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ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ 

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑΣ – ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ 
 

ΒΑΣΕΙ: 

Οδηγίες και ενδεικτικές ερωτήσεις ΙΕΠ βάσει νέου μοντέλου συνεξέτασης του 

πανελλαδικώς εξεταζόμενου μαθήματος Νέας Ελληνικής Γλώσσας και 

Λογοτεχνίας (Α. ΘΕΜΑ, Β. ΘΕΜΑ, Γ. ΘΕΜΑ, Δ ΘΕΜΑ. ) 

 

 Α. ΘΕΜΑ (Το πρώτο θέμα βαθμολογείται με 15 μονάδες) 

Σχετίζεται με τα μη λογοτεχνικά κείμενα και αφορά στη συνοπτική νοηματική 

απόδοση από τους μαθητές και τις μαθήτριες μέρους ενός αποσπάσματος του 

κειμένου, 

 ή  

τη συνοπτική απόδοση των απόψεων που διατυπώνονται σε ένα κείμενο για 

κάποιο ζήτημα. 

 

Για τη «συνοπτική νοηματική απόδοση » (το πρώτο θέμα κατά τον «τρόπο 

εξέτασης…») επισημαίνονται τα εξής: 

α) Ζητείται από τους μαθητές να αποδώσουν συνοπτικά/περιληπτικά μέρος του 

κειμένου ή να παρουσιάσουν συνοπτικά συγκεκριμένες απόψεις του/της 

συγγραφέα (οι οποίες ενδέχεται να καλύπτουν και όλο το εύρος του κειμένου 

αναφοράς). 

β) Τα ερωτήματα που τίθενται στο πρώτο θέμα καλούν τους μαθητές και τις 

μαθήτριες να εντοπίσουν τις σχετικές πληροφορίες στο κείμενο, να τις 

παραφράσουν και να τις παρουσιάσουν συνοπτικά.  ι  αυτό  οι ερ τ  εις πρέπει  α 

εί αι πληρο ορια ές  βλ    ηγίες    παι ευτι ό υλι ό από  αι αγ γι ό    τιτο το της 

  πρου για το    ε ια μό της  ι α  αλίας    ατα όη η –  αραγ γ   ρο ορι ο   αι 

 ραπτο   όγου   ι α τι   εργαλεία για το μ θημα τ    λλη ι ώ    ελ     αι   -    

 ι α τι   εργαλεία )[1] 

 

 Β. ΘΕΜΑ (Το  ε τερο θέμα βαθμολογείται με 40 μονάδες) 
Ερωτήσεις / δραστηριότητες Β’ θέματος (Το  ε τερο θέμα βαθμολογείται με 40 

μονάδες, που επιμερίζο ται  ε   θε ερώτημα α  λογα με τη βαρ τητα τους (15+15+10). 

Τα υποερ τ ματα  επί ης  βαθμολογο  ται α  λογα με τη βαρ τητ  τους ) 
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Για το δεύτερο θέμα διευκρινίζονται τα εξής: 

Το δεύτερο θέμα σχετίζεται με τα μη λογοτεχνικά κείμενα και αναλύεται σε τρία 

ερωτήματα, διαφορετικά μεταξύ τους, με  υ ατότητα   ποιο/  ποια από αυτ   α 

εί αι  λει το  τ που  αι με ε  ε όμε η αιτιολόγη η της απ  τη ης  Έ α από αυτ  

μπορεί  α  ιαιρείται  ε   ο υποερ τ ματα  

 

Τα ερωτήματα σχετίζονται με: 

