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Λογοτεχνύα-Φϊκελοσ υλικού-δύκτυα κειμϋνων γ΄ Γενικού Λυκεύου 
 Γλωςςϊρι όρων ( ςελ.193-197) 

 
1. Αναπαρϊςταςη (ςελ.193) 

2. Αφηγηματικϋσ τεχνικϋσ(ςελ.193) 

3. Αφηγηματικού τρόποι (ςελ.194) 

4. Γλωςςικϋσ επιλογϋσ/εκφραςτικϊ μϋςα (ςελ.194) 

5. Δομό/πλοκό(ςελ.195) 

6. Ερμηνεύα  (ςελ.195) 

7. Ερμηνευτικό Σχόλιο ( ςελ. 195) Γ θϋμα  www.mariakappou.gr 

8. Ερώτημα/θϋμα (ςελ.196) 

 

9. Κειμενικού δεύκτεσ: περιλαμβϊνουν (ςελ.196) 

-το λογοτεχνικό γένοσ/είδοσ,  

-τισ γλωςςικέσ επιλογέσ,  

-τουσ αφηγηματικούσ τρόπουσ, τισ αφηγηματικέσ τεχνικέσ,  

-τη δομή, την πλοκή,  

-τουσ χαρακτήρεσ κ.λπ. 

 

10. Λογοτεχνικό γϋνοσ/Εύδοσ(ςελ.196) 

11. Μοτύβο(ςελ.197) 

12. Συγκεύμενο (ςελ.197) 

13. Χαρακτόρεσ/πρόςωπα (ςελ.197) 

 

 

Στην παρούςα εργαςύα 

 θα επιχειρόςουμε να εντϊξουμε με βιωματικό τρόπο τουσ κειμενικούσ δεύκτεσ τησ 

αφηγηματολογύασ,  του περιεχομϋνου και τησ μορφόσ  που εύναι απαραύτητοι για την 

αναγνωςτικό πρόςληψη ενόσ πεζού ό ποιητικού κειμϋνου ςτο οπούο χρηςιμοποιεύται η 

αφόγηςη. 

Σκοπόσ μασ εύναι να αποδεύξουμε ότι  

οι λογοτϋχνεσ αναπαριςτούν με τον λόγο ςκηνϋσ τησ καθημερινόσ ζωόσ των 

ανθρώπων 

οι όρωεσ εύναι ανθρώπινοι τύποι/χαρακτόρεσ 

 

Επομένωσ, οι αφηγηματικέσ τεχνικέσ  

εύναι ο τρόποσ που χρηςιμοποιούμε κι εμεύσ ςτην καθημερινό ζωό μασ για να 

επικοινωνόςουμε 
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Η λέξη κλειδί για να κατανοήςουμε καλύτερα την αφήγηςη μιασ μυθοπλαςίασ/ 

φανταςτικήσ ιςτορίασ είναι ο όροσ  «αναπαράςταςη» 

 

Λογοτεχνία και πραγματικότητα 

Αναπαράςταςη  

Εύναι η «καταςκευό» μιασ  πλαςτόσ πραγματικότητασ με αληθοφϊνεια 

(Λογοτεχνύα, γλωςςϊρι, ςελ.193) 

 

 Το αντικείμενο τθσ λογοτεχνίασ δεν είναι ο άνκρωποσ ι ο κόςμοσ· είναι θ 

ανκρϊπινθ κατάςταςθ, «θ ςχζςθ του ανκρϊπου με τον κόςμο ωσ εμπειρία», όπωσ αυτι 

διακλάται μζςα από τθν υπαινικτικι και αμφίςθμθ λογοτεχνικι γλϊςςα· είναι, δθλαδι, θ 

λογοτεχνικι αναπαράςταςθ τθσ ανκρϊπινθσ κατάςταςθσ. 

Πρόγραμμα Σπουδϊν για τθ λογοτεχνία 

 
«η πρώτη ύλη τησ λογοτεχνύασ δεν εύναι η πραγματικότητα, αλλϊ η φανταςύα: η 

δύναμη τησ ϋνταςησ ανϊμεςα ςε αυτόν και ςτην πραγματικότητα εύναι που 

παρϊγει τη μυθοπλαςύα» 

«ο ϊνθρωποσ εκφραζόταν λογοτεχνικϊ με πυξύδα τη μύμηςη, δηλαδό την όςο το 

δυνατόν πιο πιςτό αναπαρϊςταςη του κόςμου και τησ ανθρώπινησ δρϊςησ μϋςα ςε 

αυτόν, δημιουργούςε κϊτι ϊλλο από τον ύδιο τον κόςμο και την ανθρώπινη δρϊςη, 

ϋφτιαχνε μια καταςκευό.» 

