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Οι ερωτήσεις του Β θέματος αναφέρονται στα  στοιχεία των μη λογοτεχνικών κειμένων 

 

ύμφωνα με τον τρόπο εξέτασης, επιλέγονται οι εξής 

κειμενικοί τύποι: δημοσιογραφικά άρθρα, συνεντεύξεις, 

κριτικές, δοκίμια, επιφυλλίδες, επιστημονικά κείμενα, ομιλίες,  

πληροφοριακά κείμενα με εικόνες, σκίτσα, πίνακες ή διαγράμματα 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ημείωση 
ύμφωνα με τους ειδικούς, η διάκριση περιεχομένου, οργάνωσης και μορφής είναι πλασματική. 

Είναι προφανές ότι χωρίς τη γλωσσική διατύπωση και την οργάνωση του λόγου σε περιόδους και 

παραγράφους με συνεκτικότητα δεν υφίσταται περιεχόμενο, δεν υπάρχει κείμενο! 

 
 

1.Πρόλογος 
 

Περιεχόμενο-οργάνωση-γλώσσα 
συνοχή 

 
2η παρ 

 
Περιεχόμενο-οργάνωση-γλώσσα 

συνοχή 
 

3η παρ. 
 

Περιεχόμενο-οργάνωση-γλώσσα 
συνοχή 

 
4η παρ. 

 
Περιεχόμενο-οργάνωση-γλώσσα 

συνοχή 
 
5.Επίλογος 
Περιεχόμενο-οργάνωση-γλώσσα 

συνοχή 
 

 
 
 
 

 

Β θέμα 

Ερωτήσεις αναφορικά με 

τα στοιχεία του κειμένου 

1. Σίτλος 

 

2. Θέμα και 

περιεχόμενο  

 

3. Οργάνωση του 

περιεχομένου και 

συνοχή 

 

4.  Γλώσσα  

 

5. ύφος 

 

6. Κειμενικός τύπος 

7. Τίτλοσ 

Θζμα/τα 

του 

κειμζνου 
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Απαραίτθτθ προχπόκεςθ για να απαντώ εφςτοχα ςτισ ερωτιςεισ κεωρίασ και να αιτιολογώ 

αποτελεςματικά τισ απαντιςεισ μου είναι να γνωρίηω όλθ τθ διδαςκόμενθ κεωρία για τα 

κείμενα (περιγραφι, αφιγθςθ, εξιγθςθ, επιχειρθματολογία) 

 
 
 
 
 

 
 

1. Περιεχόμενο και οργάνωση του λόγου 
Οργάνωση του περιεχομένου στην παράγραφο 
 Ορισμός (ιδιότητες) 
 Διαίρεση (μορφές) 

 ύγκριση Ϗ αντίθεση (διαφορές) 
 Αναλογία (ομοιότητες) 

 Παραδείγματα 
 Αίτιο-αιτιατό (αιτίες και αποτελέσματα) 
 Αιτιολόγηση (ισχυρσμός και επιχειρήματα) 
 υνδυασμός μεθόδων (ποικίλες πληροφορίες) 

Σρόποι και μέσα πειθούς- επιχειρηματολογία 
1.Επίκληση στη λογική (πληροφορίες) 

Επιχειρήματα 

 του γιατί 
 του πώς 
 του σκοπού 
 του αποτελέσματος 
Σεκμήρια 

 παραδείγματα 

 στατιστικά στοιχεία 
 πορίσματα ερευνών 
 εμπειρικές αλήθειες 
 επικαιρικά γεγονότα 

 εποπτείες των αισθήσεων 
 ιστορικά γεγονότα 
Αυθεντίες- επίκληση στην αυθεντία 

 παραθέματα 

 αποφθέγματα 
 ρητά 
 γνωμικά 
 παροιμίες 

2. Επίκληση στο ήθος (πληροφορίες) 
3.Επίκληση στο συναίσθημα (πληροφορίες) 
 Περιγραφή 

 Αφήγηση 
 Μεταφορές 
 Λέξεις συγκινησιακά φορτισμένες 

 Εικονοπλαστικός λόγος 
 Παρομοιώσεις/αναλογίες 
 Προσωποποιήσεις 
 Αντιθέσεις 

 Επαναλήψεις 
.   υνοχή-σύνδεση των πληροφοριών 

Λέκτικά σημεία που δηλώνουν  

 το ίδιο θέμα 
 όμοιες πληροφορίες 

 λογικές σχέσεις 
 νέο θέμα 

2. Περιεχόμενο και οργάνωση της περιόδου 
Είδη προτάσεων 
Ως προς τη σημασία τους: Αποφαντικές, 
ερωτηματικές 
Ως προς τη σχέση τους: κύριες και 
δευτερεύουσες 
ύνδεση προτάσεων  
Παρατακτική, υποτακτική, ασύνδετο 
Μικροπερίοδος , Μακροπερίοδος λόγος 
(διαδοχική υπόταξη) 
ημεία στίξης 
3. Γλώσσα/γλωσσικές επιλογές 
α.Λειτουργίες της γλώσσας 

 Αναφορική  

 Ποιητική/ συνυποδηλωτική  
β. Η σημασία των λέξεων  
 Πολυσημία λέξεων 

 Κυριολεξία 
 Μεταφορά 
 υνώνυμα 
 Αντώνυμα 

 ύμβολα 
 Λέξεις συγκινησιακά φορτισμένες 
   Λεξιλόγιο 

 Λόγιο-λαϊκό 
 Ξένες λέξεις 

 Αφηρημένο 
 Ειδικό  
 Λέξεις/φρασεις σε σημεία στίξης 

     [( )], [«»], [Ϗ] 

 Ρήματα (Λεξική σημασία και παρεπόμενα) 
-Ρηματικοί χρόνοι (Παροντικοί,    
 Παρελθοντικοί, Μελλοντικοί) 
-Ρηματικές εγκλίσεις 
Οριστική, Τποτακτική, Προστακτική 
-Ρηματικό πρόσωπο 
α´ ενικό και πληθυντικό 
β´ ενικό και πληθυντικό 
γ´ ενικό και πληθυντικό 

      γ. χήματα λόγου 

 Μεταφορά-εικονοπλαστικός λόγος 

 ύμβολα  
 χήμα λιτότητας 
 χήμα παραλληλίας (άρση και θέση) 
 χήμα υπερβατό 

 χήμα οξύμωρο 
5.΄Τφος 
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ΥΕΚ , Αρ. Υύλλου 4134, 9-9-2021 

Εκφωνήσεις ερωτήσεων 

Σο πρώτο θέμα σχετίζεται με το μη λογοτεχνικό κείμενο και περιλαμβάνει τρία ερωτήματα, 

διαφορετικά μεταξύ τους, με δυνατότητα κάποιο/κάποια από αυτά να είναι κλειστού τύπου και με 

ενδεχόμενη αιτιολόγηση της απάντησης. Σο πρώτο ερώτημα αφορά την κατανόηση του κειμένου 

ή τη συνοπτική απόδοση των απόψεων θέσεων που διατυπώνονται για ένα από τα 

πραγματευόμενα στο κείμενο θέματα  

 

υνοπτική απόδοση νοήματος κειμένου-Ενδεικτικές διατυπώσεις 

 

Α1. Να παρουσιάσεις συνοπτικά το νόημα του κειμένου σε 70-80 λέξεις. ( όταν είναι  

       σύντομο) 

Α 2. Να παρουσιάσεις συνοπτικά το περιεχόμενο των τριών πρώτων παραγράφων του  

        κειμένου(60 έως 70 λέξεις). (εστίαση σε απόσπασμα του κειμένου) 

Α 3. Εστίαση σε ορισμένες πληροφορίες του κειμένου (π.χ.  Να αποδώσεις συνοπτικά 

        αιτίες, συμπεράσματα, τον αντίλογο, επιχειρήματα, προτάσεις κ.λπ.) όπως: 

 τις απόψεις του συγγραφέα του δεύτερου κειμένου σχετικά με την ευθύνη της Πολιτείας για 

την έξαρση του φαινομένου της βίας(60 έως 80 λέξεις)  

  · Να συνοψίσεις σε 60 έως 80 λέξεις τις προτάσεις που καταθέτει ο συγγραφέας για την 

αντιμετώπιση της κατάχρησης των Μέσων Κοινωνικής  δικτύωσης / τις αντιρρήσεις του για 

τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας στις τρεις τελευταίες παραγράφους του κειμένου του.  

 · τις συνέπειες ή τις αιτίες του οικολογικού προβλήματος , όπως αυτές προκύπτουν από το 

κείμενο χωρίς δικά σου σχόλια.  