α) την αξιοποίηση του πλαισίου των κειμένων   οι   ι ο   ι τορι ο   πολιτι τι ο   

του  ώρου  αι του  ρό ου)  με   οπό τη   ατα όη η τ   λόγ    αι τ   ε εργειώ  τ   

υπο ειμέ     ατομι ώ   αι  υλλογι ώ ) που α α έρο ται  τα  είμε α   αι τ   

  έ ε   μεταξ  τους  

β) τον εντοπισμό και την ερμηνευτική προσέγγιση σκοπών, στάσεων, βασικών 

θέσεων και προθέσεων του συντάκτη/συντακτών των κειμένων, καθώς και την 

τεκμηρίωση της βασικής ιδέας του  ειμέ ου  

γ) την αξιολόγηση της συνάφειας ιδεών, επιχειρημάτων, τίτλων, υπότιτλων, 

εικόνων κ.ά. με μια θέση, άποψη ή ζήτημα που θέτει το κείμενο και της 

αποδεικτικής τους αξίας, 

δ) το  εντοπισμό και τη συσχέτιση συγκεκριμένων κειμενικών δεικτών που 

οργανώνουν το κείμενο ως σημασιοδοτημένη κατασκευή - ηλα    οι μαθητές/τριες 

 α ε τοπίζου  μέ α  το  είμε ο  εί τες  π    λεξιλόγιο, ρηματικά πρόσωπα, στίξη, 

εκφραστικά μέσα, τρόπους σύνταξης, κ.ά.) και να αναγνωρίζουν τη λειτουργία 

τους στο κείμενο, 

ε) τη  αναγνώριση και την ερμηνευτική προσέγγιση του τρόπου σύνδεσης και 

οργάνωσης ιδεών, προτάσεων, παραγράφων ή διαφόρων σημειωτικών τρόπων σε 

ένα κείμενο, α ο  λ βου  οι μαθητές  αι οι μαθ τριες υπόψη το επι οι   ια ό πλαί ιο 

 αι τα  οι   ι    υμ ραζόμε α  

στ) τη σύγκριση των μη λογοτεχνικών κειμένων ως προς τις θέσεις, τον τρόπο 

πραγμάτευσης του θέματος, την πειστικότητα, την αποτελεσματική μετάδοση του 

νοήματος κ.α. 

  

 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ 

 α. Με τα ερωτήματα που περιέχονται στο δεύτερο θέμα οι μαθητές και οι 

μαθήτριες καλούνται να εντοπίσουν,  α  υ  ετί ου    α ερμη ε  ου     αι  α 

αξιολογ  ου   ειμε ι ο ς  εί τες   τοι εία του  ειμέ ου  περιε όμε ο- όημα   ομ   αι 

  ος/γλώ  α)   τη μεταξ  τους  υ   εια  αι  τη   έ η τους με το περι είμε ο 

 ει αγ γι ό  ημεί μα του  ειμέ ου  τίτλο   υγγρα έα   ρό ο έ  ο ης   λπ )  τη  

επι οι   ια   περί τα η  αι το  υγ είμε ο του/της  υγγρα έα  αι του/της 

α αγ ώ τη/τριας   βλ   ι α τι   εργαλεία  ελ  0-24). 

 β.  ε δίνονται ερωτήματα που στηρίζονται σε μεταγλωσσικούς όρους ή ζητούν την 

αναπαραγωγή τους  π    τρόποι α  πτυξης παραγρ  ου   αρα τηρι μοί 

 υλλογι μώ   ς προς τη μορ     τη  υλλογι τι   πορεία   αρα τηρι τι    ειμε ι ο  

εί ους  τροπι ότητα  ο οματοποίη η    )   υτό  ε  ημαί ει ότι  ε  ι    ο ται οι 

μεταγλ   ι οί όροι  όπ ς  αι βα ι ές λεξι ογραμματι ές γ ώ εις  τις οποίες οι 

μαθητές  αι οι μαθ τριες   η γ  ρίζου  από προηγο με ες τ ξεις  αι τις αξιοποιο   

με   οπό α ε ός  α  ιαβ ζου    ατα οο    ερμη ε ου    ρί ου )  αι α ετέρου  α 

παρ γου  αποτελε ματι    είμε α   ι μαθητές  αι οι μαθ τριες  ρ  ιμο εί αι  α 

εξοι ει θο   με τις γ ώ εις που περιέ ο ται  το γλ    ρι   α τις  ρη ιμοποιο   
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λειτουργι    ς εργαλεία α  λυ ης τ    ειμέ     προ ειμέ ου  α α τιλαμβ  ο ται 

το  ρόλο που έ ου   τη  ιαμόρ   η του  ο ματος   π  αυτ  τη  έ  οια  οι μαθητές  αι 

οι μαθ τριες μπορο    α αξιοποιο   –  υ ητι    αι ό ι απο λει τι   – τους 

μεταγλ   ι ο ς όρους που τους/τις βοηθο    τη  α έ τερη  ιατ π  η της απ  τη  ς 

τους  

 

Γ.ΘΕΜΑ (Το    Θ Μ  θέμα βαθμολογείται με 15 μονάδες) 

Το τρίτο θέμα σχετίζεται με το λογοτεχνικό κείμενο και αφορά στην παραγωγή 

ερμηνευτικού σχολίου, με το οποίο επι ιώ εται οι υποψ  ιοι/ες  α ε ός  α 

α απτ   ου   ρί ιμα θέματα/ερ τ ματα που πραγματε εται το λογοτε  ι ό  είμε ο  

αξιοποιώντας συνδυαστικά κειμενικούς δείκτες ή και στοιχεία συγκειμένου, 

α ετέρου  α τοποθετο  ται α ταπο ρί ο ται  τα θέματα/ ερ τ ματα αυτ   

τε μηριώ ο τας τις προ  πι ές τους θέ εις  Η προβλεπόμενη έκταση της απάντησης 

μπορεί να κυμαίνεται από 100 έως 200 λέξεις.  

