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Προλεγόμενα

Α. Η οργάνωση του βιβλίου

Το βιβλίο αυτό γράφηκε σύμφωνα με τον νέο τρόπο αξιολόγησης στις Πανελλαδικές 
Εξετάσεις του μαθήματος των Νέων Ελληνικών της Γ΄ Λυκείου (ημερήσιου και εσπε-
ρινού ΓΕ.Λ.), που περιλαμβάνει την ενιαία εξέταση της Νεοελληνικής Γλώσσας και 
Λογοτεχνίας. Οργανώνεται σε τρία μέρη:

•	 Μέρος Πρώτο: Νεοελληνική Γλώσσα – Θεωρία με Εφαρμογές

Δομικά, μορφοσυντακτικά και υφολογικά στοιχεία μη λογοτεχνικού κειμένου σε 
σχέση με την προθετικότητά του, τρόποι, μέσα και μορφές πειθούς ανάλογα με το 
επικοινωνιακό πλαίσιο και τα κειμενικά είδη, πολυεπίπεδη κατανόηση κειμένου για 
απάντηση σε ερωτήματα κλειστού και ανοικτού τύπου, περιληπτική απόδοση κει-
μενικού αποσπάσματος ή απόψεων, συγκριτική προσέγγιση μονοτροπικών και πο-
λυτροπικών κειμένων, μεθοδολογία παραγωγής κριτικού λόγου με κατανομή του 
υλικού επιχειρηματολογίας σε δέκα άξονες ζητουμένων.

•	 Μέρος Δεύτερο: Νεοελληνική Λογοτεχνία – Θεωρία με Εφαρμογές

Κατανόηση του περιεχομένου λογοτεχνικού κειμένου για την άντληση πληροφο-
ριών, την ανάλυση των χαρακτήρων, την αναγνώριση του ρόλου των συμβόλων, 
των ποιητικών φωνών και των σιωπών, παρουσίαση των αφηγηματικών τεχνικών 
και των αφηγηματικών τρόπων, προσέγγιση των εκφραστικών μέσων για τη δόμηση 
του λογοτεχνικού ύφους, μεθοδολογία παραγωγής ερμηνευτικού σχολίου με βάση 
τους κειμενικούς δείκτες.

•	 Μέρος Τρίτο: Θεματικές Ενότητες με Κριτήρια Αξιολόγησης

Ανάπτυξη 30 Θεματικών Ενοτήτων ως τράπεζα θεμάτων, καθεμία από τις οποίες 
ακολουθείται από Κριτήριο Αξιολόγησης που εμπεριέχει θέματα με ερωτήματα (ή 
και υποερωτήματα) για την ενιαία εξέταση της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτε-
χνίας.

Στο συνοδευτικό βιβλίο βρίσκονται ολοκληρωμένες οι απαντήσεις των ασκήσεων για 
την εμπέδωση της θεωρίας, όπως και των Κριτηρίων Αξιολόγησης.



Β. Συσχετισμός του βιβλίου με τα τέσσερα θέματα των Πανελλαδικών

Για την ενιαία τρίωρη εξέταση της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας στις Πα-
νελλαδικές Εξετάσεις προβλέπεται Κριτήριο Αξιολόγησης που περιέχει τα εξής:

Μέρη Κριτηρίου Αξιολόγησης

Ι. Δύο ή τρία
Κείμενα 
Αναφοράς

•	 Δίνονται σε ολοκληρωμένη ή αποσπασματική μορφή.

•	 Διαφέρουν μεταξύ τους ως προς το κειμενικό είδος, αλλά ένα 
είναι λογοτεχνικό.

•	 Εμφανίζονται με ή χωρίς εισαγωγικό σημείωμα (απαλλαγμένο 
από ερμηνευτικά σχόλια).

ΙΙ. Τέσσερα
Θέματα

•	 Αποτελούνται, κατά περίπτωση, από ένα ή περισσότερα ερω-
τήματα.

•	 Εξετάζουν την κατανόηση και την παραγωγή λόγου.

Καθένα από τα τέσσερα θέματα υποστηρίζεται από το βοηθητικό υλικό αυτής της έκ-
δοσης ως εξής:

Θέμα Α΄ → Μονάδες 15

Παραγωγή περιληπτικής παραγράφου με όριο λέξεων
Ένα ερώτημα για μη λογοτεχνικό κείμενο αναφοράς

Πιθανά ζητούμενα Βοηθητικό υλικό έκδοσης

•	 Συνοπτική απόδοση του περιεχομένου αποσπάσμα-
τος (συγκεκριμένων παραγράφων).

•	 Περιληπτική παρουσίαση απόψεων του συγγραφέα 
για ορισμένο ζήτημα (π.χ. αίτια - αποτελέσματα φαι-
νομένου), διάσπαρτων στο σύνολο του κειμένου ή 
εντοπισμένων σε τμήμα του.

Μέρος Πρώτο • Νεοελλη-
νική Γλώσσα → Κεφάλαιο 
4ο: Περιληπτική απόδοση 
κειμενικού αποσπάσμα-
τος ή απόψεων



Θέμα Β΄ → Μονάδες 40

Έλεγχος πολυεπίπεδης κατανόησης κειμένου 
Τρία ερωτήματα (ένα εκ των οποίων ενέχει υποερωτήματα) 

για μη λογοτεχνικά κείμενα αναφοράς

Πιθανά ζητούμενα Βοηθητικό υλικό έκδοσης

Κλειστού 
τύπου

•	 Επιβεβαίωση ή διάψευση φράσεων 
(Σωστό ή Λάθος) ως προς το περιεχό-
μενο κειμένου (ή κειμένων), με ή χωρίς 
αιτιολόγηση της απάντησης.

•	 Επιλογή ορθής απάντησης ως προς το 
περιεχόμενο κειμένου (ή κειμένων), με-
ταξύ πολλαπλών επιλογών.

•	 Αντιστοίχιση στοιχείων για τη δήλωση 
της συνάφειας αυτών, σύμφωνα με το 
περιεχόμενο κειμένου (ή κειμένων).

Μέρος Πρώτο • Νεοελλη-
νική Γλώσσα → Κεφάλαιο 
3ο: Πολυεπίπεδη κα τα-
νόη ση κειμένου - Ι. Απά-
ντηση σε ερωτήματα κλει-
στού τύπου

Ανοικτού 
τύπου

•	 Εντοπισμός του θέματος κειμένου, της 
θέσης του συγγραφέα και της επιχειρη-
ματολογίας του.

•	 Διερεύνηση των προθέσεων και της 
πειστικότητας κειμένου ή κάποιου ισχυ-
ρισμού, όπως αποκαλύπτονται με τις 
επιλογές στη γλώσσα ή στην οργάνωση 
παραγράφων ή στους τρόπους πειθούς.

•	 Διάκριση των τρόπων με τους οποίους 
φαίνεται το επικοινωνιακό πλαίσιο στη 
μορφή κειμένου (περιεχόμενο, δομή, 
ύφος).

•	 Ανάπτυξη, σχολιασμός ή ανασκευή 
απόψεων - φράσεων κειμένου σε παρά-
γραφο με ή χωρίς συγκεκριμένο τρόπο 
ανάπτυξης.

Μέρος Πρώτο • Νεοελλη-
νική Γλώσσα → Κεφάλαιο 
3ο: Πολυεπίπεδη κα τα νόη-
ση κειμένου – ΙΙ. Απάντη-
ση σε ερωτήματα ανοι-
κτού τύπου / Κεφάλαιο 2ο: 
Πειθώ σε επικοινωνιακό 
πλαίσιο - Είδη κειμένων / 
Κεφάλαιο 1ο: Στοιχεία πα-
ραγράφου - κειμένου



Πιθανά ζητούμενα Βοηθητικό υλικό έκδοσης

Ανοικτού 
τύπου

•	 Αναζήτηση συνάφειας τίτλου με περιε-
χόμενο κειμένου και δημιουργία τίτλου.

•	 Αξιοποίηση περικειμένου (π.χ. εισα-
γωγικό σημείωμα) ή συγκειμένου (π.χ. 
κοινωνικές συνθήκες) για την εξαγωγή 
συμπερασμάτων σε σχέση με το περιε-
χόμενο του κειμένου.

Μέρος Πρώτο • Νεοελ-
ληνική Γλώσσα → Κε-
φάλαιο 3ο: Πολυεπίπεδη 
κα τα νόη ση κειμένου – ΙΙ. 
Απάντηση σε ερωτήματα 
ανοικτού τύπου

•	 Μετασχηματισμός λεκτικού και σύ-
νταξης για διαμόρφωση διαφορετικού 
ύφους.

Μέρος Πρώτο • Νεοελλη-
νική Γλώσσα → Κεφάλαιο 
1ο: Στοιχεία παραγράφου 
- κειμένου

•	 Σύγκριση κειμένων με κριτήριο τις θέ-
σεις ή τον τρόπο πραγμάτευσης ή την 
αποτελεσματικότητα μετάδοσης μηνύ-
ματος.

Μέρος Πρώτο • Νεοελλη-
νική Γλώσσα → Κεφάλαιο 
5ο: Συγκριτική προσέγγι-
ση κειμένων

Θέμα Γ΄ → Μονάδες 15

Ερμηνευτικό σχόλιο με όριο λέξεων
Ένα ερώτημα για λογοτεχνικό κείμενο αναφοράς

Πιθανά ζητούμενα Βοηθητικό υλικό έκδοσης

Με παραπομπή σε χωρία και μορφικές επιλογές:

•	 Διατύπωση γενικού ερμηνευτικού σχολίου για ποίη-
μα ή αφήγημα.

