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Τρόπος προσέγγισης γραφημάτων/πινάκων

	 Στην	αρχή	της	απάντησης:	σαφής	η	καταγραφή	του	φορέα	διενέργειας	της	
έρευνας,	του	χρόνου	διεξαγωγής	της	και	των	δημογραφικών	χαρακτηρι-
στικών	της,	ώστε	να	κριθεί	και	η	αξιοπιστία	της.

	 Προσεκτική	μελέτη	των	στατιστικών	και	αριθμητικών	δεδομένων.
	 Συσχετισμός	 των	 δεδομένων,	 εντοπισμός	 της	 υψηλότερης	ή	 χαμηλότε-

ρης	τάσης	τους,	σύνδεση	των	αριθμητικών	πληροφοριών	με	το	στόχο	της	
έρευνας	ή	της	σχετικής	μελέτης.

	 Διεξαγωγή	συμπερασμάτων	και	προσωπικών	εκτιμήσεων	που	να	συνδέο-
νται	άμεσα	με	την	ποσοτική	και	την	ποιοτική	ανάλυση	των	δεδομένων.

	 Σαφής	και	ακριβής	σύνδεση	όλων	των	διαπιστώσεων	με	το	ερώτημα	που	
τίθεται.

	 Τήρηση	του	ορίου	των	λέξεων.

ΔΙΚΤΥΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ – ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ

Τα	δίκτυα	κειμένων	είναι	κείμενα	που	«συνομιλούν»	μεταξύ	τους,	δηλαδή	
θέτουν	κοινά	θέματα/ερωτήματα	και	επιδιώκουν	το	διάλογο	με	τον	αναγνώ-
στη.	Τα	κείμενα	αυτά	μπορεί	να	ανήκουν	σε	διαφορετικό	είδος	και	σχολή,	να	
διαθέτουν	διαφορετική	αισθητική	και	οπτική	προσέγγισης	του	θέματος	και	να	
δίνουν	διαφορετικές	απαντήσεις.

Συχνά	ως	ζητούμενο	τίθεται	η	σύγκριση	των	κειμένων	ως	προς	το	θέμα	
τους,	τις	απόψεις	ή	τις	θέσεις	που	παρουσιάζουν,	την	πρόθεση	του	συντάκτη	
τους,	τη	μορφή,	τη	γλώσσα	ή	το	ύφος	που	χρησιμοποιούν,	τις	γλωσσικές	επι-
λογές	τους,	τον	τρόπο	πραγμάτευσης	του	θέματος,	την	πειστικότητα	και	την	
αποτελεσματική	μετάδοση	του	μηνύματος.	Κατά	τη	διαδικασία	της	σύγκρι-
σης,	πρέπει	να	εντοπίζονται	ομοιότητες	και	διαφορές	ανάμεσα	στα	δύο	κείμε-
να	με	σαφή	αναφορά	χωρίων	του	κειμένου	και	άμεση	σύνδεση	της	απάντησης	
με	το	συγκεκριμένο	πεδίο	σύγκρισης.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΔΕΩΝ/ΣΤΑΣΗ ΖΩΗΣ Ή ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

	 Όταν	ζητούμενο	είναι	η	αξιολόγηση	των	ιδεών,	της	στάσης	ζωής	ή	της	
συμπεριφοράς	των	ηρώων	με	βάση	τα	στοιχεία	του	κειμένου	ή	του	συ-
γκειμένου,	τότε	οι	μαθητές	εκφράζουν	τη	συμφωνία	ή	τη	διαφωνία	τους,	
τεκμηριώνοντας	την	προσωπική	τους	θέση.	Αναγκαία	κρίνεται	η	χρήση	α’	
ενικού	προσώπου	ώστε	να	είναι	εμφανής	η	υποκειμενική	προσέγγιση	του	
ερωτήματος	(π.χ.	κατά	τη	γνώμη	μου,	πιστεύω/θεωρώ	ότι…,	προσωπική	
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μου	εκτίμηση	είναι…,	εκφράζω	την	προσωπική	μου	πεποίθηση/αντίλη-
ψη)

