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Μη λογοτεχνικά κείμενα και Α.Β και Δ θέμα 

 
         Στοιχεία των κειμένων αναφοράς 
(Τίτλος, θέμα, περιεχόμενο- οργάνωση, γλώσσα, κειμενικός τύπος) 

                                                                                                                                            

                                            Περίληψη 

 

 

 

 

 

                           

 
 
 

 
 
Ερωτήσεις αναφορικά με τα στοιχεία του κειμένου              

                                               
                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πρόλογος 
Περιεχόμενο-οργάνωση-γλώσσα 
 

 
Περιεχόμενο-οργάνωση-γλώσσα 

 
 
 

Περιεχόμενο-οργάνωση-γλώσσα 
 
 
 

Περιεχόμενο-οργάνωση-γλώσσα 
 
 
Επίλογος 
Περιεχόμενο-οργάνωση-γλώσσα 

 

Α.ΤΙΤΛΟΣ 
 
Β. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 
1. Ερωτήσεις κατανόησης 

περιεχομένου 
2. Ανάπτυξη φράσης του κειμένου 
 
Γ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 
1. Παράγραφος και πρόθεση 
2. Τρόποι και μέσα πειθούς 
3. Πειστικότητα επιχειρημάτων 
4. Τροπικότητες 

 
Δ.ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ 
1. προτάσεις 
2. λεξιλόγιο 
3. δείκτες συνοχής 
4. σχήματα λόγου 
5. στίξη 
Ε. ΥΦΟΣ 
     χαρακτηρισμός 
ΣΤ. ΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ 

1. Αναγνώριση κειμενικού τύπου 
2. Σύγκριση κειμένων 

Πρόλογος 
Ανάλογος προς την επικοινωνιακή 
περίσταση 
Κατακλείδα: 1ο Ζητούμενο 
 
Περιεχόμενο και ανάπτυξη ανάλογα 
με το περιεχόμενο του ζητουμένου 
 
 
Περιεχόμενο και ανάπτυξη ανάλογα 
με το περιεχόμενο του ζητουμένου 
 
 
Περιεχόμενο και ανάπτυξη ανάλογα 
με το περιεχόμενο του ζητουμένου 
 
Επίλογος 

 
Ανάλογα με το κύριο μέρος 
 

Συνοπτική απόδοση 
ορισμένων στοιχείων του 

κειμένου (προτάσεις, 
επιχειρήματα, 

συμπεράσματα κ.λπ.) 

Συνοπτική απόδοση 
2-3 παραγράφων του 

κειμένου 

Παραγωγή λόγου 
Ζητούμενο σχετικό με τα 

κείμενα αναφοράς 
 

1η ενότητα
Διδακτέα ύλη 
και γραπτή 
δοκιμασία

Πρόλογος
Περιεχόμενο-οργάνωση-γλώσσα

Επίλογος
Περιεχόμενο-οργάνωση-γλώσσα

Πρόλογος
Εισαγωγή στο θέμα

Κατακλείδα: 1ο Ζητούμενο

Επίλογος
Ανάλογα με το κύριο μέρος
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 { Η διδακτέα ύλη σε πίνακες

1. το θέμα

2. το περιεχόμενο

3.η οργάνωση

4.τρόποι και μέσα πειθούς
5. η γλώσσα / τα 
μορφοσυντακτικά 
φαινόμενα

•	 επιστημονικός λόγος 
•	 δοκίμιο
•	 άρθρο και επιφυλλίδα
β. κείμενα που προσεγγίζουν 
τη λογοτεχνία
•	 λογοτεχνικά κείμενα
•	 στοχαστικά δοκίμια

Πρόλογος

Επίλογος

Κύριο 
μέρος

Tα στοιχεία των κειμέ-
νων που δίνονται για 
περίληψη και των κει-
μένων που παράγουμε

Τα στοιχεία των 
κειμένων είναι:

6. είδος
α. κείμενα πειθούς

Σημείωση:

