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 Οι θεματικοί άξονες του Φακέλου του μαθητή είναι δεσμευτικοί. 

Όμως: 

  Οι διδάσκοντες μπορούν να διαμορφώνουν το δικό τους υλικό 

σε θεματικές ενότητες που συγκροτούν οι ίδιοι.  

 Επιδιώκουμε οι μαθητές μας να αναπτύσσουν κριτικό 

προβληματισμό.  

 Δεν διδάσκουμε τυποποιημένες γνώσεις σχετικά με τα 

διδασκόμενα θέματα.  

 Δεν απαιτούμε την μηχανιστική αναπαραγωγή συγκεκριμένων 

απόψεων/στερεοτύπων ή προκατασκευασμένων ερμηνειών. 

 

Διδακτέα - εξεταστέα ύλη 

 Η εξέταση των μαθητών και μαθητριών είναι ενιαία για τη 

Νεοελληνική Γλώσσα και τη Λογοτεχνία, και γίνεται σε αδίδακτα 

κείμενα, λογοτεχνικά και μη λογοτεχνικά.  

 Ως εξεταστέα ύλη ορίζονται δραστηριότητες με τις οποίες 

υπηρετείται και ελέγχεται η επίτευξη των σκοπών και των 

προσδοκώμενων αποτελεσμάτων της διδασκαλίας του μαθήματος με 

βάση το Πρόγραμμα Σπουδών και το Εκπαιδευτικό Υλικό. 

 

Έμφαση στις μαθησιακές διαδικασίες (Συνοπτικά) 

 Α. Διαδικασίες κατανόησης του νοήματος, της οργάνωσης και της 

μορφής των κειμένων  

 Α1. Εντοπισμός και αναγνώριση των βασικών χαρακτηριστικών των 

κειμένων 

 Α2. Ερμηνεία και μετασχηματισμοί των κειμένων  

 Α3. Κριτικός στοχασμός/αξιολόγηση των κειμένων /Σύγκριση κειμένων  

 Α4. Αναστοχασμός σχετικά με ακολουθούμενες στρατηγικές 

κατανόησης κειμένων  

 Β. Διαδικασίες παραγωγής γραπτού, προφορικού και πολυτροπικού 

λόγου: Μετασχηματισμοί κειμένων  

 Β1. Σχεδιασμός και οργάνωση των κειμένων  

 Β2. Σύνθεση κειμένων (συγγραφική φάση)  



 Β3. Αναθεώρηση – Δημοσίευση των κειμένων  

 Β4. Αναστοχασμός σχετικά με τις ακολουθούμενες στρατηγικές 

παραγωγής λόγου / μετασχηματισμού των κειμένων 

Γλωσσάρι όρων Γλώσσας 

• Το Γλωσσάρι δεν το απομνημονεύει ο μαθητής – δεν μαθαίνει τη 

μεταγλώσσσα - αλλά εξοικειώνεται με τη χρήση του και το 

χρησιμοποιεί στην κατανόηση των κειμένων ώστε να αποφύγει 

τις σχοινοτενείς περιγραφές αξιοποιώντας τη σχετική ορολογία.  

• Το Γλωσσάρι είναι “υπερκείμενο” του λοιπού υλικού 

• Στο λήμμα «Η ρητορική της επιχειρηματολογίας» παραπέμπεται 

ο μαθητής στο βιβλίο της Γ΄ Λυκείου στη θεωρία της πειθούς για να 

κατανοήσει πληρέστερα το Γλωσσάρι (βλ. Έκφραση - Έκθεση Γ’ 

Λυκείου, Τεύχος Γ’, σσ. 7-98) 

• Παραπέμπεται ο μαθητής που θέλει να μελετήσει την τροπικότητα 

(επιστημική-δεοντική) και την σύνδεση των προτάσεων 

(Παράταξη, Υπόταξη & Ασύνδετο σχήμα) στην Γραμματική της 

νέας ελληνικής γλώσσας (ΓΝΕΛ) του Γυμνασίου. 

Κειμενικά είδη 

• Σύμφωνα με τη σχολική Γραμματική της ΝΕΓ, από τα γένη λόγου: 

   ΑΦΗΓΗΣΗ, ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ παράγονται  τα 

«κειμενικά είδη» ή «είδη λόγου». Ωστόσο, σύμφωνα με το ΠΣ: 

  ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΕΙΔΗ (genres) καταγράφονται ΩΣ ΓΕΝΙΚΕΣ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ:  

1. αφήγησης (ακολουθία προσώπων ή γεγονότων στο χώρο και στον 

χρόνο): π.χ. προσ. διήγηση 

2. περιγραφής (ταξινόμηση των πραγμάτων): π.χ. προσωπ.-καθημ.-

τεχνικές περιγραφές 

3. εξήγησης (ακολουθία των φαινομένων σε σχέσεις χρονικότητας ή 

αιτιότητας): πως και γιατί  

4. επιχειρηματολογίας (να πείσουν για την αποδοχή μιας άποψης): π.χ. 

δοκίμια, συζητήσεις 

5. οδηγιών (λογική ακολουθία δραστηριοτήτων ή συμπεριφορών): π.χ. 

εγχειρίδια χρήσης 

  ΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ: Άρθρα, επιστολές, δοκίμια, μαρτυρίες, 

συνεντεύξεις, κριτικές, σκίτσα κ.ά. 

  ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: Δομικά, οργανωτικά, λεξικογραμματικά, 

ρητορικά (όχι απλή αναγνώριση αλλά αξιολόγησή τους σε σχέση με το 

επικοινωνιακό πλαίσιο, την πρόθεση του συγγραφέα και τη λειτουργία 

και την αποτελεσματικότητά τους)  Σημαντική αλλαγή  

  Γενετικά σύνθετα προϊόντα: Υβριδικά κείμενα. Π.χ. ιστοσελίδες 



Ενδεικτικές δραστηριότητες άσκησης στην τάξη στα κειμενικά είδη / 

οργάνωση κειμένου  

 Πως αναγνωρίζω: το άρθρο (δημοσιογραφικό, ψηφιακό, επιστημονικό), 

την επιφυλλίδα, το δοκίμιο (πειθούς/στοχαστικό), το κείμενο πολιτικού 

λόγου, συνέντευξη, διαφημιστική αφίσα, γελοιογραφία, αφίσα κλπ.; 

 Θέμα 

 Οργάνωση 

 Τρόποι και μέσα πειθούς 

 Γλωσσικές επιλογές-λεξιλόγιο 

 Ύφος 

 Χαρακτήρας 

 Σκοπός 

 Πρόθεση του συγγραφέα 

 Χώρος/Χρόνος δημοσίευσης 

 Πομπός 

 

 Το 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, κάνοντας το ύφος πιο επίσημο. 

Υποθέστε ότι το κείμενο σας αποτελεί μέρος μιας εισήγησης σε μια 

ημερίδα του σχολείου.  

 Το κείμενο είναι λ.χ. επιστημονικό άρθρο, δοκίμιο κ.λπ.. Ποια είναι τα 

κειμενικά χαρακτηριστικά του; Για να απαντήσετε, παρατηρήστε : α) τη 

λειτουργία της γλώσσας, β) το λεξιλόγιο που χρησιμοποιεί, γ) τους 

τρόπους και μέσα πειθούς, δ) τα ρηματικά πρόσωπα, ε) το ύφος  

 Το κείμενο Ι είναι ανήκει στο είδος της επιχειρηματολογίας. Αφού λάβετε 

υπόψη σας τα χαρακτηριστικά του κειμενικού είδους της 

επιχειρηματολογίας να προσπαθήσετε να αιτιολογήσετε τις γλωσσικές 

επιλογές του συγγραφέα σε σχέση με τον επικοινωνιακό του στόχο 

(π.χ. ομιλία πολιτικού, δοκίμιο, άρθρο).  

 Το κείμενο Ι ανήκει στο είδος της εξήγησης. Αφού λάβετε υπόψη σας τα 

χαρακτηριστικά του κειμενικού είδους της εξήγησης, να προσπαθήσετε 

να εντοπίσετε τον χώρο, τον χρόνο και τον σκοπό της επικοινωνίας 

(π.χ. επιστημονικό κείμενο εξήγησης κλιματικού φαινομένου). 

  Ένα κείμενο επιστημονικού λόγου διακρίνεται από: α) λογική 

οργάνωση, β) αποδεικτικότητα, γ) αναφορική λειτουργία της γλώσσας, 

δ) απρόσωπο ύφος.  

       Να αναζητήσετε αυτά τα γνωρίσματα στο κείμενο που σας δόθηκε. 



 Το κείμενο μπορεί να χαρακτηριστεί απαιτητικό ως προς την κατανόησή 

του (παρουσιάζει υψηλό βαθμό δυσκολίας) και χαρακτηρίζεται από ύφος 

σύνθετο και απρόσωπο / ουδέτερο.  

α) Ποια στοιχεία της γλώσσας του κειμένου συνηγορούν σε αυτό;  

β) Πώς εξηγούνται αυτές οι εκφραστικές επιλογές σε σχέση με το 

χαρακτήρα του κειμένου και τον στόχο του αρθρογράφου; 

 Με ποιον τρόπο οργανώνεται / αναπτύσσεται η 4η παράγραφος του 

κειμένου; Να αιτιολογήσετε την επιλογή του συγγραφέα. 

 

Τρόπος 

Αφορά τον τρόπο εκφοράς του λόγου 

• Οι διαφορές ανάμεσα σε γραπτό, προφορικό ή πολυτροπικό 

λόγο αφορούν τα υλικά μέσα με τα οποία πραγματώνεται 

(δίαυλος) αλλά και το κατά πόσο οι συμμετέχοντες μπορούν να 

παρέμβουν κατά τη διάρκεια παραγωγής του μηνύματος (μέσο). 

• Σε ένα πολυτροπικό κείμενο ο ρόλος της γλώσσας είναι 

συμπληρωματικός στα άλλα συστήματα, ενώ σε ένα δοκίμιο η 

γλώσσα συγκροτεί το ίδιο το κείμενο. 

 

Πολυτροπικότητα 

 Πολυτροπικό είναι το κείμενο εκείνο που χρησιμοποιεί για τη 

μετάδοση μηνυμάτων συνδυασμό σημειωτικών τρόπων. Για 

παράδειγμα, τα περισσότερα κείμενα των σχολικών βιβλίων, του 

ημερήσιου τύπου ή της τηλεόρασης είναι πολυτροπικά, αφού συχνά 

συνδυάζουν γλώσσα και εικόνα ήχο και μουσική. (Ε. Χοντολίδου, 

Γλωσσικός Υπολογιστής 1999, 1: 115-117). 

 Π.χ. εικόνες, βίντεο, power point, σχεδιαγράμματα, γραφήματα, σκίτσα, 

κόμικ, αφίσες, χάρτες κ.ά. 

 

Τροπικότητα (στάση ομιλητή) 
 

• Επιστημική: σχετίζεται με τον βαθμό βεβαιότητας του ομιλητή 

(υπόθεση, δυνατότητα, πιθανότητα, βεβαιότητα) 

• Δεοντική: σχετίζεται με την αναγκαιότητα πραγματοποίησης 

αυτού για το οποίο γίνεται λόγος (επιθυμία, ευχή, πρόθεση, 

υποχρέωση). 

 Η τροπικότητα εντοπίζεται με βάση στοιχεία μορφής και 

περιεχομένου 

 Σημαντικός ο ρόλος της επιλογής των ρημάτων, (εγκλίσεων, 

χρόνων, προσώπων) επιρρημάτων, συνδέσμων, σημείων της 

στίξης, ρηματικών ή ονοματικών φράσεων για την αναγνώριση 



της στάσης του ομιλητή σε συγκεκριμένα σημεία του κειμένου σε 

σχέση με το θέμα του. Π.χ. δυνητική οριστική, βεβαιωτικά ή 

διστακτικά επιρρήματα, επιτατικό-υποθετικό-βεβαιωτικό πρέπει κ. 

