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Ερωτήματα - Προβληματισμοί 

Με πόσους τρόπους μπορεί να είναι διατυπωμένη η 
εκφώνηση του ερμηνευτικού σχολίου;

 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



Ερωτήματα - Προβληματισμοί 

Με πόσους τρόπους μπορεί να είναι διατυπωμένη η 
εκφώνηση του ερμηνευτικού σχολίου;

 Ποιο είναι το θέμα του ποιήματος, κατά τη γνώμη σας; Ποιο 
ρόλο έχει η Ποίηση στην προσωπική σας ζωή; Να απαντήσετε 
αξιοποιώντας τουλάχιστον τρεις (3) κειμενικούς δείκτες (150-
200 λέξεις). (Θέματα Πανελληνίων Ιουνίου 2020)

 Ποιο είναι, κατά τη γνώμη σας, το θέμα του ποιήματος; Να 
γράψετε το ερμηνευτικό σας σχόλιο, τεκμηριώνοντάς το με 
τουλάχιστον τρεις (3) κειμενικούς δείκτες (150-200 λέξεις). 
(Θέματα επαναληπτικών πανελληνίων 2020)

 Γιατί, κατά τη γνώμη σας, «Στον Σείριο δακρύσαν τα παιδιά 
και βάλαν από εκείνη τη βραδιά μιαν έγνοια στη μικρούλα τους 
καρδιά.»; Να απαντήσετε, αξιοποιώντας τρεις (3) 
διαφορετικούς κειμενικούς δείκτες του ποιήματος. Θα ήσαστε 
ικανοποιημένοι/ες ή δυσαρεστημένοι/ες, αν ζούσατε, όπως τα 
παιδιά στον Σείριο και γιατί; (150-200 λέξεις)

 Ποιος είναι ο ρόλος του τραγουδιού στη ζωή του ποιητικού 
υποκειμένου, σύμφωνα με το Κείμενο 3; Να τεκμηριώσεις την 
απάντησή σου, αξιοποιώντας τρεις (3) κειμενικούς δείκτες. Πώς 
λειτουργεί το τραγούδι στις δύσκολες περιστάσεις της δικής σου 
ζωής; (150-200 λέξεις) (Θέματα επαναληπτικών εξετάσεων 2021)



Παρατηρήσεις για τη διατύπωση

1. Μπορεί να ζητηθεί το ερμηνευτικό σχόλιο 
Ο / Η μαθητής /τρια θα πρέπει να εντοπίσει το 

βασικό θέμα (ή ένα από τα βασικά θέματα), το οποίο 
θα στηρίξει σε κειμενικούς δείκτες οι οποίοι θα 
ενσωματώνονται οργανικά στην απάντησή του. Στο 
τέλος θα πρέπει να αναφέρει (μπορεί η αναφορά να 
γίνει και  σε χωριστή - μικρότερη σε έκταση παράγραφο
χωρίς όμως να είναι υποχρεωτικό) την προσωπική του 
τοποθέτηση απέναντι στο θέμα. 
2. Μπορεί να ζητηθεί ο σχολιασμός  συγκεκριμένου 
κομματιού του κειμένου ή του ποιήματος Π.χ να 
ληφθεί υπόψη η τελευταία στροφή ή συγκεκριμένοι 
στίχοι. 

Στα κομμάτια αυτά θα πρέπει να προσεχθεί 
αν το θέμα που εμπερικλείεται στο απόσπασμα ή στους 
στίχους συμπυκνώνει το βασικό θέμα ή αν θέτει μία 
άλλη επιμέρους διάσταση. Μπορεί να χρειαστεί οι 
μαθητές να θίξουν μόνο μία πτυχή του θέματος. 