Τα	κείμενα	που	δίνονται	για	περίληψη	είναι	κείμενα	πειθούς	και	κείμενα	που	προσεγγίζουν	τη	λογοτεχνία
Τα	κείμενα	που	παράγουμε	είναι	κείμενα	πειθούς	(δοκίμιο,	άρθρο,	ομιλία/	εισήγηση,	επιστολή
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[11] 
 

 
γ.Τίτλος 

 

Τίτλος και περιεχόμενο 

 
1. Ο τίτλος μπορεί να έχει νοηματική συνάφεια 

με το περιεχόμενο  
 
 
 
όταν ο σκοπός του/της  συγγραφέα είναι να 
προϊδεάσει τον αναγνώστη που μπορεί να 
ενδιαφέρεται για το θέμα. 

 

 
2. Ο τίτλος μπορεί να χαρακτηρίζεται από 

συναισθηματική φόρτιση (επίκληση στο 
συναίσθημα), παιγνιώδη διάθεση, 
ευρηματικότητα, πρωτοτυπία, 
υπαινικτικότητα  
όταν  σκοπός του/της συγγραφέα είναι να 
προσελκύσει την προσοχή του αναγνώστη 
και να του κινήσει το ενδιαφέρον ή την 
περιέργεια για το περιεχόμενο του 
κειμένου. 

 
Παρατηρώ τα γλωσσικά στοιχεία του  τίτλου 

 
 
1.Ως προς το περιεχόμενο 
Μπορεί να είναι μια φράση του κειμένου 
 
2.Ως προς τη σύνταξη 
 Σύντομος/περιεκτικός-ονοματοποιημένος 

-Παρίσι-Α θήνα 
-Δίχως όρια 

 Εκτεταμένος/μακροσκελής (ρηματικός) 
-Ξέρω τι έκανες χθες το βράδυ και με ποιους 
-Όταν ο Δάσκαλος βοηθά τον έφηβο να δει 
διαφορετικά τον κόσμο 

 Περιέχει ερωτηματική πρόταση;  
-Τώρα θα την ακούσουμε; 

 Διλημματικός τίτλος;  
-Τεχνολογία: ευλογία ή κατάρα; 

3.Ως προς τη στίξη 
 Υπάρχουν σημεία στίξης; 

-Ετερότητα και ταυτότητα: ένα ανοιχτό 
στοίχημα 

 Αξιοποιούνται τα σημεία στίξης 
σχολιαστικά; 
-Σκοτώνουν τις φώκιες… πριν γεράσουν. 
 

 
4. Ως προς τη γλώσσα 
 Η γλώσσα χρησιμοποιείται με την 

αναφορική ή συνυποδηλωτική της 
λειτουργία; (μεταφορικός λόγος-σχήματα 
λόγου); 
-Τα κοινωνικά δίκτυα θρέφουν τον 
ναρκισσισμό των χρηστών 

 Εμπεριέχει λέξεις ή φράσεις που 
προκαλούν εντύπωση;  
π.χ. αργκό, λόγιες λέξεις, ειδικούς όρους, 
ξένες λέξεις, λογοπαίγνια, αριθμούς, λέξεις 
συγκινησιακά φορτισμένες κ.λπ. 

 χρήση της αντίθεσης  
           -έντυπος vs ηλεκτρονικός τύπος 

 αναφορά σε ένα σύμβολο  
    -Οι σύγχρονοι ήρωες 
 αναφορά σε ήρωα ταινίας  
    - Οι σύγχρονοι «Billy Εlliot»  
 απροσδόκητος  συνδυασμός  λέξεων  
     -Η σημασία της αποτυχίας για την επιτυχία 

 

 

 

γ. Τίτλος των κειμένων

Τίτλος και περιεχόμενο

Παρατηρώ τα γλωσσικά στοιχεία του  τίτλου



 Tα κείμενα που δίνονται για περίληψη - Δυσκολίες κατανόησης

Μαθαίνω στη Φιλοσοφία ότι έννοια είναι μια πνευματική εικόνα που 
σχηματίζεται στον νου μας (εν+νω) και αντιστοιχεί στη φυσική ή κοινωνική 
πραγματικότητα.

