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ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ –ΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΚΑΣΑΚΕΤΗ 

«ΤΛΙΚΑ ΚΑΣΑΚΕΤΗ» κειμενικοί δείκτεσ 

ΕΠΟΧΗ- ΧΩΡΑ 
(ευρφτερο περιβάλλον) 

ΛΟΓΟΣΕΧΝΗ-ΒΙΩΜΑΣΑ,ΕΜΠΕΙΡΙΕ 
(προςωπικό περιβάλλον) 

Λογοτεχνικό γζνοσ 
Περιεχόμενο 

δομή 

«Αναπαράςταςθ» 
με αφηγηματικζσ τεχνικζσ 

 

-Ιςτορικι περίοδοσ 
-Ειρινθ-πόλεμοσ 
-Εκνικοί διχαςμοί 
-Κατοχι 
-Ανάπτυξθ-οικονομικι κρίςθ 
-Πολιτικι κατάςταςθ 
-Κοινωνικζσ αξίεσ-ιδανικά 
-Εκνικζσ περιπζτειεσ 
-Επαναςτάςεισ 
-τάςεισ ανκρϊπων 
-Κοινωνικοί χαρακτιρεσ 
-Κοινωνικζσ προκαταλιψεισ 
κ.λπ. 

-Σόπο διαμονισ  
-Επάγγελμα 
-Οικογενειακι ηωι 
-Μορφωτικό επίπεδο 
-Θρθςκεία 
-Ιδεολογία 

-Αξίεσ-ιδανικά 
-Βιϊματα 
-Εμπειρίεσ 
-Ευαιςκθςίεσ 
-Ανθςυχίεσ 

-Αςκζνεια 
-Απϊλειεσ  
-Ξενιτιά 
-Εξορία 
-Φυλακίςεισ 
-Κακουχίεσ 
-Φτϊχεια 
-Τπαρξιακοί φόβοι 
-Φκορά-κάνατοσ 
-Ερωτασ-πάκθ 
-υγκροφςεισ 
-Διλιμματα 
κ.λπ. 

       Σίτλοσ 

Ιςτορίεσ 
Πλοκι 
Χαρακτιρεσ 
Σόποι 
κθνικό 
Περιπζτεια 
Ανατροπι  
Απροςδόκθτθ 
εξζλιξθ  

   Σίτλοσ 

-Ιςτορίεσ 
-υναιςκιματα 
-κθνζσ 
-τοχαςμοί 
-υγκροφςεισ 
-Διλιμματα 
κ.λπ. 

αφήγηςη γεγονότων 
διάλογο, μονόλογο 
αποςτροφή, περιγραφή ανθρώπων, 
τόπων κ.λπ. 

Γλωςςικζσ επιλογζσ 
Μορφοςυντακτικά φαινόμενα 
-Προτάςεισ- ςφνταξθ 
-Λεξιλόγιο- μζρθ του λόγου  
-ριματα (Γραμματικοί χρόνοι, 
εγκλίςεισ, ρθματικά πρόςωπα) 
-τίξη 
Εικονοπλαςτικόσ λόγοσ 
-χήματα λόγου 
 

 
Δηλαδή ποιο θζμα αναδεικνφεται ςτο λογοτεχνικό κείμενο 

      
   
 

 

 Ποιο είναι το θζμα κατά τθ γνϊμθ του 

 Σί υποκζτει ότι ςημαίνουν όςα ζγραψε ο λογοτζχνθσ αναπτφςςοντασ τα 
ερμθνευτικά ςχόλιά του και  παρακζτοντασ παράλλθλα ςε παρζνκεςθ τουσ 
κειμενικοφσ δείκτεσ ςτουσ οποίουσ ςτθρίηει τθν ερμθνεία του. 

-την εποχή του
-τισ προςλαμβάνουςεσ παραςτάςεισ 
-την ηλικία και τισ γνώςεισ του 
-τα προςωπικά βιώματα και εμπειρίεσ 
-την ευαιςθηςία και τα ενδιαφζροντά του 
-την αναγνωςτική εμπειρία του 

από το            ο/η μαθητήσ/τρια        



www.mariakappou.gr {Λογοτεχνικό κείμενο και ερμθνευτικό ςχόλιο 
 

  

 

 

Γ. Για να αναγνωρίζοσμε ηοσς κειμενικούς δείκηες
* 

και να ζσνηάζζοσμε νοημαηικά και γλωζζικά αποδεκηό ερμηνεσηικό 

ζτόλιο 

 

1.

 

 

 

 
(Στα κείμενα 
Νεοελληνικής 
λογοτεχνίας για το 
λφκειο) 

 

2  

 Περιγραφή     
 Αφήγηςη     

Λογοτεχνικόσ 
διάλογοσ  
(Στα βιβλία 
΄Εκφραση-΄Εκθεση 
για το λφκειο 
α΄τεφχοσ) 

 

3. 

