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Ερμηνευτικό σχόλιο 

 

 

 

 

 

Λογοτεχνικά 
κείμενα 

Πεηά Ποιθτικά  

 
 
Η σύσκεψη συνεχίζονταν… 
Ήτανε δύσκολο να καθορίσει το 
χρόνο της έναρξης, αν είχε 
αρχίσει εδώ και δέκα λεπτά, 
πρινδέκα μέρες ή πριν δέκα 
χρόνια. Ακόμα αμφέβαλε αν 
υπήρχε κάποια 
, ένα ποτάμι χωρίς εκβολές και 
πηγές. Ο ίδιος δεν ένιωθε σα 
σταγόνα 
που ξεκίνησε από την αρχή για 
να φτάσει στο τέρμα. Είχε την 
επίμονη αίσθηση ότι βρίσκεται 
έξω απ’ το ρεύμα, στην άκρη 
της κοίτης, στο ίδιο πάντα 
σημείο και βλέπει διαρκώς να 
κυλάει. 
Είχε συναίσθηση ότι παίρνει 
μέρος στη σύσκεψη μόνο από τη 
συνέχιση της διαδικασίας με 
τους εναλλασσόμενους 
ομιλητές, τις καθιερωμένες 
χειρονομίες, τον τρόπο  
… 

που ανοίγαν το στό- 
μα και άρθρωναν τις λέξεις. 
Πρόσωπα, χέρια, χείλη και 
λόγια όλα γνωστά, 
τόσογνωστά, κυρίως 
τα λόγια, κουρντισμένα σ’ ένα 
κραυγαλέο ανυπόφορο τόνο 
(Κι εγώμε τη στεντόρεια φωνή 
μου), 
που δεν είχαν καμιά σχέση 
με την κοινή ομιλία για το 
ψωμί καιτον έρωτα, για τη ζωή 
και το θά- 
νατο, κουρντισμένα όλα σε μια 
σειρά και μια τάξη (κι εγώ με 
τη σειρά μου...), αυτά τ’ 
ακατανόητα 
λόγια που η μνήμη τ’ 
απόδιωχνε σα φορτίο  
αρχή, ένα συγκεκριμένο 
σημείο εκκίνησης, αφού 
ολοένα και περισσότερο 
ένιωθε πως δεν υπήρχε ένα 
τέλος. 
Η σύσκεψη συνεχίζοταν 

Τίτλος 

Θέμα του κειμένου είναι 

Ερμηνεία με αναφορά σε 

συγκεκριμένους  

κειμενικούς δείκτες 

Προσθήκη γνώμης 
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Στοιχεία των λογοτεχνικών κειμένων 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1. Ζρωτασ  

2. Πρόβλθμα 

3. Κατάςταςθ 

4. Σχζςθ 

5. Ιδζα 

6. Τάςθ φυγισ 

7. Αίςκθμα εγκλωβιςμοφ 

8. Αίςκθμα διάψευςθσ 

9. Αγωνιςτικό φρόνθμα 

10.Πατρίδα 

11.Δθμοκρατία 

12.Φφςθ 

13.Ποίθςθ-πθγι ζμπνευςθσ 

14.Οι ανιςότθτεσ 

15.Η ειρινθ 

16.Ο πόλεμοσ 

17.Η εκμετάλλευςθ ανκρϊπου από 

άνκρωπο 

18.Η βία 

19.Η μθτζρα 

20.Η οικογζνεια 

21.Η φτϊχεια 

22.Η ςτζρθςθ 

23.Οι πανδθμίεσ 

24.Τα γθρατειά 

25.Η μνιμθ 

26.Βιϊματα  

27.Ελευκερία 

κ.λπ. 

Περιλαμβάνουν 
1. το λογοτεχνικό γένος/είδος,  
2. τις γλωσσικές επιλογές,  
3. τους αφηγηματικούς τρόπους,  
4. τις αφηγηματικές τεχνικές,  
5. τη δομή,  
6. την πλοκή,  
7. τους χαρακτήρες κ.ά. 