Παρατηρήσεις για τη διατύπωση

3. Μπορεί να ζητηθεί συγκεκριμένος αριθμός 
κειμενικών δεικτών. Αν δε ζητηθεί τι πρέπει να κάνουν 
οι μαθητές/τριες;

Μέχρι στιγμής στη διατύπωση ζητήθηκε 
συγκεκριμένος αριθμός δεικτών.
Αν δε ζητηθούν: α) Οι μαθητές /τριες χρειάζεται να 
αξιοποιήσουν κειμενικούς δείκτες και να τους 
ενσωματώσουν στην απάντησή τους.
Β) Δε θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν όλους ή πάρα 
πολλούς κειμενικούς δείκτες - εφόσον υπάρχουν- αλλά 
αυτούς που χρησιμεύουν στην τεκμηρίωση της 
ερμηνευτικής τους προσέγγισης. Οι κειμενικοί δείκτες 
θα πρέπει να έχουν οργανική θέση στην απάντηση και 
να μην είναι ατάκτως ερριμμένοι.   



Παρατηρήσεις για τη διατύπωση

4. Αν δε ζητηθεί ρητά στην εκφώνηση η κατάθεση της προσωπικής στάσης / 
τοποθέτηση απέναντι στο θέμα, χρειάζεται οι μαθητές/τριες να τη γράψουν; 

Στο ΦΕΚ αξιολόγησης αναφέρεται «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».

ΑΡΑ Ναι θα πρέπει πάντα να γράφουν τη στάση / τοποθέτησή τους 

απέναντι στο θέμα



Δομή που πρέπει να τηρείται

Γράφουμε:

 ΤΟ ΘΕΜΑ / ΕΡΩΤΗΜΑ

 ΤΗΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

 ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΤΑΣΗ

οργανώνοντας την απάντηση με βάση τη ζητούμενη εστίαση



 Υπάρχει διαφοροποίηση στη διατύπωση του 
θέματος μεταξύ πεζών και ποιητικών

κειμένων; Πόσες παράγραφοι θα πρέπει να γράψει 

ο μαθητής; Σε ποιο πρόσωπο;

 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.

 Η καταγραφή της προσωπικής γνώμης μπορεί να 

μπαίνει σε άλλη παράγραφο χωρίς να αντενδείκνυται το 

ενιαίο κείμενο. Το ζήτημα - ζητούμενο είναι να 

καταγραφεί η αναγνωστική ανταπόκριση.

 Σε περίπτωση δύο παραγράφων, η πρώτη 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. 



Τι σημαίνει «ανθρώπινη κατάσταση»;

Το αντικείμενο της 
λογοτεχνίας δεν είναι ο 

άνθρωπος  ή ο κόσμος, αλλά 
η σχέση του ατόμου με τον 

κόσμο  ως εμπειρία

Η ανθρώπινη κατάσταση δεν είναι ο 
καθρέφτης αλλά τι βλέπω στον καθρέφτη.
Είναι αυτό που αποτυπώνει την εμπειρική 

σχέση του ανθρώπου με τον κόσμο και 
«διαθλάται μέσα στην υπαινικτική και 

αμφίσημη λογοτεχνική γλώσσα» (ΠΣ, 2019: 
14)



Το θέμα και το ερώτημα ταυτίζονται; 

 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.

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;



Τι είναι οι κειμενικοί δείκτες;

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.»

Ο ορισμός αυτός συμπεριλαμβάνει ετερόκλητα

στοιχεία και όχι μόνο μορφικά, όπως δομή, πλοκή, 

χαρακτήρες. 



Λογοτεχνικό γένος (ποίηση, πεζογραφία, θέατρο) - Λογοτεχνικό είδος (μυθιστόρημα, νουβέλα, διήγημα, 
βιογραφία)

Γλωσσικές επιλογές( ρηματικό πρόσωπο, γραμματικοί χρόνοι, εγκλίσεις, χρήση επιθέτων, επιρρημάτων,στίξη)

Σχήματα λόγου(παρομοιώσεις, μεταφορές, προσωποποιήσεις)

Αφηγηματικοί Τρόποι (περιγραφή, διήγηση, διάλογος, εσωτερικός μονόλογος, αφηγηματικό σχόλιο)

Αφηγηματικές τεχνικές (είδος αφηγητή, είδος αφήγησης - αναδρομική, προδρομική, θαμιστική, χρόνος, ρυθμός 
αγήγησης (επιβράδυνση, επιτάχυνση, σκηνή)., 

Δομή π.χ.στα ποιητικά κείμενα:ομοιοκαταληξία, ελεύθερος στίχος, μέτρο, ρυθμός) 

Χαρακτήρες (ήθος, κίνητρα, επιθυμίες, συναισθήματα)

Ύφος κειμένου (ειρωνικό, ελεγειακό, ουδέτερο, σατιρικό, χιουμοριστικό κ.λπ.)