(Στα κείμενα 
Νεοελληνικής 
λογοτεχνίας και  
στο Λεξικό 
λογοτεχνικών όρων 
για το λφκειο 
Λογοτεχνία-φάκελος 
υλικοφ για τη 
Γ΄λυκείου) 

 

Περιεχόμενο-πληροφορίεσ για τον 
μφθο 
 τον χϊρο  
 τον χρόνο 
 τουσ λογοτεχνικοφσ χαρακτιρεσ 
 το πολιτιςμικό και κοινωνικό 

περιβάλλον (ςυγκείμενο) 
Τεχνικζσ αφήγηςησ 
Αφθγθματικοί τρόποι 
 Αφιγθςθ (γϋρθμ. πρόςωπο) 
 Αφιγθςθ/μίμθςθ (αϋρθμ. πρόςωπο, 

διάλογοσ, εςωτερικόσ μονόλογοσ, 
αποςτροφι, ελεφκεροσ πλάγιοσ 
λόγοσ) 

 Περιγραφι 
 Σχόλιο του αφθγθτι 
Ο αφθγθτισ μπορεί είτε να είναι 
 πρωταγωνιςτισ (αυτοδιθγθτικόσ)  
 ι απλϊσ να ςυμμετζχει ςτθν 

ιςτορία (ομοδιθγθτικόσ),  
 είτε να αφθγείται τθν ιςτορία 

κάποιου άλλου (ετεροδιθγθτικόσ). 
Οπτικι γωνία ςτθν αφιγθςθ/αφθγθτισ 
 Μθδενικι εςτίαςθ (παντογνϊςτθσ 

αφθγθτισ) 
 Εςωτερικι εςτίαςθ (πρόςωπο τθσ 

ιςτορίασ) 
Η ςειρά των γεγονότων τθσ ιςτορίασ  
 ευκφγραμμθ (αρχι, μζςθ, τζλοσ) 
 in medias res (από το μζςον) 
 αναδρομι (γεγονότα παρελκοντικά) 
 πρόλθψθ (αναφορά ςτο μζλλον) 
Στοιχεία πλοκήσ  
(Ο τρόποσ οργάνωςθσ των γεγονότων)  
1. η δράςη των χαρακτήρων (οι 

επικυμίεσ, τα κίνθτρα τθσ δράςθσ 
τουσ, οι ςυγκροφςεισ με το 
περιβάλλον, εμπόδια ςτθν 
εκπλιρωςθ των επικυμιϊν τουσ)  

2. η τελική ζκβαςη τησ δράςησ 
Γλωςςικζσ επιλογζσ 
 γλωςςικι ιδιοτυπία, ιδίωμα ι 

διάλεκτοσ του αφθγθτι  
 ιδιόλεκτοσ των θρϊων 
 γραμματικοί χρόνοι, εγκλίςεισ, 

ρθματικά πρόςωπα 
 Εικονοποιία-ςχιματα λόγου 

 

Περιεχόμενο 
 περιγραφι 
 εικόνεσ (ρεαλιςτικζσ, 

αλλθγορικζσ, υπερρεαλιςτικζσ) 
 ςκζψεισ (μονόλογοσ, διάλογοσ, 

αποςτροφι) 
 ςυνειρμοί 
 Μφκοι 
 Αλλθγορίεσ 
 
Γλωςςικζσ επιλογζσ 
 Γλϊςςα (κακαρεφουςα, 

δθμοτικι, προφορικότθτα του 
λόγου, ςπάνιεσ ι εξεηθτθμζνεσ 
λζξεισ, επινοθμζνεσ λζξεισ, 
λζξεισ ςυγκινθςιακά 
φορτιςμζνεσ) 

 Σχιματα λόγου,  
o ςχιμα κφκλου, 
o αςφνδετο/πολυςφνδετο, 
o υπερβατό,  
o μεταφορά,  
o παρομοίωςθ,  
o αντίκεςθ  
o προςωποποίθςθ,  
o παριχθςθ,  
o οξφμωρο,  
o άςτοχα ερωτιματα ,  
o Σφμβολα 
o Αλλθγορίεσ 

κ.ά. κ.ά. 