 

 

 Δ.ΘΕΜΑ (Το    Θ Μ  θέμα βαθμολογείται με 30 μονάδες) 
 ια το τέταρτο θέμα  παραγ γ  λόγου)  ιευ ρι ίζεται ότι  Με το  όρο  αξιοποίη η 

πληρο οριώ   αι βα ι ώ  ε  οιώ   ειμέ ου α α ορ ς   αξιολογείται η κρίση του/της 

μαθητή/τριας, στο βαθμό που λαμβάνει υπόψη ή αγνοεί σημαντικές πτυχές του 

θέματος που θίγο ται  το  είμε ο     τα  είμε α) α α ορ ς  Οι μαθητές και οι 

μαθήτριες 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. 
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 ΘΕΜΑ Α' 
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ: 

 Α. ΘΕΜΑ (Το πρώτο θέμα βαθμολογείται με 15 μονάδες) 

Σχετίζεται με τα μη λογοτεχνικά κείμενα και αφορά στη συνοπτική νοηματική 

απόδοση από τους μαθητές και τις μαθήτριες μέρους ενός κειμένου 

 ή  

τη συνοπτική απόδοση των απόψεων που διατυπώνονται σε ένα κείμενο για 

κάποιο  

ζήτημα. 

 

 Ενδεικτικές εκφωνήσεις: 

  Να παρου ι  ετε  υ οπτι     ε 60 λέξεις  το περιε όμε ο τ   τριώ  πρώτ   

παραγρ     του  ειμέ ου   Περιληπτική απόδοση αποσπάσματος του 

 ειμέ ου  

  Να παρου ι  ετε περιληπτι   τις απόψεις του  υγγρα έα   ετι   με τη  

ευθ  η της  ολιτείας για τη  έξαρ η του  αι ομέ ου    80 -90 λέξεις) 

 «Ποιοι είναι οι λόγοι/παράγοντες που συμβάλλουν … ποια είναι τα 

αποτελέσματα/ποιες είναι οι μορφές του φαινομένου σύμφωνα με τον 

συγγραφέα/το κείμενο; Να απα τ  ετε  υ οπτι     ε 60 λέξεις περίπου) 

βα ιζόμε οι π     τις τρεις τελευταίες παραγρ  ους   

 «Να παρουσιάσετε συνοπτικά, σε 50- 0 λέξεις, τις αντιλήψεις και πρακτικές 

που είναι αναγκαίο να ληφθούν υπόψη για την οικονομική ανάπτυξη προς 

όφελος ολόκληρης της ανθρωπότητας, σύμφωνα με τη συγγραφέα του 

κειμένου». 

 

 ( υποδειγματική απάντηση) 

  οιες εί αι οι προ εγγί εις  της  αλληλεγγ ης     αι ποια τα αποτελέ ματ  

της     μ   α με τη   υ τ  τρια; ( ερμηνευτική ερώτηση) 

Η  υ τ  τρια του  ειμέ ου πραγματεύεται το σημασιολογικό περιεχόμενο 

της έννοιας αλληλεγγύης καθώς και τις θετικές επιδράσεις που έχει στην περίοδο 

της Πανδημίας. Αρχικά  το ίζει ότι η αλληλεγγ η εί αι  οι   ι   αρετ   

πα α θρώπι η  αι  αθολι     ποτελεί  υ  ετι ό  ρί ο μεταξ  τ   α θρώπ     αθώς 

θυ ι ζεται το  εγώ  για το  υλλογι ό  αλό  αι τη   οι   ι    υ ο    Άλλωστε με τη  

 υ ε    ιατ ρη η αλληλέγγυας  τ  ης   αταπολεμ ται η μο αξι  που πλ ττει το  

 ημερι ό   θρ πο ε   αιρώ πα  ημίας  όπ ς  αι η ηθι   α ια ορία   αθι τώ τας 

επιτα τι ό το αίτημα για α αγέ  η   του  Καταλήγοντας, η κειμενογράφος 

αναγνωρίζει ότι μέ α από τη  αλληλέγγυα  τ  η  το  τομο τεί ει  τη  αυτογ   ία 

του  αλλ   αι τη  ετερογ   ία  ό τας όλοι ι ότιμοι έ α τι της απειλητι  ς 

υγειο ομι  ς  ρί ης  

 

