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Α1 

Ο Διονύσιος Σολωμός, ο εθνικός ποιητής και ο πρώτος Έλληνας λογοτέχνης με ευρωπαϊκό διαμέτρημα αντλεί 

την πηγή  της έμπνευσής του από θέματα της Επτανησιακής Σχολής της οποίας είναι και εκπρόσωπος. Αυτά 

σχετίζονται με την πατρίδα, την αγάπη του για την ελευθερία και τους αγώνες του λαού γι’ αυτή, από τη 

γυναίκα – θεοποιημένο έρωτα, από το θρησκευτικό βίο, από τη φύση και από τις υψηλές αξίες και ιδέες. 

        Τα θέματα αυτά της Επτανησιακής Σχολής, στην οποία ανήκει ο Σολωμός εντοπίζονται και στα 

αποσπάσματα που μας δίνονται από το ποίημα «Ο Κρητικός».  

  Το θέμα της φύσης αποτυπώνεται κυρίως στο απόσπασμα 1 [18]:  

Κάποιος που δεν γνωρίζουμε ακόμη ποιος είναι, διηγείται ένα περιστατικό από το παρελθόν του. Βρίσκεται 

ναυαγός στο πέλαγος μαζί με την αγαπημένη του και προσπαθεί να τη σώσει από τη θαλασσοταραχή 

παλεύοντας με τα κύματα και παρακαλά με αγωνία να πέσουν αστραπές, για να του δώσουν φως. Πράγματι 

πέφτουν τρία αστραπόβροντα που αντιβουίζουν σε όλη τη φύση (στεριά, θάλασσα και ουρανό) και φωτίζουν τα 

πάντα. Παραδείγματα: αστροπελέκι, πέλαγα, αστραπή, ακρογιαλιές, βουνά κλπ. 

        Γεγονός που αποτελεί την πηγή έμπνευσης του ποιητή: ο αγώνας των Κρητικών για την ελευθερία (1821- 

1824). Η ήττα των Κρητικών από τα τουρκικά και αιγυπτιακά στρατεύματα και οι επακόλουθες σφαγές, τους 

ανάγκασαν να εγκαταλείψουν την πατρίδα τους φεύγοντας με πλοιάρια για τα Κύθηρα, τη Δυτική 

Πελοπόννησο και τα Επτάνησα. Ο επινοημένος ναυαγός του ποιήματος ανήκει σ’ αυτούς τους πρόσφυγες.  

       Το θέμα της πατρίδας εντοπίζεται στους στίχους 2-3 απόσπασμα 2 [19]: ο ήρωας του έργου, ο Κρητικός 

απευθύνεται σε ένα υποθετικό ακροατήριο, για να το βεβαιώσει ότι όσα θα πει στη συνέχεια είναι αλήθεια. 

Αυτή τη διαβεβαίωση την επισφραγίζει με έναν τριπλό όρκο. Ορκίζεται στις λαβωματιές που έχει από τους 

αγώνες του και στους νεκρούς συμπολεμιστές του. Εδώ προβάλλονται δύο ύψιστες αξίες της ζωής του ήρωα : η 

αξία του πολεμιστή και η αξία της συντροφικότητας.  

       Το θέμα της θρησκείας παρουσιάζεται στους στίχους 5 – 18, Απόσπασμα 2 [19]:  

Οι στίχοι αυτοί αποτελούν μια παρέκβαση, όπου ο ήρωας αίρεται σε μεταφυσικό επίπεδο. Αναφέρεται σ’ έναν 

οραματισμό της Έσχατης Κρίσης, σύμφωνα με την πεποίθηση της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Η αναφορά στη 

νεκρή μνηστή του (Στίχος 4, Απόσπασμα 2 [19]) έφερε στο νου του αφηγητή την Έσχατη Κρίση ως χρόνο 

δικαίωσης. Ίσως η χρήση των λέξεων «έκαψε» και «κόσμος» οδηγεί συνειρμικά το νού του αφηγητή στη 

Δευτέρα Παρουσία (Στίχος 16). Ο πόνος για την απώλεια της αγαπημένης του (Στίχος 4) είναι τόσο έντονος 

που τον ωθεί να οραματιστεί τη Δευτέρα Παρουσία και τη μελλοντική συνάντηση μαζί της. Παρηγοριέται, 

επομένως, με την προσμονή της αιώνιας συμβίωσης. Έτσι, ο αφηγητής, σε μια μελλοντική προβολή του εαυτού  



του, οραματίζεται το άκουσμα της Σάλπιγγας (Στίχος 5) της Έσχατης Κρίσης, όπου ο ίδιος εγείρεται από τον 

τάφο του και ρωτά τους πρόσφατα αναστημένους νεκρούς (μέσα από το σχήμα υποφοράς – ανθυποφοράς) αν 

είδαν την αγαπημένη του. 