«Η λογοτεχνύα δεν εύναι ο κόςμοσ γύρω, δεν μπορεύ να εύναι ο κόςμοσ γύρω, εύναι ϋνασ 

καθρϋφτησ του κόςμου, μια αντανϊκλαςό του, πολλϋσ φορϋσ παραμορφωμϋνη. Από τη 

ςτιγμό που κϊτι περιγρϊφεται, γεννϊται ϋνα ϊλλο, αυτόνομο αντικεύμενο μϋςα ςτον 

κόςμο: αυτό που το περιγρϊφει. Η πύπα ςτον πύνακα του Magritte δεν εύναι κανονικό 

πύπα, εύναι η αναπαρϊςταςη μιασ πύπασ την οπούα φυςικϊ δεν μπορεύ κϊποιοσ να 

αγγύξει, πολύ περιςςότερο να καπνύςει.» 

https://tvxs.gr/news/blogarontas/logotexnia-kai-pragmatikotita 

Αυτό που ξεχωρύζει την πούηςη από ϊλλα εύδη λόγου εύναι ότι δεν 

πραγματεύεται αληθινϊ γεγονότα (όπωσ τα χρονικϊ, το ρεπορτϊζ, τα 

απομνημονεύματα, τα ιςτορικϊ ςυμβϊντα, η πολιτικό επικαιρότητα), αλλϊ αληθοφανό, 

δηλαδό ϋχει ωσ αντικεύμενο το πιθανό. Σόμερα θα λϋγαμε με ϋναν πιο ςύγχρονο όρο ότι 

η λογοτεχνύα εύναι μυθοπλαςύα ό πλαςματικό αφόγηςη, δηλαδό εύναι «κϊθε αφόγηςη 

ςε πεζό ό ϋμμετρο λόγο που εύναι επινοημϋνη και δεν περιγρϊφει γεγονότα που ϋχουν 

όντωσ ςυμβεύ» 

https://repository.kallipos.gr/bitstream/11419/1989/2/Istoria_kai_Theoria_twn_Logo

texnikwn_Genwn_kai_Eidwn_PDF_interactive-KOY.pdf 
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Αναπαράςταςη και αφηγηματικοί τρόποι 

Αφού ςε ϋνα πεζογρϊφημα ό αφηγηματικό πούημα παρουςιϊζονται με 

αληθοφάνεια ανθρώπινεσ ιςτορύεσ που ϋχει επινοόςει ο ςυγγραφϋασ θα μϊθουμε 

πώσ λέγονται  ςτη θεωρία τησ λογοτεχνίασ οι αφηγηματικέσ τεχνικέσ που 

χρηςιμοποιούμε ςτην  καθημερινό μασ επικοινωνύα. Συγκεκριμϋνα 

 

Χρηςιμοποιούμε τον προφορικό λόγο  
για να αναφερθούμε ςε αληθινϋσ ιςτορύεσ δικϋσ   

μασ ό ϊλλων ανθρώπων 
 

Στη λογοτεχνύα ο 
ςυγγραφϋασ αναπαριςτϊ 

αυτούσ τουσ τρόπουσ 
επικοινωνύασ 

Πώσ λέγονται αυτοί οι 
τρόποι ςτη λογοτεχνία 

Στην πραγματικό ζωό διηγούμαςτε τα ςυμβϊντα τησ 
ημϋρασ μασ ό απρόοπτα γεγονότα που μασ ευχαριςτούν ό 
μασ αναςτατώνουν ςε κϊποιο πρόςωπο που δεν  
παρευριςκόταν ςε όςα ζόςαμε. 
 

Αφήγηςη 

Εύναι φυςικό η αφόγηςη να γύνεται από τη «δική μασ 
οπτική» απϋναντι ςτα γεγονότα και ςτισ ςυμπεριφορϋσ 
των ανθρώπων 
 

Εςωτερική εςτίαςη 

Μεταφϋρουμε αυτούςια τα λόγια ανθρώπων με τουσ 
οπούουσ επικοινωνόςαμε.  
 