	 Αν	ζητούμενο	τίθεται	η	αξιολόγηση	στοιχείων	του	κειμένου	σε	σύγκριση	
με	τη	σύγχρονη	εποχή,	σε	αυτή	την	περίπτωση	επιδιώκεται	η	αντικειμε-
νική	και	 ρεαλιστική	προσέγγιση	 του	 ερωτήματος,	ώστε	 να	μην	 εμπερι-
έχονται	 προκαταλήψεις,	 πάθη	ή	 υπερβολές.	Βέβαια,	 ανάλογα	με	 το	 ζη-
τούμενο,	βάση	του	προβληματισμού	είναι	πάντα	οι	προσωπικές	εμπειρίες	
και	αντιλήψεις	που	διαφοροποιούνται	τόσο	σε	επίπεδο	μαθητών	όσο	και	
χρονικής	περιόδου.

	 Αν	 ζητούμενο	καθίσταται	ο	 χαρακτηρισμός	 των	προσώπων/	ηρώων	 του	
λογοτεχνικού	 κειμένου,	 η	 απάντηση	 στηρίζεται	 στην	 άμεση	 έκθεση	
[=στατική	 παρουσίαση]	 των	 χαρακτήρων	 από	 τον	 ίδιο	 τον	 αφηγητή	 ή	
στην	 έμμεση	 έκθεσή	 τους	 [=δυναμική	παρουσίαση]	μέσω	της	 γενικότε-
ρης	συμπεριφοράς	 των	προσώπων,	 όπως	προβάλλεται	στο	 λογοτεχνικό	
κείμενο.	Σε	κάθε	περίπτωση	είναι	επιβεβλημένη	η	χρήση	επιθέτων	που	να	
αποδίδουν	με	ακρίβεια	και	ευστοχία	τους	χαρακτήρες	των	ηρώων,	καθώς	
και	η	τεκμηρίωση	της	απάντησης	με	σαφείς	αναφορές	στο	κείμενο.

	 Συχνά	διατυπώνεται	ως	ερώτηση	τόσο	ο	προσδιορισμός	των	συναισθημά-
των	και	του	εσωτερικού	κόσμου	των	ηρώων,	όσο	και	των	συναισθημάτων	
που	προκαλούνται	στον	αναγνώστη.	Στην	απάντηση	δίδονται	σαφείς	και	
εύστοχοι	χαρακτηρισμοί,	θετικοί	ή	αρνητικοί,	ανάλογα	με	το	περιεχόμενο	
του	λογοτεχνικού	κειμένου.

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ

Α/ Αξιολόγηση στάσης προσώπων

ΘΕΤΙΚΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ → ΑΡΝΗΤΙΚΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ
 �υπεύθυνη,	ώριμη,	συνετή → ανεύθυνη,	ανώριμη,	επιπόλαιη
 �άψογη,	ορθή,	άρτια,	ανεπίλη-
πτη,	ευπρεπής }→ μεμπτή,	επιλήψιμη,	απρεπής,	

κατακριτέα,	ανάρμοστη
 �αγωνιστική,	δυναμική,	δρα-
στήρια,	ενεργητική }→ ηττοπαθής,	παθητική,	υποχω-

ρητική,	αδρανής,	απαθής
 �φιλάνθρωπη,	αλτρουιστική,	
αλληλέγγυα }→ σκληρή,	αμείλικτη,	ανάλγητη,	

ιδιοτελής,	απάνθρωπη
 �μετριοπαθής,	ήπια }→ υπερβολική,	ακραία,	αλαζονι-

κή,	υπεροπτική
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 �διαλλακτική,	φιλελεύθερη,	
πνεύμα	συμβιβασμού	και	
συμφιλίωσης

