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( Λογοτεχνία-ςελ. 195-196)  

Ερμθνεία Είναι θ διαδικαςία απόδοςθσ νοιματοσ ςτο κείμενο με τθ ςυνδρομι 

τθσ κειμενικισ καταςκευισ του, ςτοιχείων του ςυγκειμζνου, και τθσ 

υποκειμενικισ πρόςλθψθσ του αναγνϊςτθ/-τρια. Στον ερμθνευτικό διάλογο, ςε 

ςθμαντικό παράγοντα για τθν παραγωγι τθσ ερμθνείασ αναδεικνφεται και θ 

ςυνομιλία με τισ ερμθνευτικζσ εκδοχζσ/υποκζςεισ των ςυναναγνωςτϊν. Τα ςθμαντικά 

λογοτεχνικά ζργα αναγιγνϊςκονται ςυνικωσ ςε πολλά επίπεδα, και επομζνωσ επιδζχονται 

πολλαπλζσ ερμθνείεσ. Πζρα από το πρϊτο επίπεδο ανάγνωςθσ και ερμθνείασ, το 

ενδιαφζρον είναι να αναηθτιςει κάποιοσ ςτα λογοτεχνικά κείμενα ό,τι τον ςυνδζει με αυτά, 

επομζνωσ, να τα επανανοθματοδοτιςει. Βζβαια, κάκε αναγνϊςτθσ/-τρια ζχει ςυγκροτιςει 

μια υποκειμενικότθτα, που επθρεάηεται από πλικοσ κριτθρίων (π.χ. αιςκθτικζσ 

προτιμιςεισ, πολιτιςμικό περιβάλλον, φφλο, πολιτικι και ιδεολογικι άποψθ κ.ά.), για να 

διαμορφϊςει τθν ερμθνεία του. Αλλά, όποια και αν είναι θ καταγωγι και οι διαδρομζσ τθσ 

ανάγνωςθσ που κάνει ο κακζνασ/θ κακεμία, θ πρωτοτυπία και θ φανταςία ςτθν ερμθνεία 

ενόσ κειμζνου εδράηονται ςτον ςυνδυαςμό κειμενικϊν και υποκειμενικϊν κριτθρίων. 

Ερμθνευτικό Σχόλιο Είναι ζνα γραπτό ςχόλιο, περιοριςμζνθσ ζκταςθσ, που περιλαμβάνει 

τθν ανάπτυξθ αφενόσ του βαςικοφ, για τουσ/τισ μακθτζσ/τριεσ, ερωτιματοσ/κζματοσ του 

κειμζνου και αφετζρου τθσ ανταπόκριςισ τουσ ςε αυτό. Στο ερμθνευτικό ςχόλιο, ο/θ 

μακθτισ/-τρια δεν περιορίηεται ςτο «τι λζει το κείμενο» αλλά επεκτείνεται ςτο «τι ςθμαίνει 

για τον/τθν ίδιον/-α». Με τθ ςυγγραφι του ερμθνευτικοφ ςχολίου, διευκολφνεται θ 

ανάδυςθ του «εγϊ» και «ελζγχεται» ςφνκετα ο βακμόσ εκπλιρωςθσ του γενικοφ και των 

ειδικότερων ςκοπϊν διδαςκαλίασ του μακιματοσ 

Ερώτθμα/Θζμα Είναι το ερϊτθμα που προκαλείται ςτον αναγνϊςτθ/ςτθν αναγνϊςτρια, 

όταν διαβάηει ζνα λογοτεχνικό κείμενο και απορρζει από αυτό που ο κακζνασ πιςτεφει ότι 

είναι το πιο κρίςιμο κζμα ςυηιτθςθσ που κζτει το κείμενο. Το «ερώτημα» δεν είναι μια 

οποιαδήποτε ερώτηςη, διευκρινιςτικοφ, λ.χ., τφπου· θ απάντθςι του δεν περιζχεται 

ςυνικωσ οφτε αποκλειςτικά ςτο κείμενο. Αντίκετα, το «ερώτημα» παράγεται από ζναν 

βαθφ πυρήνα ςιωπήσ μζςα ςτο κείμενο και επιδζχεται πολλζσ απαντήςεισ. Ερϊτθμα, λ.χ., 