Τίτλος



Κειμενικοί Δείκτες

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΜΟΡΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΓΚΕΙΜΕΝΟΥ

Τίτλος Οι γλωσσικές/ λεξιλογικές 
επιλογές 

Ο χώρος, ο χρόνος,

Χαρακτήρες Λεξιλόγιο, Στίξη Ιστορικές, κοινωνικές 
συνθήκες

Αξίες, Ιδέες, Αντιλήψεις Γραμματικοί χρόνοι, 
Ρηματικά πρόσωπα 
Ονοματοποίηση, σχήματα 
λόγου, σύνταξη

Σκοποί, Στάσεις, 
Πολιτισμικές συνθήκες, 
διακειμενικές αναφορές

Λογοτεχνικό γένος, είδος, 
αφηγηματικές τεχνικές, 
εικόνες, στιχουργική, 
θεατρικά στοιχεία



Είναι απαραίτητο να αναφερθεί ο

μαθητής και σε δείκτες περιεχομένου και σε 

αφηγηματικούς-δομικούς;

Ο μαθητής επιλέγει εκείνους τους δείκτες

(δομικούς, οργανωτικούς, αφηγηματικούς κ.ά.) που

υποστηρίζουν το καθορισμένο θέμα του.

Πόσοι κειμενικοί δείκτες πρέπει να αξιοποιούνται σε

περίπτωση που δεν ζητείται συγκεκριμένος

αριθμός στην εκφώνηση;

Ο αριθμός των δεικτών δεν πρέπει να είναι

πολύ μεγάλος, εφόσον υπάρχει όριο λέξεων. Δεν είναι

θέμα ποσότητας αλλά ποιότητας.

Αν το ερμηνευτικό σχόλιο ζητά τρεις κειμενικούς δείκτες

και ο μαθητής γράψει π.χ. 3 μεταφορές θεωρείται ένας ή

τρεις κειμενικοί δείκτες;

Προφανώς, δείκτες που ανήκουν στην ίδια

κατηγορία δεν μπορεί να καταμετρώνται ως διαφορετικοί



Κι άλλα ερωτήματα

 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;

 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»;



Ερμηνευτικός διάλογος

Κάθε λογοτεχνικό κείμενο δίνει τα κλειδιά για την προσέγγισή του
Επίπεδα ερμηνευτικού διαλόγου
1. Αρχική κατανόηση
Σας άρεσε το κείμενο; Σας έκαναν εντύπωση κάποιοι/α στίχοι /χωρία; Ποια είναι η 
ιστορία που αφηγείται το κείμενο;  Υπάρχει κάποιος που κατάλαβε διαφορετικά 
την ιστορία;
2. Διατύπωση υποθέσεων για τα κίνητρα των προσώπων
Υπάρχει κάποιο σημείο του κειμένου που σας προκάλεσε το ενδιαφέρον; Ποιο; 
Γιατί; Ποιο βρίσκετε να είναι το κεντρικό ερώτημα/ θέμα συζήτησης που θέτει το 
κείμενο;  Ο τίτλος του κειμένου σε συνδυασμό με τις εικόνες της αρχής (ή του 
τέλους) σάς προκαλεί κάποιο ερώτημα ή κάτι που θα θέλατε να συζητηθεί;
3. Ζητήματα που ερευνούν την αναγνωστική ανταπόκριση
Αν λάβετε υπόψη ότι ο/η συγγραφέας έγραψε αυτό το κείμενο στην εξορία ή, ότι η 
εστίαση είναι εξωτερική κτλ., τι περισσότερο μπορείτε να σκεφτείτε πάνω στο 
θέμα που συζητάμε; Το κείμενο αρχίζει με τις ευχές για τα γενέθλια /… του ήρωα 
αφηγητή. Νομίζετε ότι έχει κάποια ιδιαίτερη σημασία αυτή η αναφορά;



Πάνος Θασίτης, Ελληνική επαρχία μ.Χ.