}→ απόλυτη,	δογματική,	αυστηρή,	
αυταρχική,	αδιάλλακτη,	ανυπο-
χώρητη,	άκαμπτη

 �αντικειμενική,	αμερόληπτη }→ υποκειμενική,	μεροληπτική,	
προκατειλημμένη

 �αυθεντική,	αυθόρμητη,	ανε-
πιτήδευτη }→ προσποιητή,	επιτηδευμένη

 �ευεργετική,	επωφελής,	σω-
τήρια }→ επιβλαβής,	επιζήμια,	ολέθρια

 �δικαιολογημένη,	φυσιολογι-
κή,	αναμενόμενη }→ αλλόκοτη,	ιδιόρρυθμη,	παράδο-

ξη,	αδικαιολόγητη

Β/ Χαρακτηρισμοί προσώπων

ΘΕΤΙΚΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ → ΑΡΝΗΤΙΚΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ
 �ειλικρινής,	φερέγγυος,	έμπι-
στος,	αξιόπιστος,	αυθεντικός,	
έντιμος

}→ ανειλικρινής,	υποκριτής,	ύπου-
λος,	αναξιόπιστος,	ανέντιμος

 �ηθικός,	συνεπής,	αξιοπρεπής,	
φιλότιμος,	συνετός,	πειθαρ-
χημένος

}→ ανήθικος,	αναξιοπρεπής,	πα-
ρορμητικός,	απείθαρχος

 �ώριμος,	έμπειρος,	άτρωτος }→ ανώριμος,	επιπόλαιος,	ευάλω-
τος

 �προνοητικός,	οξυδερκής,	εύ-
στροφος }→ αφελής,	εύπιστος,	απερίσκε-

πτος
 �νηφάλιος,	ψύχραιμος,	υπο-
μονετικός }→ ανυπόμονος,	παρορμητικός

 �ελεύθερος,	αυτόνομος,	ανε-
ξάρτητος,	αυτενεργός,	αυτό-
βουλος

}→ άβουλος,	υποτελής,	υποχείριο,	
αδρανής,	παθητικοποιημένος

 �διαλλακτικός,	εξωστρεφής,	
κοινωνικός }→ απόλυτος,	δογματικός,	εσω-

στρεφής,	αντικοινωνικός
 �φιλάνθρωπος,	αλτρουιστής,	
ανθρωπιστής,	αλληλέγγυος }→ ιδιοτελής,	απάνθρωπος,	εγωι-

στής,	ακοινώνητος,	υστερόβου-
λος
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 �σεμνός,	μετριοπαθής,	σώ-
φρων }→ αλαζονικός,	υπερόπτης

 �προοδευτικός,	καινοτόμος,	
ρηξικέλευθος }→ συντηρητικός,	προγονόπληκτος

 �φιλόδοξος,	ενθουσιώδης,	
ονειροπόλος,	ιδεολόγος }→ ματαιόδοξος,	ανταγωνιστικός,	

ρεαλιστής	καιροσκόπος
 �ευγενικός,	πράος,	ήπιος,	
εγκάρδιος,	προσηνής }→ σκληρός,	αυταρχικός,	αμείλι-