ά. Επίσης παραδείγματα, εικασίες κλπ. 

Ενδεικτικές δραστηριότητες άσκησης στην τάξη στην τροπικότητα  

 Πως θα χαρακτηρίζατε τη στάση του συγγραφέα/ομιλητή απέναντι στο 

θέμα του (Πιθανότητα, Δυνατότητα, Βεβαιότητα, Αναγκαιότητα / 

υποχρέωση, Υπόθεση, Πρόθεση) σύμφωνα με τις λέξεις και τους 

κειμενικούς δείκτες που ακολουθούν: ……….. 

 Τι δηλώνεται με τις υπογραμμισμένες εγκλίσεις στα παρακάτω 

αποσπάσματα  (Πιθανότητα, Δυνατότητα, Βεβαιότητα, Αναγκαιότητα 

/ υποχρέωση, Υπόθεση, Πρόθεση); 

Γλωσσικές επιλογές του/της συντάκτη σε σχέση με την 

πρόθεσή του 

• Ενεργητική - Παθητική σύνταξη 

• Προσωπική - απρόσωπη σύνταξη 

• Επιλογή ρηματικών προσώπων 

• Επιλογή ρηματικών χρόνων 

• Επιλογή ρηματικών εγκλίσεων 

• Ονοματοποίηση (η χρήση ονοματικών συνόλων έναντι 

ρηματικών-αφηρημένος, πυκνός, ασαφής λ.) 

• Η σειρά των συνόλων στην πρόταση (Υ – Ρ - Α / Κ) 

• Μακροπερίοδος ή μικροπερίοδος λόγος 

• Λεξιλόγιο, γλωσσική ιδιοτυπία, ιδιάζουσα χρήση ενός μέρους του 

λόγου  

• Η σύνδεση των προτάσεων (παρατακτική σύνδεση, υποτακτική 

σύνδεση ) 

• Αναφορική και ποιητική λειτουργία της γλώσσας 

• Γλωσσικές επιλογές που διαμορφώνουν το ύφος του κειμένου 

• Τα σημεία στίξης 

• Σχήματα λόγου, εικόνες, επίθετα 

• Κειμενικοί Δείκτες (σύμφωνα με την Κειμενικογλωσσολογία) 

 

                                                Ύφος 

Στο χαρακτηρισμό του ύφους/τόνου ενός κειμένου πρέπει να 

λαμβάνονται υπόψη τα εξής: το κειμενικό είδος, η πρόθεση του 

συντάκτη, ο δέκτης, το κοινό. 

 Το ύφος ενός κειμένου μπορεί να αξιολογηθεί ως: πυκνό, μεστό, 

σύνθετο, στομφώδες,  εξεζητημένο, επιστημονικό, τυπικό, επίσημο, 

υψηλό, γλαφυρό, λυρικό, διδακτικό, προτρεπτικό, απλό, φυσικό, λιτό, 



χαλαρό, ζωντανό, οικείο, παραστατικό, σαρκαστικό, καυστικό, 

ειρωνικό, σκωπτικό, δηκτικό, χιουμοριστικό, περιπαικτικό, εμφαντικό, 

εξομολογητικό, ακαλαίσθητο, ανεπιτήδευτο, αλληγορικό, στοχαστικό με 

βάση τα εξής κριτήρια / χαρακτηριστικά:  

 σύνταξη, λεξιλόγιο, σχήματα λόγου, σημεία στίξης, 

ρηματικά πρόσωπα, μακροπερίοδος / μικροπερίοδος 

λόγος κ.ά. 

 

Κειμενικοί Δείκτες / Διαρθωτικές λέξεις / Σχήματα 

λόγου σε μη λογοτεχνικά κείμενα 

 Οι κειμενικοί δείκτες, λοιπόν, είναι ενδείξεις των σχέσεων που 

υπάρχουν στο κείμενο οι οποίες διακρίνονται σε:  

 σχέσεις διαδοχικότητας: διαδοχική σχέση μεταξύ μονάδων, από τη 

μικρότερη στη μεγαλύτερη. Δηλώνουν επίσης τη γραμμική υφή του 

λόγου, τη μετάβαση από το προηγούμενο στο επόμενο, την αρχή-μέση-

τέλος κάθε μονάδας, την επαγωγική ανάλυση από το μέρος στο όλο,  

 σχέσεις λογικής πληροφορίας: μεταδίδουν ουσιαστικό περιεχόμενο 

και δεν αφορούν απλά γειτνιάσεις,  

 σχέσεις προθετικότητας: δείχνουν γιατί ο ομιλητής/συγγραφέας 

αναφέρεται σ’ αυτό για το οποίο γίνεται λόγος (θέση→ αιτιολογία → 

συμπέρασμα) (Γεωργακοπούλου/Γούτσος, 2011).  

 

 Ως προς τη μορφή, οι κειμενικοί δείκτες μπορεί να είναι σύνδεσμοι, 

επιρρήματα, επιρρηματικές φράσεις, μόρια, παρενθετικές φράσεις, 

μεταγλωσσικές εκφράσεις (άκου να δεις, να σου πω κάτι, κλπ.) κ.ά. Οι 

σύνδεσμοι και τα επιρρήματα εκτός από κειμενικοί δείκτες λειτουργούν 

και μέσα στην πρόταση. Είδη κειμενικών δεικτών: 

 Δείκτες σύζευξης (δείχνουν τις λογικές σχέσεις μεταξύ προτάσεων)  

 Δείκτες μετάβασης (δείχνουν τη σχέση μετάβασης σε άλλη 

κειμενική ενότητα)  

 Δείκτες πλαισίου (δείχνουν τα μέρη του κειμένου ή παραπέμπουν 

σε αυτά) 

 Επεξηγηματικοί δείκτες (επεξηγούν το περιεχόμενο του κειμένου)  

