
«Κρητικός»  

 ερωτήσεις ανά ενότητα 

Ενότητα 1 [18] 

1. Ποιο είναι το σκηνικό μες  στο οποίο ξεκινάει η αφήγηση  και  πώς κλιμακώνεται; 

2. Ποιες πληροφορίες παίρνουμε για  την αφήγηση και τον αφηγητή; 

3. Ποια στοιχεία τεχνικής αισθητοποιούν τις παραστάσεις;  

4. Ποιοι πρωταγωνιστούν και σε ποια κατάσταση βρίσκονται;  

Ενότητα 2 [19] 

1. «Πιστέψετε»: διακοπή της διήγησης. Σε ποιους απευθύνεται ο αφηγητής και γιατί μας 
προκαταλαμβάνει;  

2. Να σχολιάσετε τους στ.  2-4.  Παρουσιάζουν πληροφορητικό ενδιαφέρον για την 
ιστορίας μας οι όρκοι; Να σχολιάσετε τη συστοιχία και την εκφοράς τους.  

3. Τι ατμόσφαιρα υποβάλλουν οι στίχοι 5-6.  Από τι είδους  παραστάσεις μπορεί να 
προέρχεται;  

4. Τι θέμα έχει το κομμάτι  στην παρένθεση και ποια η θέση του στο χρόνο της ιστορίας; 

5. Ποιων ιδεών απήχηση μπορούμε να επισημάνουμε σ’  αυτήν τη παρέκβαση;  Τι 
συμπεράσματα μπορούμε να συναγάγουμε για τη πνευματική συγκρότηση του 
Σολωμού;  

6. Τι μας γνωστοποιεί για τα αισθήματα του Κρητικού και της αγαπημένης του ο διάλογος 
της παρέκβασης;   

7. Καταργεί την έκπληξη του τέλους η παρέκβαση;  

8. Ποιες πηγές μπορούμε να ανιχνεύσουμε πίσω από τις πεποιθήσεις για τη μέλλουσα 
Κρίση που διατυπώνονται εδώ;  

9. Να σχολιάσετε η σκηνική διάρθρωση της παρένθεσης, την ιδιότυπη θρησκευτικότητα 
του εραστή και τη φιγούρα της γυναίκας.  

10. Πώς καταδεικνύεται με βάση την εν. 2 ότι μια από τις πηγές έμπνευσης του Σολωμού 
ήταν το δημοτικό τραγούδι; 

11. Να σχολιάσετε τη χρησιμότητα των στίχων 5-18 στο ποίημα. 

Ενότητα 3 [20] 

1. Παραδεισιακά στοιχεία στη νέα όψη του νυχτερινού τοπίου. Πού αλλού τα έχουμε 
συναντήσει διαβάζοντας Σολωμό;  



2. Απόλυτη ομορφιά,  γαλήνη και σιωπή:   πώς αισθητοποιούνται εικονοπλαστικά και τι 
αίσθημα υπαγορεύουν;   

3. «μ’   έσφιξε κι εχάρη [η κορασιά]»:  ρητή αναφορά σε ενέργεια της κόρης.  Υπάρχει κι 
άλλη μέσα στο ποίημα;   

4. Τι σχήμα έχουμε στο στ. 13; 

5. Πώς γίνεται η μετάβαση από το φυσικό τοπίο στο μη φυσικό;  

 

Ενότητα 4 [21] 

1. Υπάρχουν στοιχεία που τεκμηριώνουν θεϊκή υπόσταση   της οπτασίας;  

2. Σχ.  για τους στίχους 22-29:   ποια είναι τα στοιχεία που δίνουν την εντύπωση 
συναισθησίας στο απόσπασμα αυτό; Κάτω από ποιες προϋποθέσεις φαίνεται να 
γίνεται αντιληπτό το συγκεκριμένο σχήμα;  

3. Τι φανερώνει η μεταμόρφωση της φύσης;  («…ναός…»:  τι δηλώνει η μεταφορά για τη 
συγκινησιακή μέθεξη του αφηγητή; Τι συνέπειες, μπορεί να έχει αυτό για τη θέση του 
μέσα στο πέλαγος, για την αποστολή του;) 

