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Είδη αξιολόγησης: αρχική-διαγνωστική, συντρέχουσα-διαμορφωτική, 

τελική

Μορφές αξιολόγησης: εξεταστικά δοκίμια, εργασίες τύπου project, 

παρουσιάσεις, κατ’ οίκον εργασίες κ.ά. 

Περιεχόμενο αξιολόγησης: πληροφορίες, έννοιες, δεξιότητες, στρατηγικές, 

στάσεις και αξίες

Χαρακτηριστικά αξιολόγησης: εγκυρότητα (το δοκίμιο μετρά 

αποτελεσματικά αυτό που προτίθεται να μετρήσει), αξιοπιστία (δείχνει 

πόσο σταθερά και ακριβή είναι τα αποτελέσματα της μέτρησης), 

αντικειμενικότητα.

Έντιμη/ δίκαια αξιολόγηση: Αξιολογώ αυτό που διδάσκω 

και προετοιμάζω τους μαθητές μου 

γι’ αυτό.



Βασικές αρχές αξιολόγησης

Έμφαση όχι μόνο στην τελική αξιολόγηση αλλά, κυρίως, στην 

αρχική-διαγνωστική και στη συντρέχουσα-διαμορφωτική.

Περιγραφική περισσότερο αξιολόγηση παρά ποσοτική.

Προσωπική-ενδοατομική μάλλον αξιολόγηση του μαθητή παρά 

συγκριτική με άλλους.

Άσκηση μαθητών σε δεξιότητες αυτοαξιολόγησης και 

αλληλοαξιολόγησης.

Ποικίλοι και εναλλακτικοί τρόποι αξιολόγησης.

Αξιοποίηση αποτελεσμάτων αξιολόγησης για στήριξη των 

μαθητών και βελτίωση της διδασκαλίας.

(Μ. Κουτσελίνη, 2006)
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Οι ερωτήσεις να είναι διαφορετικού βαθμού δυσκολίας. Να τοποθετούνται 
αρχικά οι πιο εύκολες ερωτήσεις. 

Η κάθε ερώτηση να είναι αυτοτελής και ανεξάρτητη από τις άλλες.

Λέξεις ή φράσεις δύσκολες ή διφορούμενης σημασίας να αποφεύγονται, για 
διασφάλιση εσωτερικής εγκυρότητας.  

Να δίνονται οδηγίες για κάθε τύπο ερώτησης, καθώς και ενδείξεις για τον 
τρόπο βαθμολογίας τους.

Οι ερωτήσεις να μην αξιολογούν μόνο την ικανότητα απομνημόνευσης του 
μαθητή, αλλά να καλύπτουν όλα τα επίπεδα μάθησης. 

Οι ερωτήσεις να καλύπτουν όσο το δυνατόν περισσότερη από την ύλη που 
διδάχτηκε. 

(Λ. Κυριακίδης, 2015)
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Το πλαίσιο αξιολόγησης του μαθητή δίνεται από τους δείκτες επιτυχίας, με βάση 

τους οποίους γίνεται η τελική αξιολόγηση αλλά και η διαγνωστική - διαμορφωτική.

Δείκτες επιτυχίας = τα αξιολογητέα

αναφέρονται στα μαθησιακά αποτελέσματα, τα οποία αναμένεται να επιτύχει ο 

μαθητής, κατά τετράμηνο, τάξη ή συνδυασμό τάξεων και κατά επίπεδο 

εκπαίδευσης από την Προδημοτική Εκπαίδευση μέχρι και τη Γ΄ Λυκείου. 

Δείκτες επάρκειας = τα διδακτέα

αναφέρονται στο τι πρέπει να διδαχθεί ο μαθητής, για να επιτύχει τα αντίστοιχα 

καθορισμένα μαθησιακά αποτελέσματα. 

(Μ. Κουτσελίνη, 2015)
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Οι Δείκτες Επιτυχίας – Επάρκειας λειτουργούν 
ως προοργανωτές του μαθήματος και 
καθοδηγούν τον εκπαιδευτικό να καθορίσει το 
πλαίσιο της διδασκαλίας και της αξιολόγησης.

Σημαντική επισήμανση:

Κατά την ετοιμασία ερωτήσεων αξιολόγησης θα 
πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη την αντιστοίχισή τους 
με τους δείκτες επιτυχίας.