 

Πώς συντάσσω περίληψη 

https://mariakappou.gr/%cf%80%cf%8e%cf%82-

%ce%b3%cf%81%ce%ac%cf%86%cf%89-

%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%af%ce%bb%ce%b7%cf%88%ce%b7/ 

  

Α κζμα 

 

https://mariakappou.gr/%cf%80%cf%8e%cf%82-%ce%b3%cf%81%ce%ac%cf%86%cf%89-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%af%ce%bb%ce%b7%cf%88%ce%b7/
https://mariakappou.gr/%cf%80%cf%8e%cf%82-%ce%b3%cf%81%ce%ac%cf%86%cf%89-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%af%ce%bb%ce%b7%cf%88%ce%b7/
https://mariakappou.gr/%cf%80%cf%8e%cf%82-%ce%b3%cf%81%ce%ac%cf%86%cf%89-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%af%ce%bb%ce%b7%cf%88%ce%b7/
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 του κειμένου: 

τον τίτλο, το Περιεχόμενο, την οργάνωση , τις γλωσσικές επιλογές  

 

 

 

 

Παραδείγματα ενδεικτικών εκφωνήσεων 

 

1.Σίτλος 

 

Ενδεικτικές διατυπώσεις 
1. Να δείξετε τη νοηματική σχέση που έχει ο τίτλος με το υπόλοιπο κείμενο 

2. Ποιες πληροφορίες παρέχει ο τίτλος σε σχέση με το επικοινωνιακό πλαίσιο;  

3. Ποιες είναι οι προσδοκίες βάσει του τίτλου;  

4. Πώς συνδέεται το ρεπορτάζ με τον τίτλο του κειμένου;  

5. Ανταποκρίνεται ο τίτλος στο περιεχόμενο του κειμένου;  

6. Ποια σημεία του κειμένου ανταποκρίνονται στον τίτλο 

7. ε ποια σημεία του κειμένου ο συγγραφέας απαντά στο ερώτημα που θέτει στον τίτλο; 
8. Δώσε ένα διαφορετικό τίτλο στο κείμενο και εξήγησε γιατί νομίζεις ότι ταιριάζει 

περισσότερο στο περιεχόμενό του. 

Παραδείγματα από την Σράπεζα θεμάτων 

Κείμενο 14470  Επικοινωνήστε με τους εφήβους μέσω της ενεργητικής ακρόασης 
Ο τίτλος του κειμένου 1 είναι:  

α. αινιγματικός, με μικρή σχέση με το περιεχόμενο του κειμένου  
β. ακριβής σε σχέση με το περιεχόμενο του κειμένου  
γ. πιο γενικός σε σχέση με το περιεχόμενο του κειμένου  
Να επιλέξεις τη σωστή απάντηση (μονάδες 5), αιτιολογώντας την επιλογή σου (μονάδες 5)  

Κείμενο14480  Να μην αγαπηθώ για να μην καλομάθω! 
       Ποια σχέση έχει ο τίτλος με το περιεχόμενο του κειμένου; 

 

 

2.Περιεχόμενο 

 
Α1. Ερωτήσεις κατανόησης περιεχομένου 

Α. Ανοικτού τύπου ερωτήσεις-παραδείγματα εκφωνήσεων 

1. Ποιο είναι το βασικό θέμα και η θέση του συγγραφέα; ( π.χ. σε τι αντιδρά, τι 

συζητιέται, ποια διαφωνία ή ποιο πρόβλημα κυριαρχεί);  

2. Ποια γνώμη/άποψη εκφράζει  ο/η συγγραφέας στο κείμενό του/της π.χ. για τις 

έμφυλες διακρίσεις, για τις παραβιάσεις των δικαιωμάτων των παιδιών κ.λπ. 

3. Ποια  είναι η θέση του/της συγγραφέα αναφορικά με τα φαινόμενα βίας (π.χ. στο 

σχολείο, στην οικογένεια, στα γήπεδα κ.λπ.)  
4. Να εντοπίσεις α) το πρόβλημα που απασχολεί τον συγγραφέα, β) τη θέση του, γ) τα 

τεκμήριά του, δ) το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγει. 

5. ύμφωνα με το εισαγωγικό σημείωμα, το κείμενο αναφέρεται στα υπέρ και τα κατά 

της ασύγχρονης επικοινωνίας. ε ποια σημεία του κειμένου επιβεβαιώνεται αυτός ο 

ισχυρισμός;  

Β Θζμα 

Ερωτιςεισ αναφορικά με τα ςτοιχεία του κειμζνου 
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6. Νομίζεις πως ισχύουν και σήμερα όσα υποστηρίζει ο συγγραφέας;  Να 

αιτιολογήσεις την άποψή σου. 
 

Β. Κλειστού τύπου ερωτήσεις 

1. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις αποδίδουν ορθά απόψεις του συγγραφέα του   

κειμένου; (  ή Λ). Να τεκμηριώσεις την απάντησή σου παραθέτοντας σχετικά  

αποσπάσματα από το κείμενο.   

2. Να επαληθεύσετε ή να διαψεύσετε, με βάση τα κείμενα 1 & 2,  γράφοντας στο τετράδιό 

σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη ωστό () ή Λάθος (Λ). 

 

Γ. Ανάπτυξη φράσης του κειμένου 

1. Σι εννοεί με τη φράση «……» η συγγραφέας; Να αναπτύξετε τη σκέψη της σε 40-50  

λέξεις.   

Παραδείγματα:  

1. Ο συντάκτης διατείνεται ότι η εκπαίδευση θα πρέπει να ενθαρρύνει την ανάπτυξη μιας 

νέας ουμανιστικής αντίληψης του κόσμου στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης. ε μια 

παράγραφο 60-80 λέξεων να εξηγήσεις το νόημα της παραπάνω φράσης. 

2. Ο συγγραφέας ισχυρίζεται πως οι δυνατότητες διεθνούς συνεργασίας για την προστασία 

του περιβάλλοντος είναι μηδαμινές. ε μια παράγραφο (80 έως 100 λέξεις) να 

αντικρούσεις την επιχειρηματολογία του. 

 

 

3.Οργάνωση του λόγου/Περιεχόμενο Παραγράφου 

 

Ερωτήσεις αναφορικά με την παράγραφο και τη σ 
α. Σρόπος οργάνωσης 

 

Σρόποι οργάνωσης της παραγράφου (στο σύνδεσμο θα βρείτε παραδείγματα απαντήσεων από το 

ΙΕΠ και την Σράπεζα θεμάτων) 

 

Εκφωνήσεις που αναφέρονται στον τρόπο οργάνωσης της παραγράφου 

 

 

Α. Ποια νομίζετε ότι είναι η πρόθεση του/της συγγραφέα στην (χ) παράγραφο του κειμένου; Πώς ο    

    τρόπος με τον οποίο επέλεξε να αναπτύξει την παράγραφο υπηρετεί την πρόθεση αυτή; 

 

Β. την χ παράγραφο του κειμένου χρησιμοποιείται (αναφέρεται ένας τρόπος οργάνωσης, π.χ.   

    αναλογία, σύγκριση Ϗαντίθεση κ.λπ.). Αφού τον εντοπίσεις, να δικαιολογήσεις την επιλογή   

    του/της συγγραφέα. 

 

Γ. Αναφορικά με τη χρήση τεκμηρίων:  Ο συγγραφέας στην χ παράγραφο του κειμένου αξιοποιεί    

    (π.χ. παραδείγματα, πορίσματα ερευνών, αριθμητικά δεδομένα, αυθεντίες κ.λπ. τεκμήρια). Να  

   ερμηνεύσετε την επιλογή. 

 
 

  

https://mariakappou.gr/wp-content/uploads/2019/10/13-Ανάπτυξη-μικροκειμένου.pdf
https://mariakappou.gr/wp-content/uploads/2021/12/2-%CE%A4%CF%81%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%82-%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%AC%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%B5%CE%AF%CE%B3%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD.pdf
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Παραδείγματα εκφωνήσεων 

Α. 

1. Ποια νομίζετε ότι είναι η πρόθεση του συγγραφέα (π.χ. στην 2η παράγραφο του κειμένου); 
Πώς ο τρόπος με τον οποίο επέλεξε να αναπτύξει/οργανώσει την παράγραφο υπηρετεί την 
πρόθεση αυτή;  

2. την §3 η συντάκτρια δομεί τον λόγο της σε μία αναλογία / ένα παράδειγμα. Πώς υπηρετεί ο 

τρόπος οργάνωσης του λόγου την πρόθεσή της; 

3. Με ποιον τρόπο οργανώνεται η §1 του κειμένου; Πόσο αποτελεσματική κρίνεις την επιλογή 
του συντάκτη, λαμβάνοντας υπόψη τον σκοπό για τον γράφτηκε το συγκεκριμένο κείμενο; 

 

Β. 

4. τη δεύτερη παράγραφο του Κειμένου 1 ο συγγραφέας επιχειρεί μια σύγκριση Ϗ αντίθεση. 

Ποια είναι τα δύο σκέλη της και τι θέλει να πετύχει με αυτόν τον τρόπο ανάπτυξης της 

παραγράφου 

5. Ο ομιλητής αναπτύσσει τη θέση του με μία αναλογία. Να εντοπίσετε τα μέλη της. Σι 
προσπαθεί να πετύχει με την αναλογία;  
 

Γ.  