Β1 

α) Ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα του σολωμικού έργου – σύμφωνα και με την Ελένη Τσαντσάνογλου – είναι 

ότι ο ποιητής συνθέτει τη φυσική με τη μεταφυσική πραγματικότητα. Το συγκεκριμένο γνώρισμα 

επιβεβαιώνεται και στον «Κρητικό», αν λάβουμε υπόψιν μας – ανάμεσα στ’ άλλα – και την πλούσια 

εικονοπλασία που χρησιμοποιεί ο ποιητής. Ειδικότερα, στο απόσπασμα 2 [19] παρατηρούμε τον ήρωα του 

ποιήματος, με αφορμή την αναφορά στο θάνατο της αγαπημένης του (στίχος 4), να «ταξιδεύει» στην κοιλάδα 

Ιωσαφάτ, στο χώρο της Δευτέρας Παρουσίας, προκειμένου να τη συναντήσει. Η εικόνα – οπτική και ακουστική 

– του διαλόγου του ήρωα με τους αναστημένους νεκρούς είναι χαρακτηριστική της σύνθεσης της φυσικής και

μεταφυσικής πραγματικότητας, καθώς οι πρωταγωνιστές της συγκεκριμένης σκηνής ανήκουν στο φυσικό και 

μεταφυσικό κόσμο αντίστοιχα. Ο Κρητικός ρωτά τους νεκρούς για την αρραβωνιαστικιά του, θεωρώντας ότι η 

ομορφιά της «αγιάζει την κοιλάδα». Έτσι, η εξαγνιστική ομορφιά της κοπέλας ενισχύεται, αφού παρουσιάζεται 

ν’ αγιάζει μια κοιλάδα, η οποία ήδη, σύμφωνα με τα ιερά κείμενα, θεωρείται καθαγιασμένη, ως χώρος της 

Έσχατης Κρίσης. Παράλληλα, η σχέση του ήρωα με την «κορασιά» προσλαμβάνει θεοποιημένα 

χαρακτηριστικά, πρόκειται, δηλαδή, για έναν θεοποιημένο έρωτα . Στο στίχο 8 το «καλό»που μπορούν «να 

δουν» οι νεκροί είναι  

η ευνοϊκή κρίση από το Θεό και εάν η κοπέλα μοιάζει με τους νεκρούς, θα είναι και αυτή νεκρή ή, έστω, 

άγγελος, εξαιτίας της ομορφιάς, της καλοσύνης και  της αγνότητάς της, χαρακτηριστικά που προκύπτουν και 

από την άμεση απάντηση των αναστημένων νεκρών στην ερώτηση του Κρητικού, γεγονός που αποδεικνύει ότι 

η κοπέλα ήταν μια ξεχωριστή παρουσία, άμεσα αναγνωρίσιμη.Μια δεύτερη εικόνα που επιβεβαιώνει τη 

σύνθεση της φυσικής με τη μεταφυσική πραγματικότητα είναι η «κορασιά»που κρατά λουλούδια στην πόρτα 

του Παραδείσου και ψέλνει αναστάσιμους ύμνους (οπτική – ακουστική εικόνα). Ο Σολωμός δίνει έμφαση στα 

ιδιαίτερα γνωρίσματα της προσωπικότητας της κοπέλας. Συγκεκριμένα, τα «λουλούδια» (στίχος 11) 

συμβολίζουν την αγνότητα, την ομορφιά και την ευαισθησία της ψυχής της (σχολικό βιβλίο, σελ. 18, σχόλιο 8), 

ο «Παράδεισος» (στίχος 12) συμβολίζει την καλοσύνη της (στον Παράδεισο «πηγαίνουν» οι ενάρετοι). Επίσης, 

το γεγονός ότι ψάλλει αναστάσιμους ύμνους (στίχοι 12 – 13) αποδεικνύει ότι αγωνιά για την τελική έκβαση της 

Κρίσης και προσδοκά την Ανάσταση, ώστε να ξανασυναντήσει τον αγαπημένο της, γεγονός που αναδεικνύει 

την αγάπη της γι’ αυτόν. Μάλιστα, η παρουσία της, αλλά και οι ύμνοι που ψάλλει καθυστερούν ακόμα και την 

καταστροφή του «παλιού κόσμου», καθώς «το κάψιμο αργοπόρουνε ο κόσμος ο αναμμένος…». 