για το ποίθμα Περιμζνοντασ τουσ βαρβάρουσ του Κ.Π.Καβάφθ κα μποροφςε να είναι το 

«Ποιοι είναι οι βάρβαροι; Τι ςυμβολίηουν» ι «Γιατί εκείνοι που τουσ περιμζνουν δείχνουν 

να τουσ ζχουν τόςθ ανάγκθ;»·όχι, όμωσ, «τι ιταν οι φπατοι και οι ςυγκλθτικοί;». Οι 

τοποκετιςεισ των αναγνωςτϊν/-τριϊν ςτο ερϊτθμα ςυνκζτουν ςταδιακά μια πολλαπλι 

ερμθνεία. Για παράδειγμα, ςτο δεφτερο ερϊτθμα για το ποίθμα Περιμζνοντασ τουσ 

βαρβάρουσ κα μποροφςαν να ακουςτοφν απόψεισ, όπωσ: «για να τουσ βγάλουν από τθν 

αποχαφνωςθ του πολιτιςμοφ» ι «για να αποτινάξουν τισ ευκφνεσ τουσ για το αδιζξοδο ςτο 

οποίο περιιλκαν» κ.ά. Επειδι το κζμα ςυνδζεται με τθν οπτικι και τα επίπεδα ανάγνωςθσ 

του κακενόσ και τθσ κακεμιάσ, τα κζματα είναι ρευςτά και ποικίλλουν. 
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Διευκρινίςεισ 11/11/2019 

Το «ερμθνευτικό ςχόλιο» ςτισ γραπτζσ εξετάςεισ αποτελεί ςχόλιο, περιοριςμζνθσ ζκταςθσ 

(π.χ. 100-150 λζξεισ ι 150-200 λζξεισ), που περιλαμβάνει τθν ανάπτυξθ αφενόσ του 

βαςικοφ, για τουσ/τισ μακθτζσ/τριεσ, ερωτιματοσ/κζματοσ του κειμζνου και αφετζρου τθσ 

ανταπόκριςισ τουσ ςε αυτό. Στο ερμθνευτικό ςχόλιο, ο/θ μακθτισ/-τρια δεν περιορίηεται 

ςτο «τι λζει το κείμενο» αλλά επεκτείνεται ςτο «τι ςθμαίνει για τον/τθν ίδιον/-α». Είναι 

δθλαδι θ ανάπτυξθ και θ αναγνωςτικι ανταπόκριςθ ςτο «Ερϊτθμα/Θζμα».  

Α.  Προςυγγραφικό ςτάδιο Συμπλθρωματικζσ οδθγίεσ 1/10/2019 

π.χ. Αξιοποιώντασ τουσ κειμενικούσ δεύκτεσ του ποιόματοσ (π.χ. εικόνεσ, αντιθϋςεισ 

κ.λπ.) να ςχολιϊςετε το θϋμα/ερώτημα που πιςτεύετε ότι τύθεται ςτο πούημα αυτό κατϊ 

την κρύςη ςασ. (100-200 λϋξεισ) 

Ενδεικτικό πορεύα για τη ςυγγραφό του ερμηνευτικού ςχολύου εύναι, μετϊ την 

ανϊγνωςη του κειμϋνου και πριν ξεκινόςει να γρϊψει το «ςχόλιό» του/τησ, ο/η 

μαθητόσ/-ότρια  

1. να εντοπύςει ποιο εύναι, κατϊ τη γνώμη του/τησ, το θϋμα του κειμϋνου.  

2. να καταγρϊψει ςτη ςυνϋχεια το ερώτημα ό τα ερωτόματα που απορρϋει/-ουν από 

τον τρόπο που χειρύζεται ο/η ςυγγραφϋασ το θϋμα του/τησ.  