6. Η Ε. Μαραγκουδάκη χαρακτηρίζει το περιεχόμενο των παιδικών βιβλίων αναχρονιστικό  
ως προς τα πρότυπα φύλου. Πώς τεκμηριώνει την άποψή της; (study4exams) 

7. Ο συντάκτης του κειμένου  ενσωματώνει στο κείμενό του μια προσωπική μαρτυρία. Πώς 

συνδέεται αυτή του η επιλογή με την πρόθεσή του; 

8.  το κείμενο γίνεται ευρεία χρήση παραδειγμάτων. Να ερμηνεύσετε την επιλογή αυτή του 

συντάκτη 

9. την (χ) παράγραφο να βρείτε τα παραδείγματα που χρησιμοποιούνται. Πώς λειτουργούν 
(επικοινωνιακή αποτελεσματικότητα, προθέσεις συντάκτη).  

10. Ο συγγραφέας χρησιμοποιεί ως τρόπο πειθούς και την επίκληση στην αυθεντία. Να 
εντοπίσεις τον συγκεκριμένο τρόπο πειθούς στο κείμενο και να αιτιολογήσεις τη 
χρήση του.  

11. Ο συγγραφέας του κειμένου καταφεύγει συχνά στη χρήση παραδειγμάτων και στατιστικών 

δεδομένων. Για ποιον λόγο, κατά τη γνώμη σου, έκανε αυτή την επιλογή; Να απαντήσεις 

λαμβάνοντας υπόψη τον σκοπό για τον οποίο γράφτηκε το κείμενο. 

12. το κείμενο ο συντάκτης παραθέτει ιστορικά δεδομένα, απόψεις ειδικών, αποτελέσματα    

       ερευνών, παραδείγματα. Με ποιον τρόπο λειτουργούν στο  κείμενο και πώς υπηρετούν  
την   πρόθεση του συντάκτη;  

13. το κείμενό του ο συντάκτης παραθέτει ένα πείραμα. Αφού το εντοπίσετε να εξηγήσετε τη 
λειτουργία του σε σχέση με την πρόθεση του συγγραφέα. 
 
Παραδείγματα από την Σράπεζα θεμάτων Α΄λυκείου 
 

14. 14511  χέσεις μεταξύ γονέων και εφήβων: Η ανάγκη για αυτονομία 
«Πρέπει να καταστεί σαφές… από τον έλεγχο των αξιών και ιδεών»: Ποιος είναι ο 
τρόπος με τον οποίο αναπτύσσεται η τέταρτη παράγραφος του Κειμένου 1 (μονάδες 
4); Για ποιους λόγους πιστεύεις ότι η συντάκτρια του άρθρου επέλεξε τον 
συγκεκριμένο τρόπο ανάπτυξης (μονάδες 6); πειστικότητα των θέσεων που αναπτύσσει 
η συγγραφέας. 

15. Ένας από τους τρόπους ανάπτυξης της 4ης παραγράφου είναι αυτός της σύγκρισης-

αντίθεσης. Να εντοπίσετε:  

i)  τους δύο όρους της σύγκρισης (μονάδες 2),  

ii) το κριτήριο βάσει του οποίου συγκρίνονται οι δύο όροι (μονάδα 1),  

iii) την αντίθεση που προκύπτει (μονάδες 2) 
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Προσοχή χρειάζεται όταν η ερώτηση αναφέρεται στον πρόλογο ή τον επίλογο του κειμένου 

16. Κείμενο:14508 Σα όρια ως αγάπη για τους εφήβους 
      Η αρθρογράφος του Κειμένου 1 χρησιμοποιεί τη μέθοδο της αναλογίας στην πρώτη 

παράγραφο, ενώ ξεκινά τη δεύτερη παράγραφο με ένα παράδειγμα. Γιατί, κατά τη γνώμη 
σου, επέλεξε τους συγκεκριμένους τρόπους στην ανάπτυξη των παραγράφων; 

17. 14547  απόσπασμα από τον χαιρετισμό της Προέδρου της Δημοκρατίας, Κατερίνας 
ακελλαροπούλου, σε σεμινάριο για γυναίκες ηλικίας 
την πρώτη παράγραφο του Κειμένου 1 η ομιλήτρια επιλέγει ως τεχνική ανάπτυξης των 
σκέψεών της την αντίθεση. Να εντοπίσεις τα μέρη της αντίθεσης (μονάδες 4) και να 
δικαιολογήσεις την επιλογή της σε σχέση με το θέμα που προσεγγίζει και την πρόθεσή της 
(μονάδες 6). 

18. 14568  Η ενημέρωση, το Διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
την πρώτη παράγραφο του Κειμένου 1 γίνεται αναφορά στα ευρήματα μιας έρευνας. 

Γράψε δύο λόγους για τους οποίους οι συντάκτες του άρθρου επιλέγουν αυτό τον τρόπο 

εισαγωγής στο θέμα  

19. 14447 Σα παιδιά στο εξωτερικό οι ηλικιωμένοι μόνοι  

Ο ρόλος του προλόγου  σε ένα κείμενο είναι να εισάγει τον αναγνώστη στο θέμα και να του 

κεντρίσει το ενδιαφέρον. Πιστεύεις ότι η εισαγωγή στο Κείμενο 1 υπηρετεί τους 

παραπάνω στόχους και πώς; 

Σελευταία παράγραφος-Επίλογος 

20. 14471 Είμαστε ό,τι φοράμε; 
Ποιος είναι ο ρόλος της τελευταίας παραγράφου του Κειμένου 1 σε σχέση με το υπόλοιπο 
κείμενο; Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση (5 μονάδες) και να εξηγήσετε πού αποσκοπεί η 
συντάκτρια με αυτή την επιλογή (5 μονάδες).  
α. συνάγεται το συμπέρασμα  
β. διαμορφώνεται ένας ορισμός  
γ. παρατίθεται ένα παράδειγμα  
δ. προτείνονται λύσεις  
 

 
 
β. Οργάνωση επιχειρηματολογίας-πειθώ-πειστικότητα-τροπικότητα 

 

Α. οργάνωση επιχειρηματολογίας 
Ενδεικτικές εκφωνήσεις 

1. Να παρουσιάσεις τον τρόπο με τον οποίο οργανώνει ο/η συγγραφέας το επιχείρημά 
του/της στην 1η παράγραφο; (π.χ. Ισχυρίζεται .... και στηρίζει τον ισχυρισμό του/της με τη 
χρήση ενός παραδείγματος/ και στη συνέχεια αιτιολογεί τον ισχυρισμό του/της…..)  

 
Παραδείγματα από την Σράπεζα θεμάτων Α΄ λυκείου 
2. 14434 Αναλφαβητισμός  

ε ποιο συμπέρασμα καταλήγει ο συγγραφέας στην έβδομη παράγραφο του Κειμένου 1 
με ποια λέξη αυτό διατυπώνεται και με ποια επιχειρήματα καταλήγει σε αυτό; 

3. Να εξηγήσεις με συντομία πώς οι δύο υποθετικοί λόγοι στη δεύτερη παράγραφο του 
Κειμένου 1 συμβάλλουν στην οργάνωση του λόγου και στην επιχειρηματολογία του 
συγγραφέα. 
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Β. Πειστικότητα επιχειρηματολογίας 
Ενδεικτικές εκφωνήσεις 

 
1. τη 2η παράγραφο του κειμένου παρατίθεται αυτούσιος ο ορισμός των μουσείων, όπως 

διατυπώθηκε από το Διεθνές υμβούλιο των Μουσείων. Να γράψετε πώς λειτουργεί η 
αυτούσια παράθεση του συγκεκριμένου ορισμού στο κείμενο, όσον αφορά την  
πειστικότητα των θέσεων που αναπτύσσει η συγγραφέας. Διαγώνισμα 
http://www.study4exams.gr/mod_greek/pdf/NG_D/NG_D1_THEMATA_2h_ekdoxh.
pdf 
 

Παραδείγματα από την Σράπεζα θεμάτων της Α΄λυκείου 
 

2. 14427  Ο ιμόεις με τις ασημένιες δίνες  (Η γοητεία της γλώσσας ) 
Να περιγράψεις με συντομία πώς η συγγραφέας πετυχαίνει να οργανώσει τα νοήματα 

ανά παράγραφο στη βάση της συναισθηματικής αντίδρασης που της προκάλεσε η φράση  

3. 14446 Σρίτη ηλικία και τεχνολογίες 

 Να περιγράψεις με συντομία τη λογική πορεία με την οποία από τις προηγούμενες 

παραγράφους η συντάκτρια του Κειμένου 1 καταλήγει στο συμπέρασμα που διατυπώνει 

στην αρχή της τέταρτης παραγράφου, όπως φαίνεται με τη χρήση του συμπερασματικού 
συνδέσμου «λοιπόν». 

4. την 4η παράγραφο ο συγγραφέας διατυπώνει ένα ακόμη επιχείρημα για την 
υποστήριξη της θέσης του. Πόσο πειστικό είναι το επιχείρημά του; Δικαιολογήστε την 
απάντησή σας.   

5. Ο συγγραφέας ισχυρίζεται στη 2η παράγραφο … 
α) Με ποιον /-ους τρόπο/ους προσπαθεί να σε πείσει;  

            β) Θεωρείς ότι τελικά καταφέρνει να σε πείσει; Να δικαιολογήσεις την απάντησή σου 
αξιολογώντας την πειστικότητα του τρόπου ή των τρόπων που χρησιμοποιεί.   