α. Κοινωνικές ομάδες
• παιδιά
• νέοι
• εφηβεία 
• τρίτη ηλικία 
• ομάδες ομηλίκων
• γυναίκες
• πνευματικός άνθρωπος
• επιστήμονες 
• δάσκαλος
• ηγέτης – πολιτικοί – πολίτες
• Έλληνες
• μετανάστες
• δημοσιογράφοι
• μορφωμένος άνθρωπος
         κ.λπ.

β. Άλλες αφηρημένες έννοιες
• Προβλήματα 

(μαζοποίηση, βία, οικολογικό 
πρόβλημα κ.λπ.)

• Στοιχεία του πολιτισμού 
(οικονομία, πολιτική, τέχνη, 
επιστήμη , κλωνοποίηση, 
τεχνολογία κ.λπ)

• Επιστημονικά επιτεύγματα 
(τεχνολογία, επιστήμη, διαδίκτυο, 
κινητή τηλεφωνία κ.λπ.)

• Θεσμοί 
(εκπαίδευση, ΜΜΕ, οικογένεια, 
ΟΗΕ, νόμοι κ.λπ.)

• Συνθήκες ζωής 
(δημοκρατία, ελευθερία, ευτυχία, 
ελεύθερος χρόνος, ποιότητα ζωής 
κ.λπ.)

Τι είναι η έννοια

Είδη εννοιών

Τα θέματα των κειμένων 
είναι αφηρημένες 
έννοιες

Τα θέματα των κειμένων είναι αφηρημένες έννοιες

 κοινωνικής δικαιοσύνης κ.λπ.) [

Ανάλογα με τον τρόπο δημιουργίας τους στη συνείδησή μας. διακρίνονται σε 
συγκεκριμένες και αφηρημένες:
Α) συγκεκριμένες ή φυσικές ε ίναι ό σες  δ ημιουργούν ται μ ε τ η 
βοήθεια των αισθήσεων ή των βιωμάτων, αυθόρμητα και αυτόματα, 
χωρίς λογική διεργασία ( π.χ . τοίχοι , π ρασινάδες , σ κάλες , γ ιασεμί , 
λιγ νά κορμιά) [ κείμενο σελ. ???]
Β)  αφ η ρημέ ν ε ς ,  λ ο γ ι κ έ ς  ή  ε π ι σ τ η μ ο ν ι κ έ ς  ε ί ν α ι  ό σ ε ς  
σ χ η μ α τ ί ζ ο ν τ α ι  σ τ η σ υ ν ε ίδησ ή μ α ς  μ ε  σ υσ τ ημα τ ι κ ή 
π ρ ο σ πάθ ε ια,  π ρ ο σ οχ ή ,  μ ε λ έ τ η κ α ι ε νεργοποί ησ η τ η ς λο γ ι κ ή ς 
(π . χ .  η διά βίου ε κ παίδε υσ η και κατά ρτ ισ η , πολ λοί  τομε ί ς  τ η ς  
γ νώ σ η ς σε διάφ ο ρε ς μο ρφ έ ς τ η ς ,  ο ι  πολ λαπ λ έ ς ό ψ ε ι ς της 
παγ κοσμιοποίησης, τα ιδαν ικά της ε ιρήν ης, της ε λευθερίας και της

user
Typewritten Text

user
Typewritten Text
Θέματα/έννοιες και περιεχόμενο



70

 Οδηγίες παραγωγής λόγου-η σημασία των ερωτημάτων του θέματος

1 
 

 
Πώς αξιοποιώ τις πληροφορίες 

των εννοιολογικών λεξικών 
 
 
 
                                                          

 
Είδος πληροφοριών 

 
Αξιοποίηση στην παραγωγή λόγου 

 
        
 Α. Ιδιότητες 
 
1. Σύντομος ορισμός 
2. Ιδιότητες της έννοιας 
3. Σύγκριση/διασαφήσεις με άλλες έννοιες 

με τις οποίες πιθανόν συγχέεται 
4. Μορφές/είδη της έννοιας 
5. Ιστορική αναδρομή  

(αν η έννοια εμφανίζεται σε προγενέστερες 
εποχές.  