 

 

 

Η ςυνδυαςτικό ερμηνεύα των κειμενικών δεικτών μϊσ βοηθϊ να διερευνόςουμε τισ 

ανταποκρύςεισ μασ ςτο κεύμενο και να του αποδώςουμε νόημα. 

Κειμενικοί Δείκτεσ Εύναι τα μορφικϊ ςτοιχεύα του κειμϋνου, που ςυνιςτούν το 

εξωτερικό περύβλημα αλλϊ και το ςκελετό του. Περιλαμβϊνουν  

 το λογοτεχνικό γϋνοσ/εύδοσ,  

 τισ γλωςςικϋσ επιλογϋσ,  

 τουσ αφηγηματικούσ τρόπουσ,  

 τισ αφηγηματικϋσ τεχνικϋσ, 

 τη δομό,  

 την πλοκό, 

 τουσ χαρακτόρεσ κ.ϊ.  

1. 
• 1θ αδιάκοπθ ανάγνωςθ του κειμζνου-εντοπιςμόσ του κζματοσ 

 

2. 
• 2θ διακοπτόμενθ -παλίνδρομθ ανάγνωςθ 

• Εντοπίηω τουσ κειμενικοφσ δείκτεσ 
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Διδάζκομαι  

 

Γ. Για να αναγνωρίζοσμε ηοσς κειμενικούς δείκηες
* 

και να ζσνηάζζοσμε νοημαηικά και γλωζζικά αποδεκηό ερμηνεσηικό 

ζτόλιο 

 

1.Λογοηετνικά κείμενα 

 

 Πεζά 

 Ποιηηικά 

(Στα κείμενα 

Νεοελληνικήρ 

λογοτεχνίαρ για το 

λύκειο) 

 

2. Κειμενικά είδη 

 Περιγραθή     

 Αθήγηζη     

Λογοηετνικός 

διάλογος  

(Στα βιβλία 

΄Εκυπαση-΄Εκθεση 

για το λύκειο 

α΄ηεύτος) 

 

3. Λογοηετνικούς   

   όροσς 

(Στα κείμενα 

Νεοελληνικήρ 

λογοτεχνίαρ και  

στο Λεξικό 

λογοτεχνικών όπων για 

το λύκειο) 

 

 

Σε πεξίπησζε αθήγεζεο 

ζηα πεδά θαη ηα πνηεηηθά 

Πιεξνθνξίεο γηα ηνλ κύζν 

 ηνλ ρώξν  

 ηνλ ρξόλν 

 ηνπο ινγνηερληθνύο ραξαθηήξεο 

 ην πνιηηηζκηθό θαη θνηλσληθό πεξηβάιινλ 

Τερληθέο αθήγεζεο 

Αθηγημαηικοί ηρόποι 

 Δηήγεζε (γ΄ξεκ. πξόζσπν) 

 Πεξηγξαθή 

 Μίκεζε (α΄ξεκ. πξόζσπν, δηάινγνο, 

εζσηεξηθόο κνλόινγνο, απνζηξνθή, 

ειεύζεξνο πιάγηνο ιόγνο) 

 Σρόιην ηνπ αθεγεηή 

Ο αθηγηηής κπνξεί είηε λα είλαη 
 πξσηαγσληζηήο (απηνδηεγεηηθόο)  
 ή απιώο λα ζπκκεηέρεη ζηελ ηζηνξία 

(νκνδηεγεηηθόο),  
 είηε λα αθεγείηαη ηελ ηζηνξία θάπνηνπ 

άιινπ (εηεξνδηεγεηηθόο). 
Οπηική γωνία ζηην αθήγηζη 

 Μεδεληθή εζηίαζε (παληνγλώζηεο 

αθεγεηήο) 

 Εζσηεξηθή εζηίαζε (πξόζσπν ηεο 

ηζηνξίαο) 

Η ζειρά ηων γεγονόηων ηης ιζηορίας  
 επζύγξακκε (αξρή, κέζε, ηέινο) 

 in medias res (από το μζςον) 
 αλαδξνκή (γεγνλόηα παξειζνληηθά) 

