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Ζφριξε ςαν πιγε ο ίδιοσ, με τα ίδια του τα μάτια και τα είδε. 

Τόςθ ρεμοφλα, τζτοιο χάλι ποφ να το φανταςτεί. 

Ζβγαλε ευκφσ διαταγζσ τθ μια πάνω ςτθν άλλθ, 

ιλεγξε, καυτθρίαςε, τιμϊρθςε, κάτι να διορκϊςει, 

κάτι να περιςϊςει απ’ τθν καταςτροφι. 

Οι άλλοι, οι από πάνω, μάκαιναν βζβαια ταχτικά τα νζα 

τον ηιλο του λαμπροφ νζου επάρχου 

τθν ακάκεκτθ ζφεςι του για ευποιία, χρθςτι 

φιλόπτωχο διοίκθςθ κ.λπ. 

Μα δεν ανθςυχιςαν. «Θα του περάςει» είπαν, 

«κι άμα δεν του περάςει 

και κάνει τϊρα πωσ δεν ξζρει, 

τον αντικακιςτοφμε, τον διαγράφουμε, 

τον εξαφανίηουμε ςτο κάτω-κάτω. 

Το ίδιο μασ κάνει ςυνεπϊσ κι αν του περάςει 

κι αν δεν του περάςει». 

Η αλικεια είναι, πωσ του πζραςε και του παραπζραςε. 

Οφτε να τον παραμερίςουνε χρειάςτθκε 

οφτε βζβαια –τον άνκρωπο!– να τον εξαφανίςουν. 

Ήδθ, γοργά ανζρχεται κι ζχει λαμπρό το μζλλον. 

Από τθ ςυλλογι Ελεεινόν θέατρον (1980)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Βαθμοί Κατανόηση και ερμηνεία του 
λογοτεχνικοφ κειμζνου 
o Βαθμόσ κατανόηςησ των 

ιδεών και του 
ςυναιςθηματικοφ 
κλίματοσ του κειμζνου 

o Βαθμόσ υποςτήριξησ τησ 
απάντηςησ με αναφορζσ- 
παραπομπζσ ςτο κείμενο 

Κειμενικοί δείκτες και 
στοιχεία συγκειμζνου (του 
λογοτεχνικοφ κειμζνου) 
o Βαθμόσ κατανόηςησ 

των επιλογών του 
ςυγγραφζα (κειμενικοί 
δείκτεσ, ςυγκείμενο), 
ςχετικά με την 
οργάνωςη και τη δομή 
(π.χ. γλώςςα, τεχνική, 
φφοσ, εκφραςτικά 
ςχήματα κ.λπ.) με 
παραδείγματα από το 
κείμενο 

Οργάνωση και γλωσσική ζκφραση 
ερμηνευτικοφ σχολίου 
o Αλληλουχία και ςυνοχή του 

ερμηνευτικοφ ςχολίου 
o Επίπτωςη γραμματικοςυντακτικών 

λαθών ςτην κατανόηςη τησ 
ερμηνευτικήσ εκδοχήσ 

o Κατάλληλο λεξιλόγιο-ορολογία 

13-15 o Πολφ καλό επίπεδο 
κατανόθςθσ των ιδεϊν 
και του ςυναιςκθματικοφ 
κλίματοσ του κειμζνου. 

o Πολφ καλι τεκμθρίωςθ 
τθσ απάντθςθσ με 
αναφορζσ-παραπομπζσ 
ςτο κείμενο. 

o Πολφ καλι αναγνϊριςθ 
ςυγγραφικϊν επιλογϊν 

o Πλοφςιεσ αναφορζσ 
παραδειγμάτων από το 
κείμενο και ςε 
διαφορετικά πεδία των 
ςυγγραφικϊν επιλογϊν 
(ςχετικά με τθ γλϊςςα, 
τθν τεχνικι, το φφοσ, τα 
εκφραςτικά ςχιματα 
κ.λπ.) 

o Πολφ καλι παρουςίαςθ τθσ 
ερμθνευτικισ εκδοχισ με τθν 
απαραίτθτθ αλλθλουχία και 
ςυνοχι 

o Ακρίβεια ςτθ χριςθ 
γραμματικοςυντακτικϊν 
φαινομζνων 

o Πλοφςιο λεξιλόγιο 

09-12 o Καλό επίπεδο 
κατανόθςθσ των ιδεϊν 
και του ςυναιςκθματικοφ 
κλίματοσ του κειμζνου. 

o Καλόσ βακμόσ 
τεκμθρίωςθσ τθσ 
απάντθςθσ με αναφορζσ- 
παραπομπζσ ςτο κείμενο. 

o Καλι αναγνϊριςθ 
ςυγγραφικϊν επιλογϊν 

o Αρκετζσ αναφορζσ 
παραδειγμάτων από το 
κείμενο και ςε 
διαφορετικά πεδία των 
επιλογϊν αυτϊν 
(ςχετικά με τθ γλϊςςα, 
τθν τεχνικι, το φφοσ, τα 
εκφραςτικά ςχιματα 
κ.λπ.) 

o Καλι παρουςίαςθ τθσ 

ερμθνευτικισ εκδοχισ με 

αλλθλουχία και ςυνοχι 

o Καλι χριςθ 
γραμματικοςυντακτικϊν 
φαινομζνων 

o Καλό λεξιλόγιο 
o Τα όποια λάκθ δε δυςχεραίνουν 

τθν κατανόθςθ τθσ ερμθνευτικισ 
προςζγγιςθσ 

05-08 o Επαρκισ κατανόθςθ, 
επαρκισ προςπάκεια 
ερμθνευτικισ 
προςζγγιςθσ. 

o Επαρκείσ αναφορζσ 
τεκμθρίωςθσ με 
παραπομπζσ ςτο κείμενο. 

o Επαρκισ αναγνϊριςθ 
ςυγγραφικϊν επιλογϊν 

o Επιλεκτικι αναφορά 

παραδειγμάτων από το 

κείμενο π.χ. ςχετικά με 

τθ γλϊςςα, τθν τεχνικι, 

το φφοσ, τα εκφραςτικά 

ςχιματα κ.λπ. 

o Επαρκισ παρουςίαςθ τθσ 

ερμθνευτικισ εκδοχισ 

o Επαρκισ χριςθ 
γραμματικοςυντακτικϊν 
φαινομζνων 

o Επαρκζσ λεξιλόγιο 
o Τα λάκθ δυςχεραίνουν εν μζρει 

τθν κατανόθςθ τθσ ερμθνευτικισ 
προςζγγιςθσ 

01-04 o Ζλλειψθ κατανόθςθσ, 
παρανόθςθ. 

o Μθδενικι ι ακατάλλθλθ 
αναφορά παραδειγμάτων 
από το κείμενο 

o Ζλλειψθ αναφορϊν ι 

αςφμβατεσ αναφορζσ 

ςτισ ςυγγραφικζσ 

επιλογζσ, ι ελλειπτικι 

αναφορά ςε επί μζρουσ 

πλευρζσ. 

o Ανεπαρκισ παρουςίαςθ τθσ 

ερμθνευτικισ εκδοχισ 

o Ακατάλλθλθ ι λανκαςμζνθ χριςθ 

γραμματικοςυντακτικϊν 

φαινομζνων 

o Ακατάλλθλθ ι λανκαςμζνθ χριςθ 

λεξιλογίου 

o Τα λάκθ δυςχεραίνουν τθν 
κατανόθςθ τθσ ερμθνευτικισ 
προςζγγιςθσ 

0 o Δεν υπάρχει απάντθςθ. 

 