1.          
Με ορισμένα από αυτά  

τα στοιχεία διευκρινίζουμε την έννοια για την 
οποία θα μιλήσουμε. 

 
Σύμφωνα με τους ειδικούς η πρώτη φροντίδα 
κάθε συγγραφέα είναι ο «προσδιορισμός του 
νοήματος των λέξεων/εννοιών με ακρίβεια και 
σαφήνεια, πριν χρησιμοποιηθούν στις 
περιγραφές και στις αναλύσεις της επιστήμης» 
΄Αλλωστε, δεν μπορούμε να ξεδιπλώσουμε τις 

σκέψεις, απόψεις, απαντήσεις μας χωρίς να 
έχουμε διευκρινίσει σε ποιο θέμα 

αναφερόμαστε.  
 

Β. Άλλες πληροφορίες 
 

1. Αιτίες (για έννοιες με αρνητικό 
περιεχόμενο) 

2. Παράγοντες-συνθήκες (που προκαλούν 
φαινόμενα, καταστάσεις κ.λπ.) 

3. Τρόποι αντιμετώπισης  των  αρνητικών 
συνεπειών  

4. Αποτελέσματα  (θετικά ή/και αρνητικά) 
5. Προϋποθέσεις ( για την επίτευξη στόχων ή 

θετικών αποτελεσμάτων) 

 
2. 

Ορισμένα από αυτά τα στοιχεία  
των εννοιών αποτελούν  

συνήθη ερωτήματα 
στην παραγωγή λόγου 

 

Πληροφορίες για τις έννοιες και παραγωγή λόγου

Είδος πληροφοριών Αξιοποίηση στην παραγωγή λόγου>

Σύμφωνα με τους ειδικούς η πρώτη φροντίδα κάθε 
συγγραφέα είναι ο «προσδιορισμός του νοήματος 
των λέξεων/εννοιών με ακρίβεια και σαφήνεια, πριν 
χρησιμοποιηθούν στις περιγραφές και στις αναλύσεις 
της επιστήμης». 

Με ορισμένα από αυτά τα στοιχεία διευκρινίζουμε 
την έννοια για την οποία θα μιλήσουμε.

Σε ερωτήματα με 2 έννοιες εντοπίζω τις 
απαντήσεις 
μου στα στοιχεία των εννοιών.

Εντοπίζω αιτίες και επιχειρήματα στα στοιχεία των 
εννοιών.

Ορισμένα από αυτά τα στοιχεία 
των εννοιών αποτελούν 
συνήθη ερωτήματα
στην παραγωγή λόγου
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 { Η διδακτέα ύλη σε πίνακες

β. Τρόποι / μέθοδοι ανάπτυξης των πληροφοριών της παραγράφου

Λεπτομέρειες

Θεματική 
Περίοδος

Σκοπός:
Η	επεξήγηση	ή	η	τεκμηρίωση	    

7. Παραδείγματα

Παραδείγματα

Διατύπωση	άποψης

Λεπτομέρειες

Θεματική 
Περίοδος

Σκοπός:
Η	ανάλυση	της	θέσης	 	του	συγγραφέα	με	 	χρήση	
ποικίλων	πληροφοριών						

8. Συνδυασμός Μεθόδων

Ποικίλες	πληροφορίες

Διατύπωση	άποψης	

Λεπτομέρειες

Θεματική 
Περίοδος

Σκοπός:
Η	ανάλυση	και	διευκρίνιση	των	μορφών	της	έννοιας

2. Διαίρεση

Διαιρετέα	έννοια	&	μέλη	της	διαίρεσης/
μορφές

Ιδιότητες	για	κάθε	μορφή	της	έννοιας

Σκοπός:
Η	διευκρίνιση	του	περιεχομένου	της	έννοιας	 

1. Ορισμός

Οριστέα	έννοια	+	γένος	+	ειδοποιός	διαφορά

Περιγραφή	 των	γνωρισμάτων	 της	
έννοιας

Λεπτομέρειες

Θεματική 
Περίοδος

Σκοπός:
Η	επεξήγηση	μιας	άγνωστης	έννοιας	μέσω	μιας	
έννοιας	οικείας	στον	αναγνώστη				     