 πξόιεςε (αλαθνξά ζην κέιινλ) 

Σηνηρεία πινθήο (Ο ηξόπνο νξγάλσζεο ησλ 

γεγνλόησλ)  

1. ε δξάζε ησλ ραξαθηήξσλ (νη επηζπκίεο, 

ηα θίλεηξα ηεο δξάζεο ηνπο, νη 

ζπγθξνύζεηο κε ην πεξηβάιινλ, εκπόδηα 
ζηελ εθπιήξσζε ησλ επηζπκηώλ ηνπο)  

2. ε ηειηθή έθβαζε ηεο δξάζεο 
Γισζζηθέο επηινγέο 

 γισζζηθή ηδηνηππία, ηδίσκα ή δηάιεθηνο 
ηνπ αθεγεηή  

 ηδηόιεθηνο ησλ εξώσλ 

 γξακκαηηθνί ρξόλνη, εγθιίζεηο, ξεκαηηθά 
πξόζσπα 

 Εηθνλνπνηία-ζρήκαηα ιόγνπ 

 

 
Σηα πνηεηηθά θείκελα 

 

Ο κύζνο κπνξεί λα είλαη 

 Ιζηνξία-κύζνο 
 Πεξηγξαθή 
 Εηθόλεο 
 Σθέςεηο (κνλόινγνο, 

δηάινγνο, απνζηξνθή) 
 Σπλεηξκνί 
 

Γισζζηθέο επηινγέο 

 Γιώζζα (θαζαξεύνπζα, 

δεκνηηθή, 
πξνθνξηθόηεηα ηνπ 

ιόγνπ, ζπάληεο ή 

εμεδεηεκέλεο ιέμεηο, 

επηλνεκέλεο ιέμεηο, 
ιέμεηο ζπγθηλεζηαθά 
θνξηηζκέλεο) 

 Σρήκαηα ιόγνπ,  

(ζρήκα θύθινπ, 

αζύλδεην/πνιπζύλδεην, 

ππεξβαηό, κεηαθνξά, 

παξνκνίσζε, αληίζεζε 

παξνκνίσζε, 

πξνζσπνπνίεζε, 

παξήρεζε, νμύκσξν, 

άζηνρα εξσηήκαηα , 

αιιεγνξίεοθ.ά.) 

 
 Σύκβνια 

 

 

http://iep.edu.gr/images/IEP/Modules/Sj_K2_Extra_Slider/Fakeloi_Ylikou/Logotechnia_G-Lykeiou_Fakelos-Ylikou_Diktya-Keimenon.pdf
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χετικϊ με τουσ κειμενικούσ δεύκτεσ: Οι κειμενικού δεύκτεσ δε διδϊςκονται αυτοτελώσ, 

ενδιαφϋρουν μόνο ςτον βαθμό που βοηθούν να αποδοθεύ νόημα ςτο κεύμενο. Οι 

αναφορέσ ςτο κείμενο ή ςε ςυγκεκριμένουσ κειμενικούσ δείκτεσ αξιολογούνται 

ςτον βαθμό που υποςτηρύζουν επιτυχώσ την ερμηνευτικό προςϋγγιςη του μαθητό ό τησ 

μαθότριασ 

 

Παράδειγμα 

(Λογοτεχνύα, Φϊκελοσ υλικού-Δύκτυα κειμϋνων, ςελ.199) 

 

Αξιοποιώντασ τουσ κειμενικούσ δεύκτεσ του ποιόματοσ (π.χ. εικόνεσ, αντιθϋςεισ κ.λπ.) να 
ςχολιϊςετε το θϋμα/ερώτημα που πιςτεύετε ότι τύθεται ςτο πούημα αυτό κατϊ την 
κρύςη ςασ. (Μονϊδεσ 15) 
 
 
Κείμενο ΙΙΙ: Χλόη Κουτςουμπέλη, «Παρτίδα ςκάκι» 
(από την ποιητικό ςυλλογό Η Αλεπού και ο κόκκινοσ χορόσ, Γαβριηλύδησ, 2012) 
 