Ελεύθεροσ πλάγιοσ λόγοσ 

Συζητϊμε με ϊλλουσ ανθρώπουσ ςτο ςχολεύο, ςτη δουλειϊ, 
ςτο ςπύτι κ.λπ. ςε ευθύ λόγο για να ανταλλϊξουμε απόψεισ, 
να εκφρϊςουμε αξιολογικϋσ κρύςεισ ό να εκμυςτηριευθούμε 
μύχιεσ ςκϋψεισ, προθϋςεισ, επιλογϋσ, αποφϊςεισ κ.λπ. 
 

 
Διάλογοσ 

Πολλϋσ φορϋσ, όταν εύμαςτε μόνοι μασ εκφρϊζουμε 
μεγαλόφωνα τισ ςκϋψεισ μασ-κυρύωσ-ςε ςτιγμϋσ 
ςυναιςθηματικόσ φόρτιςησ ό πνευματικόσ ϋνταςησ 
 

Μονόλογοσ 

Δεν εύναι ςπϊνιεσ οι φορϋσ που ςε ςτιγμϋσ ςυναιςθηματικόσ 
ϋνταςησ  απευθυνόμαςτε ςε β΄ πρόςωπο ςε ϋνα πρόςωπο ό 
αντικεύμενο που δεν μασ ακούει (ϋναν/μύα αγαπημϋνο/η, ςε 
κϊποιον νεκρό, ςε ϋνα πρόςωπο τησ τηλεόραςησ-αν και 
ξϋρουμε ότι δεν μασ ακούει-,ςε ϋνα αντικεύμενο που μασ 
δυςκολεύει κ.λπ.) 

Αποςτροφή 

Για να εύμαςτε πιο ςαφεύσ και για να δώςουμε μια 
ολοκληρωμϋνη εικόνα για τα ςυμβϊντα, περιγρϊφουμε με 
λεπτομϋρειεσ 
 τουσ τόπουσ όπου ςυνϋβηςαν τα γεγονότα 
 τα αντικεύμενα και ϊλλα απαραύτητα ςτοιχεύα 
 τουσ ανθρώπουσ που ςυμμετεύχαν 

 

 
 
Περιγραφή 

Οριςμϋνεσ φορϋσ, προςθϋτουμε ςχόλια (ςχολιϊζουμε τουσ 
ανθρώπουσ, ςυμπεριφορϋσ, αντιδρϊςεισ κ.λπ.) 
 

χόλιο του ςυγγραφέα 
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Περιγραφή 
-τόπου 
-ςυνθηκών, 
πολιτικϋσ, 
ιςτορικϋσ, 
πολιτιςμικϋσ, 
κοινωνικϋσ κ.λπ. 
(υγκείμενο) 
-προςώπων 

 
1.Περιεχόμενο 

 
Αναπαρϊςταςη  

ιςτορύασ ανθρώπων 
Πλοκό 

Εξϋλιξη τησ 
δρϊςησ/ιςτορύασ 

 

Αφήγηςη  
Σύποσ του 

αφηγητή 
Εξωδιηγητικόσ                                      

 
 

χόλιο του 
ςυγγραφέα 

Οπτικό γωνύα και 
ρηματικϊ πρόςωπα                                                                               
               
παντογνώςτησ 
μηδενικό εςτύαςη 
γ΄ρημ. πρόςωπο                                   

 2.Περιεχόμενο 
 

 Αναπαράςταςη 
τησ ιςτορύασ 
προςώπων 

 
Λογοτεχνικοί 

ήρωεσ 
Πρωταγωνιςτόσ και 

δευτερεύοντα 
πρόςωπα 

 
Κατϊ την αφόγηςη 
ο όρωασ μεταφϋρει 
αυτούςια τα λόγια 

ενόσ ϊλλου 
προςώπου 

 
Κϊποιοσ όρωασ  

εξωτερικεύει 
ςκϋψεισ και 

ςυναιςθόματα  
 

Οριςμϋνεσ φορϋσ 
απευθύνεται ςε ϋνα 

απόν πρόςωπο ό 
αντικεύμενο  

 
Τα πρόςωπα 

ςυζητούν 

 
Περιγραφή 
-τόπου 
-ςυνθηκών, 
πολιτικϋσ, 
ιςτορικϋσ, 
πολιτιςμικϋσ, 
κοινωνικϋσ κ.λπ. 
(υγκείμενο) 
 