3. Αναλογία

Θεματική 
Περίοδος Διατύπωση	αναλογίας

Ομοιότητες	των	δύο	εννοιώνΛεπτομέρειες

Θεματική 
Περίοδος

Σκοπός:
Η	ανάδειξη	των	διαφορών	μεταξύ	εννοιών	των	οποίων	
το	περιεχόμενο	συγχέεται

4. Σύγκριση-Αντίθεση

Διατύπωση	αντίθεσης

Διαφορές των δύο εννοιώνΛεπτομέρειες

Θεματική 
Περίοδος

Σκοπός:
Αιτιολόγηση	ή	ανασκευή	άποψης

6. Αιτιολόγηση

Διατύπωση	άποψης	

Επιχειρήματα,τεκμήρια,	αυθεντίες	Λεπτομέρειες

Θεματική 
Περίοδος

5. Αίτιο-Αιτιατό

Λεπτομέρειες

Θεματική 
Περίοδος

Σκοπός:
Η	απόδειξη	της	σχέσης	αιτίου-αποτελέσματος

Σχέση	αιτίου-αιτιατού

Αιτίες	+	Αποτελέσματα

Οι πληροφορίες οργανώνονται στις παραγράφους αναλογα με τον σκοπό του συγγραφέα:
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2.Στοιχεία των κειμένων 

α. Το περιεχόμενο  γίνεται αντιληπτό από την οργάνωση των πληροφοριών στις    
       παραγράφους 
 
 

 

 
1. Απόψεις του συγγραφέα π.χ. 
 προβληματισμοί ανησυχίες για… 
 τρόποι αντιμετώπισης ενός   

προβλήματος 
 συμπεράσματα 
 σχόλια  
 ανασκευή  απόψεων  άλλων με τις   
 οποίες διαφωνεί 
 αξιολογικές κρίσεις  (σχολιάζει π.χ. 

κάποιο γεγονός, συμπεριφορά) 
 

2. Άλλες πληροφορίες που εξηγούν  
 Ορισμός/περιγραφή  της 

αφηρημένης ή επιστημονικής έννοιας 
(σε ολόκληρο κείμενο ή ως πεδίο 
εκκίνησης της επιχειρηματολογίας) 

 Περιγραφή των  ιδιοτήτων  μιας 
έννοιας 

 επεξηγήσεις /διευκρινίσεις 
 διαίρεση-μορφές μιας έννοιας 
 αναλογίες που 

- επεξηγούν το περιεχόμενο δυο    
 εννοιών 
-ή  λειτουργούν  ως επιχειρήματα 

 σύγκριση-αντίθεση   
        -δυο εννοιών 

-ή καταστάσεων 
-ή γεγονότων  του παρελθόντος με το   
  παρόν για να αναδειχθούν  οι    
  διαφορές  τους 

 
3. Επιχειρήματα του αιτίου-αιτιατού 
 αιτίες και αποτελέσματα ( θετικά  

ή αρνητικά) 
 προϋποθέσεις και αποτελέσματα 
 ενέργειες και σκοπός 

 
 

 
 τρόποι/ μέσα/ διαδικασίες και 

σκοποί 
 πώς και αποτελέσματα 
 υποθετικοί λόγοι 

 
4. Τεκμήρια 
 παραδείγματα 

(περιστατικά/επικαιρικά γεγονότα) 
-που επεξηγούν/διευκρινίζουν  
-που λειτουργούν ως τεκμήρια 

 γενικές  αλήθειες/διαπιστώσεις για  
        την πραγματικότητα 
 εποπτείες των αισθήσεων (γεγονότα,  

περιστατικά) 
 ιστορικά γεγονότα 
 στατιστικά στοιχεία 
 ποσοτικά στοιχεία ή αριθμητικά       

 δεδομένα  
 πορίσματα ερευνών, μελετών 

 
5. Απόψεις άλλων, π.χ. 