Διαβάηω το κείμενο  Εντοπίηω τουσ κειμενικοφσ 

δείκτεσ 
Καθύςαμε απϋναντι. 
Σα δικϊ μου πιόνια όταν ςύννεφα. 
Σα δικϊ του ςύδερο και αύμα. 
Αυτόσ εύχε τα μαύρα. 
κληρού, γυαλιςτερού οι πύργοι του 
επιτϋθηκαν με ορμό 
ενώ η βαςύλιςςϊ μου 
ξεντυνόταν ςτο ςκοτϊδι. 
Ήταν καλόσ αντύπαλοσ,  
προϋβλεπε κϊθε μου κύνηςη 
πριν καλϊ καλϊ ακόμα την ςκεφτώ,  
κι εγώ παρ' όλα αυτϊ την ϋκανα, 
με την όρεμη εγκατϊλειψη αυτού 
που βαδύζει ςτο χαμό του. 
Ίςωσ τελικϊ να με γοότευε 
το πόςο γρόγορα εξόντωςε τουσ ςτρατιώτεσ μου 
τουσ αξιωματικούσ, τουσ πύργουσ, τα οχυρϊ, 
τισ γϋφυρεσ, τον βαςιλιϊ τον ύδιο, 
πόςο εύκολα διαπϋραςε, ειςχώρηςε και ϊλωςε 
βαςύλεια ολόκληρα αρχαύασ ςιωπόσ 
και πώσ τελικϊ αιχμαλώτιςε εκεύνη τη μικρό βαςύλιςςα 
από νεραώδοκλωςτό 
που τόςο τησ ϊρεςε να διαφεύγει με πειρατικϊ καρϊβια 
ςτισ χώρεσ του ποτϋ. 
Ναι, ομολογώ ότι γνώριζα από πριν πωσ θα νικόςει. 
Άλλωςτε, γι’ αυτό ϋπαιξα μαζύ του.  
Γιατύ, ϋςτω και μια φορϊ, μεσ ςτη ζωό, 
αξύζει κανεύσ να παύξει για να χϊςει. 

αϋρθμ. πρόςωπο 
Εικόνα 
Επίκετα 
Αντικζςεισ 
 
Εικόνα 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αφιγθςθ-εικόνεσ 
 
 
 
 
 
Σφμβολο 
 
 
 
Αϋρθμ. 
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Συμπεράςματα 

 Αφηγηματικό πούημα-ποιητικό υποκεύμενο: γυναύκα 

 Πρωτοπρόςωπη και τριτοπρόςωπη αφόγηςη 

 Θϋμα: Ερωτικό αναμϋτρηςη 

 Ερμηνεύα κειμενικών δεικτών 

 

Ερμηνεύω τουσ κειμενικούσ δείκτεσ 

 

κϊκι  
Πιόνια 
 

Εικόνα μϊχησ 
Παιχνύδι ςτρατηγικόσ 
Επικρατεύ ϋνασ εκ τωνπαικτών 

Επύθετα  
Μαύρα πιόνια 
κληρού πύργοι 
ύδερο και αύμα 
Λευκϊ πιόνια-ςύννεφα 

Επιθετικότητα 
 
 
 
Αθωότητα 

 
Ρόματα 
με γοότευε 
«επιτϋθηκαν», «εξόντωςε»,» 

 
Η επύθεςη δεν προκαλεύ φόβο αλλϊ ςαγόνη, 
γοητεύα 

ενώ η βαςύλιςςϊ μου 
ξεντυνόταν ςτο ςκοτϊδι. 
 

Απροετούμαςτη, «ϊοπλη» 

«διαπϋραςε», «ειςχώρηςε», 
«ϊλωςε διαπϋραςε, βαςύλεια 
ολόκληρα αρχαύασ ςιωπόσ 
και πώσ τελικϊ αιχμαλώτιςε  
 

Σαχύτητα και αποφαςιςτικότητα να κυριεύςει το 
αντικεύμενο του πόθου του 
Κατϊκτηςη 
Δεν πολϋμηςε πολύ-εκούςια παρϊδοςη 

 
 
εκεύνη τη μικρό βαςύλιςςα 
από νεραώδοκλωςτό που τόςο τησ 
ϊρεςε να διαφεύγει με πειρατικϊ 
καρϊβια ςτισ χώρεσ του ποτϋ. 
 