•	 Σχολιασμός του σημαντικότερου από τα θέματα που 
προβάλλει το λογοτεχνικό κείμενο.

•	 Εντοπισμός του ερωτήματος που θέτει το κείμενο, 
της απάντησης του κειμένου/ του ήρωα και διατύ-
πωση απάντησης του μαθητή.

•	 Σχολιασμός της στάσης/ απόφασης του ήρωα και 
έκφραση της στάσης/ απόφασης του μαθητή.

Μέρος Δεύτερο • Νεο-
ελληνική Λογοτεχνία: Α. 
Κατανόηση του περιεχο-
μένου λογοτεχνικού κει-
μένου – Β. Προσέγγιση 
της οργάνωσης και της 
γλώσσας λογοτεχνικού 
κειμένου – Γ. Ερμηνευτικό 
σχόλιο λογοτεχνικού κει-
μένου



Θέμα Δ΄ → Μονάδες 30

Παραγωγή λόγου με όριο λέξεων (300-400) σε επικοινωνιακό πλαίσιο 
Ένα ερώτημα συνήθως με δύο υποερωτήματα 

για προσωπική, τεκμηριωμένη τοποθέτηση 
Θεματολογική συνάφεια με ένα ή όλα τα κείμενα αναφοράς

Πιθανά ζητούμενα Βοηθητικό υλικό έκδοσης

•	 Ανάπτυξη απόψεων μαθητή για κοινωνικό θέμα σε 
δημοσιογραφικό κείμενο (π.χ. άρθρο σχολικού πε-
ριο δι κού), με τη δημιουργική αξιοποίηση πληροφο-
ριών από κείμενο ή κείμενα αναφοράς.

•	 Παρουσίαση προσωπικής γνώμης σε επιστολή, ως 
συμφωνία ή διαφωνία με θέση διατυπωμένη σε ένα 
εκ των κειμένων αναφοράς.

•	 Αιτιολογημένη επισήμανση ως κορυφαίου ενός εκ 
των προβλημάτων (π.χ. εκπαίδευσης), που θίγονται 
σε κάποιο κείμενο, και κατάθεση τεκμηριωμένης 
άποψης για τις παραμέτρους του (π.χ. αίτια, τρόποι 
αντιμετώπισης) σε προσχεδιασμένο λόγο (π.χ. ομι-
λία στη σχολική κοινότητα).

•	 Τεκμηριωμένη τοποθέτηση επί συγκεκριμένου ερω-
τήματος σε δημοσιογραφικό κείμενο (π.χ. άρθρο 
στον ημερήσιο Τύπο), λαμβάνοντας υπόψη θέση 
δια τυ πω μέ νη σε ένα κείμενο αναφοράς.

Μέρος Πρώτο • Νεοελλη-
νική Γλώσσα → Κεφάλαιο 
6ο: Παραγωγή κριτικού 
λόγου // Μέρος Δεύτερο: 
Θεματικές Ενότητες με 
Κριτήρια Αξιολόγησης
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Κεφάλαιο 3ο: Πολυεπίπεδη κατανόηση μη λογοτεχνικού κειμένου

Στα προηγούμενα κεφάλαια παρουσιάσαμε την οργάνωση (δομή και τρόπους ανά
πτυξης) του λόγου, τα γλωσσικά εργαλεία με τα οποία επιτυγχάνεται το κατάλληλο 
ύφος για συγκεκριμένο σκοπό συγγραφής, είδη κειμένων και τις τεχνικές πειθούς που 
χρησιμοποιούνται σε κάθε κειμενικό είδος. Όλα τα παραπάνω κρίνονται απολύτως 
απαραίτητα εφόδια, για να αντιληφθούμε τις προθέσεις του συντάκτη ενός κειμένου 
και τα μέσα που τις υπηρετούν· είναι δηλαδή προϋποθέσεις για τη νοηματική ανάλυση 
κειμένου.

Στο παρόν κεφάλαιο, θα διερευνήσουμε πώς δίνουμε απάντηση σε πιθανά ερω
τήματα κλειστού τύπου για το πληροφοριακό φορτίο κειμένου και σε πιθανά ερωτή
ματα ανοικτού τύπου για τη βαθύτερη κατανόηση κειμένου. Και στους δύο τύπους 
ερωτημάτων η διερεύνηση αφορά μη λογοτεχνικό κείμενο.

Ι. Απάντηση σε ερωτήματα κλειστού τύπου

Καλούμαστε να εντοπίσουμε πληροφορίες κειμένου και να απαντήσουμε σε ερωτή
ματα «κλειστού τύπου», δηλαδή να ανταποκριθούμε σε ζητούμενα που λαμβάνουν 
απάντηση αντικειμενικού χαρακτήρα. Σε τέτοιου τύπου ερωτήματα διαπιστώνεται 
ποικιλία μορφών. Αναλυτικότερα, ενδέχεται να δοθεί:

Είδος ερωτήματος Τι ζητείται

Α Ερώτημα επιβεβαίωσης 
ή διάψευσης 
(Σωστό ή Λάθος)

Επιβεβαίωση ή διάψευση φράσεων (Σωστό ή Λά
θος) ως προς το περιεχόμενο κειμένου (ή κειμέ
νων), με ή χωρίς αιτιολόγηση της απάντησης.

Β Ερώτημα 
πολλαπλής επιλογής

Επιλογή ορθής απάντησης ως προς το περιεχόμε
νο κειμένου (ή κειμένων), μεταξύ πολλαπλών επι
λογών.

Γ Ερώτημα 
αντιστοίχισης

Αντιστοίχιση στοιχείων για τη δήλωση της συνά
φειας αυτών, σύμφωνα με το περιεχόμενο κειμέ
νου (ή κειμένων).



231

Ι. Απάντηση σε ερωτήματα κλειστού τύπου

Α. Ερώτημα επιβεβαίωσης ή διάψευσης (Σωστό ή Λάθος)

Χρειάζεται να επαληθεύσουμε –δηλαδή, να επιβεβαιώσουμε ή να διαψεύσουμε– δο
θείσες προτάσεις/φράσεις, σύμφωνα με το περιεχόμενο κειμένου (ή κειμένων) αναφο
ράς. Ενδέχεται να ζητηθεί να αιτιολογήσουμε την επιλογή μας, είτε στην περίπτωση 
επιβεβαίωσης είτε στην περίπτωση διάψευσης, παραθέτοντας τα αντίστοιχα κειμενι
κά χωρία. Στην απάντησή μας πρέπει να αναγράφουμε ολόκληρη τη λέξη «Σωστό» ή 
«Λάθος» μετά τον αριθμό που είχε δοθεί στη φράση.

Τι προσέχουμε

Είναι απαραίτητο να διαβάσουμε προσεκτικά το κείμενο, για να εντοπίσουμε τα χωρία 
στα οποία περιέχεται η σχετική πληροφορία. Έπειτα, προκειμένου να δώσουμε απά
ντηση για κάθε δοθείσα φράση, οφείλουμε να ελέγξουμε:

Έλεγχος Απάντηση

α Αν η διατύπωση της φράσης και το κειμενικό χωρίο ταυ
τίζονται απόλυτα.

Σωστό

β Αν η διατύπωση της φράσης και το κειμενικό χωρίο δια
φέρουν ή αντιφάσκουν μεταξύ τους.

Λάθος

γ Αν η διατύπωση της φράσης και το κειμενικό χωρίο δια
φο ρο ποιού νται, αλλά σε βαθμό που να μην αλλάζει το 
νόημα.

Σωστό

δ Αν η διατύπωση της φράσης περιλαμβάνει αναφορά 
λέξης ή λέξεων (π.χ. ποτέ, πάντα, ορισμένες φορές) που 
αλλάζει το νόημα σε σχέση με το κειμενικό χωρίο [π.χ. Η 
Πολιτεία (+ πάντα) μεριμνά για τα ΑΜΕΑ].

Λάθος

ε Αν η φράση αποδίδει νόημα συμπερασματικό περισσοτέ
ρων του ενός χωρίων του κειμένου.

Σωστό ή Λάθος  
κατά περίπτωση
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Κείμενο Ι: Μ. Ferro, Εξηγώντας τον 20ό αιώνα στον εγγονό μου Γκουεντάλ

Ο πρώτος [Παγκόσμιος Πόλεμος] είναι μια από τις σπάνιες δοκιμασίες της ιστο
ρίας που συσπείρωσε τους λαούς γύρω από τους ηγέτες τους. Η πατριωτική 
ομοφωνία κυριάρχησε σε κάθε στρατόπεδο, οι ηγέτες έπεισαν τους πολίτες –και 
συχνά είχαν δίκιο– ότι ο εχθρός επετίθετο στην ύπαρξή τους την ίδια, και στην 
ύπαρξη της πατρίδας τους. Αυτό το χαρακτηριστικό εξηγεί το γεγονός ότι, σε 
αντίθεση με τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, σε καμιά από τις εμπόλεμες χώρες δεν 
λειτούργησε, ανάμεσα στο 1914 και το 1918, κάποιο ξενοκίνητο κόμμα.

