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Γ ΘΕΜΑ : 
ΕΚΥΩΝΗΕΙ Ε ΦΕΣΙΚΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑΣΑ, ΟΔΗΓΙΕ , ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΣΟΤ ΙΕΠ, 

ΘΕΜΑΣΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ 2020 
 
 
 
 
1.Διαγώνιςμα  study4exams 
Προςπϊθειεσ διαλόγου Σύτοσ Πατρύκιοσ 
 
Γ. Να γράψετε το ερμηνευτικό ςασ ςχόλιο (120-150 λέξεισ) για το ποίημα, εςτιάζοντασ 
ςτον διάλογο που αναπτύςςεται ςε αυτό. (15 μονάδεσ) 
 
Στισ απαντήςεισ αναφέρονται τα εξήσ: 
ΧΗΥΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ «ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΨΑ» 2o ΔΙΑΓΨΝΙΜΑ – 
ΑΠΡΙΛΙΟ 2020: ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΑΠΑΝΣΗΕΙ  
 
 
Γ. Η εκφώνηςη του θϋματοσ μϊσ κατευθύνει να εςτιϊςουμε ςτον διϊλογο που 
αναπτύςςεται ςτο πούημα. ε ςυνδυαςμό με τον τύτλο του ποιόματοσ «Προςπϊθειεσ 
διαλόγου» μπορούμε να κϊνουμε κϊποιεσ υποθϋςεισ ςχετικϊ με το ποιοι, πότε και γιατύ 
προςπαθούν να διαλεχτούν. Παρατηρούμε:  
 Ανϊμεςα ςε ποιουσ αναπτύςςεται ο διϊλογοσ  
 Ποιο εύναι το θϋμα που απαςχολεύ τουσ διαλεγόμενουσ  
 Ποιεσ εύναι οι αντιδρϊςεισ-ενϋργειεσ των διαλεγόμενων προςώπων  
 Σι προκύπτει μετϊ την ολοκλόρωςη του διαλόγου.  
 
Η παρατόρηςη αυτών των ςημεύων ςε ςυνδυαςμό με τον τύτλο του ποιόματοσ θα μασ 
επιτρϋψει να διαμορφώςουμε μια πρώτη αντύληψη για το θϋμα του ποιόματοσ και τα 
ερωτόματα που προκύπτουν.  
Μια δεύτερη, πιο προςεκτικό ανϊγνωςη, εςτιαςμϋνη:  
 την εναλλαγό αφόγηςησ-διαλόγου  
 τισ εικόνεσ  
 τα ςχόματα λόγου  
 τα ςημεύα ςτύξησ  
 τα γραμματικϊ πρόςωπα  
 τουσ χρόνουσ και ςτισ εγκλύςεισ  
 το λεξιλόγιο  

 

http://www.study4exams.gr/mod_greek/pdf/NG_D/NG_D2_THEMATA.pdf
http://www.study4exams.gr/mod_greek/pdf/NG_D/NG_D2_APANTHSEIS.pdf
http://www.study4exams.gr/mod_greek/pdf/NG_D/NG_D2_APANTHSEIS.pdf
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Θα μασ βοηθόςει να εμβαθύνουμε ςτην κατανόηςη του ποιόματοσ.  
το ερμηνευτικό μασ ςχόλιο θα αναπτύξουμε το κρύςιμο ερώτημα το οπούο, κατϊ τη 
γνώμη μασ, απαςχολεύ τα πρόςωπα που διαλϋγονται ςτο πούημα, τεκμηριώνοντασ την 
ανϊπτυξό μασ με αναφορϋσ ςτο κεύμενο. Ο ύδιοσ ο διϊλογοσ μπορεύ να νοηθεύ με 
διϊφορουσ τρόπουσ: λ.χ. ωσ διϊλογοσ με τον εαυτό, διϊλογοσ με τον Ωλλο, διϊλογοσ 
μεταξύ του υποκειμϋνου με τον κόςμο ςε ςυνϊρτηςη με το αύτημα τησ επικοινωνύασ, τα 
εμπόδια και τισ προςπϊθειεσ για την ϊρςη τουσ. Ο Ωλλοσ θα μπορούςε να ςυνιςτϊ 
φανταςιακό αλλϊ και υπαρκτό οντότητα. Καθώσ η πηγό τησ «φωνόσ» δεν 
προςδιορύζεται, το ύδιο το πούημα μϊσ καλεύ να προςδώςουμε τη δικό μασ ερμηνεύα ωσ 
αναγνώςτεσ/ αναγνώςτριεσ.  
Ενδιαφϋρον εύναι να παρατηρόςουμε ποια εύναι η απϊντηςη του ποιητικού 
υποκειμϋνου ςτον τελευταύο ςτύχο του ποιόματοσ και να γρϊψουμε τη δικό μασ 
απόκριςη ςχολιϊζοντασ τη ςτϊςη του.  
Σα λογοτεχνικϊ κεύμενα εύναι ανοιχτϊ ςε ερμηνεύεσ. Η απϊντηςό μασ εύναι η δικό μασ 
ερμηνεύα ςτο πούημα, όπωσ διαμορφώνεται με βϊςη τουσ δεύκτεσ του κειμϋνου και τισ 
προςωπικϋσ μασ εμπειρύεσ και βιώματα που μασ επηρεϊζουν κατϊ την ανϊγνωςη του 
κειμϋνου.  
την ανϊπτυξη του ερμηνευτικού ςχολύου προςϋχουμε πϊντοτε να κϊνουμε αναφορϋσ 

ςτο πούημα, να ςτηρύζουμε την ερμηνεύα μασ ςε κειμενικούσ δεύκτεσ με παραδεύγματα 

από το κεύμενο και ο λόγοσ μασ να διακρύνεται από ςυνοχό και αλληλουχύα. 