Έφριξε σαν πήγε ο ίδιος, με τα ίδια του τα μάτια και τα είδε.

Τόση ρεμούλα, τέτοιο χάλι πού να το φανταστεί.

Έβγαλε ευθύς διαταγές τη μια πάνω στην άλλη,

ήλεγξε, καυτηρίασε, τιμώρησε, κάτι να διορθώσει,

κάτι να περισώσει απ’ την καταστροφή.

Οι άλλοι, οι από πάνω, μάθαιναν βέβαια ταχτικά τα νέα

τον ζήλο του λαμπρού νέου επάρχου

την ακάθεκτη έφεσή του για ευποιία, χρηστή

φιλόπτωχο διοίκηση κ.λπ.

Μα δεν ανησυχήσαν. «Θα του περάσει» είπαν,

«κι άμα δεν του περάσει

και κάνει τώρα πως δεν ξέρει,

τον αντικαθιστούμε, τον διαγράφουμε,

τον εξαφανίζουμε στο κάτω-κάτω.

Το ίδιο μας κάνει συνεπώς κι αν του περάσει

κι αν δεν του περάσει».

Η αλήθεια είναι, πως του πέρασε και του παραπέρασε.

Ούτε να τον παραμερίσουνε χρειάστηκε

ούτε βέβαια –τον άνθρωπο!– να τον εξαφανίσουν.

Ήδη, γοργά ανέρχεται κι έχει λαμπρό το μέλλον.

Από τη συλλογή Ελεεινόν θέατρον (1980) 



Ερμηνευτικό στην τάξη

1ο ΣΤΑΔΙΟ

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

2η Φάση: Ερωτήματα 1ης Ανάγνωσης

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

2ο ΣΤΑΔΙΟ

Σχεδιασμός:  Παραγωγή ιδεών

 Οργάνωση ιδεών

3ο ΣΤΑΔΙΟ:  Συγγραφή ερμηνευτικού σχολίου

 Έλεγχος & βελτίωση



1ο Στάδιο

Ανάγνωση στην τάξη - πρώτες εντυπώσεις 
Προσεκτική ανάγνωση  και ανίχνευση «προθέσεων» 
μέσα από κειμενικές ενδείξεις.
 Τι παρατηρούμε στο ποίημα;
 Τίτλος (προσδιορίζεται ο τόπος, όχι όμως ο χρόνος 

γιατί;)
 Χρήση γ΄ ενικού προσώπου  ποια φωνή ακούγεται;
 Χρήση ρημάτων διαβαθμισμένης βαρύτητας
 Αξιοποίηση ασύνδετου σχήματος
 Αντίθεση
 Χρήση ευθέος λόγου σε εισαγωγικά. Γιατί 

χρησιμοποιείται; Ποιανών ο λόγος μεταφέρεται;
 Ειρωνεία (πώς επιτυγχάνεται - επανάληψη λέξεων, 

παύλες, θαυμαστικό. Πού εντοπίζεται, πώς 
σχετίζεται με την πρόθεση που απορρέει από το 
ποίημα 



2ο Στάδιο 

Διασάφηση του συναισθήματος  Ποιο συναίσθημα 
σας αφήνει η ανάγνωση του ποιήματος. 
Διασάφηση του τόνου  Η αλλαγή της στάσης του 
Επάρχου ήταν αναμενόμενη. Η απορρόφησή του από το 
κατεστημένο έγινε χωρίς - τελικά - καμία σθεναρή 
αντίσταση. Οι αρχικές καλές προθέσεις διαψεύστηκαν. 
Η κατάσταση που περιγράφεται και η οποία 
αποτυπώνεται μέσα από την αξιοποίηση ποικίλων 
εκφραστικών μέσων χτίζει έναν ειρωνικό τόνο. Η λεπτή 
ειρωνεία της ποιητικής φωνής δείχνει την 
αποστασιοποίησή της από την επιλογή του νεαρού 
επάρχου και την απογοήτευση από τη δύναμη και τη 
δυναμική ενός παγιωμένου και διεφθαρμένου 
συστήματος 
Κατανόηση της πρόθεσηςΔιάψευση προσδοκιών, 
ενσωμάτωση στο διεφθαρμένο σύστημα, ήττα 
αγωνιστικού πνεύματος, συμβιβασμός.