Βεβαίως, η πρώτη παγκόσμια σύγκρουση είχε τους αντιπάλους της: οι τελευ
ταίοι, όμως, δεν ήταν αλληλέγγυοι με τον εχθρό· δήλωναν ειρηνιστές, επανα
στάτες, αντίπαλοι όλων των κυβερνήσεων, αν όχι όλων των πολέμων – καταδίκα
ζαν τον «ιμπεριαλιστικό» πόλεμο, αλλά θεωρούσαν δίκαιη την υπεράσπιση της 
χώρας τους.

Οι λαοί είχαν κληρονομήσει τις βεβαιότητές τους από μια μακραίωνη ιστο
ρία. Είχαν διδαχτεί ότι το πεπρωμένο τους εξαρτάται από τον αμυντικό αγώνα 
εναντίον ενός προαιώνιου εχθρού: ο Γάλλος εναντίον του Γερμανού που πήρε 
την ΑλσατίαΛορένη· ο Γερμανός ενάντια στα σλαβικά στίφη, και εναντίον του 
Γάλλου που έκαψε το Παλατινάτο επί Λουδοβίκου XIV και ο οποίος δεν μπορεί 
να χωνέψει τις επιτυχίες της Πρωσίας· οι Ρώσοι εναντίον των Κίτρινων και των 
Γερμανικών Φυλών, χθεσινών Τατάρων και Τευτόνων, σήμερα Τούρκων και Γερ
μανών· το ίδιο ισχύει για τον Ιταλό, αντίπαλο του Αυστριακού, ή για τη Μεγάλη 
Βρετανία της οποίας η ηγεμονία απειλείται από την ακατανίκητη ενίσχυση της 
Γερμανίας, η οποία, διακηρύσσει το μίσος της για τον Άγγλο που την εμποδίζει να 
μεγαλώσει, να αναπτυχθεί.

Μ. Ferro, Εξηγώντας τον 20ό αιώνα στον εγγονό μου Γκουεντάλ, 
μτφρ.: Γ. Καυκιάς, εκδ. Πολύτροπον, Αθήνα 2008 (διασκευή από σελ. 2325)

Κείμενο ΙΙ: «Η “ανταρσία της ανακωχής” τα Χριστούγεννα του 1914»

Τα πρώτα Χριστούγεννα από την έναρξη του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, τον χειμώ
να του 1914, πάνω από 1 εκατ. στρατιώτες του Δυτικού Μετώπου, αψηφώντας τις 
εντολές των ανωτέρων τους, εγκατέλειψαν τα χαρακώματα και σκορπίζοντας ευ
χές γιόρτασαν με τον εχθρό, παίζοντας ποδόσφαιρο σε μια αυθόρμητη εκεχειρία

Εφαρμογή:  Επαλήθευση (επιβεβαίωση ή διάψευση) φράσεων 
ως προς την απόδοση απόψεων δύο συγγραφέων
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που έμεινε για πάντα στην παγκόσμια ιστορία. Μια «ανταρσία της ανακωχής» 
εν μέσω του «Μεγάλου Πολέμου» που τελικά στοίχισε τη ζωή σε περισσότερους 
από 18 εκατ. ανθρώπους.

Την παραμονή των Χριστουγέννων, άνδρες του βρετανικού στρατού άκου
σαν τους Γερμανούς να τραγουδούν τα κάλαντα και είδαν φανάρια και μικρά 
έλατα στα χαρακώματα τους. Τα μηνύματα άρχισαν να περνούν σε όλους τους 
στρατιώτες, με την επόμενη ημέρα να βρίσκει Βρετανούς και Γερμανούς να 
ανταλλάζουν δώρα, να βγάζουν φωτογραφίες, να θάβουν τους νεκρούς τους και 
να παίζουν έναν αγώνα ποδοσφαίρου για να γιορτάσουν την εκεχειρία που μόνοι 
τους αποφάσισαν.

Πολλοί αξιωματικοί ανησύχησαν πως η συμπεριφορά των στρατιωτών τους 
θα υπονόμευε το μαχητικό πνεύμα, με αποτέλεσμα οι ανώτεροι να δίνουν εντο
λές για λήψη μέτρων ώστε να μην συμβεί ξανά ανάλογο περιστατικό, θέλοντας 
να διατηρήσουν την αυθόρμητη ανακωχή στο επίπεδο ενός μεμονωμένου πε
ριστατικού στο Δυτικό Μέτωπο. «Εκείνα τα Χριστούγεννα, κατάφεραν να κά
νουν θανάσιμους εχθρούς, φίλους για μια στιγμή», ανέφερε ο ιστορικός Φράνσις 
Τοου ντρόου, σύμφωνα με το BBC.

https://tvxs.gr/news/sansimera/i«antarsiatisanakoxis»taxristoygennatoy1914 
[επιμ.: Ευαγγελία Ασημακοπούλου (ανακτήθηκε 13012019)]

Θέμα Β - Ερώτημα 1ο [Από Κριτήριο Αξιολόγησης του Ι.Ε.Π.]

Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις αποδίδουν ορθά απόψεις του συγγραφέα 
του κειμένου; (Σωστό ή Λάθος). Να τεκμηριώσεις την απάντησή σου παραθέτο
ντας σχετικά αποσπάσματα από το κείμενο.

i. Οι ηγέτες των εμπλεκόμενων κρατών αμφισβητήθηκαν από τους λαούς τους. 
(Κείμενο Ι) → 2 μονάδες

ii. Ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος προκάλεσε εμφύλιες συρράξεις στα εμπλεκόμενα 
κράτη. (Κείμενο Ι) → 2 μονάδες

iii. Οι ειρηνιστές θεωρούσαν δίκαιη την υπεράσπιση της πατρίδας τους. (Κείμε
νο Ι) → 2 μονάδες

iv. Κάθε λαός είχε την βεβαιότητα ότι αγωνιζόταν για το δίκιο του. (Κείμενο Ι) → 
2 μονάδες

v. Η Γερμανία στρέφεται ενάντια στη Μ. Βρετανία για λόγους φυλετικού μίσους. 
(Κείμενο Ι) → 2 μονάδες
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vi. Η ανακωχή τα Χριστούγεννα του 1914 ήταν ένα προσχεδιασμένο γεγονός. 
(Κείμενο ΙΙ) → 2 μονάδες

vii. Ο τρόπος που αντιμετωπίστηκε το περιστατικό της ανακωχής από τους αξιω
μα τι κούς (Κείμενο ΙΙ) συνάδει με την άποψη που διατυπώνεται στο Κείμενο 
Ι ότι «Οι λαοί είχαν κληρονομήσει τις βεβαιότητές τους από μια μακραίωνη 
ιστορία. Είχαν διδαχτεί ότι το πεπρωμένο τους εξαρτάται από τον αμυντικό 
αγώνα εναντίον του προαιώνιου εχθρού». → 3 μονάδες

Απάντηση

i → Λάθος

Δοθείσα 
φράση

Οι ηγέτες των εμπλεκόμενων κρατών αμφισβητήθηκαν από 
τους λαούς τους. (Κείμενο Ι)

Σχετικό
χωρίο

«Ο πρώτος [Παγκόσμιος Πόλεμος] είναι μια από τις σπάνιες 
δοκιμασίες της ιστορίας που συσπείρωσε τους λαούς γύρω 
από τους ηγέτες τους».

Δικαιολόγηση
απάντησης

Δοθείσα φράση και κειμενικό χωρίο αντιφάσκουν μεταξύ 
τους (αμφισβητήθηκαν ≠ «συσπείρωσε»).

ii → Λάθος

Δοθείσα 
φράση

Ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος προκάλεσε εμφύλιες συρράξεις 
στα εμπλεκόμενα κράτη. (Κείμενο Ι)

Σχετικό
χωρίο

«Η πατριωτική ομοφωνία κυριάρχησε σε κάθε στρατόπεδο».

Δικαιολόγηση
απάντησης

Δοθείσα φράση και κειμενικό χωρίο αντιφάσκουν μεταξύ 
τους (εμφύλιες συρράξεις ≠ «πατριωτική ομοφωνία»).

iii → Σωστό

Δοθείσα 
φράση

Οι ειρηνιστές θεωρούσαν δίκαιη την υπεράσπιση της πατρί
δας τους. (Κείμενο Ι)

Σχετικό
χωρίο

«…δήλωναν ειρηνιστές, επαναστάτες, … αλλά θεωρούσαν 
δίκαιη την υπεράσπιση της χώρας τους».

Δικαιολόγηση
απάντησης

Δοθείσα φράση και κειμενικό χωρίο ταυτίζονται απόλυτα.

Κεφάλαιο 3ο: Πολυεπίπεδη κατανόηση μη λογοτεχνικού κειμένου
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iv → Σωστό

Δοθείσα 
φράση

Κάθε λαός είχε την βεβαιότητα ότι αγωνιζόταν για το δίκιο 
του. (Κείμενο Ι)

Σχετικό
χωρίο

«Οι λαοί είχαν κληρονομήσει τις βεβαιότητές τους από μια 
μακραίωνη ιστορία. Είχαν διδαχτεί ότι το πεπρωμένο τους 
εξαρτάται από τον αμυντικό αγώνα εναντίον ενός προαιώ
νιου εχθρού».