 συνοπτική νοηματική απόδοση μέρους ενός κειμένου   

   υ τ  της  το  υγ ε ριμέ ο από πα μα του  ειμέ  ου του πραγματε εται 

 τη  α υ αμία της   γ ρο ης ελλη ι  ς παι είας  α παρέ ει πολ πλευρη αγ γ   τη 

 εολαία  Μέ α από τη  προ  πι   του ε παι ευτι   εμπειρία   ιαπι τώ ει π ς η 

παι εία πλέο   ί ει β  η μό ο  τη μετ  ο η γ ώ ε    Ως επα όλουθο  αυτο    

επιτυγ   ει μό ο τη  από τη η μόρ   ης  ε ώ α ια ορεί για τη  ψυ ι    αι   ματι   

 αλλιέργεια τ    έ      λογα η α αγ αιότητα  παρξης πολ πλευρης παι είας με 

 τοι εία από τη  αρ αιοελλη ι    εί αι ορατ   προ ειμέ ου  α εξοι ει θο   οι  έοι με 
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βα ι ές αρ ές  όπ ς η υπευθυ ότητα  η απο α ι τι ότητα  αι η αυτε έργεια     μη τι 

 λλο  αυτ  αποτελεί το  ίαυλο  ρτιας ολο λ ρ  ης  της  προ  πι ότητας  αι 

εμ   η ης  το αγ  ι τι ό ι εώ ες   αταλ γο τας   ο  ειμε ογρ  ος  μέ α από το 

παρ  ειγμα του  ιαγόρα  παροτρ  ει έμμε α τους  έους  α  υμμετέ ου  ε εργ   τα 

αθλητι    ρώμε α  ώ τε  α  ατα έρου   α βιώ ου  τη   ψι τη αξία του  ευ 

αγ  ίζε θαι   
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 ΘΕΜΑ Β' 
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Β. ΘΕΜΑ (Το  ε τερο θέμα βαθμολογείται με 40 μονάδες) 

 Ερωτήσεις / δραστηριότητες Β’ θέματος (Το  ε τερο θέμα βαθμολογείται με 40 

μονάδες, που επιμερίζο ται  ε   θε ερώτημα α  λογα με τη βαρ τητα τους (15+15+10). 

Τα υποερ τ ματα  επί ης  βαθμολογο  ται α  λογα με τη βαρ τητ  τους ) 

 

 sos ΠΡΟΣΕΧΩ - ΘΥΜΑΜΑΙ 

    ΡΩΤΗΣ  Σ ΤΟΥ Β.  Χ  Ν «ΚΛΕΙΔΙΑ»:  

Β1. 

-ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΧΩΡΙΟΥ  με ανάπτυξη παραγράφου 

Β2. 

-ΠΕΙΘΩ 

-ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 

-ΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ 

/ΕΚΦΡΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ /ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ/ΣΗΜΕΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ/ 

-ΣΥΓΚΡΙΣΗ ( ως προς περιεχόμενο, έκταση,  ύφος, επικοινωνιακό αποτέλεσμα, 

οπτική, σημεία στίξης, γλώσσα, ρηματικός χρόνος, ρηματική έγκλιση, ρηματικό 

πρόσωπο, ενεργητική φωνή- παθητική φωνή, ευθύς – πλάγιος λόγος, παρατακτική 

- υποτακτική σύνδεση, μακροπερίοδος λόγος.) 

-ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ SOS (επίθετο, ουσιαστικό , ονοματοποίηση( 

χρήση ονοματικών συνόλων), σημεία στίξης, γλώσσα, ρηματικός χρόνος, 

ρηματική έγκλιση, ρηματικό πρόσωπο, ενεργητική φωνή- παθητική φωνή, ευθύς 

– πλάγιος λόγος, προσωπική- απρόσωπη σύνταξη, παρατακτική - υποτακτική 

σύνδεση, μακροπερίοδος λόγος) 

-ΤΙΤΛΟΣ 

  -ΥΦΟΣ 

-ΣΥΝΟΧΗ 

 -ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ  

-ΚΕΙΜΕΝΙΚΟ ΕΙΔΟΣ( ΔΟΚΙΜΙΟ (ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ- ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΟ, ΑΡΘΡΟ, 

ΕΠΙΦΥΛΛΙΔΑ)  

 -ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ  

 sos ΘΥΜΑΜΑΙ: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ = ΣΚΟΠΟΣ = ΠΡΟΘΕΣΗ = 

ΣΤΟΧΟΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗ 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ: 

Τα ερωτήματα σχετίζονται με: 

 SOS  Β1.   