3ο Στάδιο

Συγγραφή: Βάσει των στοιχείων που συζητήθηκαν στην 
τάξη καλούνται οι μαθητές/τριες να συντάξουν το 
ερμηνευτικό τους σχόλιο. 

 Να διατυπώσετε το ερμηνευτικό σας σχόλιο για το 
ποίημα. Πώς το τεκμηριώνετε; 

Ή
 Αξιοποιώντας κειμενικούς δείκτες του

ποιήματος να σχολιάσετε το θέμα/ερώτημα

που πιστεύετε ότι θέτει το ποίημα. (150-200

λέξεις



Προϋποθέσεις ερμηνευτικού διαλόγου

 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.



Το συγκείμενο

 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;

 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 (Αυτό 
γίνεται κατά τη διάρκεια επεξεργασίας του 
λογοτεχνικού κειμένου στην τάξη).

 Οι μαθητές δεν είναι απαραίτητο να γνωρίζουν τον 

λογοτέχνη και την εποχή του. Ωστόσο, αν δοθεί ως

πληροφορία, η πληροφόρηση αυτή μπορεί να συμβάλει 

στην εμβάθυνση της ερμηνείας τους. 

• 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.



Παράδειγμα επεξεργασίας στην τάξη

Γιάννης Ρίτσος, Η απόγνωση της Πηνελόπης
Δεν ήτανε πως δεν τον γνώρισε στο φως της παραστιάς· δεν ήταν
τα κουρέλια του επαίτη, η μεταμφίεση, — όχι· καθαρά σημάδια:
η ουλή στο γόνατό του, η ρώμη, η πονηριά στο μάτι. Τρομαγμένη,
ακουμπώντας τη ράχη της στον τοίχο, μια δικαιολογία ζητούσε,
μια προθεσμία ακόμη λίγου χρόνου, να μην απαντήσει,
να μην προδοθεί. Γι’ αυτόν, λοιπόν, είχε ξοδέψει είκοσι χρόνια,
είκοσι χρόνια αναμονής και ονείρων, για τούτον τον άθλιο,
τον αιματόβρεχτο ασπρογένη; Ρίχτηκε άφωνη σε μια καρέκλα,
κοίταξε αργά τους σκοτωμένους μνηστήρες στο πάτωμα, σα να κοιτούσε
νεκρές τις ίδιες της επιθυμίες. Και: «καλωσόρισες», του είπε,
ακούγοντας ξένη, μακρινή, τη φωνή της. Στη γωνιά, ο αργαλειός της
γέμιζε το ταβάνι με καγκελωτές σκιές· κι όσα πουλιά είχε υφάνει
με κόκκινες λαμπρές κλωστές σε πράσινα φυλλώματα, αίφνης,
τούτη τη νύχτα της επιστροφής, γύρισαν στο σταχτί και μαύρο
χαμοπετώντας στον επίπεδο ουρανό της τελευταίας καρτερίας.

Λέρος, 21.ΙΧ.68
https://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/anthology/mythology/browse.html?text_id=583

https://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/anthology/mythology/browse.html?text_id=583


1ο βήμα: Αναζήτηση κεντρικού θέματος/ερωτήματος 

Καταγραφή λέξεων/φράσεων ιδιαίτερης νοηματικής βαρύτητας:

- Δεν ήτανε πως δεν τον γνώρισε…

- Τρομαγμένη… μια δικαιολογία ζητούσε

- Γι’ αυτόν, λοιπόν, είχε ξοδέψει είκοσι χρόνια

- Ρίχτηκε άφωνη σε μια καρέκλα

- σα να κοιτούσε νεκρές τις ίδιες της επιθυμίες

- Και: «καλωσόρισες», του είπε, ακούγοντας ξένη, μακρινή, τη φωνή της

- γυρίσαν στο σταχτί και μαύρο χαμοπετώντας στον επίπεδο ουρανό της τελευταίας καρτερίας



Κωδικοποίηση κεντρικών πτυχών του θέματος:

- Η αίσθηση απογοήτευσης της Πηνελόπης κι η διάψευση των προσδοκιών της, εφόσον ο Οδυσσέας, τον οποίο

περίμενε για είκοσι χρόνια, δεν μοιάζει πλέον να αξίζει την τόση αναμονή και τα όσα θυσίασε για χάρη του.