Δικαιολόγηση
απάντησης

Η δοθείσα φράση διαφοροποιείται από το κειμενικό χωρίο, 
αλλά αποδίδει το ίδιο νόημα (αγωνιζόταν για το δίκιο του = 
«το πεπρωμένο τους εξαρτάται από τον αμυντικό αγώνα»).

v → Λάθος

Δοθείσα 
φράση

Η Γερμανία στρέφεται ενάντια στη Μ. Βρετανία για λόγους 
φυλετικού μίσους. (Κείμενο Ι)

Σχετικό
χωρίο

«…της Γερμανίας, η οποία διακηρύσσει το μίσος της για τον 
Άγγλο που την εμποδίζει να μεγαλώσει, να αναπτυχθεί».

Δικαιολόγηση
απάντησης

Η δοθείσα φράση διαφοροποιείται από το κειμενικό χωρίο 
(φυλετικού μίσους ≠ «μίσος της για τον Άγγλο που την εμπο
δίζει να μεγαλώσει»).

vi → Λάθος

Δοθείσα 
φράση

Η ανακωχή τα Χριστούγεννα του 1914 ήταν ένα προσχεδια
σμένο γεγονός. (Κείμενο ΙΙ)

Σχετικό
χωρίο

«…παίζοντας ποδόσφαιρο σε μια αυθόρμητη εκεχειρία που 
έμεινε για πάντα στην παγκόσμια ιστορία».

Δικαιολόγηση
απάντησης

Δοθείσα φράση και κειμενικό χωρίο αντιφάσκουν μεταξύ 
τους (προσχεδιασμένο γεγονός ≠ «αυθόρμητη εκεχειρία»).
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vii → Σωστό

Δοθείσα 
φράση

Ο τρόπος που αντιμετωπίστηκε το περιστατικό της ανακω
χής από τους αξιωματικούς (Κείμενο ΙΙ) συνάδει με την άποψη 
που διατυπώνεται στο Κείμενο Ι ότι «Οι λαοί είχαν κληρονο
μήσει τις βεβαιότητές τους από μια μακραίωνη ιστορία. Είχαν 
διδαχτεί ότι το πεπρωμένο τους εξαρτάται από τον αμυντικό 
αγώνα εναντίον του προαιώνιου εχθρού».

Σχετικό
χωρίο

«Πολλοί αξιωματικοί ανησύχησαν πως η συμπεριφορά των 
στρατιωτών τους θα υπονόμευε το μαχητικό πνεύμα, με 
αποτέλεσμα οι ανώτεροι να δίνουν εντολές για λήψη μέτρων 
ώστε να μην συμβεί ξανά ανάλογο περιστατικό».

Δικαιολόγηση
απάντησης

Η επιλογή των αξιωματικών να δίνουν εντολές, ώστε να μην 
ξανασυμβεί ανακωχή (Κείμενο ΙΙ), συνάδει με την άποψη που 
διατυπώνεται στο Κείμενο Ι, δηλαδή την αδήριτη αναγκαιό
τητα του πολέμου ενάντια στον προαιώνιο εχθρό.

Άσκηση 1η

Ποιες από τις παρακάτω φράσεις αποδίδουν ορθά απόψεις του συγγραφέα 
του κειμένου; (Σωστό ή Λάθος). Να τεκμηριώσετε την απάντησή σας παραθέ
τοντας σχετικά κειμενικά χωρία.

Ο Γ. Μπαμπινιώτης στο ακόλουθο κείμενο:

i. Ρίχνει τον «λίθο του αναθέματος» στο διαδίκτυο και στην ηλεκτρονική επι
κοινωνία.

ii. Δηλώνει απερίφραστα ότι αποδέχεται τη χρήση του διαδικτύου.

iii. Θεωρεί ότι η ενασχόληση με το διαδίκτυο είναι αποκλειστικά χρονοβόρα 
διαδικασία.

iv. Πιστεύει ότι η σχέση του αναγνώστη με το βιβλίο είναι πιο προσωπική συ
γκριτικά με την ηλεκτρονική επικοινωνία.

v. Κρίνει ότι οι νέες τεχνολογίες παρακωλύουν την πνευματική πρόοδο.

Κεφάλαιο 3ο: Πολυεπίπεδη κατανόηση μη λογοτεχνικού κειμένου
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Καλούμαστε να εντοπίσουμε, να συσχετίσουμε, να ερμηνεύσουμε ή και να αξιολο
γήσουμε κειμενικούς δείκτες, στοιχεία του κειμένου (περιεχόμενονόημα, δομή και 
ύφος/γλώσσα), στη μεταξύ τους συνάφεια και στη σχέση τους με το περικείμενο  
(εισαγωγικό σημείωμα, τίτλο, χρόνο έκδοσης κ.λπ.), την επικοινωνιακή περίσταση και 
το συγκείμενο (ιστορικό, κοινωνικό, οικονομικό, πολιτισμικό πλαίσιο) του ή της συγ
γραφέα και του αναγνώστη ή της αναγνώστριας.

Παρά την ευρύτητα και την ποικιλότητα των ερωτημάτων τέτοιου τύπου, θα λέγα
με ότι τα ζητούμενά τους μπορούν να υπαχθούν στους ακόλουθους άξονες:

α Εντοπισμός του θέματος κειμένου, της θέσης του συγγραφέα και της επιχει
ρηματολογίας του.

β Διερεύνηση των προθέσεων και της πειστικότητας κειμένου ή κάποιου ισχυ
ρισμού, όπως αποκαλύπτονται με τις επιλογές στη γλώσσα ή στην οργάνωση 
παραγράφων ή στους τρόπους πειθούς.

γ Διάκριση των τρόπων με τους οποίους φαίνεται το επικοινωνιακό πλαίσιο στη 
μορφή κειμένου (περιεχόμενο, δομή, ύφος).

δ Ανάπτυξη, σχολιασμός ή ανασκευή απόψεωνφράσεων του κειμένου σε πα
ράγραφο με ή χωρίς συγκεκριμένο τρόπο ανάπτυξης.

ε Αναζήτηση της συνάφειας τίτλου με το περιεχόμενο κειμένου και (ανα)δη
μιουργία τίτλου.

στ Αξιοποίηση περικειμένου (π.χ. εισαγωγικό σημείωμα) ή συγκειμένου (π.χ. κοι
νωνικές συνθήκες) για την εξαγωγή συμπερασμάτων σε σχέση με το περιεχό
μενο του κειμένου.

ζ Μετασχηματισμός λεκτικού και σύνταξης για διαμόρφωση διαφορετικού 
ύφους.

η Σύγκριση κειμένων με κριτήριο τις θέσεις ή τον τρόπο πραγμάτευσης ή την 
πειστικότητα ή την αποτελεσματικότητα μετάδοσης μηνύματος.
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Επισήμανση

•	 Εδώ θα προσεγγίσουμε συνδυαστικά ερωτήματα ανοικτού τύπου, σχετικά με 
τους άξονες α, β, γ, δ, ε και στ.

•	 Για εξειδικευμένα ζητούμενα των αξόνων β, γ και δ ως προς τις προθέσεις του 
συγγραφέα που εξυπηρετούνται από την οργάνωση και την πειθώ του λόγου, 
βλέπε αντίστοιχα → Κεφάλαιο 1ο: Στοιχεία παραγράφουκειμένου [Ι. Οργά
νωση παραγράφου. ΙΙ. Οργάνωση κειμένου. ΙΙΙ. Η γλώσσα ως προϋπόθεση του 
ύφους. IV. Αρετές παραγράφουκειμένου] // Κεφάλαιο 2ο: Πειθώ σε επι κοι νω
νια κό πλαίσιο [Ι. Επικοινωνιακό πλαίσιο. ΙΙ. Πειθώ. ΙΙΙ. Είδη κειμένων].

•	 Για ερωτήματα σχετικά με τον άξονα ζ, βλέπε → Κεφάλαιο 1ο: Στοιχεία παρα
γράφουκειμένου. ΙΙΙ. Η γλώσσα ως προϋπόθεση του ύφους.

•	 Για ερωτήματα σχετικά με τον άξονα η, βλέπε → Κεφάλαιο 5ο: Συγκριτική προ
σέγγιση κειμένων.
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IΙ. Απάντηση σε ερωτήματα ανοικτού τύπου

Α. Σχεδιαγραμματική παρουσίαση
πιθανών συνδυαστικών ερωτημάτων

ανοικτού τύπου

Διατύπωση ερωτήματος Συνοπτικές οδηγίες απάντησης

1 Ποιο είναι το βασικό θέμα του 
κειμένου και ποια η θέση του 
συγγραφέα;

Θεματική περίοδος: Δήλωση του βασικού 
θέματος στο οποίο αναφέρεται το κείμενο.

Σχόλια - Λεπτομέρειες: Καταγραφή της θέ
σης του συγγραφέα και συνοπτική παρου
σίαση των στοιχείων/ιδεών με τα οποία την 
αποδεικνύει (επιχειρηματολογία του κυρίου 
μέρους).

2 Ποιος είναι ο πομπός του κει
μένου, ποιοι οι δέκτες, ποια η 
περίσταση, ποιος ο σκοπός 
της επικοινωνίας, ποια μέσα 
επιλέγει ο συγγραφέας;

Εντοπισμός:

•	 του πομπού

•	 των δεκτών·

•	 της επικοινωνιακής συνθήκης·

•	 του σκοπού της επικοινωνίας·

•	 των κειμενικών δεικτών  μέσων που 
υπηρετούν τον σκοπό του συγγραφέα.