Αλλϊζει το κλύμα-το πολεμικό κλύμα γύνεται 
ερωτικό 
Εύθραυςτη 
 
Ονειροπαρμϋνη, ρομαντικό 
Δραπετεύει από την πραγματικότητα, ζει ςε 
κόςμουσ φανταςτικούσ 

Ναι, ομολογώ ότι γνώριζα από 
πριν πωσ θα νικόςει. 
Άλλωςτε, γι’ αυτό ϋπαιξα μαζύ του.  
Γιατύ, ϋςτω και μια φορϊ, μεσ ςτη 
ζωό, αξύζει κανεύσ να παύξει για να 
χϊςει 

Ομολογεύ ότι αφϋθηκε να αιχμαλωτιςτεύ.  
 
Σησ ϊρεςε μϊλλον πολύ. Και αυτόσ και η νϋα 
αιχμαλωςύα. 
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Β. Συγγραφικό ςτάδιο 

3. τη ςυνϋχεια, κατϊ τη ςυγγραφό του ςχολύου οι μαθητϋσ και οι μαθότριεσ 

οφεύλουν να τεκμηριώςουν με αναφορϋσ ςτο κεύμενο ό ςε ςυγκεκριμϋνουσ 

κειμενικούσ δεύκτεσ τισ απαντόςεισ, που κατϊ τη δικό τουσ κρύςη, δύνονται ςτο 

κεύμενο. 

 

Δομή/οργάνωςη του ερμηνευτικού ςχολίου

 
 
 
 

Ενδεικτική απάντηςη μαθητή/μαθήτριασ (Λογοτεχνία ςελ. 200) 
 

  
Ερώτημα 

Θϋμα 

 
 

Σεκμηρύωςη  

με  

κειμενικούσ 

δεύκτεσ 

 

 
Σι ςημαύνει 

για τον 
αναγνώςτη 

ό την 
αναγνώςτρια 

 

Μια παρτύδα ςκϊκι εύναι οι ερωτικϋσ ςχϋςεισ; Η ποιότρια απαντϊει 
θετικϊ. Σουλϊχιςτον οι ςχϋςεισ που μασ ςημαδεύουν και τισ 
θυμόμαςτε εύναι ϋνα παιχνύδι κατϊκτηςησ. «Αυτόσ» ϋχει όλα τα 
ςτοιχεύα του κατακτητό: εύναι καλϊ οπλιςμϋνοσ «τα πιόνια του 
ςύδερο και αύμα», εντυπωςιακόσ «ςκληρού, γυαλιςτερού πύργοι», 
επιθετικόσ «με ορμό», ϋξυπνοσ «προϋβλεπε κϊθε μου κύνηςη», γι’ 
αυτό και τελικϊ νικϊ «εξόντωςε, διαπϋραςε, τελικϊ αιχμαλώτιςε». Γι’ 
αυτό μόνο; Νικϊ και γιατύ ϋχει απϋναντύ του μια αντύπαλο που εύναι 
ϋτοιμη να νικηθεύ, εύτε γιατύ γοητεύτηκε, εύτε γιατύ κουρϊςτηκε πια 
«να διαφεύγει ςτισ χώρεσ του ποτϋ». Αυτό η «μικρό βαςύλιςςα από 
νεραώδοκλωςτό» εύχε εγκαταλεύψει από την αρχό το παιχνύδι και το 
ομολογεύ. Αν λοιπόν ο ϋρωτασ εύναι ϋνα παιχνύδι με νικητϋσ και 
ηττημϋνουσ, ποιοσ νικϊ τελικϊ; Αυτόσ που κατακτϊ ό όποιοσ με τη 
θϋληςό του κατακτιϋται; Η ποιότρια, αν και ηττημϋνη, 
ευχαριςτόθηκε την παρτύδα. α να μασ λϋει πωσ οι όττεσ μασ μερικϋσ 
φορϋσ μασ πϊνε πιο κοντϊ ςτον εαυτό μασ, επειδό πϊνε κόντρα ςε 
αυτόν. Άρα μόπωσ ο αντύπαλόσ μασ εύμαςτε εμεύσ; [168 λέξεισ] 
 

 
 

 
 

Το κζμα του κειμζνου είναι... 