 
Η συνδυαστική ερμηνεία των κειμενικών 
δεικτών  μάς βοηθά να διερευνήσουμε τις 
ανταποκρίσεις μας στο κείμενο και να του 
αποδώσουμε νόημα. 
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   Διδασκόμαστε  

 

Για να αναγνωρίζουμε τους κειμενικούς δείκτες* 

και να συντάσσουμε νοηματικά και γλωσσικά αποδεκτό  

ερμηνευτικό σχόλιο 

 
1.Λογοτεχνικά κείμενα 
 
 Πεζά 
 Ποιητικά 

(Στα κείμενα 
Νεοελληνικής 
λογοτεχνίας για το 
λύκειο) 

 
2. Κειμενικά είδη 
 Περιγραφή     
 Αφήγηση     

Λογοτεχνικός 
διάλογος  
(Στα βιβλία ΄Εκφραση-
΄Εκθεση για το λύκειο 
α΄τεύχος) 

 
3. Λογοτεχνικούς   
   όρους 

(Στα κείμενα 
Νεοελληνικής 
λογοτεχνίας και  
στο Λεξικό 
λογοτεχνικών όρων για 
το λύκειο) 

 

 
Σε περίπτωση αφήγησης στα 

 πεζά και τα ποιητικά 
Πληροφορίες για τον μύθο (περιεχόμενο) 
 Διαδοχή γεγονότων 
  χώρος  
  χρόνος 
 λογοτεχνικοί χαρακτήρες 
 πολιτισμικό και κοινωνικό περιβάλλον 
Τεχνικές αφήγησης 
Αφηγηματικοί τρόποι 
 Διήγηση (γ΄ρημ. πρόσωπο) 
 Περιγραφή 
 Μίμηση (α΄ρημ. πρόσωπο, διάλογος, 

εσωτερικός μονόλογος, αποστροφή, 
ελεύθερος πλάγιος λόγος) 

 Σχόλιο του αφηγητή 
Ο αφηγητής μπορεί είτε να είναι 
 πρωταγωνιστής (αυτοδιηγητικός)  
 ή απλώς να συμμετέχει στην ιστορία 

(ομοδιηγητικός),  
 είτε να αφηγείται την ιστορία κάποιου άλλου 

(ετεροδιηγητικός). 
Οπτική γωνία στην αφήγηση 
 Μηδενική εστίαση (παντογνώστης αφηγητής) 
 Εσωτερική εστίαση (πρόσωπο της ιστορίας) 

Η σειρά των γεγονότων της ιστορίας  
 ευθύγραμμη (αρχή, μέση, τέλος) 
 in medias res (από το μέσον) 
 αναδρομή (γεγονότα παρελθοντικά) 
 πρόληψη (αναφορά στο μέλλον) 
Στοιχεία πλοκής 
 (Ο τρόπος οργάνωσης των γεγονότων)  
1. η δράση των χαρακτήρων (οι επιθυμίες, τα 

κίνητρα της δράσης τους, οι συγκρούσεις με 
το περιβάλλον, εμπόδια στην εκπλήρωση 
των επιθυμιών τους)  

2. η τελική έκβαση της δράσης 
Γλωσσικές επιλογές 
 γλωσσική ιδιοτυπία, ιδίωμα ή διάλεκτος του 

αφηγητή  
 ιδιόλεκτος των ηρώων 
 γραμματικοί χρόνοι, εγκλίσεις, ρηματικά 

πρόσωπα 
 Εικονοποιία-σχήματα λόγου 

 

 
 
στα ποιητικά κείμενα 
Ο μύθος μπορεί να είναι 
 Ιστορία-μύθος 
 Περιγραφή 
 Εικόνες 
 Σκέψεις (μονόλογος, 

διάλογος, αποστροφή) 
 Συνειρμοί 
 
Γλωσσικές επιλογές 
 Γλώσσα (καθαρεύουσα, 

δημοτική, προφορικότητα 
του λόγου, σπάνιες ή 
εξεζητημένες λέξεις, 
επινοημένες λέξεις, λέξεις 
συγκινησιακά φορτισμένες) 

 Σχήματα λόγου,  
(σχήμα κύκλου, 
ασύνδετο/πολυσύνδετο, 
υπερβατό, μεταφορά, 
παρομοίωση, αντίθεση 
παρομοίωση, 
προσωποποίηση, 
παρήχηση, οξύμωρο, 
άστοχα ερωτήματα , 
αλληγορίεςκ.ά.)  

 ρήματα 
γραμματικοί χρόνοι 
 εγκλίσεις  
ρηματικά πρόσωπα, 
 
 

  

 

Σύμβολα 