Με άλλα λόγια να αναλογιζόμαστε για το τι επιδιώκει 
να διαγνώσει η κάθε  ερώτηση/τι εξετάζει σε σχέση 
με τους δείκτες επιτυχίας.
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Στόχος της αξιολόγησης είναι η συνεχής

ανατροφοδότηση, έτσι ώστε η διδασκαλία να

γίνεται πιο αποτελεσματική και η μάθηση

αποδοτικότερη.

Προβλέπονται διάφορες μορφές αξιολόγησης

(κατά την πρωτοβάθμια ανάλυση των κειμένων

στην τάξη, με την ολοκλήρωση μιας ενότητας

κειμένων, π.χ. δημοτικά τραγούδια, στο τέλος

του τετραμήνου, στο τέλος της χρονιάς).

Επίσης, προτείνεται η ανάληψη πιο σύνθετων

εργασιών τύπου project, με την αξιοποίηση και

των Τ.Π.Ε.
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Στο επίπεδο της επεξεργασίας των λογοτεχνικών κειμένων, 

κυρίως στην τάξη:

Αποφεύγονται οι ρητορικές ερωτήσεις «κλειστού τύπου», ως 

απλουστευτικές, και ενισχύονται οι περιέργειες με ερωτήσεις 

διερευνητικής μάθησης, στοχευμένες στα ουσιώδη του κάθε 

κειμένου.

Κύριο ζητούμενο εδώ είναι να ελεγχθούν οι βασικές δεξιότητες 

των μαθητών ως προς την πρόσληψη /κατανόηση /σύγκριση 

των κειμένων («πυρηνικές» γνώσεις). 

Ελέγχεται, επίσης, ο βαθμός της γνωστικής ανταπόκρισης των 

μαθητών σε ερεθίσματα διαθεματικών αντιστοιχιών με άλλα 

γνωστικά αντικείμενα /μορφές τέχνης. 
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Με το εξεταστικό δοκίμιο επιδιώκεται: η ισόρροπη ανάδειξη 
γνωστικού, αξιακού περιεχομένου και δεξιοτήτων 
λογοτεχνικού γραμματισμού.

Το νέο Α.Π.Λ. προβλέπει:

Χρήση άγνωστων λογοτεχνικών κειμένων (κείμενα τα οποία 
δεν διδάχτηκαν οι μαθητές) σε συνεξέταση με κείμενα που 
έχουν διδαχτεί.

Με την εισαγωγή του αδίδακτου λογοτεχνικού κειμένου στην 
αξιολόγηση, η έμφαση μέσω των δεικτών δίνεται στην 
κατάκτηση δεξιοτήτων. Η  εισαγωγή του αδίδακτου κειμένου 
ελέγχει τον βαθμό της κατανόησης ενός άγνωστου κειμένου, 
την εφαρμογή σε αυτό μεθόδων και θεωριών οι οποίες 
χρησιμοποιήθηκαν στην τάξη και τη σύγκριση και 
αντιπαραβολή λογοτεχνικών κειμένων μεταξύ τους. 



Από την πλευρά του μαθητή, η εισαγωγή του αδίδακτου 

κειμένου στόχο έχει να τον ενθαρρύνει να αναπτύξει την 

κριτική του ικανότητα, να αναπτύξει τη δεξιότητα 

σύγκρισης / αντιπαραβολής των λογοτεχνικών κειμένων, 

με απώτερο στόχο να καταστεί ο ίδιος επαρκής κι 

ανεξάρτητος αναγνώστης λογοτεχνικών κειμένων. 

Το αδίδακτο λογοτεχνικό κείμενο θα πρέπει:

*να προσφέρεται για αξιολόγηση του βαθμού κατανόησης 

των στοιχείων λογοτεχνικού γραμματισμού

*να ανταποκρίνεται στους Δείκτες Επιτυχίας και Επάρκειας

*να σχετίζεται με το διδαγμένο κείμενο ως προς το θέμα ή 

/ και τη μορφή ή / και το ύφος 

*να μην είναι εκτεταμένο 

*να είναι εύληπτο και κατανοητό 



*Είδη ερωτήσεων 

*Με οδηγό τους δείκτες επιτυχίας και επάρκειας, να 

αποδίδεται ισόρροπη έμφαση στη συνεξέταση μορφής 

και περιεχομένου. Οι μαθητές να διδάσκονται 

συστηματικά τη χρήση των όρων λογοτεχνικού 

γραμματισμού, τόσο στην προφορική διδασκαλία όσο 

και στις γραπτές εργασίες τους, χωρίς υπερβολές και 

πάντα σε συνάρτηση με το αξιακό περιεχόμενο και τη 

θεματική των κειμένων συνεπώς και η αξιολόγηση για 

να είναι δίκαιη οφείλει να ακολουθεί τις ίδιες αρχές.