-προςώπων 

Αφήγηςη 
Σύποσ αφηγητή 

 
 
 

Ενδοδιηγητικόσ 
( αφηγεύται 

πρόςωπο που 
ςυμμετϋχει ςτην 

ιςτορύα) 
 

Ελεύθεροσ 
πλάγιοσ λόγοσ 

 
 

 
 
 

Μονόλογοσ 
 
 
 
 

Αποςτροφή 
 
 

 
Διάλογοσ 

 
 

 
 
 
 
 
Ομοδιηγητικόσ 
α΄ρημ. πρόςωπο 
και γ΄ρημ. πρόςωπο 
Εςωτερικό εςτύαςη 
 
 
α΄, β΄, γ 
ρημ.πρόςωπα 
 
 
 
 
 
α΄, (γ΄) 
ρημ.πρόςωπα 
 
 
 
β΄ρημ. πρόςωπο 
 
 
 
α΄, β΄,( γ΄) 
ρημ. πρόςωπα 

  
Η ιςτορία 

εξελίςςεται με τη 
δράςη των 
προςώπων 

Πλοκή 

Η ςειρϊ τησ αφόγηςησ μπορεύ να εύναι 
Ομαλό-ευθύγραμμη (αρχό-μϋςη- τϋλοσ) 
΄Eναρξη από τη μϋςη τησ ιςτορύασ 
(in medias res) 
Αναδρομικϋσ αφηγόςεισ 

 

Σώρα μπορούμε να παρουςιάςουμε τουσ κειμενικούσ δείκτεσ 

περιεχομένου και αφηγηματολογίασ ςε ςχέςη με  

                                         την ιςτορία 
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Γλωςςικέσ Επιλογέσ/ Εκφραςτικά Μέςα ( Λογοτεχνύα, ςελ. 194) 

 Οι γλωςςικϋσ επιλογϋσ του/τησ ςυγγραφϋα αφορούν:  

 α) την επιλογό του λεξιλογύου  

     (ωσ γλωςςικό ιδιοτυπύα, ιδύωμα ό διϊλεκτο του αφηγητό  και ωσ ιδιόλεκτο των  

      ηρώων)· 

 β) τουσ γραμματικούσ χρόνουσ, τισ εγκλύςεισ και τα ρηματικϊ πρόςωπα,  

      τα οπούα δηλώνουν διαφορετικϊ χρονικϊ επύπεδα, διαφορετικούσ βαθμούσ   

      βεβαιότητασ ό  επιθυμύασ, τρόπουσ απεύθυνςησ· 

 γ) τη ςτύξη  

      που υιοθετεύ ςε ςυγκεκριμϋνα ςημεύα του κειμϋνου·  

 δ) τα ςχόματα λόγου,  

      δηλαδό τισ ιδιορρυθμύεσ του λόγου που αφορούν τη θϋςη των  λϋξεων και φρϊςεων   

     ςτη ςειρϊ του λόγου (ςχόμα κύκλου, αςύνδετο/πολυςύνδετο,  υπερβατό κ.ϊ.) και τη  

     ςημαςύα με την οπούα χρηςιμοποιεύται μια λϋξη ό φρϊςη ςε μια   ςυγκεκριμϋνη  

     περύπτωςη (μεταφορϊ, παρομούωςη, αντύθεςη κ.ϊ.).  

 

Όλεσ οι γλωςςικέσ επιλογέσ ςυνδέονται λειτουργικά με 

το νόημα (περιεχόμενο και ερμηνεία) και το ύφοσ του έργου 

 

 

 

  

από τουσ κειμενικοφσ 
δείκτεσ 

του περιεχομζνου τθσ αφθγθματολογίασ 

κατανοοφμε το 
κζμα/ερϊτθμα  

(ανϋκρϊπινθ 
κατάςταςθ του 

κειμζνου 

των γλωςςικϊν 
επιλογϊν και των 

εκφραςτικϊν μζςων 



www.mariakappou.gr {Κειμενικοί δείκτεσ  περιεχομζνου και αφθγθματολογίασ ςτθν 
πεηογραφία 
 

[7] 
 

 

΄Ενασ άλλοσ τρόποσ να εξηγήςουμε  καλύτερα τουσ λογοτεχνικούσ 

όρουσ είναι η ςύγκριςη κινηματογράφου και λογοτεχνίασ 

 