β) Ο ήρωας, σε μία πρόδρομη αφήγηση, θα αναζητήσει την «κορασιά» στο χώρο της Έσχατης Κρίσης, στους 

«αναστημένους νεκρούς», γεγονός που σηματοδοτεί την αντίθεση ανάμεσα στη ζωή και στο θάνατο. Αμέσως 

μόλις μας «ανακοινώνει» το θάνατο της αρραβωνιαστικιάς στη δεύτερη ενότητα (στίχος 4), οδηγεί τη σκέψη 

και τη φαντασία του στην κοιλάδα Ιωσαφάτ, αποδεικνύοντας πόσο πολύ τον έχει συνταράξει ο χαμός της, πόσο 

δυνατός είναι ο έρωτάς του για την κοπέλα, αλλά και πόσο σημαντικό είναι γι’ αυτόν να τη σώσει από την 

αγριεμένη θάλασσα, ώστε να συνεχίζει να την αναζητά και στο φανταστικό απώτερο μέλλον. Ο έρωτας, 

λοιπόν, ξεπερνά το γήινο χωροχρόνο, νικά το θάνατο και στήνει «αψίδα θριάμβου» ακόμα και στο αφιλόξενο 

περιβάλλον της Δευτέρας Παρουσίας. Μάλιστα, στο σημείο αυτό του ποιήματος, ο Σολωμός κατορθώνει να 

συνενώσει (στίχοι 7 – 14) τη φύση με το πνεύμα. Το γεγονός αυτό επιτυγχάνεται, καθώς ο ήρωας μεταθέτει την 

αγάπη του για την «κορασιά» σ’ ένα χώρο μεταφυσικό, χαρακτηριστικό του οποίου είναι η πνευματικότητα και 

όπου οι γήινες συμπεριφορές δεν έχουν λόγο ύπαρξης. Βέβαια, ο Κρητικός θεωρεί ότι η αγάπη του για την 

κοπέλα είναι τόσο ισχυρή, ώστε αυτός θα την αγαπά και μετά το θάνατό τους, εκμηδενίζοντας έτσι τη διαφορά 

που υπάρχει ανάμεσα στους ζωντανούς και τους νεκρούς. Συνεπώς, ο ποιητής χρησιμοποιεί την ανείπωτη 

ένταση της αγάπης του ήρωα για να συνενώσει τη φύση με το πνεύμα, για να συνενώσει, δηλαδή, τη 

συγκεκριμένη κατάσταση της ζωής με την κατάσταση στην οποία περιέρχονται οι άνθρωποι όταν 

αποχωριστούν τη θνητή τους υπόσταση. Ο ήρωας του ποιήματος περνά από το πρόσκαιρο και το εφήμερο στην 

αέναη πνευματικότητα, με «όχημα» την αγάπη του για μια κοπέλα, ένα συναίσθημα,  δηλαδή, που τελειώνει με 

το τέλος της ανθρώπινης ζωής. Επίσης, στο συγκεκριμένο απόσπασμα η μεταφυσική  διάσταση της αφήγησης 

μας προετοιμάζει ανεπαίσθητα για το θάνατο της κοπέλας στο τέλος του ποιήματος, αλλά και για τις 

μεταφυσικές εμπειρίες που θα βιώσει ο ήρωας στη συνέχεια (Φεγγαροντυμένη/ μαγευτικός ήχος), ενώ οι 

αντιλήψεις για τη μεταθανάτια ζωή που προβάλλονται, έμμεσα αποδεικνύουν τη θρησκευτικότητα του Δ. 