 
 Ο αντίλογος ορισμένων (αντίθετη     

γνώμη ή επιχειρήματα) 
 μαρτυρίες 
 αντικρουόμενες απόψεις 
 απόψεις απλών ανθρώπων 

 
6. Αυθεντίες, π.χ. 

 
 γνώμες ειδικών 
 παραθέματα από άλλα βιβλία 
 αποφθέγματα 
 ρητά 
 γνωμικά 
 παροιμίες 
 στίχοι ποιητών 

Οι απόψεις άλλων  και οι αυθεντίες 
περικλείονται σε εισαγωγικά[«»] 

 α1.
Οι πληροφορίες στα επιστημονικά κείμενα και τα κείμενα πειθούς μπορεί να είναι

2
α. Περιεχόμενο και οργάνωση των πληροφοριών στην παράγραφο
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[4] 
 

 

 

 

 

 
Το περιεχόμενο των κειμένων, η οργάνωσή τους η συνεκτικότητά τους , το ύφος (τυπικό ή οικείο ή 
μεικτό) και οι προθέσεις του/της συγγραφέα γίνονται αντιληπτά στον αναγνώστη από  
τις ιδιαίτερες γλωσσικές επιλογές του/της συγγραφέα (Φάκελος Υλικού σελ. 173) 

 
 

  

 
 Αφήγηση  και περιγραφή περιστατικών/    
 γεγονότων  
 Τι έγινε-εξέλιξη γεγονότων ποιοι,  
 που,  
 πότε,  
 γιατί,  
 αποτελέσματα 
 σχόλια 
 κ.λπ 

 
     Άλλες πληροφορίες, όπως: 

 βιώματα-προσωπικές εμπειρίες ( από 
επιστήμονες, λογοτέχνες, άτομα με 
αναπηρία, πρόσφυγες,  κ.λπ.) 

 συναισθήματα 
 επιθυμίες 
 προσδοκίες 
 ελεύθεροι στοχασμοί 
 σχέσεις του συγγραφέα με άλλους 

ανθρώπους που έπαιξαν καθοριστικό 
ρόλο στη ζωή του 

 ειδική αναφορά σε χαρακτηριστικά 
δασκάλων  ή άλλων  προσώπων  που 
λειτούργησαν ως πρότυπο για τον/την 
συγγραφέα 

 συμβουλές (π.χ. ενός γονέα προς το 
παιδί του) 

 

Προσοχή!!! 

α2. 
Οι πληροφορίες στα αφηγηματικά κείμενα  και τα κείμενα που προσεγγίζουν 

τη λογοτεχνία εκτός από τις παραπάνω, μπορεί να είναι και
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	 Αναγνωρίζω τη συνοχή – Λογικές σχέσεις θεμάτων και πληροφοριών

Συνοχή

Συνεκτικότητα
Συνοχή

Οι	πληροφορίες	ενός	κειμένου	έχουν	μεταξύ	τους	νοηματική	αλληλουχία.	Δηλαδή	
διαμορφώνουν	μεταξύ	τους	λογικές	σχέσεις.	π.χ.	αίτιο-αποτέλεσμα,	πληροφορία-
επεξήγηση,	ενέργεια,	σκοπός	κ.λπ.	Με	τον	όρο	συνοχή	δηλώνονται	τα	γλωσσικά	στοιχεία	
που	αποτυπώνουν	τις	λογικές	σχέσεις	των	πληροφοριών	μέσα	στη	περίοδο,	ανάμεσα	
στις	περιόδους	και	ανάμεσα	στις	παραγράφους	του	κειμένου.

