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▪ Να διατυπώσετε το ερμηνευτικό σας σχόλιο για το ποίημα/αφήγημα κ.λπ.

▪ Να σχολιάσετε εκείνο το θέμα, από όσα θέτει το κείμενο, που κρίνετε πιο 
σημαντικό. Ποια είναι η δική σας θέση;

▪ Ποιο είναι το θέμα που, κατά τη γνώμη σας, θέτει το κείμενο; Ποια είναι η 
στάση του κειμένου/ του ήρωα απέναντι σ’ αυτό; Ποια είναι η προσωπική σας 
στάση;

▪ Λαμβάνοντας υπόψη σου τη μορφή και το περιεχόμενο της τελευταίας 
στροφής του ποιήματος, να σχολιάσεις τον ρόλο της σε σχέση με το όλο 
ποίημα.

▪ Μελετητές υποστηρίζουν ότι το «Θεσσαλονίκη, Μέρες του 1969 μ.Χ.» είναι 
ποίημα που έχει πολιτικές διαστάσεις. Με ποια στοιχεία του κειμένου μπορεί 
αυτό να τεκμηριωθεί; Ο σημερινός αναγνώστης θα προσλάμβανε το κείμενο 
με τον ίδιο τρόπο; 

▪ «Θεσσαλονίκη, Μέρες του 1969 μ.Χ.»: Οι στίχοι 15 και 17 που είναι μέσα σε 
παύλες, ποια βαρύτητα έχουν, κατά τη γνώμη σας, στο θέμα του ποιήματος; 
Κατά πόσο αυτό το θέμα είναι επίκαιρο για σας;

• Αν ζητηθεί το θέμα μόνο σε συγκεκριμένους 

στίχους, θα πρέπει να συσχετιστεί και με το 

γενικότερο θέμα του ποιήματος; ή μπορεί να 

είναι και τελείως διαφορετικό; (ΟΧΙ, ΜΠΟΡΕΙ 

ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΠΤΥΧΗ)

Σε κάθε περίπτωση γράφουμε:

❑ ΤΟ ΘΕΜΑ / ΕΡΩΤΗΜΑ

❑ ΤΗΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

❑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΤΑΣΗ

οργανώνοντας την απάντησή μας με 
βάση τη ζητούμενη εστίαση.



▪ Υπενθυμίζουμε το ΦΕΚ αξιολόγησης για το Θέμα Γ:

«Το τρίτο θέμα σχετίζεται με το λογοτεχνικό κείμενο και αφορά στην 

παραγωγή ερμηνευτικού σχολίου, με το οποίο επιδιώκεται οι μαθητές και 

οι μαθήτριες, αφενός να αναπτύσσουν κρίσιμα θέματα/ερωτήματα 

που πραγματεύεται το λογοτεχνικό κείμενο, αξιοποιώντας 

συνδυαστικά κειμενικούς δείκτες ή και στοιχεία συγκειμένου, 

αφετέρου να τοποθετούνται/ανταποκρίνονται στα 

θέματα/ερωτήματα αυτά, τεκμηριώνοντας τις προσωπικές τους 

θέσεις. Η προβλεπόμενη έκταση της απάντησης μπορεί να κυμαίνεται 

από 100 έως 200 λέξεις. Το τρίτο θέμα βαθμολογείται με 15 μονάδες».

Επομένως, ναι, πρέπει πάντοτε να γράφεται η προσωπική άποψη του 

μαθητή.

✓ Πρέπει να γράφεται 
πάντοτε η 

προσωπική άποψη 
του μαθητή; 

Σε κάθε περίπτωση 
γράφουμε:

ΤΟ ΘΕΜΑ / ΕΡΩΤΗΜΑ

ΤΗΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΤΑΣΗ



▪ Καταγραφή του θέματος / ερωτήματος με σύντομο σχολιασμό. 
Το θέμα / ερώτημα θα πρέπει να «αγκαλιάζει» όλο το κείμενο 
και να μην είναι ειδικό αλλά να εκφράζει γενικότερα μια 
ανθρώπινη κατάσταση. Δεν υπάρχει διαφοροποίηση στη 
διατύπωση του σχολίου μεταξύ πεζών και ποιητικών θεμάτων.