3 Ο συγγραφέας εκφράζει την 
άποψη ότι… Πώς τεκμηριώνει 
την άποψή του;

ή

Να εντοπίσετε την άποψη του 
συγγραφέα και τα μέσα με την 
οποία την στηρίζει.

Είτε δοθεί η άποψη, είτε ζητηθεί ο εντοπι
σμός της:

Θεματική περίοδος: Αναδιατύπωση της 
άποψης του συγγραφέα.

Σχόλια - Λεπτομέρειες: Παρουσίαση των 
στοιχείων/ιδεών του συγγραφέα που υπο
στηρίζουν αυτή την άποψη (τεκμηριωμένη 
επιχειρηματολογία).
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Διατύπωση ερωτήματος Συνοπτικές οδηγίες απάντησης

3 ή

Με ποιον τρόπο η πα-
ράγραφος υποστηρίζει 
το κεντρικό θέμα του 
κειμένου και τη βασική 
θέση του συντάκτη του;

Θεματική περίοδος: Δήλωση του κεντρικού θέ
ματος του κειμένου και της βασικής θέσης του 
συντάκτη του.

Σχόλια - Λεπτομέρειες: Παρουσίαση των στοι
χείων/ιδεών που υποστηρίζουν το θέμα του κει
μένου και τη βασική θέση του συγγραφέα στη 
συγκεκριμένη παράγραφο (τεκμηριωμένη επιχει
ρηματολογία).

4 Ο συγγραφέας πα ρου
σιά  ζει την άποψη ότι… 
Να την σχολιάσετε.

Θεματική περίοδος: Αναδιατύπωση της άποψης 
του συγγραφέα και διατύπωση του σχολίου μας 
(προσωπική γνώμη) επ’ αυτής.

Σχόλια - Λεπτομέρειες: Παρουσίαση τεκμηριω
μένης επιχειρηματολογίας που υποστηρίζει το 
σχόλιό μας.

Κατακλείδα: Εξαγωγή σχετικού συμπεράσματος.

5 Να αναπτύξετε τη φρά
ση «…» σε μία παράγρα
φο (χωρίς καθορισμένο 
τρόπο ανάπτυξης).

ή

Τι εννοεί ο συγγραφέας 
με τη φράση «…»; Να 
αναπτύξετε τη σκέψη 
του.

Θεματική περίοδος: Αναδιατύπωση της φράσης 
που παρουσιάζεται στο κείμενο.

Σχόλια - Λεπτομέρειες: Τεκμηρίωση της άποψης 
που εκφράζεται στη δοθείσα φράση.

Κατακλείδα: Εξαγωγή σχετικού συμπεράσματος.

Να αναπτύξετε τη φρά
ση «…» σε μία παράγρα
φο με συγκεκριμένο 
τρόπο ανάπτυξης.

Θεματική περίοδος: Αναδιατύπωση της φράσης 
που παρουσιάζεται στο κείμενο.

Σχόλια - Λεπτομέρειες: Τεκμηρίωση της άποψης 
που εκφράζεται στη δοθείσα φράση, ακολουθώ
ντας τον προκαθορισμένο τρόπο ανάπτυξης πα
ραγράφου.

Κατακλείδα: Εξαγωγή σχετικού συμπεράσματος.
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IΙ. Απάντηση σε ερωτήματα ανοικτού τύπου

Διατύπωση ερωτήματος Συνοπτικές οδηγίες απάντησης

5 Να αναπτύξετε σε μία 
παράγραφο τη φράση 
«…», τοποθετώντας την 
ως θεματική περίοδο.

Θεματική περίοδος: Αυτούσια η δοθείσα φράση.

Σχόλια - Λεπτομέρειες: Τεκμηρίωση της άποψης 
που εκφράζεται στη δοθείσα φράση.

Κατακλείδα: Εξαγωγή σχετικού συμπεράσματος.

6 Να ανασκευάσετε την 
άποψη ότι…

Θεματική περίοδος: Αναίρεση της δοθείσας άπο
ψης με εντοπισμό του αδύνατου σημείου της.

Σχόλια - Λεπτομέρειες: Τεκμηρίωση της δικής μας 
τοποθέτησης που αντιτίθεται στη δοθείσα άποψη.

Κατακλείδα: Εξαγωγή σχετικού συμπεράσματος.

7 Να ερμηνεύσετε την 
επιλογή … του συγγρα
φέα με βάση στοιχεία 
του κειμένου.

Θεματική περίοδος: Δήλωση της αναφερθείσας 
επιλογής του συγγραφέα.

Σχόλια - Λεπτομέρειες: Ερμηνεία αυτής της επι
λογής, διερευνώντας τα «πώς» και τα «γιατί» στο 
κείμενο.

Κατακλείδα: Εξαγωγή σχετικού συμπεράσματος.

Πώς ερμηνεύεται κατά 
τη γνώμη σας αυτή η 
στάση/συμπεριφορά;

Θεματική περίοδος: Διατύπωση χαρακτηρισμού 
για τη στάση που αναφέρεται στο κείμενο ή ανα
διατύπωση υπάρχοντος χαρακτηρισμού.

Σχόλια - Λεπτομέρειες: Ερμηνεία αυτής της στά
σης, με τεκμηριωμένες απόψεις και στοιχεία που 
πιστεύουμε ότι την εξηγούν.

Κατακλείδα: Εξαγωγή σχετικού συμπεράσματος

8 Να δείξετε τη νοημα-
τική σχέση που έχει ο 
τίτλος με το υπόλοιπο 
κείμενο.

Θεματική περίοδος: Αποτύπωση του νοήματος 
του τίτλου.

Σχόλια - Λεπτομέρειες: Διερεύνηση των ιδεών 
του κειμένου που αναπτύσσουν τεκμηριωμένα 
τον τίτλο.

Κατακλείδα: Εξαγωγή συμπεράσματος για τη συ
νάφεια του τίτλου με το περιεχόμενο του κειμένου 
και την απόδοση του κεντρικού νοηματικού του 
άξονα.
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Κεφάλαιο 3ο: Πολυεπίπεδη κατανόηση μη λογοτεχνικού κειμένου

Διατύπωση ερωτήματος Συνοπτικές οδηγίες απάντησης

8 Πόσο αποτελεσματικός 
θεωρείτε ότι είναι ο τίτ-
λος του κειμένου;

Θεματική περίοδος: Διατύπωση κρίσεων ως 
προς το εάν και σε ποιο βαθμό ο τίτλος επιτυγχά
νει την επικοινωνιακή πρόθεση του συγγραφέα.

Σχόλια - Λεπτομέρειες: Τεκμηρίωση των από
ψεών μας με βάση τα γνωρίσματα του τίτλου και 
τα στοιχεία του κειμένου.

Κατακλείδα: Εξαγωγή συμπεράσματος για την 
αποτελεσματικότητα του τίτλου.

Να δημιουργήσετε νέο 
τίτλο, ώστε να δηλώνε
ται…

Προεργασία:

•	 Εντοπισμός νοηματικού κέντρου του κειμένου 
και καταγραφή σημειώσεων.

•	 Λακωνική σύνθεση σημειώσεων με αφαίρεση 
περιττών αναφορών.

•	 Επιλογή τρόπου διατύπωσης, ύφους και εκφρα
στικών μέσων για τον τίτλο, ανάλογα με τον επι
κοινωνιακό μας σκοπό.

9 Λαμβάνοντας υπόψη το 
εισαγωγικό σημείωμα 
να καταγράψετε από το 
κείμενο συμπεράσματα 
για κοινωνικό ζήτημα.

Θεματική περίοδος: Αξιοποίηση στοιχείων του 
εισαγωγικού σημειώματος για το κοινωνικό πλαί
σιο κειμένου που σχετίζονται με σκέψεις του συγ
γραφέα.

Σχόλια - Λεπτομέρειες: Καταγραφή ιδεών/συμπε
ρασμάτων του συγγραφέα για κοινωνικό ζήτημα.

10 Να εντοπίσετε τη νοη-
ματική σύνδεση ανά
μεσα στο περιεχόμενο 
του γραπτού κειμένου 
και στον τίτλο, το εισα-
γωγικό σημείωμα και τα 
οπτικά μέσα που το συ
νοδεύουν.

Θεματική περίοδος: Συνοπτική απόδοση του νο
ήματος του κειμένου.

Σχόλια - Λεπτομέρειες: Επισήμανση στοιχείων 
του τίτλου, του εισαγωγικού σημειώματος και των 
οπτικών μέσων που σχετίζονται με το θέμα του 
κειμένου.

Κατακλείδα: Εξαγωγή συμπεράσματος για τη νο
ηματική σύνδεση των προαναφερθέντων με το 
κείμενο.
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ΙΙΙ. Μορφές περιληπτικής απόδοσης

Α. Συνοπτική απόδοση του περιεχομένου αποσπάσματος

Από το σύνολο ενός κειμένου αναφοράς μάς ζητείται να αποδώσουμε συνοπτικά το 
περιεχόμενο αποσπάσματός του (ορισμένων παραγράφων). Καλούμαστε δηλαδή να 
πυκνώσουμε όσα ανέφερε ο συγγραφέας συνήθως σε μία νοηματική ενότητα του 
κειμένου του, όπως ακριβώς θα ενεργήσουμε και στην περίπτωση που επιχειρήσουμε 
να συνοψίσουμε ολόκληρο το κείμενο. Άλλωστε, κατά την επεξεργασία του αποσπά-
σματος λειτουργεί ευεργετικά η κατανόηση της ολότητας του κειμένου.