 Δείκτες της πηγής της πληροφορίας (παραπέμπουν στην πηγή 

των πληροφοριών που αναφέρονται στο κείμενο) 

 Δείκτες μετριασμού (εκφράζουν μερική δέσμευση του συγγραφέα 

σχετικά με τη βεβαιότητα ή την αλήθεια πρότασης) 

 Δείκτες έμφασης (εκφράζουν ολική δέσμευση του συγγραφέα 

σχετικά με την βεβαιότητα ή αλήθεια πρότασης. Επίσης, τονίζουν τη 

σημαντικότητα των ενεργειών/ απόψεών του)   



 Δείκτες προσωπικής εμπλοκής του συγγραφέα (δείχνουν την 

παρουσία του συγγραφέα μέσα στο κείμενο)  

 Δείκτες στάσης (εκφράζουν τις απόψεις/ συναισθήματα του 

συγγραφέα) 

 Δείκτες σχέσης ή εμπλοκής του αναγνώστη (δείχνουν τον τρόπο 

με τον οποίο ο συγγραφέας εμπλέκει τον αναγνώστη του στην 

κειμενική διαδικασία) 

  

Ενδεικτικές Δραστηριότητες άσκησης στην τάξη διερεύνησης 

της πρόθεσης του/της συγγραφέα/-έως 

 Σε τι αποσκοπεί ο συγγραφέας σε σχέση με το επικοινωνιακό 

αποτέλεσμα όταν χρησιμοποιεί: 
 

 Αναφορική / Ποιητική λειτουργία της γλώσσας 

 Εικονοπλαστικό λόγο / Συγκινησιακά φορτισμένες λέξεις 

 Διάφορα σχήματα λόγου / Εκφραστικά μέσα 

 Ονοματικά σύνολα / Ρηματικά σύνολα 

 Λόγιο / Λαϊκό λεξιλόγιο 

 Περιγραφή / Αφήγηση 

 Πλάγιο λόγο 

 Ασύνδετο 

 Ερωτηματικές προτάσεις / Ρητορικά ερωτήματα 

 Παραδείγματα, αναλογία, ορισμό, διαίρεση, σχέση αιτίου-αιτιατού 

 Στατιστικά δεδομένα,  

 Σύμβολα 

 Στίξη (ερωτηματικό, θαυμαστικό, αποσιωπητικά κλπ.) 

 Α´ ενικό πρόσωπο 

 Β´ ενικό πρόσωπο 

 Α´ πληθυντικό πρόσωπο 

 Ενεργητική σύνταξη 

 Παθητική σύνταξη 

 Παρατακτική σύνδεση 

 Υποτακτική σύνδεση - μακροπερίοδο λόγο 

 Ειρωνεία 

 Χιούμορ 

 Επαναλήψεις 

 

 Στο κείμενο αξιοποιούνται οι παρακάτω λέξεις και φράσεις (κειμενικοί 

δείκτες και διαρθρωτικές λέξεις). Ποια νοηματική σχέση δηλώνεται; Ποια 

η πρόθεση του συγγραφέα σε σχέση με το επικοινωνιακό αποτέλεσμα; 



 Ασκήσεις τροπικότητας (βλ. παραπάνω) 

 Από ποια οπτική γωνία αντιμετωπίζει ο συγγραφέας ένα θέμα, ένα 

ζήτημα, ένα φαινόμενο, μια κατάσταση όπως υποδεικνύουν οι παρακάτω 

γλωσσικές επιλογές:……. 

 

Ενδεικτικές δραστηριότητες στην τάξη. 

Μετασχηματίζοντας τη γλώσσα του κειμένου 

 Να επαναδιατυπώσετε το παρακάτω απόσπασμα κάνοντας τις 

απαραίτητες γραμματικές ή συντακτικές μετατροπές  αντικαθιστώντας τις 

υπογραμμισμένες λέξεις και περιφράσεις με άλλες συνώνυμες λέξεις ή με 

ισοδύναμους  μονολεκτικούς (ή και περιφραστικούς) τύπους, ώστε το 

ύφος να γίνει απλό, ζωντανό και πιο οικείο / κατανοητό στον μέσο 

αναγνώστη:……………. 

 Να δημιουργήσετε ολοκληρωμένες προτάσεις μετατρέποντας τις 

υπογραμμισμένες ονοματικές φράσεις σε ρηματικές και κάνοντας τις 

απαραίτητες μετατροπές. 

 

Συνόψιση 

Κειμενοκεντρική-επικοινωνιακή προσέγγιση της Γλώσσας 

• Εντάσσει τις γλωσσικές γνώσεις στο κειμενικό επίπεδο 

(γραμματικο-συντακτικές δομές) μέσα σε ευρύτερες 

επικοινωνιακές δραστηριότητες (πλαίσιο-περίσταση). 

• Οι μαθητές καλούνται να πραγματώσουν ποικίλους ρόλους 

και να επεξεργαστούν με κριτικό τρόπο κείμενα (όπως άρθρα 

από εφημερίδες ή το διαδίκτυο, διαφημίσεις, κλπ.). 

 

Σύμφωνα με το νέο Π.Σ. του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας και 

Λογοτεχνίας γ΄ τάξης ΓΕΛ 2019 (η αναγνωστική ανταπόκριση έχει ήδη εισαχθεί 

από το 2011 στην Α΄ Λυκείου και το 2016 στο Γυμνάσιο) και , στο σκέλος της 

ερμηνείας λογοτεχνικών κειμένων, αναμένεται οι μαθητές/τριες να είναι σε 

θέση:  

- να τοποθετούνται/ανταποκρίνονται στο θέμα ή στο ερώτημα που οι ίδιοι 

πιστεύουν ότι θέτει το κείμενο  

- να αξιοποιούν στις ερμηνευτικές τους απόπειρες κειμενικά στοιχεία, 

μορφικές επιλογές και ιστορικά συμφραζόμενα, με σκοπό να τεκμηριώνουν 

τις θέσεις και τις ανταποκρίσεις τους...  