 ΚΙΝΗΜΑΣΟΓΡΑΦΟ 
Σενϊριο/ιςτορύα  που 

εικονοποιεύται 
 

ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ 
Αναπαρϊςταςη φανταςτικόσ ιςτορύασ 

με τον λόγο 

Θέματα  Ανθρώπινεσ καταςτάςεισ- Ιςτορίεσ ανθρώπων 
που εξελύςςονται ςε οριςμϋνο τόπο, χρόνο , πολιτιςμικό πλαύςιο και ςτισ 

οπούεσ ςυμμετϋχουν πρόςωπα/όρωεσ 
Χαρακτήρεσ Οι ηθοποιού –ενςαρκώνουν 

κϊποιον χαρακτόρα 
Ενδυματολόγοι , μακιγιϋρ κ.λπ. 
ζωντανεύουν τα πρόςωπα και 

τισ εποχϋσ 

Ο λογοτϋχνησ  
«πλϊθει» τουσ όρωεσ 
περιγρϊφει τα εξωτερικϊ και 
εςωτερικϊ χαρακτηριςτικϊ τουσ 
με το λόγο 

 
 
 

Αφηγηματικοί 
τρόποι 

Τόποι-ςκηνικϊ 
Αφόγηςη με εικόνεσ 

Σκηνοθεςύα τησ δρϊςησ 
 

Σε οριςμϋνεσ ταινύεσ ακούμε τη 
φωνό του αφηγητό 

Διϊλογοσ 
Μονόλογοσ 

 

Περιγραφό με τον λόγο του ςκηνικού 
Τόπων-ανθρώπων-αντικειμϋνων  
Αφηγηματικού τρόποι τησ δρϊςησ 
 
Αφόγηςη-διόγηςη τησ δρϊςησ 
 
Διϊλογοσ 
Μονόλογοσ 
Ελεύθεροσ πλϊγιοσ λόγοσ 
Σχόλιο του ςυγγραφϋα 

Αφηγηματικέσ 
τεχνικέσ 

Εξέλιξη τησ 
ιςτορίασ 

Σειρϊ αφόγηςησ των γεγονότων-εξϋλιξη τησ δρϊςησ 
Πλοκή 

-Αρχό-μϋςη-τϋλοσ 
-In medias res 

-Flash back-αναδρομικό αφόγηςη 
Περιπϋτεια( ανατροπό –ϋκπληξη) 

Βαςικό ζητούμενο τόςο ςτον κινηματογράφο όςο και  ςτη λογοτεχνία 
είναι, μεταξύ άλλων, η ανατροπή των προςδοκιών του αναγνώςτη 

Δέκτησ Θεατόσ 
Παθητικό ςυμμετοχό 

Συμμετϋχει με τισ αιςθόςεισ του 
(όραςη-ακοό) 

Παρακολουθεύ τισ εικόνεσ 

Αναγνώςτησ 
Ενεργητικό ςυμμετοχό 
Συμμετϋχει με την φανταςύα του 
ενεργοποιώντασ τισ αιςθόςεισ του 
ώςτε να προςλαμβϊνει τισ εικόνεσ, να 
ακούει τουσ όχουσ, να φαντϊζεται τα 
πρόςωπα: τισ χειρονομύεσ, τη ςτϊςη 
τουσ, τα ενδύματϊ τουσ, τα 
παραγλωςςικϊ ςτοιχεύα ςτο λόγο τουσ, 
τισ εκφρϊςεισ τουσ κ.λπ. 
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Κεύμενα  που μπορούμε ενδεικτικϊ να αξιοποιόςουμε 

  «Μια βραδιϊ ςτο λούκι» των αδελφών  Κατςιμύχα  

Για να γύνει κατανοητό  η αφόγηςη ανθρώπινων καταςτϊςεων με αναπαρϊςταςη των 

αφηγηματικών τεχνικών, μπορούμε να αρχύςουμε με ϋνα τραγούδι που αναφϋρεται ςτον 

ϋρωτα και ϋτςι οι μαθητϋσ κατανοούν ότι και τα τραγούδια εύναι ςτιχουργικό 

 

Ωσ παράδειγμα εξωδιθγθτικοφ αφθγθτι:  Μποροφμε  να χρθςιμοποιιςουμε το διιγθμα 

Πίςτομα, το οποίο ζχει γυριςτεί   και  ςε ταινία μικροφ μικουσ 

Κεύμενα πεζογραφύασ  για παραδεύγματα υπϊρχουν ςε όλα τα βιβλύα τησ Νεοελληνικόσ 

Λογοτεχνύασ τόςο ςτο Γυμνϊςιο όςο και ςτο Λύκειο. 

