ερωτόκριτος πραγματοποιεί μια υπέρβαση, στην προσπάθειά του να 

διεκδικήσει την Αρετούσα. Παρομοίως, ούτε ο στρατολάτης εγκαταλείπει 

την προσπάθειά του. Ενώ τρομάζει από τον ποταμό, καταφέρνει να τον 

προσπεράσει και να ξεπεράσει το φόβο που του προκαλούσε. 

Ο Πανάρετος αντιστοιχεί τη λαχτάρα του να συναντήσει την 

Ερωφίλη με το μοτίβο ενός κουρασμένου από το τρέξιμο ελαφιού, που 

καταφέρει να φτάσει σ’ ένα ποτάμι και να πιει νερό: 

 

Κι ωσάν το διψασμένο 

λάφι γλακά στον ποταμό, πλήσα πεθυμισμένο 

να πιεί νερό να δροσιστεί, τέτοιας λογής κερά μου, 

για να σε δούσι ετρέχασι τ’ αμμάτια τα δικά μου, 

να μου ζυγώξεις τση καρδιάς το βάρος το περίσσο 

κι αποδεπά πασίχαρος περίσσα να γυρίσω. 

(Ερωφίλη, πρ.3η, σκ.2η, στ.83-88) 

Όταν οι δυο νέοι συναντιούνται, ο Πανάρετος αισθάνεται μια ευχαρίστηση 

ανάλογη με την ικανοποίηση που νιώθει το διψασμένο ελάφι τη στιγμή που 

πίνει νερό. Επίσης, σ’ αυτή τη δράση του ζώου αναγνωρίζει και τον 

παραλληλισμό των δακρύων του. Βέβαια, η ανακούφιση της δικής του δίψας 

εκπροσωπείται από την παρουσία της Ερωφίλης.  

Πέραν, όμως, από τον Πανάρετο, η αντιστοιχία των δακρύων με την 

εικόνα ενός ποταμού απαντάται πολλαπλώς κι από άλλους ήρωες. Για 

παράδειγμα, η συγκίνηση που νιώθει ο Ερωτόκριτος, όταν η Αρετούσα του 

δίνει το δαχτυλίδι ως σύμβολο του δεσμού τους, εκφράζεται ως εξής: 

 

Τη χέρα εκράτειεν εις τ’ αλλού, όση ώρα τα μιλούσα, 

και ποταμό τα μάτια τως και βρύσην εκινούσα. 

(Ερωτόκριτος, Γ 1483-1484) 
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Τα λόγια αγάπης που του απευθύνει148, αναζωπυρώνουν την ελπίδα του για 

την πίστη της σ’ εκείνον, ωθώντας τον σ’ ένα ξέσπασμα δακρύων. 

Παρόμοια εκδηλώνεται και όταν ο Πολύδωρος τον πληροφορεί για τη 

φυλάκιση της Αρετούσας. Ο ερωτευμένος νέος, συντετριμμένος149 στο 

άκουσμα αυτής της είδησης, αδυνατεί να συγκρατήσει τα δάκριά του: 

 

Ετρέχασι τα μάτια του, ποτάμιν εκινούσα 

θωρώντας σ’ ίντα βάσανα βρίσκετ’ η Αρετούσα 

(Ερωτόκριτος, Δ 809-810) 

Αλλά κι η Αρετούσα ξεσπά σε ποταμό δακρίων. Εντούτοις, αυτά τα 

δάκριά της είναι από χαρά, τη στιγμή που αναγνωρίζει150 τον Ερωτόκτιτο: 

 

Τα μάτια τση από τη χαρά ποτάμια εκατεβάζα 

και με τα δάκρυα, που’ βγανε την πρώτη δεν εμοιάζα. 

(Ερωτόκριτος, Ε 1103-1104)  

Eπίσης, στο Ροδολίνο, η υπηρέτρια της Αρετούσας, Ελίσα, καθώς 

διηγείται τις τελευταίες στιγμές της βασίλισσάς της, αναφέρει: 

 

Κι εκείνος με τα δάκρυα του που ετρέχα ωσάν ποτάμι 

το πρόσωπό του εσίμωσε στο πρόσωπό τση αντάμι 

κ’ εδώκα τα ύστερα φιλιά με λόγια να πονέσει 

πασ’ άπονος, που εκάμασιν όλους εκεί να κλαίσι. 