*Στο διαγώνισμα / εξεταστικό δοκίμιο είναι δυνατόν 

να περιλαμβάνονται ερωτήσεις που να αφορούν μόνο 

το περιεχόμενο αλλά όχι μόνο τη μορφή.



*Eρωτήσεις ανάλυσης και συνδυασμού 

μεταξύ των κειμένων (διδαγμένων και μη).

*Eρωτήσεις διαβαθμιζόμενης δυσκολίας 

(=εμβάθυνσης) που να ανταποκρίνονται 

ανάλογα στο μαθησιακό προφίλ των 

μαθητών της τάξης (αρχή της 

διαφοροποίησης).

Σημείωση:

Τα κείμενα που θα συνεξεταστούν μεταξύ 

τους μπορεί να είναι μόνο ποιήματα ή μόνο 

πεζά ή ποιήματα και πεζά μαζί. Εννοείται ότι 

τα κείμενα θα είναι ευσύνοπτα, αναλόγως 

του διαθέσιμου χρόνου.



*



ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ)

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ  Β΄ ΚΑΙ Γ΄ ΛYΚΕΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ  ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΜΗΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ  ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ  
45΄/90΄

Δίνονται πεζά ή/και ποιητικά κείμενα από την εξεταστέα ύλη, 
ακέραια ή σε αποσπασματική μορφή. 

Τα αποσπάσματα πρέπει να είναι ευσύνοπτα, ώστε οι 
μαθητές/-τριες να έχουν τον απαιτούμενο χρόνο να τα 
μελετήσουν. 

Στο διαγώνισμα διάρκειας 45΄ (υποχρεωτικό μάθημα 
Λογοτεχνίας) οι εξεταζόμενοι καλούνται να απαντήσουν σε 
τρεις (3) έως τέσσερις (4) ερωτήσεις. 

Το διαγώνισμα διάρκειας 90΄ (Λογοτεχνία Εμβάθυνσης) οι 
εξεταζόμενοι καλούνται να απαντήσουν σε τέσσερις (4) έως 
πέντε (5) ερωτήσεις. Επισημαίνεται ότι μπορεί η διάρκεια του 
διαγωνίσματος στη Λογοτεχνία Εμβάθυνσης να είναι 45΄.



*Οι ερωτήσεις αφορούν κατανόηση και σχολιασμό του 

περιεχομένου ή/και αισθητική αποτίμηση των κειμένων 

(μέσω της συνεξέτασης μορφής και περιεχομένου). 

*Μία από τις ερωτήσεις πρέπει να αφορά σύγκριση ποιητικού 

ή πεζού κειμένου με αδίδακτο ποιητικό ή πεζό κείμενο, ως 

προς τη θεματική, τις αφηγηματικές τεχνικές (αν τα κείμενα 

είναι πεζά), το ύφος, τα εκφραστικά μέσα κλπ. 

*Το απόσπασμα από το αδίδακτο κείμενο να μην υπερβαίνει 

τις 40 αράδες / στίχους και να μην παρουσιάζει αυξημένο 

βαθμό δυσκολίας.



Τα  στοιχεία λογοτεχνικού γραμματισμού εντάσσονται με 
έμφαση στη διδασκαλία και στην αξιολόγηση του 
μαθήματος. Τα  στοιχεία αυτά δεν εξετάζονται 
μεμονωμένα, αλλά πάντοτε σε συνάρτηση με τα 
λογοτεχνικά κείμενα. 

Λογοτεχνικός γραμματισμός, αξιακό περιεχόμενο και 
θεματική των κειμένων συνυφαίνονται και συνεξετάζονται 
στη διδασκαλία και την αξιολόγηση (διαμορφωτική και 
τελική) του μαθήματος.