Παραδεύγματα κειμϋνων και ερμηνευτικών ςχολύων υπϊρχουν ϊφθονα τόςο ςε 

ηλεκτρονικό όςο και ςε ϋντυπη μορφό. 

 

Το εκπαιδευτικό υλικό, ο/θ διδάςκων/ουςα μπορεί: 

 • να επιλζξει ο ίδιοσ για τθ διδαςκαλία λογοτεχνικά κείμενα από ζγκριτεσ πθγζσ, ζντυπεσ    

    ι/και θλεκτρονικζσ  

• να χρθςιμοποιιςει, ςε μια περιοριςμζνθ κλίμακα, κείμενα από τα υπάρχοντα ςχολικά  

   ανκολόγια του Λυκείου κακϊσ και το ανκολόγιο τθσ Νεότερθσ Ευρωπαϊκισ Λογοτεχνία 

 

Γενικά, οι εκπαιδευτικοί είναι καλό να ζχουν υπόψθ ότι μοχλοί ενεργοποίθςθσ του 

διαλόγου των κειμζνων μεταξφ τουσ, των μακθτϊν/τριϊν με τα κείμενα, και των 

μακθτϊν/τριϊν μεταξφ τουσ είναι θ ποικιλία και θ πολυφωνία. Μια τζτοια επίγνωςθ κα 

τουσ/τισ οδθγεί να μθν περιλαμβάνουν ςτισ επιλογζσ τουσ μονοφωνικά κείμενα ι κείμενα 

που χαρακτθρίηονται από προφανι διδακτιςμό, αλλά κείμενα ειδολογικισ και υφολογικισ 

ποικιλίασ και διαφορετικισ προςωπικισ ι ιδεολογικισ οπτικισ. Λ.χ., όχι μόνο κείμενα που 

αποτυπϊνουν τθ ρομαντικι εκδοχι τθσ ανιδιοτελοφσ φιλίασ, αλλά και κείμενα που κζτουν 

ηθτιματα  ςυγκροφςεων και απογοθτεφςεων και διατρζχουν όλουσ τουσ αφθγθματικοφσ 

τρόπουσ (ρομαντικό, ρεαλιςτικό, κωμικό, ςατιρικό-ανατρεπτικό). Επιπλζον, θ θλικία των 

μακθτϊν/τριϊν καλό είναι να μθ γίνεται «άλλοκι» για τθν επιλογι απλοϊκϊν κειμζνων 

αμφιςβθτιςιμθσ λογοτεχνικότθτασ. Τα κείμενα που υπθρετοφν τουσ ςκοποφσ του 

ςυγκεκριμζνου ΠΣ είναι, ςε μια γενικι κεϊρθςθ, «ανοιχτά» κείμενα, που περιςςότερο 

ανοίγουν ερωτιματα, παρά εγγράφουν τισ απαντιςεισ. 

Από το Πρόγραμμα Σπουδϊν για τθ ςυνεξζταςθ Νεοελλθνικισ γλϊςςασ και Λογοτεχνίασ 

 

 

 

https://mariakappou.gr/wp-content/uploads/2019/11/%CE%94%CE%B9%CE%B4%CE%AC%CF%83%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-%CE%B1%CF%86%CE%B7%CE%B3%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%BC%CE%B5-%CE%AD%CE%BD%CE%B1-%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%8D%CE%B4%CE%B9.pdf
https://mariakappou.gr/wp-content/uploads/2021/03/%CE%A0%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%9F%CE%9C%CE%91-__Diktya-Keimenon-2.pdf
https://mariakappou.gr/wp-content/uploads/2021/03/%CE%A0%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%9F%CE%9C%CE%91-__Diktya-Keimenon-2.pdf
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v2/allcourses.jsp
https://mariakappou.gr/wp-content/uploads/2020/08/%CE%A0%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1-%CF%83%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B4%CF%8E%CE%BD-ps_neg-logotehnia_g_gel.pdf