(Ροδολίνος, πρ.5η, σκ.2η, στ.263-266) 

Μιλά για τις κινήσεις του Ροδολίνου λίγο πριν ξεψυχήσει η αγαπημένη του: 

πλησιάζει το πρόσωπό της, ενώ από το δικό του τα δάκρια τρέχουν σαν 

ποτάμι. Από το χωρίο διαχέεται έντονος λυρισμός, που μπορεί να 

                                                 
148 Βλ. Ερωτόκριτος Γ 1467-1482. 

149 Χίλιες φορές και πλιότερες την ώρα αναστενάζει (…) 

λόγια πολλά λυπητερά λέγει την ώρα κείνη 

κ’ εις την καρδιάν εσφάγηκε στ’ άδικον οπού εγίνη˙, Ερωτόκριτος, Γ 808, 811-812. 

150 Βλ. Ερωτόκριτος Ε 1099-1102. 
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προκαλέσει δάκρια ακόμη και στους πιο σκληρούς ανθρώπους, όπως 

αναφέρει η Ελίσα. 

Η ορμή του πόθου του Αλέξη παρομοιάζεται μ’ έναν κουρασμένο 

από το χειμώνα και συνάμα φουσκωμένο στη στάθμη του ποταμό.151 Στην 

ταλαιπωρία από την ακατάπαυτη ροή του, ο ήρωας αναγνωρίζει τον 

καταβεβλημένο από τον έρωτα ψυχισμό του. Όμως, ούτε ο ποταμός, ούτε ο 

πόθος εμποδίζονται στις εκδηλώσεις τους. Ο μεν ξεχύνεται και, στο 

πέρασμά του, παρασύρει στοιχεία της φύσης, ο δε επισκιάζει κάθε 

εγκράτεια στην εκδήλωση του πάθους του ήρωα: 

 

Ως ποταμός χειμωνικός θολός όντα φουσκώσει 

κι εις το καυκί ντου δε χωρεί κι όξω ’ς τσι κάμπους δώσει 

κι α βρει κουράδια, παίρνει τα, δέντρα τα ξεριζώνει, 

χαλά τα χειλοπόταμα, βουνιά ξεθεμελιώνει 

κι απ’ άθρωπο στολαρισμό μηδεποσώς δεν έχει, 

αμ’ όσο πλιά ’μποδίζεται, πλιά θυμωμένος τρέχει, 

(Πανώρια, πρ.3η, σκ.4η, στ.399-404) 

Παρά τις αντιξοότητες που αντιμετωπίζει από της άρνηση της Αθούσας, η 

αγάπη του για ’κείνη ξεπερνά τον εγωισμό και την περηφάνια του. Έτσι, 

της αποκαλύπτει συνεχώς το μέγεθος των συναισθημάτων: 

 

τέτοιας λογής την σήμερο τον πόθο φουσκωμένο 

βαστώ στη δόλια μου καρδιά απού ποσώς χωσμένο 

δεν ημπορώ να τον κρατώ, γιατί τση ντήρησής μου 

τσι πόρτες εκατάπασε κι έριξε της ντροπής μου˙ 

(στ.405-408) 

Οι αναφορές που διάρθρωσαν την ενότητα αποκαλύπτουν τη συχνή 

παρουσία του υγρού στοιχείου στις σκέψεις των ηρώων. Από τη ροή μιας 

                                                 
151 Για την παρόμοια εκφορά της φράσης «ποταμός χειμωνικός» και «χειμωνικό ποτάμι», 

όπως απαντάται αλλού, βλ. Κ. Πηδώνια, «Παρατηρήσεις σε Κρητικά και άλλα κείμενα. Α. 

Γνωριμία του Κορνάρου με τα έργα του Χορτάτση.», Κρητικά Χρονικά, 24 (1972), σ.282-283. 
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βρύσης και τα νερά ενός ποταμού προβάλλονται μεταφορικά διάφορες 

έννοιες, γνωρίσματα ανθρώπινων συμπεριφορών, αλλά και διδαχές. 

Καθώς τα θολά νερά οδεύουν προς την καθαρότητά τους, 

παρασύρουν και τους ήρωες στη διαύγεια της εσωτερικής τους υπόστασης. 

Με του νερού το πότισμα αποστρέφεται ο μαρασμός τους, προσφέροντάς 

τους μια ανανέωση. Η δροσιά του νερού δεν απαντάται μόνο ως αντίδοτο 

στη δίψα τους, αλλά και στα άνυδρα συναισθήματά τους. 

Επομένως, το υγρό στοιχείο αποκτά θεραπευτικές ιδιότητες, οι οποίες 

δρουν καταπραϋντικά στο λαβωμένο συναίσθημα εκείνων που 

βασανίζονται. 