τουσ κειμενικοφσ δείκτεσ 

 ερμηνευτικό ςχόλιο 



ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΦΡΑΕΙ ΓΙΑ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΔΙΑΣΤΠΩΗ ΣΟΤ ΕΡΜΗΝΕΤΣΙΚΟΤ ΧΟΛΙΟΤ 

 

 

 

 
Θίγει το κζμα… 

 

 
Αναπαράςταςθ-

εικονοπλαςία 
Εκφραςτικά μζςα-κειμενικοί 

δείκτεσ 
Με 

 
Σο ποιθτικό υποκείμενο 

 ι ο αφθγθτισ 

το κζμα 
◊ αναδεικνφεται 
◊ μορφοποιείται 
◊ αιςκθτοποιείται 
◊ οπτικοποιείται  
◊ ςυμβολοποιείται 
 

αφθγθματικζσ τεχνικζσ 
◊ τθν προςωπικι μαρτυρία 
τ… ι τθν εξομολόγθςθ τ… 
(πρωτοπρόςωπθ αφιγθςθ) 
◊ εςωτερικό μονόλογο 
(πρωτοπρόςωπθ αφιγθςθ) 
◊ τθν αποςτροφι εισ εαυτόν 
ι ςε κάποιο  άλλο πρόςωπο 
απόν) του αφθγθτι ι του 
ποιθτικοφ υποκειμζνου  
◊ διάλογο ανάμεςα ςε  
◊ τθν αφιγθςθ τ… 
◊ τθν περιγραφι τ… 
◊ τθ διαλογικι ςκθνι 
κεατρικοφ τφπου 
 
ςχιματα λόγου-
αναπαραςτάςεισ 
◊Διαδοχικζσ εικόνεσ 
(οπτικζσ, ακουςτικζσ, 
οςφρθτικζσ, ρεαλιςτικζσ, 
αλλθγορικζσ, 
υπερρεαλιςτικζσ 
◊ Παρομοιϊςεισ 
◊ Προςωποποιιςεισ 
◊ Επαναλιψεισ (επικζτων, 
ουςιαςτικϊν, ρθμάτων, 
επιρρθμάτων, φράςεων, 
προτάςεων κ.λπ.) 
◊ Αντικζςεισ/αντικετικζσ 
εικόνεσ 
◊ χιμα κφκλου 
◊ Κλιμακωτό 
◊ ςφμβολα 

◊ Εξομολογείται 
◊ Αναπολεί 
◊ Εξυμνεί (π.χ. τον θρωϊςμό, 
τθν αυτοκυςία, τθν ομορφιά 
κ.λπ.) 
◊ Επικρίνει, αποδοκιμάηει, 
καταγγζλλει (π.χ. τθν 
υποκριςία τθσ αςτικισ 
τάξθσ, τθν πακθτικότθτα των 
βολεμζνων, τθ 
δθμοςιοχπαλλθλικι 
νοοτροπία, τθν πολιτικι 
αδιαφορία, τθν κυνικότθτα 
και τθν αναλγθςία όςων 
αςκοφν εξουςία κ.λπ.) 
◊ Ειρωνεφεται 
Εκφράηει τον 
προβλθματιςμό του, τουσ 
ςτοχαςμοφσ του, 
ςυναιςκιματα (τον πόνο, 
τθν απογοιτευςθ, τθ κλίψθ 
κ.λπ.) 
◊ Εκφράηει τθν ενδόμυχθ 
επικυμία, ελπίδα 
◊ Αιςκάνεται, νιϊκει 
(άβολα, αμθχανία, ζκπλθξθ, 
αγανάκτθςθ κ.λπ.) 
 
υμβουλεφει 
παροτρφνει 
 



 
Μορφοςυντακτικά 
φαινόμενα 
◊ Ρθματικοί χρόνοι 
◊ Ρθματικζσ εγκλίςεισ 
(προτρεπτικιυποτακτικι, 
προςτακτικι) 
◊ Ερωτθματικζσ προτάςεισ 
(διαδοχικζσ ι 
επαναλαμβανόμενεσ) 
◊ Επιφωνθματικζσ προτάςεισ 
◊ Αςφνδετο ςχιμα 
◊ Αρνιςεισ 
◊ χιμα λιτότθτασ 
χιμα άρςθσ και κζςθσ 
◊ Οξφμωρο 
 
θμεία ςτίξθσ 
ι αςτιξία 
 
Λεξιλόγιο 
◊ Λόγιο 
◊ Λαϊκό, απλό, κακθμερινό 
◊ Λζξεισ του προφορικοφ 
λόγου 
◊ πάνιεσ λζξεισ 
◊ Λζξεισ καταςκευαςμζνεσ 
από τον λογοτζχνθ 
◊ Ιδιωματιςμοί 
◊ Κακθμερινό 
◊ Αργκο 
◊ Τπαινικτικόσ λόγοσ 
 
ϋΤφοσ-διάκεςθ 
 ◊ Υφοσ ( επιτιμθτικό, 
ειρωνικό, ςαρκαςτικό, 
κωμικοτραγικό κ.λπ.) 
◊ Δραματικότθτα 
◊ Λυρικότθτα/λυριςμόσ         
◊ Ζντονθ ςυναιςκθματικι 
φόρτιςθ 
◊ Διάκεςθ (καταγγελτικι, 
ειρωνικι, νοςταλγικι, 
εφκυμθ) 
 
 

 