Τεκμθριϊνω με αναφορζσ ςτο κείμενο ι ςε 
ςυγκεκριμζνουσ κειμενικοφσ δείκτεσ 

Προςκζτω τθ δικι μου απάντθςθ ςτο ερϊτθμα του 
κειμζνου που ςυνδζεται με αυτό. 
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Επιςημάνςεισ 

 
Α. Η ίδια πορεία ςυγγραφήσ ερμηνευτικού ςχολίου προτείνεται και για τισ 
παρακάτω εκφωνήςεισ 

 
1. Αξιοποιώντασ τουσ κειμενικούσ δείκτεσ του ποιήματοσ (π.χ. εικόνεσ, αντιθέςεισ κ.λπ.) 

να ςχολιάςετε το θέμα/ερώτημα που πιςτεύετε ότι τίθεται ςτο ποίημα αυτό κατά 
την κρίςη ςασ. (100-200 λέξεισ) 

2. Ποιο βαςικό ερώτημα θεωρείτε ότι τίθεται ςτο ποίημα μέςα από την παράθεςη των 
ςυνεχιζόμενων οπτικών εικόνων (Κείμενο ΙΙΙ) και πώσ θα το ςχολιάζατε ςύμφωνα με 
τη δική ςασ οπτική; (100-200 λέξεισ) (Μονάδεσ 15) 

3. Να διατυπώςετε το ερμηνευτικό ςασ ςχόλιο για το πούημα/αφόγημα κ.λπ.  
4. Ποιο βαςικό ερώτημα θεωρείτε ότι τίθεται ςτο ποίημα μέςα από την παράθεςη των 

ςυνεχιζόμενων οπτικών εικόνων (Κείμενο ΙΙΙ) και πώσ θα το ςχολιάζατε ςύμφωνα με 
τη δική ςασ οπτική; (100-200 λέξεισ) 

5. Να διατυπώςετε το ερμηνευτικό ςασ ςχόλιο για το ποίημα/αφήγημα κ.λπ.  
6. Να ςχολιάςετε εκείνο το θέμα, από όςα θέτει το κείμενο, που κρίνετε πιο ςημαντικό. 
7. Ποιο είναι το ερώτημα που, κατά τη γνώμη ςασ, θέτει το κείμενο “mal du depart” του 

Νίκου Καββαδία; Ποια είναι η απάντηςη του ποιητικού υποκειμένου ς’ αυτό; Ποια 
είναι η δική ςασ απάντηςη 
 

 

Β. Αν το περιεχόμενο τησ εκφώνηςησ διαφοροποιείται, π.χ. 
 

1.  «Θεςςαλονίκη, Μέρεσ του 1969 μ. Χ.»: Ποιο είναι το ερώτημα που προκύπτει, κατά τη 
γνώμη ςασ, από τουσ ςτίχουσ 15 και 17 του ποιήματοσ; Αυτό το θέμα τι ςημαίνει για 
εςάσ; 

2. «Ένα παιδί μετράει τα άςτρα»: Να παρουςιάςεισ τη ςυναιςθηματική κατάςταςη του 
δαςκάλου, όπωσ αυτή εμφανίζεται ςτο απόςπαςμα. Εννοείται ότι η γνώμη ςου είναι 
ανάγκη να ςτηριχθεί ςε δείκτεσ του κειμένου. 

 
εννοείται ότι το περιεχόμενο και η δομή πρέπει να ανταποκρίνονται ςτην 
ερώτηςη. 

 

 