Σ Υ Μ Π Ε Ρ Α Σ Μ Α Τ Α  

Η ελκυστική και συνάμα πολυσχιδής φύση της θάλασσας καθιστά τη 

μορφή της εμβληματική μέσα στα κείμενα. Έτσι, συστήνεται μια ποιητική: η 

ποιητική της θαλασσογραφίας. Ταιριάζει απόλυτα στην ανάδυση του 

«λυρικού είναι», κομβικό χαρακτηριστικό και σε αναγεννησιακό 

περιβάλλον.  

Στις θαλασσινές σημάνσεις εντοπίζεται μια πυκνότητα, ανεξάρτητα 

από την έκταση των χωρίων. Εξάλλου, τα αποσπάσματα, είτε είναι 

μακροσκελή, είτε συνοπτικά, παρουσιάζουν μια νοηματική αυτοτέλεια. 

Συνολικά, η γενικότερη εμφάνιση του μοτίβου λειτουργεί ως μοχλός 

απόδοσης ποικίλλων εννοιολογικών εκφάνσεων. 

Στην άπλετη έκταση της θάλασσας, οι συγγραφείς εσωκλείουν τον 

εισαγωγικό, μετριοπαθή τους λόγο. Στο πέλαγός της πραγματοποιούνται 

τα ταξίδια των ηρώων και εκτυλίσσονται στιγμές απ’ τα όνειρά τους. Οι 

ήρωες της στεριάς συμπορεύονται μ’ εκείνους της θάλασσας, ώστε να 

καταρρίπτουν τα μεταξύ τους σύνορα. Ακόμη, της αποδίδουν ένα 

χαρακτήρα ανάλογο των βιωμάτων τους, ενώ στο διαυγές των νερών της 

αναζητούν την προσωπική τους κάθαρση.  

Στις τρικυμίες της μεταφέρουν τις ενδόμυχες αναμετρήσεις τους και 

στην απροσμέτρητη έκτασή της εντάσσουν όλα όσα θεωρούν αδύνατα να 

συμβούν. Πλάι στα ζητήματα που απασχολούν τους ήρωες, η παρουσία του 

υγρού στοιχείου συμβάλλει καταλυτικά στην αποφόρτισή τους. Επίσης, στη 

θάλασσα φιλοξενούνται οι ερωτικές τους πλεύσεις, οι οποίες αυξάνουν τη 

βιωσιμότητα του περιβάλλοντός της.  

Το σύνολο των εξεταζόμενων χωρίων χαρτογραφεί ένα θαλάσσιο 

βασίλειο, όπου οι μεταφορές και οι παρομοιώσεις συνθέτουν έναν 

πελαγίσιο συγγραφικό καμβά. Από το θαλασσινό αυτό corpus απορρέει η 

εντυπωσιακή συμμετρία των όψεων της θάλασσας και του υγρού στοιχείου 

με τις πολυεδρικές πτυχές που εκθέτουν οι ήρωες.  

Αν και η θάλασσα διακρίνεται για την ευμετάβλητη υπόστασή της, 

εντούτοις, η παρουσία της μέσα στα κείμενα προσφέρει ένα συμπαγές 
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νοηματικό αποτέλεσμα. Χάρη στο πολύσημο της ταυτότητάς της, οι 

συγγραφείς εισπράττουν, αφομοιώνοντας και αναδημιουργώντας από 

αυτή. Έτσι, το λογοτεχνικό κείμενο ρέει μες στη διαρκώς αναβλύζουσα 

πηγή της. 

 Η θάλασσα στα κείμενα της Κρητικής Λογοτεχνίας της ακμής 

αναδεικνύει μια διαρκώς ανανεωμένη κατάθεση σκέψεων, οι οποίες 

πηγάζουν από το περιβάλλον της. Επομένως, εκτός από την ανάπτυξη της 

ναυτιλίας, η θάλασσα ενέπνευσε ιδέες, οι οποίες αποτυπώθηκαν στη 

λογοτεχνία της εποχής. 

Εν κατακλείδι, ένα τόσο προσφιλές τεκμήριο κειμένου, η θάλασσα, 

οικειοποιεί το λογοτεχνικό ανοίκειο στον αναγνωστικό ορίζοντα 

προσδοκιών. «Διότι η θάλασσα, έτσι όπως μπορούμε να την αντικρίσουμε 

και να την αγαπήσουμε, είναι, για το πιο εκπληκτικό παρελθόν της, η πιο 

διάφανη απ’ όλες τις μαρτυρίες».152 

                                                 
152 F. Braudel, (F. Coarelli, M. Aymard), Η Μεσόγειος. Ο χώρος και η ιστορία, ό.π, σ.12. 
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