  οιες από τις παρα  τ  προτ  εις απο ί ου  ορθ  απόψεις του  υγγρα έα του 

 ειμέ ου; (Σωστό ή Λάθος). Να τεκμηριώσεις κάθε απάντησή σου 

παραθέτοντας σχετικά αποσπάσματα από το κείμενο εσωκλείοντας με 

εισαγωγικά. 

 Σχολιασμός χωρίου με ανάπτυξη παραγράφου.( λέξεις, π.χ. 70-80) 
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 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ 2013  

 Β         υ τατι ό της  ι α  αλίας εί αι  αι το λεγόμε ο  ιο μορ του  α   λου  το 

οποίο θε ρείται α όμα  αι   μερα α αγ αίο για επιτυ   μ θη η   ώ τε απο αλείται 

παι αγ γι   αρετ    παρ γρα ος  00-  0  λέξε   

 

Συστατικό της διδασκαλίας είναι και το λεγόμενο χιούμορ του δασκάλου, το 

οποίο θε ρείται α όμα  αι   μερα α αγ αίο για επιτυ   μ θη η    ώ τε απο αλείται 

παι αγ γι   αρετ   Πράγματι, έ α  ημα τι ό ε ό ιο του  α   λου εί αι η αί θη η  α 

η α τίληψη του   μι ο   του α τείου   ι εξει ι ευμέ ες γ ώ εις του πρέπει  α 

μετα ί ο ται ευ  ρι τα  το ε ο τας  τη  όξυ  η της  ρί ης του μαθητ   αλλ   αι 

 τη  ψυ ι   του α  τα η   Η   μι   προ έγγι η της πραγματι ότητας  αι η 

παιγ ιώ ης  ι α  αλία  αθι τ  ε ληπτη   θε πτυ   του θέματος που πραγματε εται 

ο     αλος     η τι ός  αι    πτι ός τρόπος έ  ρα ης προϋποθέτει βέβαια τη  

 ριτι   ι α ότητα του  α   λου  επιτρέπει τη  ελευθερία   έψης  αι έ  ρα ης  αι 

προ γει το π ευματι ό επίπε ο  αι τη  αι θητι    αλλιέργεια τ   μαθητώ   

  ιαμ ι β τητα   λοιπό   το  ιο μορ αποτελεί αρετ  για το  παι αγ γό   α ο  

 ατα ει   ει τη  ευ τρο ία  τη   αλο   η  αι τη θετι   προ ι θε η απέ α τι  τους 

μαθητές    

 

 SOS  Β2.   

 α) Την αξιοποίηση του πλαισίου των κειμένων (κοινωνικού, ιστορικού, 

πολιτιστικού, του χώρου και του χρόνου), με σκοπό την κατανόηση των λόγων και 

των ενεργειών των υποκειμένων (ατομικών και συλλογικών) που αναφέρονται στα 

κείμενα και των σχέσεων μεταξύ τους. [ ρ τ  εις/  ρα τηριότητες   ετι ές με την 

αξιοποίηση του συγκειμένου και της περίστασης επικοινωνίας (χωροχρονικό 

πλαίσιο, στόχοι & επιδιώξεις, κοινωνικές/πολιτισμικές νόρμες, ύφος, 

συμμετέχοντες, είδος λόγου, μέσα επικοινωνίας  

κτλ.)].  

 

 Ενδεικτικές ερωτήσεις / δραστηριότητες: 

 -Στο  είμε ο     παρατίθε ται οι απόψεις  λόγοι) τ       Μπορείτε  α α τιλη θείτε 

γιατί έ ου  αυτ   τη  τοποθέτη η/ ποψη; [ ατα όη η λόγ   ε εργειώ  

υπο ειμέ    σε   έ η με το πλαί ιο τ    ειμέ   ] -. - ώς εξηγείτε το τ  ε 

 αι όμε ο /  ατ  τα η /  ιαπί τ  η;  

 -Το  είμε ο α   ει  το  επιστημονικό/ ια ημι τι ό/πολιτι ό   ι α ι ό) λόγο  

 οια  τοι εία πι τε ετε π ς επιβεβαιώ ου  αυτ  τη   ατ ταξη;  

 -Για ποιο σκοπό  ομίζετε ότι γρ  τη ε το  είμε ο  αι πώς  υ  έεται με τη 

 ε ομέ η ι τορι    υγ υρία   τη  επι αιρότητα   τη   οι   ι    ατ  τα η 

 τη  οποία βρί  εται ο γρ    /η γρ  ου α;  

