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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

Κρητικός, Σολωμός 
1. 
- «Πηγή έμπνευσης του ποιητή στάθηκαν… που καθόρισε τη ζωή του» (σχολικό εγχειρίδιο σελ. 15) 
- «Σχετικά με το ιστορικό υπόβαθρο» (σχολικό εγχειρίδιο σελ. 285) 
- ο Σολωμός έχει ευαισθησία ως προς τους αγώνες των Κρητικών και τους πρόσφυγες (οι πρόγονοί 
του ήταν Κρήτες πρόσφυγες που εντάχθηκαν στην ανώτερη τάξη) 
- απόσπασμα 4, στίχοι 30-36: αγριότητες των Τούρκων ως αντίποινα στην επανάσταση. 
- απόσπασμα 5, στίχοι 6,7, 16-20: συμμετοχή του ήρωα στις συγκρούσεις, αναφορά σε τοπωνύμια 
και Τούρκους πολέμαρχους. (παρατηρήσεις 50,51 του σχολικού εγχειριδίου σελ. 24) 
1. α. μέτρο: ιαμβικό δεκαπεντασύλλαβο 
ομοιοκαταληξία: ζευγαρωτή 
επιδράσεις: Ερωτόκριτος 
«Για τη στιχουργική του Κρητικού» (σχολικό εγχειρίδιο σελ. 293-294) 
β. δημοτική: αστέρια, κυπαρισσένιο 
λόγια: εκροτούσαμε, ρείθρα 
ιδιωματική: ανεί τς αγκάλες, αλιά μου 
2. εικόνες: 
απόσπασμα 4, στίχοι 1-8: η πάμφωτη εικόνα της φεγγαροντυμένης με την εξαιρετική ομορφιά και την 
αντίδραση των αστεριών 
απόσπασμα 4, στίχοι 31-34: ρεαλιστικές εικόνες με τις συμφορές της οικογένειάς του. 
παρομοιώσεις: απόσπασμα 4, στίχος 10 (μαγνητική έλξη), απόσπασμα 5, στίχος 2 (εμοιάζαν της 
καλής μου) 
μεταφορές:  απόσπασμα 4, στίχος 23 (με θλίψη του χειλιού μου), απόσπασμα 5, στίχος 1 
(εχαμογέλασε γλυκά) 
προσωποποιήσεις: απόσπασμα 4, στίχος 1 (αναγαλλιάσαν), απόσπασμα 5, στίχος 12 
4. σχολικό εγχειρίδιο 289-290, ερμηνείες 3 (για το στίχο 15) και 6 (για το στίχο 14) 
Τρίτη –ψυχαναλυτική- ερμηνεία μπορεί να δοθεί για τους στίχους 16,17, σύμφωνα με την οποία η 
μορφή αυτή συμβολίζει την ιδανική ομορφιά και αποτελεί μια αρχέγονη μορφή και ένα βίωμα της 
πρώτης παιδικότητας, που έμεινε χαραγμένη στη μνήμη. 
5. 
- παρουσία μιας κόρης και ενός νέου 
- προσπάθεια ερμηνείας της μορφής της κόρης: θεά, Άρτεμη, Ίσις, ιέρεια/ απ. 4, στίχοι 13-17 
- παρουσίαση της γυναικείας μορφής: αέρα ευγένειας και περηφάνιας, τινάχτηκε από το βράχο, σαν 
να τους χτύπησε στη θέα της κεραυνός, θεϊκή/ απ. 4, στίχοι 1-6 
- σχέση των ηρώων: παράγραφος 4, εξάρτηση της ζωής του ενός από τον άλλο/ απ. 4, στίχος 10, 
απ.5, στίχος 3, μαγνητική έλξη, η φεγγαροντυμένη συμπάσχει. 
- σκηνογραφία: εικόνες καταστροφής.
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