▪ Ακολουθούν οι «κειμενικοί δείκτες» που συνδέονται άμεσα και 
τεκμηριώνουν το θέμα / ερώτημα.

▪ Τέλος, ο μαθητής (καλύτερα σε άλλη παράγραφο) καταθέτει την 
προσωπική του στάση/ άποψη στο θέμα / ερώτημα, είτε το 
ζητάει η εκφώνηση είτε όχι.

▪ Η πρώτη παράγραφος είναι φυσικό να είναι πολύ μεγαλύτερη 
από τη δεύτερη. Καλό είναι η άποψη του μαθητή να μη θυμίζει 
το Θέμα Δ, αλλά να είναι πυκνή και ουσιαστική, είτε στο α΄ 
πρόσωπο είτε σε γ΄ πρόσωπο. 

✓ Υπάρχει διαφοροποίηση στη 
διατύπωση του θέματος 
μεταξύ πεζών και ποιητικών 
κειμένων;

✓ Το προσωπικό σχόλιο είναι 
καλό να τίθεται σε ξεχωριστή 
παράγραφο; 

✓ Οι παράγραφοι πρέπει να 
έχουν το ίδιο μέγεθος ή η 
πρώτη να είναι πιο 
ανεπτυγμένη;

✓ Σε ποιο πρόσωπο προτείνετε 
να αναπτύσσεται η δεύτερη 
παράγραφος;



Τι σημαίνει «ανθρώπινη 
κατάσταση»

Το αντικείμενο της λογοτεχνίας 
δεν είναι ο άνθρωπος ή ο κόσμος· 

είναι η σχέση του ανθρώπου με 
τον κόσμο ως εμπειρία.



▪ Το θέμα και το ερώτημα δεν ταυτίζονται: 

▪ «Θέμα» είναι το ευρύτερο ζήτημα, συναίσθημα/ κατάσταση/ 
συνθήκη που θέτει το λογοτεχνικό κείμενο, ενώ «Ερώτημα» 
είναι ο προβληματισμός που απορρέει από αυτό. 

Μερικά κείμενα μπορεί να μη θέτουν ερωτήματα.

Υπάρχει πάντα ερώτημα;
Θέμα είναι λ.χ., για το ποίημα «Τείχη» 

του Κ.Π. Καβάφη θα μπορούσε να 
είναι «η κατάσταση του εγκλεισμού 
που συχνά βιώνουμε» και ερώτημα 
«Ποιος/οι μπορούν να χτίζει/-ουν

τείχη γύρω μας; Μπορούν να 
γκρεμιστούν;». 



ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΓΛΩΣΣΑΡΙ:

«Είναι τα μορφικά στοιχεία του 

κειμένου που συνιστούν το εξωτερικό 

περίβλημα αλλά και το σκελετό του. 

Περιλαμβάνουν το λογοτεχνικό 

γένος/είδος, τις γλωσσικές επιλογές, 

τους αφηγηματικούς τρόπους, τις 

αφηγηματικές τεχνικές, τη δομή, την 

πλοκή, τους χαρακτήρες κ.ά.» 

Ενσωματώνει στον ορισμό 

ετερόκλητα στοιχεία και όχι μόνο 

μορφικά, όπως δομή, πλοκή, 

χαρακτήρες, ενώ και το κ.ά. Δεν 

μπορεί να μη συμπεριλαμβάνει ιδέες, 

αντιλήψεις, αντιδράσεις κτλ. (τα 

στοιχεία περιεχομένου).



Είναι απαραίτητο να αναφερθεί ο 

μαθητής και σε δείκτες 

περιεχομένου και σε 

αφηγηματικούς-δομικούς; 

Πόσοι κειμενικοί δείκτες πρέπει 

να αξιοποιούνται σε περίπτωση 

που δεν ζητείται συγκεκριμένος 

αριθμός στην εκφώνηση;

Αν το ερμηνευτικό σχόλιο ζητά 

τρεις κειμενικούς δείκτες και ο 

μαθητής γράψει π.χ. 3 μεταφορές 

θεωρείται ένας ή τρεις κειμενικοί

δείκτες;

▪ Ο μαθητής επιλέγει εκείνους τους δείκτες (δομικούς,
οργανωτικούς, αφηγηματικούς κ.ά. που υποστηρίζουν το
καθορισμένο θέμα του.