 -Πώς δικαιολογείτε τη συγκεκριμένη ενέργεια     του  υγγρα έα  ε   έ η με 

τις  αθιερ μέ ες/παγι μέ ες αξίες της επο  ς του;  

 - αμβ  ο τας υπόψη τις ι ιαίτερες   ρο ρο ι ές παραμέτρους που  ιέπου  το 

 είμε ο  πώς ερμηνεύετε την αντίδραση του ήρωα;  

 - αμβ  ο τας υπόψη το  τόπο   ρό ο  περί τα η   ) όπου ε     θη ε / 

 ημο ιε τη ε     το  είμε ο   α  ια ρί ετε τους στόχους που επιδιώκει ο 

ομιλητής/συντάκτης.  
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 -Να εξηγ  ετε τα παρα  τ   τοι εία που  ιαμορ ώ ου  το ιστορικό πλαίσιο 

της ομιλίας που  ας  όθη ε  τε μηριώ ο τας τις απα τ  εις  ας με α α ορές -

όπου εί αι  υ ατό - το  είμε ο   

 Το  οι ό  το οποίο απευθ  εται  Η αιτία/αφορμή της ομιλίας.    ρό ος της 

ομιλίας   

 - οιος εί αι ο σκοπός του ομιλητή  το από πα μα του  ειμέ ου     α α ορι   

με το α ροατ ριο  το οποίο απευθ  εται τη  ε ομέ η  τιγμ ;  

 -Το  είμε ο αυτό αποτελεί μέρος της   ηγίας     της  ρ  ς  ρο τα ίας 

 ε ομέ     ρο  πι ο  Χαρα τ ρα  Ποια χαρακτηριστικά του κειμένου μ ς 

επιτρέπου   α το α αγ  ρί ουμε  ς  ομι ό  είμε ο;  

 -Το  είμε ο που  ιαβ  ατε  αί εται  α προέρ εται από το Ημερολόγιο του     Να 

 αταγρ ψετε σημεία του κειμένου με τα οποία τεκμηριώνεται ότι πρόκειται 

για ημερολόγιο.  

 

 β) Τον εντοπισμό και την ερμηνευτική προσέγγιση σκοπών, στάσεων, βασικών 

θέσεων και προθέσεων του συντάκτη/συντακτών των κειμένων, καθώς και την 

τεκμηρίωση της βασικής ιδέας του κειμένου (μοντέλο επιχειρηματολογίας του 

Toulmin).  

 Ενδεικτικές ερωτήσεις / δραστηριότητες:  

 -   υ τ  της του  ειμέ ου  ιατυπώ ει τη   ποψη/θέ η του ότι     Με ποια 

επιχειρήματα[1] την υποστηρίζει/στηρίζει/τεκμηριώνει; Πόσο πειστικό 

κρίνετε το επιχείρημα που  ρη ιμοποιεί για  α το  απο είξει; 

 Το παραπ    δημοσιογραφικό κείμενο είναι ειδησεογραφικό ή ερμηνευτικό; 

Να τε μηριώ ετε τη  απ  τη    ας με  τοι εία από το  είμε ο   

 -Συγκρίνετε τον τρόπο με τον οποίο προσπαθεί να πείσει κάθε ομιλητής.  

      υποθέ ουμε ότι με το  είμε ο     η συγγραφέας θέλει να αποδείξει την 

ορθότητα των σκέψεών της να δείξετε με ποιους τρόπους - γλωσσικές 

επιλογές πετυχαίνει τον στόχο της.  

      υποθέ ουμε ότι με το  είμε ο ... η επιστολογράφος θέλει να συγκινήσει 

τον/την αποδέκτη της επιστολής, να δείξετε με ποιους τρόπους-γλωσσικές 

επιλογές πετυχαίνει τον στόχο της αυτό.  

 - οια εί αι η θέση/άποψη του συντάκτη για το θέμα/ζ τημα   ; Με ποιον 

τρόπο προσπαθεί να πείσει;  

 απέ α τι  ε αυτό; Με ποια επιχειρήματα, τεκμήρια την υποστηρίζει; Σε ποιο 

 υμπέρασμα  αταλ γει;   

  οιος εί αι ο ισχυρισμός που επιχειρεί να αποδείξει ο συντάκτης στην ... 

παράγραφο; 

 Με ποια μέσα επιχειρεί επιτυγχάνει το στόχο του; Θεωρείτε ότι τον 

επιτυγχάνει;  

 -   υγγρα έας για  α πεί ει  ατα ε γει περι  ότερο  ε αποδεικτικά μέσα 

  ε ομέ α  επι ειρ ματα) ή άλλου τύπου μέσα;   τοπί τε  το  είμε ο τα 

αντίστοιχα χωρία και πώς λειτουργούν ως προς τις προθέσεις του πομπού.  