4. Ο ήρωας σαγηνεύεται από το θέαμα: πού ταξιδεύει ο λογισμός του προσπαθώντας να 
εντοπίσει τι του θύμιζε η Φεγγαροντυμένη;  Από τη στροφή της Φεγγαροντυμένης σ’  
αυτόν τι μπορούμε να συμπεράνουμε για το συμβολισμό της οπτασίας;  

5. Ποια σημεία του κειμένου αποκαλύπτουν τη συμπόνια της Φεγγαροντυμένης για τον 
Κρητικό;  Τι συμπονά σ’  αυτόν;  

6. Πού παρατηρείται σύνθεση των στοιχείων ανά τρία και τι εξυπηρετεί; 

7. Σε  ποιο σημείο υπάρχει αναφορά στο μοτίβο της δοκιμασίας;  

Ενότητα 5[22] 

1. Προσφέρει τελικά η οπτασία, πριν χαθεί, κάποια βοήθεια («μαγικό μέσο» ) στον ήρωα 
αφηγητή;  Τι;  Με ποιον τρόπο επενεργεί αυτό πάνω  στην όλη προσωπικότητά  του;   
Αρνητικά ή θετικά;  

2. Η παρένθεση στο ξεκίνημα του πέμπτου μέρους (που δηλώνεται με τις τυπογραφικές 
«μπάρες»)  είναι μια πρόδρομη αφήγηση: ποιο το πληροφορητικό της ενδιαφέρον για 
μας;  Τέλειωσαν τα βάσανα του ήρωα μετά το κεντρικό επεισόδιο της αφήγησης; 

3. «…ονείρατα σκληρά την ξαναζωντανεύουν»:  Τι εννοεί ο ήρωας; 

4. Το «χέρι», η «παλάμη»: πώς λειτουργεί το μοτίβο στους στ. 3-15 του πέμπτου μέρους; 

5. Αμέσως μετά την παρένθεση του πέμπτου μέρους έχουμε νέα αναχρονία, αντίστροφη: 
νέες πληροφορίες για τη βιογραφία του ήρωα. Ποια περίοδος της ζωή του καλύπτεται; 



Το επικό στοιχείο των πληροφοριών αυτών με ποια ειδικότερα ενδιαφέροντα του 
ποιητή συνάπτεται και τι μαρτυρεί για τις ιστορικές βάσεις της έμπνευσης; 

6. Νέο μαγικό στοιχείο από τους στ.  23  κ.εξ.  («ο γλυκύτατος ηχός»):  πώς λειτουργεί,  
θετικά ή αρνητικά; 

7. Περιγράψτε την ηλικία του ήρωα που καταγράφεται λυρικά στους στ. 25-39. 

8. Να σχολιάσετε το στ. 42  

9. Να περιγράψετε τη φύση του ήχου που μαγεύει τον ήρωα. 

10. Τι μπορούμε να υποθέσουμε για το συμβολισμό του ήχου;  Πού αυτός συναρτάται με 
το προηγούμενο συμβάν συμβάν εκστασιασμού και πού αυτονομείται;  

11. Πού εντοπίζεται το σχήμα άρσης και θέσης σ’  αυτή την  ενότητα;  

12. Πού έχουμε σύνθεση των στοιχείων ανά τρία; 

13. Πώς λειτουργεί η αντίθεση ανάμεσα στην «ομορφιά της φύσης»  και το «θάνατο της 
κόρης;». 

14. Το συνοπτικό «κλείσιμο» της αφήγησης (57-58) ανταποκρίνεται τεχνικά στις 
συνθετικές επιδιώξεις  του ποιητή;  

15. Έχει τελικώς ο αφηγητής την ευθύνη αυτού του θανάτου;  Μήπως οι δοκιμασίες της 
διπρόσωπης φύσης τον «νίκησαν»; Και, τέλος πάντων, τι σημασία αποκτά η  απώλεια 
αυτή για τη ζωή του;  

16. Πότε μπορούμε να υποθέσουμε ότι ξεψυχά η κορασιά;  Ενδέχεται  να έχει αυτό και 
κάποια σχέση με τα υπερφυσικά φαινόμενα που λαμβάνουν χώρα μέσα στην ιστορία;  

 

 

 

 

 