- να συνυπολογίζουν τις απόψεις/ερμηνείες των συμμαθητών τους και να 

οδηγούνται στη διαμόρφωση μιας πιο πολύπλευρης ερμηνείας (ερμηνευτικός 

διάλογος)  

- να μιλούν και να γράφουν με όρους υπόθεσης και όχι ερμηνευτικής 

βεβαιότητας (υποθέτω ότι...)  

- να ανασυνθέτουν σε γραπτό σχόλιο την οπτική που οι ίδιοι διαμόρφωσαν 

με την ολοκλήρωση της διαλογικής διαδικασίας  

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για τον τρόπο εξέτασης της Νεοελληνικής 

Γλώσσας και Λογοτεχνίας Γ΄ΓΕ.Λ:  

«Το τρίτο θέμα (θέμα Γ) σχετίζεται με το λογοτεχνικό κείμενο και αφορά την 

παραγωγή ερμηνευτικού σχολίου, με το οποίο επιδιώκεται οι μαθητές και οι 

μαθήτριες, αφενός να αναπτύσσουν κρίσιμα θέματα/ερωτήματα που 

πραγματεύεται το λογοτεχνικό κείμενο, αξιοποιώντας συνδυαστικά 

κειμενικούς δείκτες και στοιχεία συγκειμένου, αφετέρου να 

τοποθετούνται/ανταποκρίνονται στα θέματα/ερωτήματα αυτά, 

τεκμηριώνοντας τις προσωπικές τους θέσεις».  

Ερμηνευτικό σχόλιο 

«Είναι ένα γραπτό σχόλιο, περιορισμένης έκτασης, που περιλαμβάνει την 

ανάπτυξη αφενός του βασικού, για τους/τις μαθητές/τριες, 

ερωτήματος/θέματος του κειμένου και αφετέρου της ανταπόκρισής τους σε 

αυτό. Στο ερμηνευτικό σχόλιο, ο/η μαθητής/-τρια δεν περιορίζεται στο «τι 

λέει το κείμενο» αλλά επεκτείνεται στο «τι σημαίνει για τον/την ίδιον/-α». 

Με τη συγγραφή του ερμηνευτικού σχολίου, διευκολύνεται η ανάδυση του 

«εγώ» και «ελέγχεται» σύνθετα ο βαθμός εκπλήρωσης του γενικού και των 

ειδικότερων σκοπών διδασκαλίας του μαθήματος».  

Κειμενικοί Δείκτες 

τα μορφικά στοιχεία του κειμένου, που συνιστούν το εξωτερικό 

περίβλημα αλλά και το σκελετό του. Περιλαμβάνουν:  

 το λογοτεχνικό γένος/είδος,  

 τις γλωσσικές επιλογές,  

 τους αφηγηματικούς τρόπους,  

 τις αφηγηματικές τεχνικές,  

 τη δομή/την πλοκή,  

 τους χαρακτήρες κ.ά.  

Πιο αναλυτικά: 

1. Το λογοτεχνικό γένος/είδος:  

 (Γένος) ποίημα, πεζογράφημα ή θεατρικό κείμενο .  

 (είδος)  μορφές κάθε γένους.  



 Π.χ. πεζογραφία (γένος) – (είδος) μυθιστόρημα, 

βιογραφία/αυτοβιογραφία, ιστορικό μυθιστορήματος κ.ά.  

2. Οι γλωσσικές επιλογές: Μεταξύ των γλωσσικών επιλογών του 

συγγραφέα/ποιητή, οι σημαντικότερες είναι: 

 Η επιλογή ρηματικού προσώπου: χρήση α΄ ενικού (προσωπική 

διάσταση αφήγησης, υποκειμενικότητα, εξομολογητικό ύφος) - τη χρήση 

γ΄ ενικού (αποστασιοποίηση, ουδέτερο). 

 Οι γραμματικοί χρόνοι (το παρόν,παρελθόν, το μέλλον). 

 Οι γραμματικές εγκλίσεις: οριστική (πραγματικό), την υποτακτική 

(επιθυμητό, πιθανό) και την προστακτική (απαίτηση). 

 Η χρήση επιθέτων και επιρρημάτων (συναισθηματική στάση των 

προσώπων ή του αφηγητή απέναντι σε μια κατάσταση ή ένα ζήτημα). 

 Η στίξη: σχολιαστικά, κυρίως, σημεία στίξης (θαυμαστικό, 

αποσιωπητικά, εισαγωγικά) μπορούν να προσδώσουν ειρωνεία, 

θαυμασμό, απορία, έκπληξη, αποσιώπηση κ.ά. 

3. Τα σχήματα λόγου, (παρομοιώσεις, μεταφορές, προσωποποιήσεις κ.ά.): 

έμφαση, αναπαράσταση, υποδήλωση, μετωνυμία, συμβολισμός, αντιστοιχία,  

υπαινιγμός, αισθητοποίηση σε σημεία του κειμένου. 

4. Οι αφηγηματικοί τρόποι  

 αφήγηση (πλοκή) 

 περιγραφή (εικόνες) 

 διάλογος (θεατρικότητα, σκιαγράφηση χαρακτήρων)  

 εσωτερικός μονόλογος (σκέψεις ηρώων) 

 σχόλια (έκφραση άποψης για τους ήρωες ή τις καταστάσεις) 

 

5. Οι αφηγηματικές τεχνικές (είδος αφηγητή, εστίαση, ρυθμός αφήγησης, 

χρόνος αφήγησης. Π.χ. πρωτοπρόσωπος αφηγητής (αμεσότητα, 

υποκειμενικότητα, εξομολόγηση, προσωπικές εμπειρίες, αυτοβιογραφία). 

5. Η δομή / πλοκή του κειμένου.  Είναι ο τρόπος με τον οποίο συντίθεται ένα 

ποιητικό ή αφηγηματικό έργο, ώστε το τελικό κείμενο να αποτελεί ένα 

οργανωμένο και αισθητικά αποτελεσματικό σύνολο. 