  ια ποιο  λόγο ο  υ τ  της του  ειμέ ου επιλέγει παραδείγματα/ 

επιχειρήματα/τεκμήρια για να υποστηρίξει την άποψή του; Θεωρείτε ότι η 

συγκεκριμένη επιλογή είναι επιτυχής:  
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 -Με ποια επιχειρήματα ο συντάκτης υποστηρίζει την άποψη του ότι «...», 

Θεωρείτε ότι κατορθώνει τελικά να πείσει;  ώς λειτουργο   τα επι ειρ ματα; 

(επικοινωνιακή  

 αποτελεσματικότητα, προθέσεις συντάκτη).  

 

 SOS ΠΕΙΘΩ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ( κυρίως όσους αφορούν την 

μορφή)  

 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

SOS: φράση – κλειδί «για να πείσει» 

 -   υγγρα έας για να πείσει  ατα ε γει περι  ότερο  ε αποδεικτικά μέσα 

  ε ομέ α  επι ειρ ματα) ή άλλου τύπου μέσα;   τοπί τε  το  είμε ο το 

εγχείρημά του,  αθώς  αι τα αντίστοιχα χωρία-  πώς λειτουργούν ως προς τις 

προθέσεις του πομπού; 

  Ο κειμενογράφος στην τέταρτη παράγραφο του κειμένου επιχειρηματολογεί 

ακολουθώντας λογική οργάνωση νοημάτων, βάσει του κυρίαρχου τρόπου πειθούς 

που χρησιμοποιεί, της επίκλησης στην λογική του δέκτη. Συγ ε ριμέ α, επιδιώκει 

να αποδείξει ότι   θρ ποι οι οποίοι  ατέ ου  ηγετι   παρου ία  εί αι αυτοί που 

 ατα έρ ου   α εμπ ε  ου  το  τομο   ί εται λόγος για α θρώπους που 

 ια ατέ ο ται από αρ ές  όραμα  αυταπ ρ η η  αί θημα  οι   ι ο   ρέους  

υπέρβα η   υλλογι ό π ε μα  υψηλές προ  ο ίες από το  εαυτό τους  αι τους  λλους  

Για την ενίσχυση της παρούσας θέσης, παρατίθεται επιχείρημα που αποτελεί και 

μέσο πειθούς.  

Η δομή του επιχειρήματος είναι η εξής: 

   προ είμε η      ί αι) Ά θρ ποι με αρ ές  όραμα    έ α  υλλογι ό έργο   

Β  προ είμε η    Τέτοιοι   θρ ποι μας εμπ έου     παρ  ειγμ  τους   

    προ είμε η    Η  υμπερι ορ  τους γί εται μέτρο α α ορ ς   

   προ είμε η     ι   θρ ποι που εμπ έου    .το  π  υ ψηλ  για όλους   

 Συμπέρα μα    Μας εμπ έου    θρ ποι με ηγετι   παρου ία   

Το συγκεκριμένο επιχείρημα θεωρείται λογικά ορθό   αθώς  υ  υ ζει 

εγ υρότητα  αι αλ θεια   ιέπεται από εγ υρότητα, γιατί το   υμπέρα μα…   απορρέει 

από τις προ είμε ες με λογι   α αγ αιότητα  Βέβαια   ια ατέ εται από αλ θεια γιατί 

 αι οι προ είμε ες…    αι το  υμπέρα μα…   α ταπο ρί ο ται  τη  πραγματι ότητα  

Τέλος  εί αι  α ές ότι το  υγ ε ριμέ ο επι είρημα  αρα τηρίζεται από λογι   

οργ    η ι εώ   αι α α ορι   λειτουργία της γλώ  ας  

 ή 
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…….για την ενίσχυση της παρούσας θέσης…. παρατίθενται παραδείγματα, που 

αποτελούν τεκμήρια 

( μέσα πειθούς)  και επεξηγούν ………. 

 ή 

γενικές αλήθειες , όπως…… που αποτελούν τεκμήρια( μέσα πειθούς)  και 

πιστοποιούν ότι………. 