6. Με ποιους τρόπους ο συγγραφέας του κειμένου επιχειρεί να αυξήσει την προσωπική 

του αξιοπιστία; Πώς αξιολογείς την επιλογή του; 

7. Πρόσεξε τον τρόπο με τον οποίο ο συγγραφέας στις δύο πρώτες παραγράφους 
παρουσιάζει και σχολιάζει τα τεκμήρια που χρησιμοποιεί για να υποστηρίξει την άποψή 
του. Πετυχαίνει, κατά τη γνώμη σου, να τεκμηριώσει την άποψή του; 

8. Με ποια αντεπιχειρήματα αντικρούει ο αρθρογράφος την άποψη …; ου φαίνεται πει-
στικός; Γιατί ; 

9. Ο συγγραφέας χρησιμοποιεί ποικίλα μέσα για να πείσει σχετικά με …. Να αναφέρεις τρία 
από αυτά και να αξιολογήσεις πόσο σε πείθουν. 

10. Να ξαναγράψεις την §2 του άρθρου, μεταφέροντας σε πλάγιο λόγο τα λόγια της Φ που 
βρίσκονται σε ευθύ λόγο. Σι κερδίζει ή τι χάνει το κείμενο με την αλλαγή αυτή ως προς 
την πειστικότητά του. 

11. Γιατί η δημοσιογράφος παραθέτει αυτούσιες τις απαντήσεις των ομιλητών; Σι πετυχαίνει 
με αυτό 

12. Για ποιον λόγο ο συγγραφέας παραθέτει στην παράγραφο τον αντίλογο;  
 

Παράδειγμα  από κριτήρια του ΙΕΠ 
13. Ο συγγραφέας ισχυρίζεται στην §2 ότι υπάρχει ελπίδα για την αποκατάσταση της 

οικολογικής ισορροπίας. Με ποιο επιχείρημα στηρίζει τον ισχυρισμό του; Πόσο πειστικό 

το θεωρείς, αν λάβεις υπόψη το ακροατήριο στο οποίο απευθύνεται;  
 
  

http://www.study4exams.gr/mod_greek/pdf/NG_D/NG_D1_THEMATA_2h_ekdoxh.pdf
http://www.study4exams.gr/mod_greek/pdf/NG_D/NG_D1_THEMATA_2h_ekdoxh.pdf
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Γ. Εκφράσεις τροπικότητας 

 
Ενδεικτικές εκφωνήσεις 

1. την περίοδο λόγου «Είναι σημαντικό να στήνονται γέφυρες επικοινωνίας με την τοπική 
κοινωνία» με την επιλογή της υποτακτικής έγκλισης εκφράζεται:  
α. απαγόρευση  
β. συμβουλή  
γ. επιθυμία  

δ. σκοπός 

2. .το συγκεκριμένο απόσπασμα ο/η συγγραφέας πιθανολογεί για την εξέλιξη της 

τεχνολογίας. Για ποιον λόγο, κατά τη γνώμη σου, έκανε αυτή την επιλογή;  

3. Ο ομιλητής εμφανίζεται πολύ βέβαιος για τις απόψεις του. Με ποιες εγκλίσεις, με ποια 

σχήματα λόγου, με ποιες επιλογές στο λεξιλόγιο δείχνει τη βεβαιότητά του; Να αναφέρετε 

από ένα παράδειγμα μέσα από το κείμενο για κάθε μια από τις παραπάνω γλωσσικές 

επιλογές του συγγραφέα. υμμερίζεστε τη βεβαιότητά του; Δικαιολογήστε την απάντησή 

σας.  

4. Πόσο βέβαιη δείχνει η συγγραφέας του άρθρου για αυτά που παρουσιάζει; Να 

τεκμηριώσετε την απάντησή σας κάνοντας αναφορά στους τρόπους και τα μέσα πειθούς 

που αξιοποιεί και στις γλωσσικές επιλογές. Να παρουσιάσετε από ένα παράδειγμα μέσα 

από το κείμενο για κάθε ένα από τα παραπάνω.  

5. Να εντοπίσεις στο κείμενο τρεις γλωσσικές επιλογές (εγκλίσεις, σχήματα λόγου, λεξιλόγιο 

κτλ.) που αναδεικνύουν τον βαθμό βεβαιότητάς του. 

6. την §3 να εντοπίσεις δύο λέξεις που φανερώνουν πιθανότητα με βάση το επικοινωνιακό 

αποτέλεσμα που επιδιώκει ο συντάκτης. 
7. την πρόταση «ε βάθος χρόνου, όταν οι γονείς τους φτάσουν τα 80, θα δημιουργηθεί ένα 

κενό φροντίδας που δεν ξέρω αν είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε» ο τρόπος με τον οποίο 
αποδίδεται το μήνυμα με το ρήμα «θα δημιουργηθεί» είναι με:  
α. βεβαιότητα  
β. πιθανότητα  
γ. αναγκαιότητα  

δ. υπόθεση 

 

Μετασχηματισμός 
 

Ενδεικτικές εκφωνήσεις 

1. «υχνά τα άτομα με ειδικές ανάγκες εκλιπαρούν τον οίκτο των άλλων χωρίς να δείχνουν τις 

ειδικές ικανότητές τους». Να ξαναγράψεις αυτή την περίοδο μετατρέποντάς την α) σε 

βεβαιότητα και β) αναγκαιότητα. Σι αλλάζει κάθε φορά σε σχέση με την αρχική περίοδο. 
2. 14446 Σρίτη ηλικία και τεχνολογίες 

Η συγγραφέας χρησιμοποιεί κυρίως Οριστική έγκλιση στα ρήματα, πετυχαίνοντας 
υψηλόβαθμό βεβαιότητας για όσα υποστηρίζει μέσα στο κείμενο. τις περιόδους λόγου που 
ακολουθούν να μετασχηματίσεις την έγκλιση των ρημάτων και να κάνεις όλες τις 
απαιτούμενες αλλαγές (π.χ. προσθήκη/αφαίρεση επιρρημάτων και άλλων λέξεων), ώστε οι 
περίοδοι λόγου να εκφράζουν τον ζητούμενο κάθε φορά τρόπο απόδοσης του νοήματος. 
Παράδειγμα: Η τεχνολογία εξελίσσεται ραγδαία. (αναγκαιότητα, υποχρέωση) 
Είναι αναγκαίο να εξελιχθεί ραγδαία η τεχνολογία. 
Α.Η δραστηριοποίηση των ηλικιωμένων στις νέες τεχνολογίες διευκολύνει την πρόσβασή   
     τους σε  υπηρεσίες και αγαθά. (ευχή) 
Β. Οι ΣΠΕ αποτελούν πηγή κοινωνικής υποστήριξης και βελτίωσης της ζωής των  
     ηλικιωμένων.  (επιθυμία) 
Γ. Βέβαια, η συγκεκριμένη στάση απέναντι στην τεχνολογία, οφείλεται και σε άλλους  
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    παράγοντες,  όπως για παράδειγμα στις στερεοτυπικές αντιλήψεις. (πιθανότητα) 
        Δ. Η τεχνολογία εισέρχεται ξαφνικά στη ζωή των ηλικιωμένων. (απαγόρευση) 
        Ε. Σα εμπόδια των ηλικιωμένων κατά την εκπαίδευσή τους στις νέες τεχνολογίες   

    δεν περιορίζονται στους σωματικούς και γνωστικούς παράγοντες.    (αναγκαιότητα,   
    υποχρέωση) 

3. 14448 Εφηβική επαναστατικότητα 
την τρίτη παράγραφο του Κειμένου 1 παρατηρούμε ρηματική διατύπωση που σε δύο 
σημεία δηλώνει πιθανότητα και σε ένα σημείο αναγκαιότητα. Να εντοπίσεις τις διατυπώσεις 
αυτές (μονάδες 9) και να δικαιολογήσεις την επιλογή τους με κριτήριο το νόημα των 
προτάσεων ή περιόδων λόγου στις οποίες βρίσκονται (μονάδες 6) 

 
γ. υνοχή 
 

Ενδεικτικές εκφωνήσεις 

 
1. Ποιες στρατηγικές (προσθήκη διαρθρωτικών λέξεων/φράσεων, δημιουργία 

δευτερευουσών προτάσεων) χρησιμοποιήθηκαν για τη συνοχή του κειμένου.  
2. Να εντοπίσετε λέξεις/φράσεις που εξασφαλίζουν τη συνοχή είτε από παράγραφο σε 

παράγραφο, είτε στο εσωτερικό της παραγράφου.  
3. Εναλλακτικά: επιλέγονται γλωσσικοί δείκτες συνοχής (π.χ. γιατί, όμως, δηλαδή, επίσης κ.λπ.) 

και ζητείται να προσδιορίσετε τον ρόλο/λειτουργία της λέξης/φράσης δηλαδή ποιες 
νοηματικές σχέσεις δηλώνουν ( π.χ αιτία, αντίθεση, επεξήγηση, προσθήκη κ.λπ.). 