Σολωμού. Βέβαια, το θρησκευτικό μοτίβο ίσως αποτελεί υπόστρωμα για να αναδειχθεί ο έρωτας. Ας μην 

ξεχνάμε, άλλωστε, ότι η κατασροφή του κόσμου δεν ήρθε ποτέ στη δεύτερη ενότητα. Έτσι, ο ποιητής αδράχνει 

την ευκαιρία για να τονίσει τον έρωτα του Κρητικού και της κοπέλας με φόντο τη μεταφυσική ατμόσφαιρα της 

Δευτέρας Παρουσίας, γεγονός το οποίο, αυτομάτως, κάνει τον έρωτά τους να προσλαμβάνει μεταφυσικές και 

υπερκόσμιες διαστάσεις. Τέλος, παρατηρούμε ότι η περιγραφή του μεταφυσικού χωροχρόνου προσιδιάζει με 

τον επίγειο κόσμο («δρόμο», «καπνός», «λουλούδια», «πρωί», «τραγούδια», «θύρα»…). Κατ’ αυτόν τον τρόπο 

«ο Σολωμός νοιάζεται να δείξει πόσο δεν είναι ο πνευματικός ή ιδεατός κόσμος ανεξάρτητος από τον φυσικό» 

(Roderick Beaton). 



Β2  

       Ο αφηγητής, ύστερα από την παρέκβαση με την πρόδρομη αφήγηση του αποσπάσματος 2 (για τη 

μετάβαση του στον παράδεισο), επανέρχεται στο σημείο της κύριας αφήγησης στο οποίο είχε σταματήσει, στα 

αστροπελέκια της καταιγίδας, για να σταθεί (στον ημιτελή πρώτο στίχο) στο τελευταίο από αυτά, του οποίου 

συνεχιζόταν ακόμη ο αντίλαλος (ἐβάστουνε =  βαστούσε, κρατούσε). Ξαφνικά, όμως, το σκηνικό άλλαξε 

ολότελα: η καταιγίδα κόπασε, η θάλασσα γέμισε ευωδιά, τα νερά της έγιναν γαλήνια και ξεθόλωσαν, η 

επιφάνεια της ηρέμησε τόσο, που σ’ αυτήν καθρεφτίζονταν τα άστρα του ουρανού, ο οποίος καθάρισε απ’ τα 

σύννεφα. Κι ακόμα επικρατούσε απόλυτη νηνεμία, ενώ το φεγγάρι καθρεφτιζόταν στα ήρεμα νερά της 

θάλασσας. Στους στίχους 1-10 προβάλλεται η αντίθεση ανάμεσα στη φουρτουνιασμένη θάλασσα και στη 

γαλήνη και ακινησία της φύσης γενικά.  

Ο ποιητής καταφεύγει εδώ σ΄ έναν διασκελισμό (στιχ. 2-3) που αποδίδει τη διάρκεια της μεταστροφής αλλά και 

την αλλαγή στο τοπίο και σ’ ένα παιχνίδι μεταφορών και παρομοιώσεων που κάνει πολύπλοκη τη δομή και 

υποβάλλει πρώτα την αγριάδα της θάλασσας και μετά την απέραντη γαλήνη. (Αυτή η μετατροπή της σφοδρής 

ταραχής σε απόλυτη γαλήνη υποβάλλεται: α) με τη μεταφορά πάστρα (= καθαρότητα). Τα νερά της θάλασσας 

δεν είχαν θολούρα και ήταν διαυγή. β) με την παρομοίωση της θάλασσας με ευωδιαστό περιβόλι που 

παραπέμπει ταυτόχρονα ως εικόνα οπτική και οσφρητική στον Παράδεισο. 

Μια απόκρυφη, μυστηριώδης, ήρεμη  ατμόσφαιρα επιβλήθηκε στη φύση απ’ αυτές που, δηλώνοντας ότι κάτι 

τρομερό ή υπερφυσικό θα συμβεί, μας προετοιμάζουν για να το δεχτούμε. Οι ομορφιές της αναδείχτηκαν 

περισσότερο και όσα στοιχεία την έκαναν να μοιάζει άγρια και θυμωμένη τώρα γαληνεύουν. 

Είναι προφανές ότι εδώ μπορεί κανείς να αναγνωρίσει το μοτίβο της σιγής του κόσμου πριν από την επιφάνεια 

του Θείου. Η φύση προετοιμάζεται για τη μαγευτική ακτινοβολία αξιών των οποίων αυτή είναι φορέας, δηλαδή 

του κάλλους και του αγαθού, μέσω της υπερκόσμιας μορφής της Φεγγαροντυμένης. Η μυστηριώδης παρουσία 

της θα καταφέρει να μεταμορφώσει τα πάντα στη φύση.       