κτος,	αγενής,	αδίστακτος,	ανάλ-
γητος,	απότομος,	απηνής

 �αισιόδοξος,	δυναμικός,	γεν-
ναίος,		τολμηρός,	θαρραλέος,	
φιλόπονος

}→ απαισιόδοξος,	διστακτικός,	δει-
λός,	ανασφαλής,	ευθυνόφοβος

 �αυτάρκης,	ολιγαρκής,	εγκρα-
τής }→ πλεονέκτης,	άπληστος,	αρχο-

μανής
 �υπεύθυνος,	ευσυνείδητος }→ ανεύθυνος,	επιπόλαιος,	ασυνε-

πής

Γ/Συναισθήματα

ΘΕΤΙΚΑ → ΑΡΝΗΤΙΚΑ
 �θαυμασμός,	έκπληξη }→ αγανάκτηση,	οργή,	αιφνιδια-

σμός
		χαρά,	ευχαρίστηση,	ικανο-
ποίηση }→ λύπη,	στεναχώρια,	απογοήτευ-

ση,	δυσαρέσκεια,	δυσφορία,	
πίκρα

	ενθουσιασμός,	τέρψη → θλίψη,	απόγνωση,	απελπισία
 �ψυχικό	σθένος,	θάρρος,	τόλ-
μη,	δυναμισμός }→ ηττοπάθεια,	δειλία,	ατολμία,	

συμπλέγματα	μειονεξίας	και	
κατωτερότητας

 �δικαίωση,	αίσθημα	αποδοχής		
και	αναγνώρισης }→ ματαίωση,	αίσθημα	απόρριψης,	

αδικίας	και	περιθωριοποίησης
	συμπάθεια,	ενδιαφέρον }→ απέχθεια,	περιφρόνηση,	απο-

στροφή
 �ελπίδα,	αισιοδοξία,	σιγουριά,	
ασφάλεια }→ αγωνία,	άγχος,	ανασφάλεια,	

φόβος,	δισταγμός,	ενδοιασμός,	
διάψευση	ελπίδων
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		ηρεμία,	πραότητα,	ευεξία,	
εσωτερική	γαλήνη	και	πλη-
ρότητα

}→ ψυχική	αναστάτωση	και	έντα-
ση,	αίσθημα	αδιεξόδου,	εξου-
θένωση

 �συγκίνηση,	ενσυναίσθηση,	
συναισθηματική	φόρτιση }→ απάθεια,	αδιαφορία,	αναλγη-

σία,	σύγχυση,	ανία,	πλήξη,	
μονοτονία

 �υπερηφάνεια,	αίσθημα	αξιο-
πρέπειας }→ ντροπή,	αισχύνη,	αποτροπια-

σμός,	καχυποψία,	δυσπιστία

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ  
ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΠΟΙΗΣΗ → ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΠΟΙΗΣΗ
 �χωρισμός	του	ποιήματος	σε	
στροφές	με	συγκεκριμένο	
αριθμό	στίχων	και	συλλαβών	
με	ορισμένους	κανόνες

}→  �αμφισβήτηση	κάθε	κανόνα
 �ανισοσύλλαβος	στίχος
 �προσέγγιση	του	πεζού	και	
προφορικού	λόγου

 �τήρηση	του	μέτρου	και	της	
ομοιοκαταληξίας }→ ελεύθερος	στίχος	χωρίς	μέτρο,	

ομοιοκαταληξία	και	ρυθμό	(αυ-
τόματη	γραφή)

 �αυστηρή	χρήση	των	σημείων	
στίξης,	των	γραμματικών	και	
συντακτικών	κανόνων }→  �σύνταξη	ελλειπτικών	προτά-

σεων
 �χαλαρή	στίξη
 �κυριαρχία	της	συνειρμικής	
γραφής

 �χρήση	ποιητικού	και	επι-
τηδευμένου	λόγου,	έντονη	
λυρικότητα }→  �χρήση	καθημερινού	και	αντι-

λυρικού	λεξιλογίου
 �εκφραστική	τόλμη
 �δραματικότητα

 �τήρηση	της	λογικής	αλλη-
λουχίας,	σαφήνεια	στη	δια-
τύπωση }→  �κατάργηση	της	λογικής	σύν-

δεσης	των	νοημάτων
 �ασάφεια
 �πολυσημία	λέξεων
 �χρήση	συμβόλων

 �άμεση	σύνδεση	του	τίτλου	
με	το	περιεχόμενο	του	ποιή-
ματος }→ σύνταξη	ελεύθερου	και	ευφά-

νταστου	τίτλου,	συχνά	χωρίς	
νοηματική	σύνδεση	με	το	περι-
εχόμενο	του	ποιήματος