 Στα ποιητικά κείμενα, η δομή συνίσταται στην κατασκευή και τη 

στιχουργική τους (στροφικότητα, ομοιοκαταληξία/ελεύθερος στίχος, 

μέτρο/ρυθμός). Με τη μελέτη της δομής του ποιήματος φωτίζονται το 

νόημα, το συναίσθημα, ο τόνος και η πρόθεσή του. 

 Στα αφηγηματικά κείμενα, η δομή συνίσταται στον τρόπο με τον οποίο 

οργανώνονται τα γεγονότα της ιστορίας σε μια συγκεκριμένη σειρά 

(πλοκή). Υπάρχει μεγάλη ποικιλία στον τρόπο οργάνωσης και 

διευθέτησης της πλοκής (λειτουργικά σχήματα). Π.χ.1. «αρχή και δέση, 

https://latistor.blogspot.com/2010/03/blog-post_9038.html
https://latistor.blogspot.com/2010/09/blog-post_3398.html


σταδιακή εξέλιξη (περιπέτεια, δραματικό απρόοπτο), λύση, 

τέλος»). 2. «αρχική κατάσταση, διαδικασία μετασχηματισμού 

(πρόκληση-δράση-τίμημα), τελική κατάσταση». 3. Άτη, ύβρη, 

νέμεση, τίση. 

 Βασικός μοχλός εξέλιξης της πλοκής είναι η δράση των χαρακτήρων 

(οι επιθυμίες, τα κίνητρα της δράσης τους, οι συγκρούσεις με το 

περιβάλλον, εμπόδια στην εκπλήρωση των επιθυμιών τους, η τελική 

έκβαση της δράσης). Ό,τι δίνει ώθηση στην ιστορία ονομάζεται «στοιχείο 

πλοκής». 

 

7. Οι χαρακτήρες, εφόσον ο τρόπος με τον οποίο δρουν ή αντιδρούν, οι 

επιδιώξεις, οι επιθυμίες, τα λεγόμενά τους και η στάση που τηρούν απέναντι σε 

διάφορες καταστάσεις αναδεικνύει συγκεκριμένες ιδέες, αντιλήψεις και 

προβληματισμούς. 

8. Το ύφος του κειμένου υποβάλλει μια συγκεκριμένη διάθεση και 

διαμορφώνει το συναισθηματικό κλίμα του κειμένου. Π.χ. το ειρωνικό ύφος 

προδίδει τη διάθεση του συγγραφέα/ποιητή απέναντι στο θέμα του, ενώ το 

εξομολογητικό ύφος  δηλώνει την πρόθεσή του να διαμορφώσει ένα κλίμα 

οικειότητας εκμυστηρευόμενος προσωπικές σκέψεις και βιώματα. 

10. Η τεχνική γραφής σχετίζεται με τον ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο ο 

συγγραφέας/ποιητής επιλέγει να συνθέσει το κείμενό του. Πχ. Οι μονολεκτικοί-

κατακερματισμένοι δίνουν ένα ρυθμό ασθμαίνοντα στο ποίημα που 

υποδηλώνει βασανισμό του ποιητικού υποκειμένου. Οι επωδοί δίνουν ένα 

ρυθμό παιχνιδίσματος, τραγουδιού κλπ. 

11. Ο τίτλος του κειμένου που υποδεικνύει το κεντρικό θέμα, την οπτική, την 

πρόθεση ή τον ψυχισμό του συγγραφέα/ποιητή, το είδος του κειμένου, το 

συγκείμενο του έργου, την δημιουργία ατμόσφαιρας ή συναισθημάτων στον 

αναγνώστη κλπ. 

12. Επίσης, ειδικά στην ποίηση: Ο καταληκτικός στίχος, τα προθετικά 

σύνολα, οι δευτερεύουσες προτάσεις, ετερόκλητη σύζευξη λέξεων, λογοπαίγνια 

και γενικά κάθε λέξη ή φράση που φέρει ένα ειδικό σημασιολογικό φορτίο/σήμα. 

Σημείωση: Αξίζει να προσεχθεί πως όταν γίνεται λόγος για τους κειμενικούς 

δείκτες ενός κειμένου, εννοούνται πρωτίστως τα στοιχεία που καθορίζουν τη 

μορφή του και λιγότερο τα στοιχεία του περιεχομένου του (όχι στο επίπεδο των 

ιδεών, των αντιλήψεων, των αξιών κ.ά., αλλά στο βαθμό που το περιεχόμενο 

προσδίδει εννοιολογικό φορτίο στα μορφικά χαρακτηριστικά). Οι κειμενικοί 

δείκτες, άλλωστε, αξιοποιούνται ακριβώς για να αναδειχθεί το περιεχόμενο του 

κειμένου και να τονιστούν τα βασικά του θέματα. 



συνδυαστική ερμηνεία των κειμενικών δεικτών μάς βοηθά να 

διερευνήσουμε τις ανταποκρίσεις μας στο κείμενο και να του αποδώσουμε 

νόημα.  

Συγκείμενο 

τα ιστορικά, 

κοινωνικά και βιογραφικά/ιδεολογικά δεδομένα των συνθηκών της 

παραγωγής του. Τα στοιχεία του πραγματικού κόσμου που αναπαριστώνται 

στα λογοτεχνικά κείμενα αποτελούν το συγκείμενό τους και συμβάλλουν στην 

ερμηνεία τους. Τέτοια στοιχεία είναι, μεταξύ άλλων, η χωρο-χρονική 

τοποθέτηση (πού και πότε εκτυλίσσεται αυτό που διαβάζουμε), οι ιστορικές, 

κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες του χρόνου συγγραφής, η πολιτεία και το 

δίκαιό της (άγραφο ή γραπτό), ο πολιτισμός, η κουλτούρα και η θρησκεία, όπως 

μετουσιώνονται σε διαδεδομένες αντιλήψεις, παραδόσεις και ήθη. Όλα αυτά 

υποδηλώνονται στο κείμενο είτε συνδυαστικά είτε επιλεκτικά.  