4. Ποιες λογικές σχέσεις αναπτύσσονται ανάμεσα στις παραγράφους του    κειμένου και  με 

ποιες γλωσσικές επιλογές διατυπώνονται; 

5. Να εντοπίσετε συνδετικές λέξεις στην (χ) παράγραφο του κειμένου που δηλώνουν 

επιχειρήματα, παραδείγματα και συμπεράσματα. 

6. Η συνοχή των περιόδων της §1 του κειμένου εξασφαλίζεται με τον ίδιο τρόπο (επανάληψη). 

Για ποιον λόγο, κατά τη γνώμη σου, ο συντάκτης έκανε αυτή την επιλογή  

7. Οι παράγραφοι του κειμένου συνδέονται μεταξύ τους μέσω των ρητορικών ερωτημάτων 

στις εισαγωγικές τους προτάσεις. Πόσο αποτελεσματική κρίνεις την επιλογή του συντάκτη, 

λαμβάνοντας υπόψη τον τύπο του κειμένου (δοκίμιο); 

8. Ο συγγραφέας στη (χ) παράγραφο του κειμένου αξιοποιεί ερωτηματικές προτάσεις. Ποιος ο 
σκοπός του; Σι πετυχαίνει η αρθρογράφος με τη χρήση του ερωτήματος στην 3η 
παράγραφο ως προς την οργάνωση του κειμένου και ως προς την αντίδραση του 
αναγνώστη;  

 

 

4. Γλωσσικές επιλογές Ϗαιτιολόγηση και γλωσσικοί μετασχηματισμοί 

 

 

α. Είδη προτάσεων και σύνδεση προτάσεων στην περίοδο-μετασχηματισμοί 
 
Είδη προτάσεων 

1. την πρώτη παράγραφο του κειμένου 1 η αρθρογράφος χρησιμοποιεί τις ερωτήσεις 
προκειμένου να:  
α. εκφράσει τον προβληματισμό της για την αγωνία του κ. Παπαδόπουλου  
β. μεταφέρει με παραστατικό τρόπο τις σκέψεις του κ. Παπαδόπουλου, προκειμένου να   
    αναδειχθεί το θέμα του κειμένου  
γ. παρακινήσει τον δέκτη για το φαινόμενο της μετανάστευσης  
δ. ενημερώσει τον δέκτη για τα προβλήματα της τρίτης ηλικίας  

2. Να εντοπίσετε στη (χ) παράγραφο του κειμένου τις αναφορικές προτάσεις: 
α) να χαρακτηρίσετε το είδος τους (ονοματικές ή επιρρηματικές) 
β) για τις ονοματικές να προσδιορίσετε το είδος τους (προσδιοριστικές, παραθετικές)  

https://mariakappou.gr/wp-content/uploads/2019/10/06-ENOTITA-4-Αναγνωρίζω-τα-είδη-των-προτάσεων-και-αναδιατυπώνω.pdf
https://mariakappou.gr/wp-content/uploads/2019/10/16-Πώς-απαντώ-σε-ερωτήσεις-αναφορικά-με-τις-προτάσεις.pdf
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Παραδείγματα 
3. «Οι άνθρωποι που αντιμετωπίζουν κριτικά το Διαδίκτυο υποστηρίζουν ότι η επέκτασή του 

οδηγεί στην κατάρρευση της επικοινωνίας». την παραπάνω περίοδο να εντοπίσετε την 
ονοματική αναφορική πρόταση και να γράψετε αν είναι προσδιοριστική ή 
παραθετική/προσθετική. 

4. τα παρακάτω παραδείγματα να αντικαταστήσεις την αναφορική πρόταση με μετοχή σε θέση 
επιθετικού προσδιορισμού. Ποια διαφορά έχει σε σχέση με την αρχική πρόταση; 

 
ύνδεση προτάσεων-σημεία στίξης 

1. το παρακάτω απόσπασμα εντοπίζουμε τη χρήση μακροπερίοδου λόγου. Σι 

επιδιώκει/επιτυγχάνει με αυτό η συγγραφέας; « ……………….. »  

2.  Να εντοπίσεις στο κείμενο δύο περιπτώσεις χρήσης μακροπερίοδου λόγου και να εξηγήσεις 

την επιλογή του συγγραφέα. 

Εναλλακτική εκφώνηση: Ο λόγος στο παρακάτω χωρίο φαίνεται σύνθετος και πυκνός. Πώς 

επιτυγχάνεται αυτό από την συγγραφέα; «……………….. »                      
3. την 4η παράγραφο του κειμένου, ο συγγραφέας αξιοποιεί ασύνδετο σχήμα. Αφού το 

εντοπίσετε, να αιτιολογήσετε την αξιοποίησή του από τον συγγραφέα σε συνδυασμό με τη 
πρόθεσή του. 

4. Η παράγραφος ξεκινάει με ένα ασύνδετο σχήμα. Για ποιον λόγο ο συγγραφέας έκανε αυτήν την 
επιλογή;  

5. το κείμενο κυριαρχεί ο υποταγμένος λόγος. Αφού τεκμηριώσεις την παρατήρηση αυτή, να 
ερμηνεύσεις την επιλογή του συντάκτη, λαμβάνοντας υπόψη τον τύπο του συγκεκριμένου 
κειμένου 
Μετασχηματισμός 

6. το κείμενο που ακολουθεί να μετατρέψετε την παρατακτική σύνδεση σε σύνδεση καθ’ 
υπόταξη. 

 

β. Λειτουργίες της γλώσσας 

1. Κείμενο για την ενδυμασία, α΄λυκείου 

«Είναι μια σιωπηλή γλώσσα που φανερώνει πολλά, όχι μόνο για τα άτομα, αλλά και για το 

κοινωνικό σύνολο και το πολιτισμικό περιβάλλον στο οποίο αυτά ζουν»: την παραπάνω 

περίοδο λόγου του Κειμένου 1 ποια λειτουργία της γλώσσας εντοπίζεις, την κυριολεκτική ή τη 

μεταφορική (μονάδες 5); Γιατί, κατά τη γνώμη σου, επιλέγεται αυτή η λειτουργία; Ποια σχέση 

έχει με το περιεχόμενο του κειμένου και την πρόθεση των συντακτών του (μονάδες 10);  

2. Μετασχηματισμός 

Σο κείμενο χαρακτηρίζεται για τη μεταφορική χρήση του λόγου και το προσωπικό ύφος, όπως 

ταιριάζει σ’ ένα στοχαστικό δοκίμιο. Να μετατρέψετε το συγκεκριμένο απόσπασμα 

αξιοποιώντας την κυριολεκτική χρήση του λόγου. 

 

γ. Είδος λεξιλογίου-εντοπισμός, αιτιολόγηση  και γλωσσικοί μετασχηματισμοί 

1. ε ορισμένα σημεία του κειμένου αξιοποιείται ειδικό-επιστημονικό λεξιλόγιο Αφού 

εντοπίσετε πέντε παραδείγματα να ερμηνεύσετε αυτή την επιλογή του/της συγγραφέα; 

2. το κείμενο ΙΙ ο συντάκτης χρησιμοποιεί λόγιο λεξιλόγιο και λαϊκότροπες εκφράσεις. Αφού 

εντοπίσετε από 3 παραδείγματα για την κάθε περίπτωση, να εξηγήσετε αυτή την επιλογή του. 

3. Εντόπισε τρία στοιχεία προφορικότητας  στο άρθρο και εξήγησε τη λειτουργία τους σε σχέση 

με τον επιδιωκόμενο σκοπό της συντάκτριας. 

4. το κείμενο ο συντάκτης χρησιμοποιεί ξένες λέξεις. Αφού τις εντοπίσετε να εξηγήσετε αυτή 

την επιλογή του. 

https://mariakappou.gr/wp-content/uploads/2019/10/20-Πώς-αιτιολογώ-τη-χρήση-των-σημείων-στίξης.pdf
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5. το κείμενο είναι έντονη η χρήση επιθέτων. Αφού τεκμηριώσεις την παρατήρηση αυτή, να 

αξιολογήσεις την επιλογή του συγγραφέα, λαμβάνοντας υπόψη το κειμενικό είδος. 
Μετασχηματισμός 

6. Να εξηγήσετε με πιο απλά λόγια το περιεχόμενο της τελευταίας παραγράφου του Κειμένου ΙΙ, 
όπως παρατίθεται παρακάτω, ώστε να γίνει κατανοητό από έναν φίλο σας που δεν το 
καταλαβαίνει: «ύμφωνα με την έκθεση, «οι μετασχηματισμοί (στην αγορά εργασίας), αν 
γίνουν αντικείμενο διαχείρισης με σοφία, μπορούν να οδηγήσουν σε καλή απασχόληση, 
καλές θέσεις εργασίας και βελτιωμένη ποιότητα ζωής, αν όμως γίνει κακή διαχείριση των 
αλλαγών, τότε υπάρχει ο κίνδυνος να διευρυνθεί η “ψαλίδα” των δεξιοτήτων, να υπάρξει 
μεγαλύτερη ανισότητα και ευρύτερη πόλωση, 