- Η επίγνωση του πλήθους των στερήσεων που βίωσε αναμένοντας την επιστροφή εκείνου.

- Η επιλογή της Πηνελόπης να συμβιβαστεί -για άλλη μια φορά- και να αποδεχτεί πως ο Οδυσσέας, παρά τις

προφανείς ελλείψεις του, είναι αυτός με τον οποίο οφείλει να περάσει τη ζωή της.

- Η συμβολική διάσταση του ποιήματος και κατ’ επέκταση η παρόμοια διάψευση που βιώνουν πολλοί άνθρωποι όταν

εκείνο για το οποίο αγωνίζονταν κι εκείνο το οποίο προσδοκούσαν για χρόνια, δεν ανταποκρίνεται τελικά στις

προσδοκίες τους.



Κύριο θέμα: Η διαχείριση της έντονης απογοήτευσης που προκύπτει, όταν μετά από πολύχρονη αναμονή το άτομο

βλέπει την υλοποίηση των ονείρων του και διαπιστώνει πως η νέα πραγματικότητα είναι κατώτερη των προσδοκιών

του.



2ο βήμα: Αξιοποίηση στοιχείων συγκειμένου

 Ο ποιητής με αφορμή τη γνωστή ιστορία της Πηνελόπης από την ομηρική Οδύσσεις προσφέρει μία νέα ματιά, μια

νέα ανάγνωση η οποία ανατρέπει την παγιωμένη στην κοινή συνείδηση πίστη και αφοσίωση της Πηνελόπης στον

σύζυγό της Οδυσσέα.

 Απελευθερώνει τα πρωταγωνιστικά πρόσωπα (με βασικό αυτό της Πηνελόπης) από τη δέσμευση του

αρχαιοελληνικού μύθου προσφέροντας μία νέα συμβολική διάσταση.

 Υπ’ αυτή την έννοια αίρονται οι αντιλήψεις της εποχής που ήθελαν τη γυναίκα να παραμένει κατ’ ανάγκη πιστή

στον απόντα σύζυγο  Εδώ η επιλογή της Πηνελόπης, όπως κι η επιλογή κάθε ανθρώπου που αφοσιώνεται στην

επίτευξη ενός στόχου, είναι αμιγώς προσωπική της.



3ο βήμα: Αξιοποίηση κειμενικών δεικτών & κατάλληλων χωρίων του 

κειμένου

- Η ποιητική φωνή φαίνεται να γνωρίζει όλα τα συναισθήματα της Πηνελόπης.

- Ασύνδετο σχήμα: Η αξιοποίησή του βοηθά να διαφανεί η συναισθηματική ταραχή της ηρωίδας (μια δικαιολογία

ζητούσε, μια προθεσμία ακόμη λίγου χρόνου, να μην απαντήσει, να μην προδοθεί).

- Χρήση ρητορικού ερωτήματος (Γι’ αυτόν, λοιπόν, είχε ξοδέψει είκοσι χρόνια, είκοσι χρόνια αναμονής και

ονείρων, για τούτον τον άθλιο, τον αιματόβρεχτο ασπρογένη;).

- Επανάληψη (είκοσι χρόνια – είκοσι χρόνια).

- Παρομοίωση (σα να κοιτούσε νεκρές τις ίδιες της επιθυμίες).

- Μεταφορική και συμβολική χρήση του λόγου (όσα πουλιά είχε υφάνει με κόκκινες λαμπρές κλωστές σε πράσινα

φυλλώματα, αίφνης,… γυρίσαν στο σταχτί και μαύρο).



4ο βήμα: Διερεύνηση συναισθηματικού κλίματος

Η απογοήτευση της Πηνελόπης κι ο επώδυνος συμβιβασμός της με μια πραγματικότητα που πρόσμενε, αλλά διαφέρει

πάρα πολύ απ’ ό,τι προσδοκούσε, συνιστούν το κυρίαρχο συναισθηματικό κλίμα του ποιήματος, φανερώνοντας πώς

έχουν βασική σημασία για τον ποιητή.