Ειδικά για την αξιολόγηση του μαθήματος Λογοτεχνίας 
Εμβάθυνσης Β΄ και Γ΄ Λυκείου:

Εκτός από το διαγώνισμα, για την αξιολόγηση των 
μαθητών προτείνονται, ενδεικτικά, τα πιο κάτω:

1) Εκπόνηση δημιουργικής εργασίας (project)

2) Δημιουργική γραφή (προαιρετικά)

3) Συνάντηση με λογοτέχνη – συνέντευξη από λογοτέχνη 
(ομαδική εργασία)



Η εξέταση της Λογοτεχνίας εντάσσεται στην εξέταση του 

μαθήματος των Νέων Ελληνικών (Β΄ Μέρος). 

Το  σύνολο των μονάδων είναι 30 από τις 100

Ενδεικτική κατανομή μονάδων:

Ερώτηση Δ1: Για διδαγμένα κείμενα (12 μονάδες)

Ερώτηση Δ2: Για σύγκριση διδαγμένου με αδίδακτο 

κείμενο (10 μονάδες)

Ερώτηση Δ3: Για το λογοτεχνικό βιβλίο (8 μονάδες)

(Δυνατόν το ένα από τα υποερωτήματα της ερώτησης Δ3 

να αφορά σύγκριση του αποσπάσματος από το 

λογοτεχνικό βιβλίο με ένα από τα διδαγμένα κείμενα).



*Β΄. ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Β΄ ΚΑΙ Γ΄ ΛYΚΕΙΟY ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ 

Το εξεταστικό δοκίμιο Λογοτεχνίας Β΄ και Γ΄ 

*Οι αρχές δόμησης του εξεταστικού δοκιμίου Λογοτεχνίας Β΄ και Γ΄ 
Λυκείου Εμβάθυνσης είναι οι ίδιες με αυτές που αφορούν το 
εξεταστικό δοκίμιο για το υποχρεωτικό μάθημα. 

*Ενδεικτική κατανομή μονάδων (κάθε ερώτηση μπορεί να έχει 
υποερωτήματα): 

*Σημ.  Κάθε ερώτηση μπορεί να έχει υποερωτήματα, αν αυτό 
κρίνεται σκόπιμο και αναγκαίο.

*Ερώτηση 1: Για διδαγμένα κείμενα (8 από τις 20 μονάδες) 

*Ερώτηση 2: Για σύγκριση διδαγμένου με αδίδακτο κείμενο (6 από 
τις 20 μονάδες) 

*Ερώτηση 3: Για το λογοτεχνικό βιβλίο (6 από τις 20 μονάδες) 

*(Δυνατόν ένα από τα υποερωτήματα της ερώτησης 3 να αφορά 
σύγκριση του αποσπάσματος από το λογοτεχνικό βιβλίο με ένα 
από τα διδαγμένα κείμενα). 

*ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ: 20 



*



Τα κείμενα 
*Γιάννη Ρίτσου, «Αποχαιρετισμός»

* Οδυσσέα Ελύτη, «Ο Ύπνος των γενναίων» 

* Τάσου  Λειβαδίτη, «Αν θέλεις να λέγεσαι 

άνθρωπος»



Α Π Ο Χ Α Ι  Ρ Ε Τ Ι Σ  Μ Ο Σ 

(Ο Γρηγόρης ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ  αποκλεισμένος

στη σπηλιά της Μονής Μαχαιρά).

Όλο ετοιμάζουμαι να φύγω. Όλο σας αποχαιρετώ, κι ακόμα στέκω σαν κάτι να 
’χω να προστέσω ακόμα στον κόσμο. Σα να’ χω να προσφέρω λίγη ακόμα 
ευτυχία σε σας

απ’ το μεδούλι μου. Θυμάμαι –

καλοκαιριάτικο  σούρουπο ήταν –

σταμάτησα τ’ αμάξι μπροστά σε μια καλύβα. Διψούσα. Μια μαυροφορεμένη 
γριά με φίλεψε με το κανάτι δροσερό νερό. » Φχαριστώ γιαγιά «, της είπα. » 
Καλή λευτεριά, γιε μου «, αποκρίθηκε.

» Καλή λευτεριά, γιαγιά » της ξανάπα – κ’ ένιωσα πως της την χρωστάω.