7. Να ξαναγράψεις το παρακάτω απόσπασμα, αντικαθιστώντας τις λόγιες υπογραμμισμένες 
λέξεις με άλλες περισσότερο οικείες 

 
Παρεπόμενα του ρήματος 
 
Ρηματικά πρόσωπα 

1. το κείμενο υπάρχει ποικιλία στη χρήση των ρηματικών προσώπων. Σι επιδιώκει ο/η 

συγγραφέας με το ρηματικό πρόσωπο που κάθε φορά χρησιμοποιεί στις φράσεις που 

ακολουθούν; 

2. την §2 η συγγραφέας χρησιμοποιεί το β΄ ρηματικό πρόσωπο. Νομίζεις ότι αυτό 

ανταποκρίνεται στο κειμενικό είδος που επέλεξε και την επικοινωνιακή περίσταση; 

ύνταξη 
3. Για ποιο λόγο νομίζεις ότι ο/η συγγραφέας επέλεξε την ενεργητική σύνταξη; 

4. Για ποιο λόγο νομίζεις ότι η συγγραφέας επέλεξε την παθητική σύνταξη; 

Μετασχηματισμός 

Να ξαναγράψετε την πρώτη παράγραφο του Κειμένου ΙΙ: «Σα ρομπότ, οι κάθε είδους 

«έξυπνες» μηχανές και γενικότερα οι αλγόριθμοι της τεχνητής νοημοσύνης, που ολοένα 

περισσότερο εισδύουν στους χώρους εργασίας και αυτοματοποιούν την απασχόληση, 

μπορούν να δημιουργήσουν διεθνώς έως το 2025 σχεδόν διπλάσιο αριθμό νέων θέσεων 

εργασίας, σε σχέση με όσες αναμένεται να καταστρέψουν», αρχίζοντας με τη φράση: 

«χεδόν διπλάσιος αριθμός νέων θέσεων εργασίας…» κάνοντας όλες τις απαραίτητες 

αλλαγές στον τρόπο σύνταξης της περιόδου.( πρόκειται για μετατροπή ενεργητικής  σε  
παθητική σύνταξη) 
 

Λεξιλογικές ασκήσεις-γλωσσικοί μετασχηματισμοί ως προς τη σημασία 
 
1. Να αντικαταστήσετε τις υπογραμμισμένες λέξεις του κειμένου με συνώνυμες, έτσι ώστε να 

μην αλλοιώνεται το νόημα. 
2. Μετατροπή ευθέος σε πλάγιο λόγο και αντίστροφα 
3. Να γράψετε τα αντώνυμα … 

 
δ. ημεία στίξης-αιτιολόγηση χρήσης και λειτουργίας 

1. 14433  α΄ λυκείου Ποιο σημείο στίξης χρησιμοποιεί κατά κύριο λόγο ο συγγραφέας στην 
πρώτη παράγραφο του Κειμένου 1 (μονάδες 5); Να εξηγήσεις τη λειτουργικότητα αυτής της 
επιλογής ως προς απόδοση του προβληματισμού του κειμένου και τη διέγερση του 
ενδιαφέροντος του αποδέκτη του μηνύματος  

2. Να αιτιολογήσετε τη χρήση της άνω και κάτω τελείας [:] στα παρακάτω αποσπάσματα. 
3. Να αιτιολογήσετε τη χρήση της διπλής παύλας [--] στο παρακάτω απόσπασμα 

4. Σι επιδιώκει να πετύχει ο/η συγγραφέας με τη χρήση των σημείων στίξης στις παρακάτω 

φράσεις; ( εισαγωγικά, παρενθέσεις, παύλες, αποσιωπητικά) 
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ε. χήματα λόγου- αιτιολόγηση επιλογής 

1. Ο συγγραφέας αξιοποιεί την περιγραφή / αφήγηση στο κείμενό του. Να εντοπίσεις τα σχετικά 

χωρία και να αιτιολογήσεις την επιλογή. 

2. το Κείμενο ΙΙΙ ο πόλεμος περιγράφεται με εικόνες. Ποιες είναι αυτές και ποιαν αντίληψη για 

τον πόλεμο δείχνουν; 

3. ε κάποια σημεία του κειμένου ο συντάκτης χρησιμοποιεί ( π.χ. επίθετα, υπερβολές, 
μεταφορικό λόγο, σύμβολα, παρομοίωση, αντιθέσεις, επαναλήψεις, λέξεις συγκινησιακά 
φορτισμένες) για να εκφράσει την άποψή του. Να εντοπίσετε τα σημεία και να αιτιολογήσετε 
τη λειτουργία των σχημάτων λόγου. 

4. την §4 του κειμένου χρησιμοποιείται μια παρομοίωση. Να εντοπίσεις τα σκέλη της, να 
εξηγήσεις το νόημά της και να ερμηνεύσεις την επιλογή του συγγραφέα να τη 
χρησιμοποιήσει. 
 

στ. Γλωσσικές επιλογές-κειμενικοί δείκτες και προθέσεις του συγγραφέα 
 
Ενδεικτικές ερωτήσεις  
 
1. τη 2η παράγραφο ο συγγραφέας θέλει να (εξηγήσει, να πείσει, να καταγγείλει). Επιλέξτε μία 

από τις παραπάνω επιλογές και τεκμηριώστε την απάντησή σας με αναφορές σε κειμενικούς 
δείκτες.  

2. Αν ο σκοπός του συγγραφέα είναι να ευαισθητοποιήσει τον αναγνώστη/τριά του για το 
πρόβλημα. Με ποιους τρόπους (γλωσσικές/σημειωτικές επιλογές, εκφραστικά μέσα κ.ά.) 
φαίνεται  ότι επιχειρεί να επιτύχει τον σκοπό του;  

3. Σο παρακάτω απόσπασμα του κειμένου  «…» χαρακτηρίζεται για την  συγκινησιακή χρήση 

του λόγου. Ποια είναι η πρόθεση του/της αρθρογράφου; 
4. Εάν υποθέσουμε ότι με το Κείμενο Ι η συγγραφέας θέλει να αποδείξει την ορθότητα των 

σκέψεών της, να δείξετε με ποιους τρόπους - γλωσσικές επιλογές πετυχαίνει τον στόχο της 
αυτό.  

5. Εάν υποθέσουμε ότι με το Κείμενο ΙΙ η επιστολογράφος θέλει να συγκινήσει τον/την  
αποδέκτη της επιστολής, να δείξετε με ποιους τρόπους - γλωσσικές επιλογές πετυχαίνει τον 
στόχο της αυτό. 

6. Ποιος είναι ο σκοπός του συγγραφέα στην §3 του κειμένου; Πώς η χρήση των ερωτημάτων 
υπηρετεί τον σκοπό;  

 
 

 

5. Ερωτήσεις αναφορικά με το ύφος σε ορισμένα σημεία του κειμένου και γλωσσικοί 

μετασχηματισμοί Ϗανταπόκριση του δέκτη 

 
 
Ενδεικτικές ερωτήσεις  
 
1. Πώς κρίνετε το ύφος του συγκεκριμένου κειμένου (απλό / καθημερινό / σύνθετο / 

επιστημονικό / γλαφυρό). Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας με αναφορές μέσα από το 
κείμενο. Πόσο αποτελεσματικό θεωρείτε το συγκεκριμένο ύφος, αν λάβετε υπόψη σας το 
ακροατήριο στο οποίο απευθύνεται ο συγγραφέας και τον σκοπό που θέλει να υπηρετήσει; 
Παρατηρήστε το λεξιλόγιο, τη χρήση του λόγου (αναφορική Ϗ ποιητική), τη σύνταξη 
(ενεργητική Ϗ παθητική), τη σύνδεση των προτάσεων (παράταξη Ϗ υπόταξη), τις εγκλίσεις 
(οριστική Ϗ δυνητικές).  
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2. Σο ύφος του κειμένου είναι έντονα ειρωνικό. Για ποιον λόγο, κατά τη γνώμη σας, ο 

συγγραφέας έκανε αυτή την επιλογή; Πόσο αποτελεσματική την κρίνετε, λαμβάνοντας υπόψη 

το ακροατήριο στο οποίο απευθύνεται; 

3. Σο ύφος του κειμένου είναι τυπικό και απρόσωπο. Με ποιες γλωσσικές επιλογές ο 

συγγραφέας πέτυχε τον στόχο του αυτό; Πώς εξηγείτε την επιλογή του, λαμβάνοντας υπόψη 

την ιδιότητά του και το ακροατήριο στο οποίο απευθύνεται;  

4. Σο ύφος του κειμένου είναι απλό, οικείο, παραστατικό. Με ποιες γλωσσικές επιλογές ο/ η 

συγγραφέας πέτυχε τον στόχο της  αυτό; Πώς εξηγείτε την επιλογή του/της, λαμβάνοντας 

υπόψη τον σκοπό  του/της και το ακροατήριο στο οποίο απευθύνεται;  

5. Σο ύφος του κειμένου είναι έντονα επικριτικό. Να εντοπίσεις τρεις διαφορετικούς 

κειμενικούς δείκτες (γλωσσικές επιλογές), για να τεκμηριώσεις την απάντηση σου. 