 ή 

 Ο κειμενογράφος στην τέταρτη παράγραφο του κειμένου, ακολουθεί 

συνειρμική παράθεση νοημάτων. Συγκεκριμένα, βάσει του κυρίαρχου  που 

χρησιμοποιεί, την επίκληση στο συναίσθημα του δέκτη  τείνει να διεγείρει 

συναισθηματικά τον αναγνώστη και να τον προβληματίσει σχετικά με τη  

α αγ αιότητα της αλληλεγγ ης  τη   οι   ι    υ ο    αλλ   υρίαρ α  τη  

 υλλογι   προ π θεια α τιμετώπι ης της πα  ημίας…   ή… .για να προβληματίσει/ 

να ευαισθητοποιήσει/ να διεγείρει συναισθηματικά…….. όσον αφορά…… 

….(ΣΚΟΠΟΣ). Εύστοχα  επιλέγει την ποιητική γλώσσα ως κυρίαρχο μέσο πειθούς. 

Χρησιμοποιεί σχήματα λόγου, όπως μετα ορές  … α γ ρεμί ουμε τα τεί η α  με   

μας…    ξ λλου  ε  λείπου  συγκινησιακά φορτισμένες λέξεις, όπως 

 …απεγ   μέ η προ π θεια…    …  θρ ποι με παγ ό μια  υ εί η η    

Παράλληλα, η χρήση του α΄ πληθυντικού προσώπου επιτεί ει τη  αμε ότητα  τη  

ζ  τ  ια  τη  οι ειότητα  αι  υρίαρ α τη   αθολι ότητα  α ο  η  υγγρα έας θε ρεί 

 αι το  εαυτό της  υμμέτο ο  τη   υγ ε ριμέ η προβληματι    ατ  τα η της 

πα  ημίας  όπως  …γ ρεμίζουμε…    … τίζουμε…   Σαφέστατα, η χρήση πρώτου 

πληθυντικού προσώπου, τα σχήματα λόγου αποτελούν βασικούς κειμενικούς 

δείκτες, η χρήση των οποίων βοηθά - ενισχύει το επικοινωνιακό αποτέλεσμα που 

επιθυμεί  α έ ει η  ειμε ογρ  ος με το  α αγ ώ τη        

 ή 

κάνει χρήση ……. 

περιγραφή  

αφήγηση 

 χιούμορ 

 ειρωνεία 

 ποιητική γλώσσα/ με σχήματα λόγου 

 ρητορικά ερωτήματα 

(που αποτελούν και ΜΕΣΑ ΠΕΙΘΟΥΣ) στον τρόπο πειθούς της ΕΠΙΚΛΗΣΗΣ ΣΤΟ 

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΟΥ ΔΕΚΤΗ……… 

 ή 

( ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΥΘΕΝΤΙΑ) 

 

Μοντέλο Επιχειρηματολογίας Stephen Toulmin   

Σ μ   α με το  Toulmin   9 8) τα επι ειρηματολογι    είμε α έ ου  μία τυπι   

οργα  τι    ομ  που περιέ ει έξι δομικά συστατικά: 
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 Ισχυρισμός  claim)   ρό ειται για μία  α ώς  ιατυπ μέ η θέ η τη  οποία ο 

πομπός επι ειρεί  α απο είξει  η  ατευθυ τ ρια ι έα του επι ειρ ματος  Ότα  

απο ει θεί η αλ θεια της  αποτελεί  αι το  υμπέρα μα του επι ειρ ματος  

 Βαθμός βεβαιότητας  qualifiers)   ί αι ο  εί της που  αθορίζει τη θέ η του 

ι  υρι μο   το  υ ε ές με α ρότατα όρια τη  απόλυτη  αι τη  ελ  ι τη ι     

 Δεδομένα (data - grounds)   ρό ειται για τα  τοι εία  παρα είγματα   τατι τι   

 ε ομέ α  πορί ματα ερευ ώ   εμπειρι ές αλ θειες  λογι   επι ειρ ματα  

απο είξεις   τ λ )  τα οποία ο πομπός βα ίζει τη  αλ θεια του ι  υρι μο  του  

 Εγγυήσεις  warrants)   ί αι οι απόψεις  γε ι   απο ε τές αλ θειες / αρ ές / 

 α ό ες / αξίες του πολιτι μο  μας   τ λ ) που  υ  έου  τα  ε ομέ α με το  

   υρι μό  

 Υποστήριξη  backing)    πομπός  ρη ιμοποιεί  τοι εία  παρα είγματα  

 τατι τι    ε ομέ α  πορί ματα ερευ ώ   εμπειρι ές αλ θειες  λογι   

επι ειρ ματα  απο είξεις   τ λ )  για  α απο είξει τη  ι    τ    γγυ  ε    

 Αντίκρουση  rebuttal)    πομπός  αταγρ  ει     αι α τι ρο ει) το  α τίλογο 

 το επι είρημ  του  

 

 

 

 

 