▪ Ο αριθμός των δεικτών δεν πρέπει να είναι πολύ μεγάλος,
εφόσον υπάρχει όριο λέξεων. Δεν είναι θέμα ποσότητας αλλά
ποιότητας.

▪ Προφανώς, δείκτες που ανήκουν στην ίδια κατηγορία δεν
μπορεί να καταμετρώνται ως διαφορετικοί.



▪ Κάθε λογοτεχνικό κείμενο δίνει τα κλειδιά για την 
προσέγγισή του. 

▪ Κατά τον ερμηνευτικό διάλογο προτείνουμε τρία στάδια:

▪ 1ο στάδιο: Προσεκτική ανάγνωση και ανίχνευση των 
προσδοκώμενων προθέσεων του λογοτέχνη μέσα από 
σκόπιμες ενδείξεις. 

▪ 2ο στάδιο: Κατανόηση και ερμηνεία του κειμένου μέσα 
από τις ενδείξεις. Αναζήτηση της «ανθρώπινης 
κατάστασης» που αποτυπώνεται σ’ αυτό.

▪ 3ο στάδιο: Διατύπωση του ερμηνευτικού σχολίου.

Υπάρχει διάκριση στη 

μεθοδολογία προσέγγισης 

ανάμεσα σε πεζά κείμενα και 

ανάμεσα σε ποιητικά της 

παραδοσιακής και νεωτερικής 

ποίησης;



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Δε σας γνωρίζω εφέτος

καημένα χελιδόνια μου

πετάτε άραγε όπως άλλοτε

ή μήπως σε ρόδες πάνω να κυλάτε

όμως το μάτι σας γιατί έτσι μεγάλωσε

τεράστιο

τεράστιο και πορφυρό

μονάχα ο ουρανός σάς έχει απομείνει

μα να ’ναι για σας τώρα Ουρανός;

Το σκεύος, 1971

Μίλτος Σαχτούρης, Τα χελιδόνια μου



▪ Να διατυπώσετε το ερμηνευτικό σας σχόλιο για το ποίημα. 
Πώς το τεκμηριώνετε; Ποια η στάση του ποιητή απέναντι 
στο θέμα; (150-200 λέξεις)

Ή

▪ Αξιοποιώντας τους κειμενικούς δείκτες του ποιήματος 
(π.χ. εικόνες, συμβολισμούς, επανάληψη, κ.τλ.) να 
σχολιάσετε το θέμα/ερώτημα που πιστεύετε ότι θέτει το 
ποίημα. (150-200 λέξεις)



▪ 1ο στάδιο: Προσεκτική ανάγνωση και ανίχνευση των 
προσδοκώμενων προθέσεων του ποιητή μέσα από σκόπιμες 
ενδείξεις. 

▪ Τι παρατηρούμε στο συγκεκριμένο ποίημα: 
•Τον σύντομο τίτλο (έναρθρο ουσιαστικό) και τη κτητική αντωνυμία 

«μου» σε αυτόν.
• Την εναλλαγή α΄ ενικού και β΄ πληθυντικού προσώπου (“γνωρίζω”, “σας”, 

“πετάτε” , “κυλάτε”) που δίνει την αίσθηση ενός διαλόγου μεταξύ 
ποιητικού υποκειμένου και χελιδονιών.

•Τις τρεις συνεχόμενες ερωτήσεις που απευθύνει το ποιητικό 
υποκείμενο προς τα χελιδόνια   (“Πετάτε 
άραγε...ή...κυλάτε”, “Μα ΄να ‘ναι...”, “...γιατί έτσι μεγάλωσε...”)

•Τον χαρακτηρισμό/επίθετο των χελιδονιών «καημένα».
•Την έμφαση στο μάτι των χελιδονιών και τα επίθετα «πορφυρό» και 

«τεράστιο» (σε επανάληψη) με τα οποία χαρακτηρίζεται το μάτι.
•Την εικόνα των χελιδονιών που πετούν πάνω σε ρόδες. («…ή 

μήπως…να κυλάτε…»)
•Την εικόνα του ουρανού στους τελευταίους δύο στίχους με το “ο” 

στη λέξη «Ουρανός» με κεφαλαίο γραμμα, όταν αυτή 
επαναλαμβάνεται.