6. την (χ) παράγραφο του κειμένου εντοπίζεται ειρωνεία. Με ποια γλωσσικά μέσα δηλώνεται 

και ποια είναι η πρόθεση του συγγραφέα; 

7. Σο ύφος του κειμένου είναι σε πολλά σημεία ειρωνικό. Να εντοπίσεις τρία τέτοια σημεία και 

να ερμηνεύσεις την επιλογή του συντάκτη. 

Γλωσσικοί μετασχηματισμοί 

ύμφωνα με τον τρόπο αξιολόγησης του μαθήματος 
καλείται ο μαθητής, η μαθήτρια να μετασχηματίζει-τροποποιεί την έκφραση (ή και τη δομή 

συγκεκριμένου χωρίου) για να επιτύχει συγκεκριμένο αποτέλεσμα ως προς το ύφος, την 

πρόθεση ή την περίσταση  

 
Ενδεικτικές ερωτήσεις  

 

1. Σο κείμενο χαρακτηρίζεται για τη μεταφορική χρήση του λόγου και το προσωπικό ύφος, 

όπως ταιριάζει σε ένα στοχαστικό δοκίμιο. Να μετατρέψεις το συγκεκριμένο απόσπασμα, 

αξιοποιώντας την κυριολεκτική χρήση του λόγου, κάνοντας το ύφος πιο επίσημο. 

2. το παρακάτω απόσπασμα χρησιμοποιεί ο συγγραφέας το α΄  πληθυντικό  πρόσωπο. Να 

μετασχηματίσετε το κείμενο χρησιμοποιώντας το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο. Σι αλλάζει π.χ. 

ως προς το ύφος; 

3. Να ξαναγράψεις το συγκεκριμένο απόσπασμα του κειμένου, αντικαθιστώντας τις 
υπογραμμισμένες λέξεις / φράσεις με άλλες, που να καθιστούν το ύφος περισσότερο 
οικείο.  

4. Να ξαναγράψετε το παρακάτω απόσπασμα του κειμένου μετατρέποντας την ενεργητική σε 

παθητική σύνταξη. Σι αλλάζει ως προς το ύφος; 

5. Να ξαναγράψετε το παρακάτω απόσπασμα αντικαθιστώντας τις ερωτηματικές με 

αποφαντικές προτάσεις. Σι κερδίζει ή τι χάνει το κείμενο με την αλλαγή αυτή ως προς την 

ανταπόκριση του δέκτη; 
6. την  (χ) παράγραφο του κειμένου να εντοπίσετε σημεία στα οποία χρησιμοποιείται 

ονοματοποίηση αντί ρηματικές φράσεις. Αφού τις μετατρέψετε σε ρηματικές φράσεις να 
παρατηρήσετε την αλλαγή στο ύφος.  

7. το απόσπασμα που ακολουθεί να αντικαταστήσεις τον ρηματικό λόγο με ονοματικό και 
να ερμηνεύσεις τις αλλαγές που παρατηρείς στο νόημα και το ύφος. 

8. Ο συντάκτης χρησιμοποιεί τον ευθύ λόγο. χολιάστε τη σκοπιμότητα αυτής της επιλογής. 
Μετατρέψτε τον ευθύ λόγο σε πλάγιο. Αποτιμήστε και τις δύο εκδοχές. (και το αντίστροφο) 

9. Να εντοπίσεις τρεις γλωσσικές επιλογές με τις οποίες ο συγγραφέας επιχειρεί να 

προσδώσει αμεσότητα και οικειότητα στο ύφος. Να αξιολογήσεις την επιλογή του, 

λαμβάνοντας υπόψη την περίσταση επικοινωνίας (σκοπός, ακροατήριο, κειμενικός τύπος 

κτλ.). 
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10. το παρακάτω απόσπασμα ο συγγραφέας χρησιμοποιεί το α΄ ενικό πρόσωπο. Να 

μετασχηματίσεις το κείμενο, χρησιμοποιώντας το γ΄ ενικό πρόσωπο. Σι αλλάζει ως προς 

το ύφος; 
 

6. Κειμενικοί τύποι 

 
 

α. υνομιλιακοί ρόλοι/ επικοινωνιακή περίσταση (κειμενικός τύπος, σκοπός, πομπός,  

δέκτης, μέσο δημοσίευσης,) 

 
1. Σο κείμενο ανήκει στον κειμενικό τύπο του …., χαρακτηριστικά του οποίου είναι, συνήθως, τα 

ακόλουθα: α) … β) …γ) …. Να αναφέρεις ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για καθένα από τα 
παραπάνω χαρακτηριστικά από το κείμενο. 

2. Σο κείμενο ανήκει στον επιστημονικό λόγο. Ποια στοιχεία επιβεβαιώνουν αυτή την κατάταξη;  

3. Σι είδους είναι το κείμενο Ι; Ποια στοιχεία του επιβεβαιώνουν την κατάταξη που κάνατε;  
4. Πώς θα προσδιορίζατε το είδος του  κειμένου ΙΙ;  
5. το απόσπασμα συνυπάρχουν στοιχεία ρεπορτάζ για τη βιβλιοπαρουσίαση, πληροφορίες για 

τα βιβλία και σχόλια της δημοσιογράφου. Να εντοπίσετε τα σημεία.  
6. Να εντοπίσεις στο κείμενο τρία χαρακτηριστικά που οδηγούν στην κατάταξή του στον 

επιστημονικό λόγο.  
7. Βασικό χαρακτηριστικό του δοκιμιακού λόγου είναι ο διδακτικός, αλλά ταυτόχρονα 

αντιδογματικός χαρακτήρας. Να επιβεβαιώσεις την παρατήρηση αυτή με αναφορές στο 
κείμενο.  

8.  Ο ειδησεογραφικός λόγος των ΜΜΕ χαρακτηρίζεται από την προσπάθεια επίτευξης 
ουδετερότητας. Να εντοπίσεις στο κείμενο τρεις (3) δείκτες που επιβεβαιώνουν την 
παρατήρηση αυτή. 

9. ε ποιο ακροατήριο απευθύνεται ο συντάκτης και ποιος είναι ο σκοπός της συγγραφής του; Να 

δικαιολογήσεις την απάντησή σου με αναφορές στο κείμενο. 

10. Ποιος είναι, κατά τη γνώμη σας, ο σκοπός για τον οποίο γράφετε το κείμενο; Να 

αναφερθείτε σε στοιχεία που αντλείτε από το κείμενο. 

11. Σο κείμενο ανήκει στο επιχειρηματολογικό είδος. Ποια χαρακτηριστικά του το εντάσσουν σ’ 

αυτό; Είναι πειστικό, κατά τη γνώμη σου; 

12. Σο άρθρο ξεκινά με την αφήγηση ενός περιστατικού. Για ποιον λόγο, κατά τη γνώμη σου, ο 

συντάκτης του έκανε αυτή την επιλογή; 

13. Αν ο σκοπο  ς του συγγραφε  α ει  ναι να ευαισθητοποιη  σει τον αναγνώστη του για το 

πρόβλημα του αναλφαβητισμού, με ποιους τρόπους φαι  νεται ο τι επιχειρει   να επιτυ  χει τον 

σκοπο  του; Να απαντήσεις, παραπέμποντας τόσο στο περιεχόμενο του κειμένου όσο και 

στις γλωσσικές επιλογές του συγγραφέα. 

14. Αν σκοπός του συγγραφέα είναι η κατάθεση προτάσεων για ανάληψη δράσης στο θέμα του 

ρατσισμού, να εντοπίσεις τρεις δομικές ή γλωσσικές επιλογές με τις οποίες επιχειρεί να 

επιτύχει τον στόχο του. 

15. την §3 του κειμένου κυριαρχεί ο ενεστώτας χρόνος, παρ’ ότι τα γεγονότα που αφηγείται ο 

συγγραφέας συνέβησαν στο παρελθόν. Να αξιολογήσεις την επιλογή του συγγραφέα, 

λαμβάνοντας υπόψη τον τύπο του κειμένου (άρθρο). 
Παράδειγμα από τα κριτήρια του ΙΕΠ 

16. Σο Κείμενο ΙΙΙ που διαβάσατε φαίνεται να προέρχεται από το Ημερολόγιο του λοχία Αντώνη 
Κωστούλα, εθελοντή λοχία, φοιτητή, που κάηκε κατά λάθος στα βουλγάρικα χαρακώματα του 

Α΄ Παγκόσμιου Πολέμου. Να καταγράψετε σημεία του κειμένου με τα οποία τεκμηριώνεται 

ότι πρόκειται για ημερολόγιο. 
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β. ύγκριση κειμένων 
 

1. Πώς συνδιαλέγονται τα κείμενα αναφοράς μεταξύ τους; (συγκριτικά αλλά και ως προς αυτό 
που υποδεικνύει ή προτείνει το καθένα ξεχωριστά)  

2. Να συγκρίνεις διαφορετικά κείμενα ή χωρία του κειμένου/των κειμένων (ως προς τις 
θέσεις και τα επιχειρήματα, τον τρόπο πραγμάτευσης του θέματος, την 
αποτελεσματικότητα).  