Μου’ βγαλε το κασκέτο και  μου σφούγγισε  με το χέρι της το κούτελό μου.

( Ξέρετε, κ’ οι γριές μπορούνε να χαμογελάνε. )

Τη λευτεριά το λοιπόν ο καθένας μας τήνε χρωστάει σ’ όλους. Μια λευτεριά 
μονάχα για τον ένα δε φελάει σε τίποτα ( αν υπάρχει ).

Τίποτα δεν είναι μήτε για τον ίδιον.

» Άντε γεια σου γιαγιά. Καλή λευτεριά, το λοιπόν »



Ο Ύπνος των Γενναίων

(παραλλαγή)

TΟ ΠΟΙΗΜΑ ανήκει στη συλλογή Έξι και Μία Τύψεις για 
τον Ουρανό και είναι γραμμένο σε δύο παραλλαγές. Το 
ποίημα αρχίζει με εικόνες των νεκρών του πολέμου. 
Αυτοί είναι οι γενναίοι. Βλέποντάς τους ο ποιητής τούς 
μεταμορφώνει, τους παρακολουθεί στην αποθέωσή 
τους και υμνεί έτσι τη θυσία τους και την αρετή τους.

1 Μυρίζουν ακόμη λιβανιά, κι έχουν την όψη 
καμένη από

το πέρασμά τους στα Σκοτεινά 
Μεγάλα Μέρη.

2 Κει που μεμιάς τους έριξε το Ασάλευτο

3 Μπρούμυτα, σ' ένα χώμα που κι η πιο μικρή 
ανεμώνα

του θα 'φτανε να πικράνει τον 
αέρα του Άδη

4 (Το 'να χέρι μπρος, έλεγες πολεμούσε ν' 
αρπαχτεί απ' το

μέλλον, τ' άλλο απ' την έρμη 
κεφαλή, στραμμένη με το πλάι,





*Πλάνο εργασίας

*Διαβάζουμε τα κείμενα 

*Από τους δείκτες επιτυχίας και επάρκειας του Α.Π. 

Λογοτεχνίας (2015), επιλέγουμε εκείνους που βρίσκουν 

εφαρμογή στα συγκεκριμένα κείμενα. Λαμβάνουμε υπόψη 

τόσο τους στόχους γνωστικού και αξιακού περιεχομένου 

όσο και τους στόχους λογοτεχνικού γραμματισμού. 

*Σκεφτόμαστε ενδεικτικά συγκριτικά 

ερωτήματα/δραστηριότητες για ανάδειξη των 

συγκλίσεων και αποκλίσεων των κειμένων (ως προς το 

θέμα, τη μορφή, την οπτική γωνία). 



Δείκτες Επιτυχίας Δείκτες Επάρκειας

Σε σχέση με το γνωστικό - αξιακό περιεχόμενο 

Οι μαθητές/-τριες:

να αναπτύξουν συνείδηση ενεργού 

δημοκρατικού πολίτη

 κατανόηση του περιεχομένου και της 

ιστορικότητας θεμελιωδών αξιών και 

δικαιωμάτων του ανθρώπου (ελευθερία, 

ειρήνη, δικαιοσύνη, ισότητα), με απώτερο 

στόχο τη διαμόρφωση  -μέσα από τη μελέτη των 

λογοτεχνικών κειμένων- μιας κοινωνικά 

υπεύθυνης στάσης και αγωνιστικής 

συμπεριφοράς για ζητήματα που αφορούν σε 

θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα και 

οικουμενικές αξίες

να αντιλαμβάνονται τη  σχέση 

λογοτεχνικής μορφής και περιεχομένου

 εντοπισμός των γλωσσικών και 

υφολογικών γνωρισμάτων, καθώς και 

των τεχνικών (αφηγηματικών –

ποιητικών) των κειμένων

 σχολιασμός της νοηματικής και 

αισθητικής λειτουργίας των στοιχείων 

αυτών



να αναγνωρίζουν στα ποιητικά κείμενα τη 

«φωνή που μιλάει»

 διάκριση στην ποίηση της «φωνής  που 

μιλάει»  ως «ποιητικού εγώ» ή «ποιητικού 

υποκειμένου»