Απ’ την αρχή, άλλωστε, ο ποιητής εστιάζει την προσοχή του στη συναισθηματική κατάσταση της ηρωίδας,

προκειμένου να αναδείξει εναργέστερα το θέμα της ποιητικής του σύνθεσης.



Σύνταξη ερμηνευτικού σχολίου

Το κρίσιμο θέμα που προκύπτει από τη στάση της ηρωίδας είναι το πώς οφείλει να αντιμετωπίζει κανείς τη διάψευση

των προσδοκιών του, όταν μετά από πολυετή αναμονή βλέπει τα όνειρά του να υλοποιούνται, αλλά ταυτόχρονα να

διαψεύδονται. Η ηρωίδα βιώνει έντονα συναισθήματα απογοήτευσης («Ρίχτηκε άφωνη σε μια καρέκλα») και

αντικρίζει με πόνο τους σκοτωμένους πια μνηστήρες παρομοιάζοντάς τους με τις «νεκρές της επιθυμίες», ενώ

αναλογίζεται τις θυσίες της για χάρη ενός Οδυσσέα, που δεν αναγνωρίζει. Μέσα από ένα ρητορικό ερώτημα («Γι’

αυτόν, λοιπόν, είχε ξοδέψει είκοσι χρόνια αναμονής και ονείρων…» εκφράζεται η απογοήτευσή της και η ακύρωση

των προσδοκιών της που όμως δεν είναι αρκετά για να μην την οδηγήσουν στην αποδοχή και τον συμβιβασμό.

Επιλέγει να διαχειριστεί με ωριμότητα τη ματαίωση των προσδοκιών της, υπομένοντας τον «επίπεδο ουρανό της

τελευταίας καρτερίας», όπως εναργώς αποδίδεται με μεταφορικό λόγο η αίσθηση της παραίτησης από κάθε περαιτέρω

επιδίωξη της προσωπικής εκπλήρωσης και ευτυχίας.

Κατά τη γνώμη μου, η επιλογή της ηρωίδας φανερώνει τη συνετή μεν στάση ενός ατόμου που κατανοεί πως δεν είναι

εφικτό να ζει κανείς σε μια διαρκή αναμονή μιας ιδανικής κατάστασης, αποτελεί, εντούτοις, έναν οδυνηρό

συμβιβασμό. Θεωρώ, δηλαδή, πως οι άνθρωποι θα πρέπει να είναι πρόθυμοι να αναθεωρήσουν παλαιότερους στόχους

τους και να θέσουν νέους, οι οποίοι θα ανταποκρίνονται πληρέστερα στις ανάγκες τους, όπως έχουν διαμορφωθεί με το

πέρασμα του χρόνου.

[Λέξεις: 223]



Αξιολόγηση

• «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)».

• Η αξιολόγηση είναι ολιστική, δεν καταμερίζεται η

βαθμολογία. Θα πρέπει να διορθώνεται με συνολική

αποτίμηση του περιεχομένου, οργάνωσης και

γλώσσας.





• 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;

 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.



Όριο λέξεων

 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;

 Φυσικά η μεγάλη υπέρβαση του ορίου κοστίζει

βαθμολογικά στον μαθητή (χωρίς να είναι κάπου 

διατυπωμένο υπάρχει ο «αέρας» του 10%. Πέραν 

αυτού (αν π.χ. ο μαθητής/τρια έχει γράψει 50 λέξεις 

παραπάνω) μπορούμε να αφαιρέσουμε 1 μονάδα.

Όλα τα χωρία προσμετρώνται στην απάντηση.

Μπορεί να γίνει συνδυασμός παράθεσης αυτούσιων 

κομματιών ως οργανικών μερών του κειμένου, αλλά 

και η - περιορισμένη χρήση παραπομπών εντός 

παρένθεσης.



Εργαστήριο αξιολόγησης

Να βαθμολογήσετε αξιοποιώντας τη ρουμπρίκα αξιολόγησης τα 4 ερμηνευτικά σχόλια μαθητών και μαθητριών που 
έχουν γραφτεί με αφορμή το ποίημα του Πάνου Θασίτη, Ελληνική επαρχία μ.Χ