   Ενδεικτικά εκφραστικά μέσα : Στίχος 3: η επανάληψη της έννοιας της ησυχίας.  

  Στίχος 5: κρυφό μυστήριο (σχήμα πλεονασμού και μεταφορά). 

  Στίχος 7-8: η αριστοτεχνική παρομοίωση της μέλισσας.  

Γ1  

α) Στο απόσπασμα 1 [18] ο ποιητής μας μεταφέρει σ’ ένα σκηνικό τρόμου και αγωνίας, καθώς ο ήρωάς μας, 

μετά το ναυάγιο, βρίσκεται στη φουρτουνιασμένη θάλασσα, νύχτα, μόνος και αβοήθητος και απεγνωσμένα 

προσπαθεί να δει τη στεριά, αλλά και την αγαπημένη του για να τη βοηθήσει. Στο στίχο 2 συνειδητοποιούμε 

την απόγνωση του Κρητικού, καθώς κάνει επίκληση στο αστροπελέκι για να φωτίσει στο απέραντο σκοτάδι.  



Μάλιστα, γνωρίζοντας ότι το αστροπελέκι αποτελεί φορέα καταστροφής, μας κάνει εντύπωση η συγκεκριμένη 

επίκληση. Ωστόσο, παρατηρούμε ότι ο Κρητικός προσφωνεί το αστροπελέκι «καλό» (σχήμα οξύμωρο), 

εστιάζοντας έτσι μόνο στην ευεργετική του επίδραση που είναι η «δυνατότητά» του να φωτίσει τη γύρω 

περιοχή, ώστε ο Κρητικός να μπορέσει να διακρίνει τη στεριά και την «κορασιά». Είναι προφανές ότι στο 

σημείο αυτό το αστροπελέκι προσωποποιείται και ο διάλογος του ανθρώπου με τα στοιχεία της φύσης μας 

παραπέμπει στο δημοτικό τραγούδι (η φύση συμμετέχει στη χαρά ή στον πόνο του ανθρώπου). Επίσης, η 

αγωνία, η απόγνωση αλλά και η επιθυμία του Κρητικού να ανταποκριθεί στην επίκλησή του το αστροπελέκι, 

φαίνεται και από το σχήμα του πλεονασμού που έχουμε στη φράση «…για ξαναφέξε πάλι!» Η παράκληση του 

Κρητικού εισακούγεται και τρία αστροπελέκια (νόμος των τριών / επιρροή από δημοτικό τραγούδι) κάνουν τη 

νύχτα μέρα. Μάλιστα, «επέσανε κοντά στην κορασιά», ώστε ο ναυαγός να μπορέσει να τη διακρίνει και να τη 

σώσει.  

β) Ο Κρητικός έχασε την αγαπημένη του στον παρόντα κόσμο και οραματίζεται τη Δευτέρα Παρουσία για να 

σμίξει ξανά μαζί της. Η κόρη στον οραματισμό του, σύμβολο αγνότητας κ αγάπης παρουσιάζεται να εκφράζει 

ζωηρά τη χαρά της και να ψάλει στη θύρα του Παραδείσου την Ανάσταση. Αδημονεί ξανά να ενσαρκωθεί και 

να συναντηθεί με την όμοιά της ψυχή για να ζήσουν αιώνια μαζί. Άλλωστε σύμφωνα με το Σολωμό το θέμα 

του ποιήματος είναι ο θεοποιημένος έρωτας αλλά είναι έκδηλη κ’ η θρησκευτική του πίστη. Η εικόνα εδώ δεν 

παραμένει μόνο οπτική αλλά ταυτόχρονα εμπλουτίζεται και με ακουστικά στοιχεία.     

Δ1  

Είναι φανερό από τη σύγκριση των αποσπασμάτων των δύο ποιημάτων ότι υπάρχουν αρκετές ομοιότητες αλλά  

και διαφορές ως προς το περιεχόμενο. Αρχικά, στο απόσπασμα από τον «Όρκο» του Γερ. Μαρκορά 

περιγράφεται μια μεταφυσική εμπειρία αφού ο Μάνθος, ήρωας της Κρητικής επανάστασης των ετών 1866 – 

1869, που έχει ήδη σκοτωθεί στο ολοκαύτωμα του Αρκαδίου απευθύνεται στην ετοιμοθάνατη αγαπημένη του. 