Συνοχή ανάμεσα στις 
παραγράφους

Συνοχή ανάμεσα στις 
προτάσεις των περιόδων

κύρια πρόταση δευτερεύουσα πρόταση

δευτερεύουσα πρόταση
§

§

§

Πρόλογος

Α1

Α2

§ Μεταβατική

§ Β1

§ Β2

§ Επίλογος

Συνοχή ανάμεσα στις 
περιόδους της παραγράφου

§ περίοδος 1

περίοδος 3 

περίοδος 2 

περίοδος 4

περίοδος 5 

όπου        :  συνοχή

όπου      : σύνδεσμοι

Οι προτάσεις σε μια περίοδο, οι περίοδοι σε μια παράγραφο και οι παράγραφοι ενός κειμένου 
συνδέονται με γλωσσικά στοιχεία συνοχής.

 
•	 δηλώνονται	οι	λογικές	σχέσεις	των νέων 

θεμάτων/εννοιών	ανάμεσα	στις	προτάσεις	
μιας	περιόδου,	ανάμεσα	στις	περιόδους	μιας	
παραγράφου	και	ανάμεσα	στις	παραγρά-
φους	του	κειμένου	

•	 γίνεται	λόγος	για	όμοιες πληροφορίες
•	 γίνεται	λόγος	για το ίδιο θέμα

Με τα 
γλωσσικά 
σημεία 
συνοχής 
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β. Γλωσσικές επιλογές του/της  συγγραφέα 

Με τον όρο γλωσσικές επιλογές του συγγραφέα εννοούμε τα εξής εκφραστικά μέσα 

 

 
Προτάσεις 

 
1. αποφαντικές 
2. ερωτηματικές 
3. κύριες και δευτερεύουσες 

 
Σύνδεση προτάσεων 

 
1. μικροπερίοδος λόγος  (παρατακτική  σύνδεση) 
2. μακροπερίοδος λόγος- υποτακτική σύνδεση 

(απλή και διαδοχική υπόταξη)  
3. ασύνδετο σχήμα 
4. πολυσύνδετο σχήμα 

 

 

 

 
Λειτουργίες της γλώσσας 

 
1. αναφορική/δηλωτική/κυριολεκτική 
2. ποιητική/συνυποδηλωτική/συγκινησιακή 

 
Είδος λεξιλογίου 

 
 

 
1. λόγιο 
2. αφηρημένο 
3. ειδικό 
4. λαϊκό  
5. λέξεις του προφορικού λόγου 
6. ξένες λέξεις 
7. λέξεις συγκινησιακά φορτισμένες 
8. λέξεις σε εισαγωγικά 
9. νεολογισμοί 

 
 

Σημασιολογική 
λειτουργία 
των λέξεων 

 
1. κυριολεξία/δήλωση 
2. πολυσημία 
3. μεταφορά/συνυποδήλωση  
4. συνώνυμα 
5. αντώνυμα 
6. υπερώνυμα 
7. συνυπώνυμα 
8. γενικότερος όρος 
9. λέξεις νοηματικά συγγενείς από τον ίδιο θεματικό χώρο 

 
 

Δείκτες συνοχής 
σημασιολογική 

λειτουργία 
 

 
Φράσεις, λέξεις, σύνδεσμοι, διαρθρωτικές λέξεις  

1. που δηλώνουν  ότι γίνεται λόγος για το ίδιο θέμα 
2. που δηλώνουν  ότι πρόκειται για όμοιες πληροφορίες 
3. που δηλώνουν  λογικές σχέσεις ανάμεσα στις πληροφορίες 

 
 

α1.  μορφοσυντακτικά φαινόμενα

α2. σημασιολογική και επικοινωνιακή λειτουργία του λεξιλογίου

β. Γλωσσικές επιλογές του/της  συγγραφέα -λεξικογραματικές επιλογές
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Σχήματα λόγου  
που προσδίδουν 
παραστατικότητα 