Θα αναφερθούμε ξεχωριστά στην προετοιμασία και τη συγγραφή περιληπτικής 
παραγράφου που αφορά απόσπασμα αποδεικτικού και στοχαστικού ή αφηγηματικού 
κειμένου, λόγω των ιδιαιτεροτήτων τους.

1. Συνοπτική απόδοση αποσπάσματος αποδεικτικού κειμένου

Ως επί το πλείστον ένα αποδεικτικό κείμενο χαρακτηρίζεται από τριμερή δομή και 
λογική οργάνωση των ιδεών. Τα χαρακτηριστικά αυτά προσφέρουν μια σχετική 
ασφάλεια στην προσέγγιση των νοημάτων του. Κατά συνέπεια, για την περιληπτική 
του απόδοση χρειάζεται να εντοπίσουμε τα δομικά του μέρη, να επικεντρωθούμε στο 
καθορισμένο απόσπασμα και να ακολουθήσουμε τη συλλογιστική πορεία του συγ-
γραφέα.

α. Προετοιμασία για τη συνοπτική απόδοση

Για να συγ-γράψουμε την περιληπτική παράγραφο, είναι απαραίτητο να επεξεργα-
στούμε το «υλικό» μας και να το οργανώσουμε με τρόπο κατάλληλο για το συγκεκρι-
μένο κείμενο, απόσπασμα του οποίου καλούμαστε να συνοψίσουμε. Αναλυτικότερα:

i. Επεξεργασία στο σύνολο του αποσπάσματος

Προκειμένου να αντιληφθούμε το σύνολο του αποσπάσματος και να θέσουμε τις βά-
σεις για την περιληπτική απόδοση του περιεχομένου του, πραγματοποιούμε τα ακό-
λουθα βήματα:



291

IΙI. Μορφές περιληπτικής απόδοσης

Βήμα 1ο → Κατανοούμε το απόσπασμα

•	 Διαβάζουμε προσεκτικά το σύνολο του κειμένου και εστιάζουμε την ανάγνωσή μας 
στο απόσπασμα, ώστε να αντιληφθούμε το νόημά του.

•	 Εξομαλύνουμε λεκτικά και νοηματικά το κειμενικό απόσπασμα, δηλαδή προσπα-
θούμε να ερμηνεύσουμε άγνωστες λέξεις και να κατανοήσουμε τα σύνθετα νοήμα-
τά του.

Βήμα 2ο → Εντοπίζουμε τη δομή του αποσπάσματος

•	 Σημειώνουμε –εάν υπάρχουν– τις νοηματικές ενότητες του αποσπάσματος (π.χ. εκ-
φάνσεις φαινομένου, συνέπειες, προτάσεις-λύσεις) ή αναγνωρίζουμε τα επιμέρους 
τμήματα της μοναδικής νοηματικής ενότητας (π.χ. συνέπειες στο κοινωνικό σύνολο 
και στο φυσικό περιβάλλον).

•	 Καταγράφουμε τις διαρθρωτικές-συνδετικές λέξεις των παραγράφων, ώστε να επι-
βεβαιώσουμε τις νοηματικές σχέσεις τους και τη συλλογιστική πορεία που ακολου-
θείται.

Βήμα 3ο → Εντοπίζουμε την κεντρική ιδέα του αποσπάσματος

•	 Αναγνωρίζουμε το θέμα του αποσπάσματος.

•	 Προσέχουμε αν θίγεται ένα θέμα ή περισσότερα, ώστε να τα συμπεριλάβουμε στην 
κεντρική ιδέα, την οποία θα χρησιμοποιήσουμε στη θεματική περίοδο της περιλη-
πτικής παραγράφου.

ii. Επεξεργασία ανά παράγραφο του αποσπάσματος

Προκειμένου να επεξεργαστούμε ξεχωριστά καθεμία παράγραφο του κειμενικού 
αποσπάσματος και να αποφύγουμε παρανοήσεις, πραγματοποιούμε τα ακόλουθα βή-
ματα:

Βήμα 1ο → Επιλέγουμε τις σημαντικές πληροφορίες κάθε παραγράφου

Διακρίνουμε τις κύριες ιδέες κάθε παραγράφου από τις δευτερεύουσες [απορρίπτου-
με ασήμαντες πληροφορίες (δευτερεύοντα νοήματα, επεξηγήσεις, ειδικές λεπτομέ-
ρειες κ.ά.)] και υπογραμμίζουμε λέξεις ή φράσεις - κλειδιά που αποτυπώνουν το βασι-
κό νόημα.

Βήμα 2ο → Συνθέτουμε εκτενή πλαγιότιτλο κάθε παραγράφου

Αναδιατυπώνουμε τις σημαντικές πληροφορίες της παραγράφου δημιουργώντας 
έναν πλαγιότιτλο μεστό νοήματος. Ο πλαγιότιτλός μας θα είναι εύστοχος, εάν τον διέ-
πουν τα ακόλουθα:
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Κεφάλαιο 4ο: Περιληπτική απόδοση κειμενικού αποσπάσματος ή απόψεων

Κριτήρια Χαρακτηριστικά

Περιεχόμενο

Περικλείει το θέμα της παραγράφου, γι’ αυτό:

•	 Ανασυνθέτει τις κύριες και τις βασικές συμπληρωματικές πλη-
ροφορίες.

•	 Αποφεύγει τις δευτερεύουσες ιδέες, τις επεξηγήσεις, τα εκ-
φραστικά-καλολογικά στοιχεία, τα τεκμήρια (παραδείγματα, 
αριθμούς κ.τ.λ.).

Τρόπος 
διατύπωσης

Διατυπώνει με ελλειπτικό τρόπο το νόημα της παραγράφου, γι’ 
αυτό:

•	 Αξιοποιεί τεχνικές πύκνωσης του λόγου, για την εξοικονόμη-
ση λέξεων (ονοματικά σύνολα και φράσεις γενικευτικές, π.χ. 
«ελευθερίες», αντί καταγραφή των μορφών ελευθερίας).

•	 Επιλέγει συνώνυμα ή συναφείς εκφράσεις και αποφεύγει, αυ-
τούσιες εκφράσεις της κειμενικής παραγράφου.

•	 Μετατρέπει τον ευθύ λόγο και τον διάλογο σε περιληπτικό 
πλάγιο λόγο.

Οπτική γωνία Διατηρεί την οπτική γωνία τού συντάκτη της παραγράφου.

Ύφος
Έχει το σοβαρό και τυπικό ύφος του αναγνώστη που δηλώνει 
λακωνικά το συμπέρασμα της ανάγνωσής του.

Έκταση
Περιορίζεται σε μία περίοδο λόγου που αποφεύγει τους πλατει-
ασμούς, αλλά κατ’ αναλογία αποδίδει τη μικρή ή μεγάλη έκτα-
ση της παραγράφου.

β. Συγ-γραφή και έλεγχος της περιληπτικής παραγράφου

Δημιουργούμε μία περιληπτική παράγραφο στο προκαθορισμένο όριο λέξεων, η 
οποία αποδίδει λακωνικά το περιεχόμενο του κειμενικού αποσπάσματος, λαμβάνει 
υπόψη τα δομικά του στοιχεία και βασίζεται στους πλαγιότιτλους, τους οποίους δη-
μιουρ γή σα με. Η παράγραφός μας θα είναι επιτυχημένη, εάν την διέπουν τα ακόλουθα:
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IΙI. Μορφές περιληπτικής απόδοσης

Κριτήρια Χαρακτηριστικά

Γλώσσα

•	 Γράφεται σε γ΄ πρόσωπο.

•	 Χρησιμοποιεί σε όλο το εύρος της ενεργητική ή παθητική σύ-
νταξη.

•	 Αξιοποιεί κατάλληλα ρήματα που καταδεικνύουν ότι οι ιδέες 
ανήκουν στον συγγραφέα του κειμένου και αποδίδουν την οπτι-
κή του.

•	 Παρουσιάζει εύληπτο λόγο, ορθά και φυσικά διατυπωμένο με 
κατάλληλη φρασεολογία που αποφεύγει αυτούσιες κειμενικές 
λέξεις - εκφράσεις.

Οργάνωση

•	 Έχει τριμερή δομή (θεματική περίοδος, σχόλια - λεπτομέρειες, 
κατακλείδα).

•	 Διέπεται από ενότητα και συνεκτικότητα (νοηματική σύνδεση 
περιόδων).

•	 Αξιοποιεί διαρθρωτικές λέξεις - φράσεις για την επίτευξη της συ-
νοχής (λεκτική σύνδεση) περιόδων.

Περιεχόμενο

•	 Καταγράφει το θέμα του αποσπάσματος και κάνει λιτή αναφορά 
στον συγγραφέα του.

•	 Συγχωνεύει το νόημα μιας παραγράφου με αυτό της προηγού-
μενης ή επόμενης, όταν συναποτελούν μία ενότητα.