3. Ποιες είναι οι διαφορές που εντοπίζετε ανάμεσα στα δύο κείμενα με βάση α) το 
περιεχόμενο, β) το ύφος και γ) τον σκοπό τους.  

4. Να συγκρίνετε τα κείμενα όσον αφορά ομοιότητες και διαφορές  
5. Να συγκρίνετε τα κείμενα ως προς το ύφος, τη στίξη, τα ρηματικά πρόσωπα, το είδος του 

λόγου, το μήκος των προτάσεων και το είδος της σύνδεσής τους. ε ποια συμπεράσματα 
καταλήγετε;  

6. Πώς συνδέονται τα κείμενα με βάση το θέμα της ενότητας; Σι παρατηρείται ως προς το 
ύφος, την επιχειρηματολογία, την επικοινωνιακή αποτελεσματικότητα;  

 

Παραδείγματα 

 Σα δύο κείμενα αναφέρονται στις δεξιότητες που πρέπει να διαθέτει ένας νέος. Να τα 
συγκρίνετε, λαμβάνοντας υπόψη τον χρόνο στον οποίο γράφτηκε το καθένα 

 Αν συγκρίνουμε τα υπογραμμισμένα αποσπάσματα των Κειμένων Ι και ΙΙ ποια βασική 
αντίφαση παρατηρούμε; Πώς ερμηνεύεται; 

 υγκρίνοντας τα Κείμενα Ι και ΙΙ ποια συμπεράσματα θα μπορούσαμε να 
διατυπώσουμε σχετικά με την θετική και αρνητική επίδραση της μηχανής στη ζωή μας;  

 Σο Κείμενο Ι δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά το 1966, ενώ το Κείμενο ΙΙΙ το 2013. Ποιες 
ομοιότητες και διαφορές παρατηρείτε στις δεξιότητες που περιλαμβάνουν τα δύο 
κείμενα; Πού οφείλεται, κατά τη γνώμη σας, η διαφοροποίηση; Η απάντησή σας να 
περιέχεται σε παράγραφο έως 100 λέξεων που να αναπτύσσεται με σύγκριση - 
αντίθεση. 

 Σα δύο κείμενα αναφέρονται στη σχέση του ανθρώπου με το φυσικό περιβάλλον. Να τα 
συγκρίνετε ως προς το περιεχόμενο και την αποτελεσματική μετάδοση του μηνύματος.  

                   Γ2. Αναγνώριση  
γ. Πολυτροπικά κείμενα ( Εικόνες-γραφήματα-σκίτσα-γελοιογραφίες-πίνακες ζωγραφικής κ.λπ.) 
 

ύμφωνα με τον τρόπο αξιολόγησης του μαθήματος στη Γ΄λυκείου 

Δίνονται στις μαθήτριες και τους μαθητές δύο ή τρία μη διδαγμένα κείμενα, συνολικής έκτασης 

έως τρεις σελίδες, ένα εκ των οποίων είναι λογοτεχνικό, σε ολοκληρωμένη ή αποσπασματική 

μορφή, (ποίημα, διήγημα, μυθιστόρημα ή θεατρικό έργο)• τα υπόλοιπα κείμενα μπορεί να είναι σε 

ολοκληρωμένη, ελαφρώς διασκευασμένη ή αποσπασματική μορφή: δημοσιογραφικά άρθρα, 

συνεντεύξεις, κριτικές, δοκίμια, επιστημονικά κείμενα, αφίσες με λεζάντα, πληροφοριακά κείμενα 

με εικόνες, σκίτσα, πίνακες ή διαγράμματα κ.ά.) 

 

 

 

https://www.esos.gr/sites/default/files/articles-legacy/neoellhnikh_glossa_logotexnia_panelladikes_2020.pdf
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Από την παρατήρηση των εκφωνήσεων, γίνεται κατανοητό και σαφές  

ότι αν οι μαθητές/τριες δεν γνωρίζουν τη διδασκόμενη θεωρία για τα στοιχεία των διαφορετικών 

κειμενικών τύπων,  

Ενδεικτικές εκφωνήσεις 

1. Πώς συνδέονται οι εικόνες με το περιεχόμενο του άρθρου που συνοδεύουν; Πόσο 

αποτελεσματική κρίνετε τη χρήση τους, αν λάβετε υπόψη σας το ακροατήριο στο οποίο 

απευθύνεται; 

2. Να γράψετε λεζάντα στη φωτογραφία  
3. Για ποιον λόγο, κατά τη γνώμη σου, ο συντάκτης του άρθρου επέλεξε να χρησιμοποιήσει το 

διάγραμμα με τα στατιστικά στοιχεία που το συνοδεύει; 

4. Να αναφέρετε και να σχολιάσετε τα συναισθήματα που διεγείρονται από τη φωτογραφία  
5. Ποιο είναι το θέμα της γελοιογραφίας; Σι προσπαθεί να στιγματίσει; Με ποιους τρόπους 

επιτυγχάνει να αποδώσει το θέμα του;  
6. Ποια αντίδραση προκαλεί στον αναγνώστη η γελοιογραφία; Με ποιον τρόπο επιτυγχάνει 

ο γελοιογράφος τον σκοπό του; 
7. Με ποιον τρόπο συνομιλεί ( η εικόνα, η φωτογραφία,  το σκίτσο, η γελοιογραφία, ο 

πίνακας, το γράφημα κ.λπ.) με το κείμενο Ι; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας με τους 
σημειωτικούς τρόπους* που αξιοποιούνται γι’ αυτό τον σκοπό. 

 
*ημειωτικοί τρόποι: Βασικό αντικείμενο της σημειωτικής προσέγγισης στην οπτική επικοινωνία 
είναι τα γραφιστικά συστήματα, τα χρωματικά συστήματα και τα εικονικά σημεία δηλαδή, χρώματα, 
σχήματα, μεγέθη, διάταξη κ.λπ. 
 
 

 

 

 

 

  



www.mariakappou {B Θέμα: Τρόποσ εξέταςησ και τυπολογία ερωτήςεων θεωρίασ 
 

 
18 

 
Πηγές   
 

ΥΕΚ συνεξέτασης γλώσσας και λογοτεχνίας  

Αποκωδικοποίηση της Νέας Αξιολόγησης της Γλώσσας | Δώρα Βοϊβόντα, 2019 

Θέματα Νέου τύπου Ϗαποδελτίωση από τα κριτήρια του ΙΕΠ, Θανάσης Καραμήτρος 

Αποδελτίωση ερωτήσεων από τον φάκελο του εκπαιδευτικού, Θανάσης Καραμήτρος 

υμπληρωματικές οδηγίες-διευκρινίσεις σχετικά με τη διδασκαλία και αξιολόγηση των 

φιλολογικών μαθημάτων της Γ΄ Λυκείου για το σχολικό έτος 2019-2020. 

Οδηγίες-Κριτήρια Νεοελληνική Γλώσσα 11-11-2020 

Study4exams Διαγωνίσματα  

Αποδελτίωση ερωτήσεων Α΄ λυκείου, Μαρία Κάππου 

Αποδελτίωση ερωτήσεων, Αγάθη Γεωργιάδου, Ιωάννης Πασσάς 

Θέματα Πανελληνίων 2020 και 2021 

https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2019/%CE%95%CE%9E%CE%95_-_124892_-_2019_-_%CE%A4%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%BC%CE%B5_%CE%B1%CF%81_%CF%80%CF%81%CF%89%CF%84_107268_%CE%942_03_07_2019_%CE%A5%CE%91_%CE%92_2881_%CF%89%CF%82_%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%BF%CE%BD_%CF%84%CF%81%CF%8C%CF%80%CE%BF_%CE%B5%CE%BE%CE%AD%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82_%CE%9D%CE%B5%CE%BF%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%93%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%9B%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%84%CE%B5.pdf
http://agathi.pbworks.com/w/file/135189156/%CE%95%CE%BE%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AD%CE%B1%20%CF%8D%CE%BB%CE%B7%20%CE%93%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1%CF%82%20%CE%B2%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%20%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD%20%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD.pdf
http://agathi.pbworks.com/w/file/fetch/134011182/%CE%9A%CF%81%CE%B9%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%B1%20%CE%9D%CE%AD%CE%BF%CF%85%20%CE%A4%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85%20-%20%CE%91%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CF%89%CF%83%CE%B7%20%CE%99%CE%99.pdf
file:///C:/Users/user/Desktop/Β%20θέμα%20Διορθώσεις/Συμπληρωματικές%20οδηγίες-διευκρινίσεις%20σχετικά%20με%20τη%20διδασκαλία%20και%20αξιολόγηση%20των
file:///C:/Users/user/Desktop/Β%20θέμα%20Διορθώσεις/Συμπληρωματικές%20οδηγίες-διευκρινίσεις%20σχετικά%20με%20τη%20διδασκαλία%20και%20αξιολόγηση%20των
https://mariakappou.gr/wp-content/uploads/2020/11/odigies-kritiria-neoelliniki-glossa-logotexnia-g-likeiou.pdf
http://www.study4exams.gr/mod_greek/course/view.php?id=206