•Την αντίθεση σε επίπεδο χρόνου ανάμεσα στο παρελθόν και στο 
παρόν («όπως άλλοτε», «φέτος...σας έχει απομείνει»)

•Τον συμβολισμό των χελιδονιών και του «Ουρανού».



▪ 2ο στάδιο: Κατανόηση και ερμηνεία του κειμένου μέσα 
από τις ενδείξεις. Αναζήτηση της «ανθρώπινης 
κατάστασης» που αποτυπώνεται σ’ αυτό.

Είναι φανερό πως στο ποίημα αποτυπώνεται μια δυσοίωνη γήινη 
πραγματικότητα που αντικατοπτρίζεται στον άλλοτε ανέφελο 
ουρανό και στα χελιδόνια του. 

Το ποιητικό υποκείμενο δεν τα αναγνωρίζει «εφέτος» «όπως 
άλλοτε», γιατί είναι «καημένα», κυλούν «πάνω σε ρόδες» και 
έχουν μάτι «πορφυρό» και «τεράστιο». 

Μόνο ο ουρανός τους απόμεινε, αλλά είναι πια «Ουρανός» (με 
κεφαλαίο γράμμα);



▪ 3ο στάδιο: Διατύπωση του ερμηνευτικού σχολίου

▪ Το βασικό θέμα του ποιήματος είναι η οδυνηρή πραγματικότητα και ο
εφιαλτικός κόσμος που αντικρίζουν τα χελιδόνια με τον ερχομό τους σε
δύσκολες εποχές (όπως στους πολέμους) και ο πόνος των ευαίσθητων
ανθρώπων για την απώλεια της ανθρωπιάς. Το θέμα αυτό αναδεικνύεται μέσα
από τις απορίες (ερωτήσεις) που απευθύνει σ’ αυτά το ποιητικό υποκείμενο
(αν πετάνε με τον ίδιο τρόπο ή κυλάνε σε ρόδες και γιατί το μάτι τους
μεγάλωσε και είναι πορφυρό). Με τον συμβολισμό των χελιδονιών που ήρθαν
όπως κάθε χρόνο σε μια αλλιώτικη άνοιξη, την επανάληψη του επιθέτου
«τεράστιο» για το μάτι τους, που φανερώνει ότι βλέπουν έναν κόσμο που τους
προκαλεί κατάπληξη, καθώς και από το κόκκινο χρώμα του ματιού τους (από
το αίμα που αντικρίζουν;), ο ποιητής υπαινίσσεται ότι είναι μια εποχή, όπου
όλα είναι καθημαγμένα. Ακόμα και ο ουρανός, ένας «χώρος» που θα ’πρεπε να
μείνει απρόσβλητος. Με την εικόνα των πληγωμένων χελιδονιών και του
αλλαγμένου και κατακερματισμένου ουρανού, ο ποιητής προβάλλει τη θλίψη
και τον πόνο του για τη σκληρή πραγματικότητα που βιώνει.

▪ Κάθε στοχαστικός άνθρωπος, ιδίως οι ποιητές, δεν μπορεί να μένει
ασυγκίνητος μπροστά στη σκληρότητα των πολέμων, αλλά να αναζητούν
εναγώνια τις αξίες που προσδίδουν τιμή στον Άνθρωπο.

198 λέξεις



▪ Σύμφωνα με τη θεωρία της αναγνωστικής ανταπόκρισης στην οποία 
βασίζεται το Π.Σ. της Λογοτεχνίας:

❖ Είναι «νόμιμη» η επικαιροποιημένη ανάγνωση των μαθητών 

❖ Μπορούν να εκφράσουν διαφορετική άποψη για το κρίσιμο θέμα 

του κειμένου από μας ή την ΚΕΕ. Υπάρχουν περισσότερα του ενός 

θέματα σε ένα κείμενο.

❖ Μια διαφοροποιημένη ανάγνωση μπορεί να διεκδικήσει το άριστα.

❖ Για να μην παρερμηνεύει ο μαθητής θα πρέπει να βλέπει το σύνολο 

του κειμένου και να παρατηρεί προσεκτικά τους δείκτες. 