•	 Αποσιωπά το νόημα μιας παραγράφου που επαναλαμβάνει  ιδέες 
άλλης παραγράφου ή δεν προσδίδει σημαντική πληροφορία.

Για την οργάνωση και τη διατύπωση της περιληπτικής παραγράφου που αφορά από-
σπασμα αποδεικτικού κειμένου, είναι αναγκαίο να αξιοποιήσουμε τα ακόλουθα:

i. Ενδεικτικό σχεδιάγραμμα

Ελέγχουμε καλύτερα την κατασκευή της περιληπτικής μας παραγράφου, που αφορά 
π.χ. τέσσερις παραγράφους κειμένου, εφόσον γνωρίζουμε εκ των προτέρων τι πρέπει 
να περιέχουν τα δομικά της μέρη:
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Κεφάλαιο 4ο: Περιληπτική απόδοση κειμενικού αποσπάσματος ή απόψεων

Δομικά μέρη Περιεχόμενο

Θεματική 
περίοδος

•	 Με παθητική σύνταξη: Το απόσπασμα πραγματεύεται το/ τη… 
(αναφέρεται στο/ στη…) + κεντρική ιδέα αποσπάσματος.

•	 Με ενεργητική σύνταξη: Στο απόσπασμα ο… (π.χ. συγ γρα
φέας, αρθρογράφος) εστιάζει… (π.χ. στα αίτια του φαινομένου), 
διερευνά… (π.χ. τις συνέπειες του φαινομένου).

Σχόλια - 
Λεπτομέρειες

•	 Αρχικά, (Με αφόρμηση το…) + ρήμα ενεργητικής ή παθητικής 
φωνής (ανάλογα με την αρχική μας επιλογή στη θεματική πε-
ρίοδο) + εκτενή πλαγιότιτλο 1ης παραγράφου.

•	 Ξεκινάμε την επόμενη περίοδο απευθείας με ρήμα ή ονομα-
τικό σύνολο + εκτενή πλαγιότιτλο 2ης παραγράφου.

•	 Προχωρούμε σε άλλη περίοδο και, σε περίπτωση που εισά-
γουμε ομοειδείς έννοιες με τα προαναφερθέντα, γράφουμε: 
Επιπρόσθετα, επίσης, εξάλλου, ταυτόχρονα + ρήμα + εκτενή 
πλαγιότιτλο 3ης παραγράφου.

•	 Εάν εισάγουμε αντίθετη έννοια ως προς τα προηγούμενα, 
γράφουμε: Ωστόσο, όμως, αντίθετα, παρ’ όλ’ αυτά κ.τ.λ.

Κατακλείδα
Καταλήγοντας, κλείνοντας / τέλος, τελικά, συμπερασματικά κ.ά.) + 
ρήμα + πλαγιότιτλο τελευταίας παραγράφου.

Επισήμανση για τη συνεκτικότητα και τη συνοχή

Προφανώς οι διαρθρωτικές λέξεις είναι αναγκαίες, αλλά δεν καλύπτουν την απουσία 
συνεκτικότητας στις αναφορές μας. Δεν παραθέτουμε απλώς πληροφορίες, αλλά πα-
ρουσιάζουμε τη νοηματική τους σύνδεση σύμφωνα με τη συλλογιστική πορεία του 
συγγραφέα.

ii. Συνήθη ρήματα στον συνοπτικό λόγο

Μπορούμε να αξιοποιήσουμε ρήματα που εισάγουν πλάγιο λόγο, ανάλογα με την επι-
λογή ενεργητικής ή παθητικής σύνταξης:
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•	 Στην ενεργητική σύνταξη → Ο συγγραφέας, ο αρθρογράφος, ο δοκιμιογράφος…

Με τοποθέτηση Με αποστασιοποίηση

σχολιάζει, διακρίνει, επιχειρηματολογεί, τονίζει, 
διατυπώνει την άποψη ότι…, διαπιστώνει, εκτι
μά, θεωρεί, προτείνει, εκφράζει την ευχή του, 
υπογραμμίζει, επιμένει, υπαινίσσεται, υπο δει
κνύει, αντιδιαστέλλει, αντιπαραβάλλει, αντιπα
ραθέτει, διαφωνεί, απορρίπτει, κατηγορεί, κατα
δικάζει, λοιδορεί, συμφωνεί, συμπεραίνει…

αναφέρει, εξηγεί, επεξηγεί, διευκρι
νίζει, μνημονεύει, αναλύει, αποσα
φηνίζει, παρουσιάζει, προβάλλει, 
επιβεβαιώνει, συνοψίζει, συμπλη
ρώνει, προσθέτει, σημειώνει, περι
γράφει, αφηγείται, πραγματεύεται, 
απαριθμεί…

•	 Στην παθητική σύνταξη → Στο απόσπασμα…

Με τοποθέτηση Με αποστασιοποίηση

επισημαίνεται, τονίζεται, καταδικάζεται, κατακρί
νεται, στηλιτεύεται, αποδοκιμάζεται, αντιπαρατί
θεται/νται, αντιδιαστέλλονται, αντιπαραβάλλο
νται, απορρίπτεται, προσυπογράφεται…

διαπιστώνεται, διακριβώνεται, επι
βεβαιώνεται, καταγράφεται/ονται, 
σημειώνονται, παρατίθενται, περι
γράφονται, αναλύονται…

iii. Φρασεολογία με βάση το επικοινωνιακό πλαίσιο του αποσπάσματος

Καθώς υπάρχουν διαφοροποιήσεις στα είδη αποδεικτικών κειμένων ως προς το περιε-
χόμενο και το λεξιλόγιο, επιλέγουμε για την περιληπτική απόδοση του καθορισμένου 
αποσπάσματος, κατάλληλη φρασεολογία που συνάδει με το επικοινωνιακό πλαίσιο. 
Αναλυτικότερα:

Είδος κειμένου Ενδεικτική φρασεολογία

Ομιλία - Εισήγηση

Θεματική περίοδος: Ομιλητής - κοινό - περίσταση -σκοπός 
επικοινωνίας → Ο Οδυσσέας Ελύτης σε απόσπασμα της ομιλίας 
του στη Σουηδική Ακαδημία αναφέρεται…

Σχόλια - Λεπτομέρειες: Εξαίρει τη συμβολή τού… αμφισβητεί 
τη… Θεωρεί ότι… Κάνει λόγο για…

Κατακλείδα: Κλείνοντας, συνοψίζει… ανακεφαλαιώνει…
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Είδος κειμένου Ενδεικτική φρασεολογία

Συζήτηση

Θεματική περίοδος: Ομιλητής - συμμετέχοντες - θέμα → Σε 
συζήτηση στρογγυλής τραπέζης που διεξήχθη στο σχολείο, ο μα
θητής Α. Κ. ανέλαβε να παρουσιάσει…

Σχόλια - Λεπτομέρειες: Εξέφρασε προβληματισμούς… Συνόψι
σε προβλήματα… Απηύθυνε τα αιτήματα των…

Κατακλείδα: Κλείνοντας, ανακεφαλαίωσε… υπενθύμισε…

Επιστολή 
με στόχο 

την πληροφόρηση 

και την πειθώ

Θεματική περίοδος: Συντάκτης/αποστολέας - παραλήπτης -  
σκοπός επικοινωνίας → Ο μαθητής Γ.Α. στο απόσπασμα της επι
στολής του προς την Υπουργό Παιδείας καταγράφει δυσλειτουρ
γίες του θεσμού της Εκπαίδευσης…

Σχόλια - Λεπτομέρειες: Παρουσιάζει αιτήματα της μαθητικής 
κοινότητας… Περιγράφει τις ελλείψεις… Απευθύνει έκκληση… 
Ζητά τη συνδρομή της Πολιτείας…

Κατακλείδα: Κλείνοντας, συνοψίζει… ανακεφαλαιώνει…

Πιθανό ερώτημα

Να παρουσιάσετε συνοπτικά, σε 70-80 λέξεις, το περιεχόμενο των παραγράφων 
2 έως 5 του κειμένου.

Κείμενο

[1η§] Η επικοινωνιακή ικανότητα αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την επι-
τυχή διεξαγωγή της επικοινωνίας. Η ικανότητα αυτή συνδέεται με κοινωνικά και 
πολιτισμικά στοιχεία, που απαιτείται να έχουν οι χρήστες μιας γλώσσας, όπως 
είναι, για παράδειγμα, η γνώση του πότε θα πρέπει να σωπαίνουν ή τα θέματα για 
τα οποία μπορούν να συζητούν κάτω από συγκεκριμένες περιστάσεις.

[2η§] Γι’ αυτούς τους λόγους οι διαφορές των δύο φύλων στη χρήση της γλώσ-
σας, και κυρίως στις επικοινωνιακές στρατηγικές, έχουν μελετηθεί συστηματικά. 

Εφαρμογή:  Συνοπτική απόδοση του περιεχομένου 
αποσπάσματος ενός αποδεικτικού κειμένου
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Με βάση αυτές τις μελέτες έχει διαπιστωθεί ότι οι διαφορές αυτές αφενός παρε-
μποδίζουν την αποτελεσματική επικοινωνία ανάμεσα στα δύο φύλα και αφετέ-
ρου συντελούν στον κοινωνικό αποκλεισμό των γυναικών.