2. Νεοελληνική Γλώςςα και Λογοτεχνία Γ΄ τάξησ Γενικού Λυκείου 
ε ςυνϋχεια τησ υπ. αριθμ. 134046/Δ2/06.10.2020 «Οδηγίεσ για τη διδαςκαλία των 
μαθημάτων τησ Ελληνικήσ Γλώςςασ, τησ Ιςτορίασ, των Λατινικών και τησ 
Φιλοςοφίασ Ημερήςιου και Εςπερινού Γενικού Λυκείου για το ςχολικό έτοσ 2020-
2021» και για να 
διευκολυνθούν οι εκπαιδευτικού περαιτϋρω ςτο διδακτικό τουσ ϋργο, τύθενται υπόψη 
τουσ τα ακόλουθα: 
 
Α. Άλλεσ ενδεικτικέσ εκφωνήςεισ του θέματοσ του ερμηνευτικού ςχολίου 
(Λογοτεχνία): 
• Να διατυπώςετε το ερμηνευτικό ςασ ςχόλιο για το πούημα/αφόγημα κ.λπ. 
• Να ςχολιϊςετε εκεύνο το θϋμα, από όςα θϋτει το κεύμενο, που κρύνετε ωσ το πιο 
ςημαντικό. Ποια εύναι η δικό ςασ θϋςη; 
• Λαμβϊνοντασ υπόψη ςου τη μορφό και το περιεχόμενο τησ τελευταύασ ςτροφόσ του 
ποιόματοσ, να ςχολιϊςεισ τον ρόλο τησ ςε ςχϋςη με το όλο πούημα. 
• Μελετητϋσ υποςτηρύζουν ότι το «Θεςςαλονύκη, Μϋρεσ του 1969 μ.Φ.» εύναι πούημα 
που ϋχει πολιτικϋσ διαςτϊςεισ. Με ποια ςτοιχεύα του κειμϋνου μπορεύ αυτό να 
τεκμηριωθεύ; Ο ςημερινόσ αναγνώςτησ θα προςλϊμβανε το κεύμενο με τον ύδιο τρόπο; 
• «Θεςςαλονύκη, Μϋρεσ του 1969 μ.Φ.»: Οι ςτύχοι 15 και 17 που εύναι μϋςα ςε παύλεσ, 
ποια βαρύτητα ϋχουν, κατϊ τη γνώμη ςασ, ςτο θϋμα του ποιόματοσ; Κατϊ πόςο αυτό 
το θϋμα εύναι επύκαιρο για ςασ; 

Κριτήρια ΙΕΠ 

Κριτήριο 1 

Ποιητικό κείμενο Προφυλάξεισ, Κική Δημουλά 

ΘΕΜΑ Γ 
το Κεύμενο 3 παρατηρούμε την ύπαρξη αντιθϋςεων. Ποιεσ εύναι αυτϋσ και πώσ, κατϊ τη 
γνώμη ςασ, ςχετύζονται με την ψυχικό κατϊςταςη του ποιητικού υποκειμϋνου; (100-
150 λϋξεισ) 
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Κριτήριο 2 

Ενόσ λεπτού ςιγή, Ντύνοσ Φριςτιανόπουλοσ 

ΘΕΜΑ Γ 
Ποιο εύναι, κατϊ τη γνώμη ςασ, το κύριο θϋμα του Κειμϋνου 2; Να τεκμηριώςετε την 
ϊποψό ςασ, αξιοποιώντασ τουσ κατϊλληλουσ κειμενικούσ δεύκτεσ. Πιςτεύετε ότι οι 
ςημερινού νϋοι εύναι ευαιςθητοποιημϋνοι ςε αυτό το θϋμα; (150-200 λϋξεισ) 
 

Κριτήριο 3 

Το ποδήλατο, Αργύρησ  Φιόνησ 

ΘΕΜΑ Γ 
Ποια εύναι, κατϊ τη γνώμη ςασ, η ςχϋςη που ϋχει αναπτύξει το ποιητικό υποκεύμενο με 
το ποδόλατο, όπωσ την προςλαμβϊνετε ςτο Κεύμενο 3; (150-200 λϋξεισ) 
 

Κριτήριο 4 

ΠΟΙΗΤΙΚΗ, ΄Αρησ Αλεξϊνδρου 

ΘΕΜΑ  Γ 

Να διατυπώςετε το ερμηνευτικό ςχόλιό ςασ για το Κεύμενο 3, παρουςιϊζοντασ το κύριο, 
κατϊ τη γνώμη ςασ, θϋμα του. Να ςυμπεριλϊβετε ςτην απϊντηςό ςασ ςχετικούσ με το 
θϋμα δεύκτεσ του ποιόματοσ και την προςωπικό ςασ ανταπόκριςη ςε αυτό (150-200 
λϋξεισ) 
 

3. Θέματα Πανελληνίων 2020 

Ιούνιοσ 2020 

Σύτοσ Πατρύκιοσ, ποίημα από τη συλλογή «Σε βρίσκει η ποίηση» (2012). 
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Επαναληπτικέσ 7 επτεμβρίου 2020 

Νικηφόροσ Βρεττάκοσ, Οι μικροί γαλαξίεσ 

Θέμα Γ  
Γ1. Ποιο εύναι, κατϊ τη γνώμη ςασ, το θϋμα του ποιόματοσ; Να γρϊψετε το 

ερμηνευτικό ςασ ςχόλιο, τεκμηριώνοντϊσ το με τουλϊχιςτον τρεισ (3) κειμενικούσ 

δεύκτεσ (150-200 λϋξεισ). 