 

συγκειμένου [cotext]: Στη λογοτεχνία, κάποιοι 

μελετητές εντάσσουν στον όρο context τόσο εξωκειμενικά στοιχεία (το 

ευρύτερο πλαίσιο στο οποίο γράφτηκε το έργο) όσο και τα ενδοκειμενικά που 

υποδεικνύουν την πραγματικότητα που αναπαριστά. Επιπλέον υπάρχει το 

συγκείμενο του αναγνώστη.  

Το περικείμενο [context] (εισαγωγικό σημείωμα, τίτλος, συγγραφέας, 

χρόνος έκδοσης, προμετωπίδα, υπογραφή κ.α.) μπορεί να περιέχει στοιχεία 

συγκειμένου (πληροφορίες για την πραγματικότητα που συμβάλλουν στην 

ερμηνεία). Το περικείμενο λειτουργεί σαν «πυξίδα» που μας βοηθά να βρούμε 

προσανατολισμό μέσα στο λογοτεχνικό έργο, είτε πρόκειται για ποίημα είτε για 

πεζό κείμενο.  

Αξιολόγηση σχολίου: Οι κειμενικοί δείκτες και το συγκείμενο 

αξιολογούνται μόνο στο βαθμό που συμβάλλουν στην ερμηνεία του κειμένου 

και δεν αποτιμώνται αυτόνομα, δηλαδή ως τεκμήρια γνώσης και χρήσης της 

σχετικής ορολογία. Το ερμηνευτικό σχόλιο αποτιμάται ως συνολικό 

αποτέλεσμα βάσει κριτηρίων.  

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Θέμα Α΄ 

Α. Το πρώτο θέμα σχετίζεται με τα μη λογοτεχνικά κείμενα και αφορά στη 

συνοπτική νοηματική απόδοση από τους μαθητές μέρους ενός κειμένου 

ή τη συνοπτική απόδοση των απόψεων που διατυπώνονται σε ένα 

κείμενο για κάποιο ζήτημα.   (15 μονάδες) 



1. ΑΠΛΗ ΠΥΚΝΩΣΗ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 

 Ο μαθητής καλείται, αξιοποιώντας τις τεχνικές πύκνωσης (γενίκευση, 

σύνθεση, επιλογή κ.λπ.), να αποδώσει περιληπτικά ένα ορισμένο τμήμα 

του κειμένου. Π.χ. 

 Να παρουσιάσετε συνοπτικά, σε 60 λέξεις, το περιεχόμενο των 

τριών πρώτων παραγράφων του κειμένου.  

2. ΕΣΤΙΑΣΜΕΝΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 Πρόκειται για μια άσκηση που συνδυάζει δεξιότητες κατανόησης, 

κρίσης και πύκνωσης. Ο μαθητής καλείται να αποδώσει περιληπτικά 

ένα μέρος του κειμένου σε σχέση με τις απόψεις που εκφράζει ο 

συγγραφέας πάνω σε ένα συγκεκριμένο ζήτημα ( σε όλο το κείμενο 

ή σε παραγράφους). Οι απόψεις αυτές, μπορεί να βρίσκονται σε 

κάποιες συγκεκριμένες παραγράφους (συνήθως) ή να είναι διάσπαρτες 

στο κείμενο σε περισσότερες παραγράφους. Π.χ. 

 Να παρουσιάσετε περιληπτικά τις απόψεις του συγγραφέα σχετικά με την 

ευθύνη της Πολιτείας για την έξαρση του φαινομένου». (80 -90 λέξεις)  

  Ποιοι είναι οι λόγοι/ ποιοι παράγοντες συμβάλλουν / ποια είναι τα 

αποτελέσματα /ποιες είναι οι μορφές του φαινομένου σύμφωνα με τον 

συγγραφέα/το κείμενο; Να απαντήσετε συνοπτικά (σε 60 λέξεις περίπου) 

βασιζόμενοι π.χ. στις τρεις τελευταίες παραγράφους.  

ΘΕΜΑ Β΄ 

Β. Τρία υποθέματα, τα ένα από αυτά με δύο υποερωτήματα. 

Β1.Β2.Β3. Διαδικασίες κατανόησης του κειμένου (νοήματος, 

οργάνωσης, μορφής). (40 μονάδες) 

       Ανάλυση  

       κειμένου 

Εντοπισμός και κατανόηση στοιχείων του περιεχομένου (θέμα, ιδέες/επιχειρήματα, χώρος,  

χρόνος, πρόσωπα), επικοινωνιακού πλαισίου (πομπός, δέκτης, μέσον, σκοπός – πρόθεση), 

 χαρακτηριστικών του κειμενικού είδους ή τύπου, γλώσσας (λεξιλόγιο, στίξη, γλωσσικές  

ποικιλίες κ.λπ.), σχέση γλώσσας και οργάνωσης του κειμένου με την περίσταση και τον σκοπό  

της επικοινωνίας  

      Ερμηνεία  

      κειμένου 

Ερμηνεία ιδεών, απόψεων, αντιλήψεων - Εξήγηση του τρόπου με τον οποίο γλωσσικές επιλογές  

ή/και πληροφορίες υπηρετούν την πρόθεση του πομπού  

Κριτική 

προσέγγιση    

κειμένου 

Αξιολόγηση ιδεών, εντοπισμός τυχόν προκαταλήψεων, εντοπισμός της κυρίαρχης φωνής και τυχόν  

αποσιωπήσεων, αξιολόγηση των γλωσσικών επιλογών και των σημειωτικών πόρων ως προς την  

αποτελεσματικότητά τους   



    Συγκριτική 

    προσέγγιση  

κειμένων 

Εντοπισμός ομοιοτήτων και διαφορών ως προς τον κειμενικό τύπο, τη γλώσσα, τον τρόπο  

προσέγγισης του θέματος, τις αναπαραστάσεις της πραγματικότητας κ.λ.π   

 