 

 
1. μεταφορά 
2. αναλογία 
3. σύμβολα 
4. παρομοίωση 
5. προσωποποίηση 

 
 
Σχήματα λόγου 
 που δίνουν έμφαση 

 

 
1. αντίθεση 
2. επανάληψη 
3. σχήμα λιτότητας 
4. παραλληλία 
5. άρση και θέση 
6. υπερβατό 

 
 
Σχήματα λόγου  
που δηλώνουν  
άλλη σημασία 

 

 
1. οξύμωρο 
2. ειρωνεία 

 

 

 

 

 
Συντακτικά σημεία 
στίξης 
 

 
1. τελεία [.] 
2. άνω τελεία 
3. άνω και κάτω τελεία[:] 
4. κόμμα[,] 
5. ερωτηματικό [:] 
6. θαυμαστικό [!] 
7. παρένθεση  [( ) ] 
8. παύλες/κεραίες [ - - ] 
9. αποσιωπητικά [… ] 

 
Σχολιαστικά σημεία 
στίξης 
 

 
1. εισαγωγικά [ «» ] 
2. θαυμαστικό [!] 
3. ερωτηματικό σε παρένθεση (;) 
4. αποσιωπητικά [… ] 

 
 

 
 
 
 

α3. σημασιολογική και επικοινωνιακή λειτουργία των  σχημάτων λόγου 

α4. Λειτουργία των σημείων στίξης
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Η σημασία των ρηματικών φράσεων για την κατανόηση των πληροφοριών και τις 
απαντήσεις σε ερωτήσεις θεωρίας 
 

 Τα ρήματα αποτελούν τον βασικό πυρήνα δόμησης των προτάσεων, αφού γύρω από αυτά 
δίνονται οι βασικές πληροφορίες σε μια περίοδο. Σε κάθε πρόταση (κύρια ή δευτερεύουσα, 
αποφαντική ή ερωτηματική) το ρήμα αποτελεί την εστία των πληροφοριών, επομένως, από τις 
ρηματικές φράσεις κατανοούμε τις πληροφορίες μιας περιόδου 

 Το ρήμα , αντίθετα από τα άλλα μέρη του λόγου, δεν έχει μόνο λεξική σημασία, συνεκφέρεται 
με το πρόσωπο, τον αριθμό, τον χρόνο, την έγκλιση, το ποιόν ενέργειας (δηλαδή τη διάρκεια 
του χρόνου), τα οποία δηλώνουν πρόσθετες πληροφορίες και ονομάζονται παρεπόμενα του 
ρήματος.  

 

 

 
Λεξική σημασία 

 
Όταν αναφέρονται στον 
άνθρωπο 

 ενέργειες,  
 σκοποί, προθέσεις 
 κίνητρα 
 επιθυμίες 
 δραστηριότητες 
 προτιμήσεις 
 οράματα 
 προσδοκίες 

                  κ.λπ. 

 
Όταν αναφέρονται σε αφηρημένες 
έννοιες 

 ιδιότητες 
 αιτίες 
 αποτελέσματα 
 προϋποθέσεις 
 απόψεις 
 μέσα 
 διαδικασίες 

                 κ.λπ. 

Ρηματικοί χρόνοι 1. Παροντικοί 
2. Παρελθοντικοί 
3. Συντελεσμένοι 

 
Ρηματικές εγκλίσεις. 
 
 

 
1. Οριστική,  
2. Υποτακτική, 
3. Προστακτική 

 
 
Ρηματικά πρόσωπα και 
αριθμοί 
 

 
1. α ενικό και πληθυντικό 
2. β ενικό και  πληθυντικό  
3. γ ενικό και πληθυντικό 

 
 
Σύνταξη 

 
1. Ενεργητική 
2. Παθητική 
3. Απρόσωπη σύνταξη 

 
 

 
 
 
 
 

Τα ρήματα έχουν λεξική σημασία και συνεκφέρονται με τα παρεπόμενά τους
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