▪ Ο εκπαιδευτικός «εγκρίνει» τις προσεγγίσεις των μαθητών με βάση 

την ανταπόκρισή τους στο λογοτεχνικό κείμενο αλλά όχι τις 

αυθαίρετες, όσες δεν στηρίζονται σε στοιχεία του κειμένου. 

▪ Γι’ αυτό και συχνά καλεί τους μαθητές να απαντήσουν στο ερώτημα: 

«Πού το βλέπεις αυτό» και «Συμφωνείτε»;

✓ Μπορεί να υπάρχουν και δύο 
διαφορετικά θέματα σε ένα κείμενο;

✓ Ποιο βαθμό ελευθερίας έχει ο μαθητής 
στην ερμηνεία του λογοτεχνικού έργου; 
Πώς μπορεί να μην παρερμηνεύει; 

✓ Νομιμοποιείται ο μαθητής να έχει 
διαφορετική άποψη για το θέμα (που 
ενδεχομένως δεν συμπίπτει με της ΚΕΕ), 
ωστόσο η ερμηνευτική του προσέγγιση 
μπορεί να στηρίξει αυτό που "είδε" το 
παιδί;  

✓ Μια διαφορετική αναγνωστική πρόσληψη 
και ερμηνεία  από την αναμενόμενη, όταν 
όμως είναι καλοδιατυπωμένη, 
συγκροτημένη και κειμενικά
τεκμηριωμένη, μπορεί να διεκδικήσει το 
άριστα (όχι απλώς έναν αξιοπρεπή βαθμό) 
με τις ίδιες αξιώσεις με μια απάντηση που 
συμφωνεί με την υποδεικνυόμενη από την 
επιτροπή ως ορθή;



▪ Ο ερμηνευτικός διάλογος έχει διερευνητικό και όχι εξηγητικό 
στόχο.

▪ Ενθαρρύνει ποικίλες γνώμες.

▪ Είναι ταυτόχρονα και τιθασευμένος, με την έννοια ότι δεν είναι 
ανεξέλεγκτος, γιατί έτσι χάνεται η ουσία. 



▪ Μας ενδιαφέρει ιστορικότητα του έργου και του λογοτέχνη 
αλλά όχι στο πρώτο στάδιο ανταπόκρισης αλλά στα επόμενα, 
κατά την εμβάθυνση, στην περίπτωση που συνεισφέρουν στη 
διαμόρφωση του νοήματος και φωτίζουν και άλλες πτυχές 
του.

▪ Οι μαθητές δεν είναι απαραίτητο να γνωρίζουν τον λογοτέχνη 
και την εποχή του, ωστόσο, αν δοθεί ως πληροφορία ή τα 
γνωρίζουν, η πληροφόρηση αυτή μπορεί να συμβάλει στην 
ανάγνωσή τους η εμβάθυνση στις τεχνικές της λογοτεχνικής 
ανάγνωσης.

▪ Συνεκτιμάται η γνώση του συγκείμενου αλλά δεν αφαιρείται 
από τη βαθμολογία σε μαθητή που δεν την διαθέτει.

Μπορεί να ζητηθεί η επικαιροποιημένη ανάγνωση του μαθητή.

✓ Μας ενδιαφέρει η ιστορικότητα 

του έργου και του λογοτέχνη;

✓ Μετράει η γνώση του 

συγκείμενου; Συνεκτιμάται η 

επιπλέον γνώση του μαθητή για 

την εποχή, το έργο ή τον 

συγγραφέα;

✓ Υπάρχει περίπτωση να ζητηθεί 

σύγκριση βασικών ιδεών του 

κειμένου με τη σημερινή εποχή; 



1ο ΣΤΑΔΙΟ: Το σχεδιασμένο

1η Φάση: 1η Ανάγνωση (πληροφοριακή/ αναγνωριστική): Τι/ 
πώς το λέει;

2η Φάση: Ερωτήματα 1ης Ανάγνωσης

3η Φάση: 2η Ανάγνωση (ερμηνευτική): Τι σημαίνει;

2ο ΣΤΑΔΙΟ: Ο σχεδιασμός

1η Φάση: Παραγωγή ιδεών

2η Φάση: Οργάνωση ιδεών

3ο ΣΤΑΔΙΟ: Το ανασχεδιασμένο

1η Φάση: Συγγραφή ερμηνευτικού σχολίου

2η Φάση: Έλεγχος & Βελτίωση



Κική Δημουλά (1931-2020) 



15 μονάδες: 

13-15 / 09-12 / 05-08 / 01-04

«Η κατανομή των επιμέρους μονάδων 

προτείνεται να προσαρμόζεται ανάλογα με τα 

ζητούμενα (θέμα/ανταπόκριση/υποστήριξη, 

στην παρουσίαση των οποίων 

συνυπολογίζεται η οργάνωση του λόγου και η 

γλώσσα)».