ΘΕΜΑ Γ΄ 

Γ. Το τρίτο θέμα σχετίζεται με το λογοτεχνικό κείμενο και αφορά στην 

παραγωγή ερμηνευτικού σχολίου, με το οποίο επιδιώκεται οι μαθητές, 

αφενός να αναπτύσσουν κρίσιμα θέματα/ερωτήματα που πραγματεύεται 

το λογοτεχνικό κείμενο, αξιοποιώντας συνδυαστικά κειμενικούς δείκτες ή 

και στοιχεία συγκειμένου, αφετέρου να τοποθετούνται/ανταποκρίνονται 

στα θέματα/ερωτήματα αυτά, τεκμηριώνοντας τις προσωπικές τους 

θέσεις. Η προβλεπόμενη έκταση της απάντησης μπορεί να κυμαίνεται 

από 100 έως 200 λέξεις. (15 μονάδες) 

Ενδεικτικές εκφωνήσεις του θέματος του ερμηνευτικού σχολίου: 

 Να διατυπώσετε το ερμηνευτικό σας σχόλιο για το ποίημα/αφήγημα 

κ.λπ.  

 Να σχολιάσετε εκείνο το θέμα, από όσα θέτει το κείμενο, που κρίνετε πιο 

σημαντικό.  

 Ποιο είναι το ερώτημα που, κατά τη γνώμη σας, θέτει το κείμενο; Ποια 

είναι η απάντηση του κειμένου/ του ήρωα κ.λπ.; Ποια είναι η δική σας 

απάντηση;  

 Το λογοτεχνικό κείμενο μπορεί να συνοδεύεται από εισαγωγικό 

σημείωμα, στο οποίο θα αναφέρονται πληροφορίες (χωρίς ερμηνευτικά 

σχόλια) που κρίνονται απαραίτητες για την κατανόηση του λογοτεχνικού 

κειμένου (π.χ. για το συγκείμενο του λογοτεχνικού κειμένου). Επίσης, 

μπορεί να δίνεται με τη μορφή υποσημείωσης η σημασία μιας λέξης 

που δεν είναι γνωστή.  

ΘΕΜΑ Δ΄ 

Δ. Το τέταρτο θέμα σχετίζεται με τα μη λογοτεχνικά κείμενα και αφορά στη 

γραπτή παραγωγή κριτικού λόγου, 300 έως 400 λέξεις (ανάλογα με τη 

βαρύτητα του θέματος), το οποίο ανταποκρίνεται σε συγκεκριμένο 

επικοινωνιακό πλαίσιο (σκοπό, πομπό, αποδέκτες, κειμενικό είδος) και 

ζητεί από τους μαθητές την ανάπτυξη τεκμηριωμένης προσωπικής 

γνώμης, τη συμφωνία ή τη διαφωνία τους με προβλήματα, θέσεις, 

στάσεις, στερεότυπα, προκαταλήψεις κ.ά. που θέτει το κείμενο/θέτουν τα 

κείμενα αναφοράς. (30 μονάδες) 

■  Με τον όρο «αξιοποίηση πληροφοριών και βασικών εννοιών 

κειμένου αναφοράς», αξιολογείται η κρίση του μαθητή στο βαθμό που 



λαμβάνει υπόψη ή αγνοεί σημαντικές πτυχές του θέματος που 

θίγονται στο κείμενο (ή στα κείμενα) αναφοράς. Οι μαθητές  

αξιολογούν ποιες από τις προηγούμενες γνώσεις τους, εμπειρικά 

δεδομένα, βιώματα από την καθημερινή τους ζωή, από τη σύγχρονη 

πραγματικότητα θα αξιοποιήσουν, για να τοποθετηθούν, να 

συμφωνήσουν ή να διαφωνήσουν στο ερώτημα (ή στα ερωτήματα) 

που τίθεται. Γι΄ αυτό και τα κείμενα αναφοράς πρέπει να κινητοποιούν 

τη σκέψη των μαθητών και να τους προκαλούν να πάρουν θέση. 

 

Ενδεικτικές εκφωνήσεις θεμάτων παραγωγής λόγου : 

 Αξιοποιώντας δημιουργικά τις πληροφορίες (π.χ. επιχειρήματα, ιδέες, 

εκφράσεις κ.ά.) από το κείμενο ή τα κείμενα αναφοράς με την ιδιότητά 

σας ως μαθητές/μαθήτριες να αναπτύξετε τις απόψεις σας σχετικά …. Το 

κείμενό σας να έχει τη μορφή άρθρου το οποίο θα δημοσιευτεί στο 

περιοδικό του σχολείου σας (γύρω στις 350 λέξεις).  

 Ο αρθρογράφος υποστηρίζει τη θέση ότι …. Εσείς συμφωνείτε ή 

διαφωνείτε με τη θέση αυτή; Να υποστηρίξετε τη γνώμη σας σε ένα 

κείμενο 350 λέξεων, το οποίο θα έχει τη μορφή διαδικτυακής επιστολής 

προς αυτόν.  

 Στο κείμενο παρουσιάζονται κάποια προβλήματα που έχει το σύγχρονο 

σχολείο. Ποιο από τα προβλήματα αυτά θεωρείτε ως το πιο σημαντικό; 

Να εξηγήσετε την άποψή σας και να προτείνετε τεκμηριωμένα κάποιους 

ενδεικτικούς τρόπους επίλυσής του αξιοποιώντας τη δική σας μαθητική 

εμπειρία. Το κείμενό σας να έχει τη μορφή και το ύφος της ομιλίας σε μια 

εκδήλωση στο σχολείο σας (γύρω στις 350 λέξεις).  

 Λαμβάνοντας υπόψη τη θέση του αρθρογράφου στο κείμενο αναφοράς 

Ι, καλείστε να τοποθετηθείτε στο εξής ερώτημα: Θεωρείτε ότι….  

 Κειμενικό είδος: Άρθρο  

 Πομπός: Μαθητής/Μαθήτρια  

 Μέσο: Εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας  

 Αποδέκτης: Ευρύ αναγνωστικό κοινό. 

  Όριο λέξεων: 350  

 

 

 

 

 