Το ίδιο συμβαίνει και στο απόσπασμα [19] του «Κρητικού», όπου ο ήρωας μεταβαίνει σε μεταφυσικό επίπεδο 

(θέμα θρησκείας) και συγκεκριμένα στο σκηνικό της Δευτέρας Παρουσίας, στο χώρο της Έσχατης Κρίσης, 

όπου μιλά με τους αναστημένους νεκρούς. Με τη μόνη διαφορά ότι στον «Όρκο» νεκρός είναι ο αγαπημένος 

(Μάνθος) και η κοπέλα ετοιμοθάνατη ενώ στον «Κρητικό» νεκρή είναι ήδη η αγαπημένη κι ο Κρητικός 

οραματίζεται τον θάνατό του. Παράλληλα, ομοιότητα αποτελεί και το θέμα του Έρωτα που είναι κοινό στα δύο 

ποιήματα. Μάλιστα, στον «Κρητικό» ο ήρωας φτάνει σε τέτοιο επίπεδο αγάπης για την κοπέλα ώστε φτάνει 

στο σημείο να αδημονεί για το θάνατό του και την Έσχατη Κρίση (Σάν πρῶτα ἐγώ τήν ἀγαπῶ και θα κριθῶ μ’ 

αὐτην) αφού αυτή είναι η μόνη δυνατότητα που έχει να την ξανασυναντήσει ενώ στον «Όρκο» ο Μάνθος   



ανυπομονεί να τη φέρει στην αγκαλιά του ο Θάνατος (Σάν πότε θά σέ φέρη στήν ἀγκαλιά μου ὁ Θάνατος 

ρωτοῦσα κάθε ἀστέρι) και ονειρεύεται τις ευτυχισμένες στιγμές μαζί της (Τά πρώτα της αγάπης μας 

ευτυχισμένα…χελιδόνια).Βέβαια ο Κρητικός αναζητά την αγαπημένη του και ρωτά τους αναστημένους 

νεκρούς γι’ αυτήν (Καί σχίζω δρόμο και τις ἀχνούς ἀναστημένους κράζω) ενώ ο Μάνθος ρωτά τα αστέρια 

(Ἐπῆρα δρόμο μακρυνό. Σάν πότε…ρωτοῦσα κάθε ἀστέρι). Επιπλέον, ο Μάνθος στον «Όρκο» βρίσκεται 

όπως κι η αγαπημένη στον «Κρητικό» στον Παράδεισο. Στον «Κρητικό» αυτό δηλώνεται ξεκάθαρα (Στη Θύρα 

τῆς Παράδεισος) ενώ στον «Όρκο» περιγράφεται με τρόπο τέτοιο που να παραπέμπει στον Παράδεισο (στό 

οὐράνιο περιγιάλι, στ’ ὡραῖο σου περιβόλι). Επίσης αναφέρεται το θέμα της πατρίδος κι ο αγώνας γι’ αυτήν 

και πιο συγκεκριμένα για την απελευθέρωση της Κρήτης τόσο στον "Κρητικό" (Μά τές πολλές 

λαβωματιές…στήν Κρήτη πολεμώντας) όσο και στον «Όρκο» (Στή χλωρασιά θά κάθωνται, τι μάχαις ἔχουν  

γένῃ…στο ζυγό τήν ἔρμη κεφαλή της).  

Πρέπει, ακόμα να επισημανθούν οι ρομαντικές επιρροές και των δύο ποιημάτων, που είναι έκδηλες αφού και τα 

δύο περιλαμβάνουν χαρακτηριστικά όπως ο αγώνας για την ελευθερία, ο εξιδανικευμένος έρωτας, το βαθύ 

συναίσθημα, το ονειρικό – φανταστικό στοιχείο και η υποβλητική σκηνογραφία ενώ, τέλος, είναι σαφές πως 

και τα δύο ποιήματα διαθέτουν γνωρίσματα της Επτανησιακής Σχολής όπως τα θέματα του έρωτα, της 

πατρίδας και της θρησκείας, ο ιδανισμός στην παρουσίαση της γυναίκας και η αφομοίωση ευρωπαϊκών 

πνευματικών κατακτήσεων (πατριωτισμός, αγωνιστικότητα, φιλελευθερισμός).     