να κατανοούν τη σημασία της ποιητικής 

λέξης και του  ποιητικού λεξιλογίου και να 

αντιλαμβάνονται τον συγκινησιακό 

χαρακτήρα της ποίησης

 η μεταφορική σημασία των λέξεων στα

ποιήματα και η λειτουργία των λέξεων ως

συμβόλων

 το ποιητικό σύμβολο ως εμπλουτισμένο 

γλωσσικό σημείο με μεταφορικές σημασίες / 

συνυποδηλώσεις (πέρα από την  κυριολεκτική)

 η συγκινησιακή αλληλουχία των λέξεων από 

την οποία προκύπτει το «νόημα» ενός 

ποιήματος

να αναγνωρίζουν τα βασικά σχήματα λόγου 

της ποιητικής γλώσσας και να 

αντιλαμβάνονται τη λειτουργία τους

 σχήματα λόγου: σημασιολογικά (παρομοίωση, 

μεταφορά,  προσωποποίηση,  αλληγορία, 

μετωνυμία, συνεκδοχή) και συντακτικά 

(παραλληλισμός, σχήμα χιαστό, σχήμα κύκλου, 

υπερβατό)



*Ερωτήσεις ανάλυσης και συνδυασμού των κειμένων

«Αποχαιρετισμός» / «Ύπνος των 
Γενναίων» (διδαγμένα)
1. Να εντοπίσετε τα εκφραστικά μέσα με τα οποία 
αποτυπώνεται στο ποίημα του Ρίτσου η 
μεταμόρφωση του καθημερινού  ανθρώπου σε 
ήρωα.

2. Να συγκρίνετε το ποίημα του Ρίτσου 
«Αποχαιρετισμός» με το ποίημα του Ελύτη «Ο ύπνος 
των γενναίων» και εντοπίστε αναλογίες μεταξύ τους 
ως προς τα μοτίβα-σύμβολα και το «ανοιχτό τέλος» 
των ηρώων.



3. Ποια διάσταση δίνει στο ολοκαύτωμα του ήρωα  το ποίημα 
«Αποχαιρετισμός» του Ρίτσου, σε σχέση με την 
υπερρεαλιστική εκδοχή του Ελύτη; Να συγκρίνετε τα 
εκφραστικά μέσα των δύο δημιουργών: με τι τρόπους 
«αφηγούνται» την ίδια ιστορία;

4. Το απόσπασμα του ποιήματος του Ελύτη κλείνει με τη 
φράση «του ύπνου των Γενναίων». Το ποίημα του Ρίτσου 
κλείνει με τον στίχο «να μου δροσίζει (ο ήλιος) το καμένο  
στήθος … κόρφο μας». Τι περιγράφουν οι δύο εικόνες με 
άλλο τρόπο; Να δηλώσετε ποιος τρόπος σάς φαίνεται πιο 
δραστικός, και γιατί.

5. Να παρατηρήσετε τους τίτλους στο ποίημα του Ελύτη και 
στο ποίημα του Ρίτσου για τον Αυξεντίου. Σκόπιμα νομίζετε 
επιλέγονται   οι λέξεις  «αποχαιρετισμός»/ «ύπνος»  αντί 
«τέλος»/ «θάνατος»; Ποια διάσταση δίνεται με αυτόν τον 
τρόπο στη θυσία; 



«Αποχαιρετισμός» / «Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος»

6. Ποια στοιχεία είναι κοινά στη στάση ζωής των ανθρώπων που 

περιγράφονται στον «Αποχαιρετισμό» του Ρίτσου και το «Αν 

θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος» του Λειβαδίτη;

7. Με ποια εκφραστικά μέσα περιγράφεται ο ήρωας και με ποια 

ο πραγματικός άνθρωπος (τη λειτουργία των εγκλίσεων και 

τη χρήση των γραμματικών προσώπων).

8. Ποια στοιχεία από αυτά που αναφέρονται ως προϋποθέσεις 

κάποιου που θέλει να λέγεται άνθρωπος φαίνεται να 

χαρακτηρίζουν τον ήρωα του αποχαιρετισμού; Να 

αναφερθείτε σε συγκεκριμένους στίχους.

9. Το ποίημα του Άγγλου ποιητή Ρ. Κίπλιγκ ,«Αν» θα μπορούσε 

να είναι μια άλλη επιλογή για αδίδακτο.
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