Οι δυσκολίες που προκύπτουν από τη 

ρευστότητα με βάση την προτεινόμενη 

ρουμπρίκα αξιολόγησης του ερμηνευτικού 

σχολίου

Πώς μπορούμε να προσδιορίσουμε με 

μεγαλύτερη σαφήνεια τη βαθμολόγηση ενός 

ερμηνευτικού σχολίου;

Μία πρόταση: 7+5+3



▪ Υπενθυμίζουμε ότι το ερμηνευτικό σχόλιο δεν ταυτίζεται με 
το «τι λέει το κείμενο» αλλά «τι σημαίνει για σένα». Είναι 
ευρύτερο από το νόημα του κειμένου. Γι’ αυτό και δεν πρέπει 
να μας ικανοποιεί μια απλή αναδιήγηση περιεχομένου. 

▪ Ο εκπαιδευτικός «εγκρίνει» την όποια ανταπόκριση / 
πρόσληψη του μαθητή, αρκεί να την τεκμηριώνει από το 
κείμενο και να την αναπτύσσει σε ένα συνεκτικό και 
καλογραμμένο κείμενο. 

▪ Όπως είναι φυσικό, η κακή γλώσσα και το περιορισμένο 
λεξιλόγιο αξιολογείται αρνητικά στη γενική εκτίμηση του 
γραπτού. Τοποθετεί το γραπτό στην πιο κάτω κλίμακα (λχ στο 
12 αν το θέμα/τεκμηρίωση είναι πολύ καλά). Εξαρτάται 
βέβαια από το τι εννοούμε «κακή έκφραση». Σίγουρα η 
«απλή» έκφραση δεν «κοστίζει» τόσο πολύ.

Σε περίπτωση που ένας μαθητής έχει 
κάνει αναδιατύπωση του κειμένου και 
δεν έχει προβεί σε γενικότερη 
τοποθέτηση ως προς το θέμα , αλλά έχει 
αξιοποιήσει αρκετά καλά τους 
κειμενικούς δείκτες, πόσο θα του 
κοστίσει αυτό βαθμολογικά; 

Πώς πιστεύετε ότι πρέπει να 
αξιολογηθεί ένα γραπτό που το 
ερμηνευτικό του σχόλιο επικεντρώνεται 
σε ένα συμπληρωματικό επουσιώδες 
θέμα αντί στο κεντρικό από όπου 
προκύπτουν, συνήθως,  και τα 
περισσότερα ερωτήματα προς 
σχολιασμό;

Πέρα από την ακριβή εφαρμογή της 
ρουμπρίκας, σε ποιο βαθμό σας 
προβληματίζει η κακή έκφραση και το 
περιορισμένο λεξιλόγιο της απάντησης; 



▪ Φυσικά η μεγάλη υπέρβαση του ορίου κοστίζει 
βαθμολογικά στον μαθητή (λχ ανά 50 λέξεις μία μονάδα)

▪ Όλα τα χωρία προσμετρώνται.

Ποια είναι η βαθμολογική επίπτωση 

της υπέρβασης του ορίου λέξεων; 

Μετράνε στο όριο των λέξεων τα χωρία 

του κειμένου; Οι παραπομπές σε 

αυτούσια λόγια του κειμένου να 

γίνονται σε παρενθέσεις, να 

ενσωματώνονται στην απάντηση ή 

προκρίνεται ένας συνδυασμός; 



Να αξιολογήσετε με βάση τη ρουμπρίκα αξιολόγησης τα τρία ερμηνευτικά σχόλια στο αφήγημα της 
Κικής Δημουλά «Ευτυχείτε» και τα τρία ερμηνευτικά σχόλια στο ποίημά της «Πιστότητα».

Έχετε στη διάθεσή σας 60΄.