[3η§] Χαρακτηριστικά, η χρήση υποστηρικτικών εκφράσεων από τις γυναί-
κες, όπως οι φράσεις «ναι», «μάλιστα» και άλλες, παρερμηνεύεται συχνά ως συμ-
φωνία με τα λεγόμενα του συνομιλητή, ενώ η έλλειψη αυτών από τον λόγο των 
αντρών εκλαμβάνεται ως έλλειψη προσοχής απέναντι στις συνομιλήτριές τους. 
Η συχνή χρήση ερωτήσεων και αιτήσεων από τις γυναίκες ερμηνεύεται από τους 
συνομιλητές τους μόνο ως επιθυμία για περισσότερες πληροφορίες, ενώ στόχος 
των γυναικών μπορεί να είναι η εγκαθίδρυση ενός δίαυλου επικοινωνίας.

[4η§] Επίσης, οι γυναίκες συχνά μιλούν ταυτόχρονα με τον συνομιλητή τους, 
για να δείξουν τη συμμετοχή και το ενδιαφέρον τους για το θέμα της συζήτησης, 
στοιχείο που οι άντρες το θεωρούν διακοπή και αγένεια. Η μετάβαση από ένα 
θέμα συζήτησης προς ένα άλλο γίνεται από τις γυναίκες βαθμιαία και βάσει των 
προηγούμενων λεγομένων των συνομιλητριών τους, αφού έχει προηγηθεί αρ-
κετός χρόνος συζήτησης για το κάθε θέμα. Οι άντρες, από την άλλη μεριά, δεν 
αφιερώνουν παρά λίγο χρόνο στο κάθε θέμα και αλλάζουν θέματα γρήγορα, με 
συνέπεια οι συνομιλήτριές τους να νιώθουν ότι δεν ενδιαφέρονται αρκετά.

[5η§] Οι γυναίκες, παράλληλα, συζητούν ανοιχτά προσωπικές τους εμπειρίες 
και θέματα με σκοπό να τις μοιραστούν και να αποσπάσουν κάποια διαβεβαίωση 
ή παρηγοριά, σε αντίθεση με τους άντρες, οι οποίοι συχνά θεωρούν τις προσω-
πικές συζητήσεις επικίνδυνες ή περιττές. Έτσι, όταν συμμετέχουν σε αυτές, ανα-
λαμβάνουν συμβουλευτικό κυρίως ρόλο. Τέλος, ως ακροάτριες σε μια συνομιλία 
υιοθετούν ενεργό ρόλο με το να ενθαρρύνουν τους άλλους συνομιλητές και συ-
νομιλήτριές τους να παίρνουν μέρος στη συζήτηση και με το να έχουν διαρκή 
οπτική επαφή με το άτομο που κάθε φορά έχει τον λόγο.

[6η§] Τα παραπάνω χαρακτηριστικά διαμορφώνουν μια αντίληψη ότι ο γυ-
ναικείος λόγος είναι ανίσχυρος, γιατί είναι περισσότερο έμμεσος σε σχέση με τον 
αντρικό. Αυτός, όμως, ο «ανίσχυρος» γυναικείος λόγος παρέχει τις δυνατότητες 
επικοινωνίας στους συνομιλητές και τις συνομιλήτριες των γυναικών χωρίς να 
επιβάλλει τους δικούς του προκαθορισμένους κανόνες επικοινωνίας. Ο χαρακτη-
ρισμός, λοιπόν, «ανίσχυρος» δεν έχει υπόσταση, αφού η επιτυχής επικοινωνία 
πραγματοποιείται μέσα από μια ισορροπημένη διαδικασία χρήσης ερωτήσεων, 
καταφάσεων, αλλά και αναμονής για τη λήψη του λόγου από τους συνομιλητές 
ή συνομιλήτριες.
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[7η§] Οι διαφορές αυτές έχουν ερμηνευτεί, μέσα από διάφορες οπτικές, κυ-
ρίως με βάση τη διαφορετική κοινωνικοποίηση των δύο φύλων σε ρόλους και 
συμπεριφορές, και εντάσσονται σε ένα ευρύτερο κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο ανι-
σοτήτων. Η κατανόηση των διαφορών αυτών είναι απαραίτητη για την καλύτερη 
διαπραγμάτευση των διαπροσωπικών μας σχέσεων, αλλά και για τη δικαιότερη 
κατανομή της κοινωνικής και πολιτικής ισχύος στα δύο φύλα.

Ρ. Τσοκαλίδου, Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, 25-09-2014 (διασκευή)

α. Προετοιμασία για τη συνοπτική απόδοση

i. Επεξεργασία στο σύνολο του αποσπάσματος

Βήμα 1ο → Κατανόηση

•	 Η συγγραφέας, βασιζόμενη σε συστηματικές μελέτες, παρουσιάζει τον διαφο-
ρετικό τρόπο επικοινωνίας των δύο φύλων και τις συνέπειες (αναποτελεσματι-
κή επικοινωνία – αποδυνάμωση του κοινωνικού ρόλου της γυναίκας).

•	 Καταγράφει αντιθετικά τα χαρακτηριστικά των δύο φύλων ως προς τη χρήση 
της γλώσσας και τις επικοινωνιακές στρατηγικές.

Βήμα 2ο → Εντοπισμός δομής

•	 2η§ → Η γενική διαπίστωση των μελετών για τις συνέπειες του διαφορετικού 
τρόπου επικοινωνίας των δύο φύλων.

•	 2η§ - 3η - 4η - 5η → Τα αντίθετα χαρακτηριστικά επικοινωνίας των δύο φύλων.

•	 Διαρθρωτικές λέξεις: «Επίσης» 4η §, «παράλληλα» 5η § → προσθήκη.

Βήμα 3ο → Εντοπισμός κεντρικής ιδέας

•	 «Οι διαφορές των δύο φύλων στη χρήση της γλώσσας και κυρίως στις επικοι-
νωνιακές στρατηγικές».

ii. Επεξεργασία ανά παράγραφο του αποσπάσματος

Βήμα 1ο → Αναγνωρίζουμε τις κύριες ιδέες με λέξεις ή φράσεις κλειδιά

2η §

«οι διαφορές των δύο φύλων στη χρήση της γλώσσας, και κυρίως στις 
επικοινωνιακές στρατηγικές, έχουν μελετηθεί συστηματικά» // «αφενός 
παρεμποδίζουν την αποτελεσματική επικοινωνία ανάμεσα στα δύο φύλα 
και αφετέρου συντελούν στον κοινωνικό αποκλεισμό των γυναικών».

Κεφάλαιο 4ο: Περιληπτική απόδοση κειμενικού αποσπάσματος ή απόψεων
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3η §
«η χρήση υποστηρικτικών εκφράσεων από τις γυναίκες» // «παρερμη-
νεύεται» // «η έλλειψη αυτών από τον λόγο των αντρών» // «συχνή χρή-
ση ερωτήσεων και αιτήσεων».

4η §
«οι γυναίκες συχνά μιλούν ταυτόχρονα με τον συνομιλητή τους» // «Η 
μετάβαση από ένα θέμα συζήτησης προς ένα άλλο γίνεται από τις γυναί-
κες βαθμιαία» // «Οι άντρες […] αλλάζουν θέματα γρήγορα».

5η §

«Οι γυναίκες, παράλληλα, συζητούν ανοιχτά προσωπικές τους εμπει ρίες 
[…] σε αντίθεση με τους άντρες» // «ως ακροάτριες σε μια συνομιλία υιο-
θε τούν ενεργό ρόλο με το να ενθαρρύνουν […] με το να έχουν διαρκή 
οπτική επαφή».

Βήμα 2ο → Συνθέτουμε εκτενή πλαγιότιτλο κάθε παραγράφου

Πλαγιότιτλοι παραγράφων

2η §
Τεκμηριώνεται ότι ο διαφορετικός τρόπος έκφρασης της γυναίκας και 
του άντρα οδηγεί σε αναποτελεσματική επικοινωνία και στην υποβάθ-
μιση της γυναίκας.

3η §
Τα δύο φύλα αντιλαμβάνονται διαφορετικά τη συγκατάνευση, τα ερω-
τήματα και τα αιτήματα.

4η §
Τα δύο φύλα αντιλαμβάνονται διαφορετικά την ταυτόχρονη ομιλία και 
τον ρυθμό εναλλαγής θεμάτων.

5η §
Αντίθετα με έναν άντρα, η γυναίκα συνήθως επικοινωνεί τα προσωπικά 
της ως συμβουλάτορας και κινητοποιεί τον διάλογο.

β. Συγ-γραφή περιληπτικής παραγράφου

Με ενεργητική σύνταξη

Η συγγραφέας παρουσιάζει τον απόηχο των αντιθετικών επικοινωνιακών χαρα-
κτηριστικών του άντρα και της γυναίκας. Αναφέρει τεκμηριωμένα ότι ο διαφορε-
τικός τρόπος έκφρασής τους οδηγεί σε αναποτελεσματική επικοινωνία και στην 
υποβάθμιση της γυναίκας. Ειδικότερα, σημειώνει ότι αντιλαμβάνονται διαφορε-
τικά τη συγκατάνευση, τα ερωτήματα, τα αιτήματα, την ταυτόχρονη ομιλία και 
τον ρυθμό εναλλαγής θεμάτων. Καταγράφει ακόμη ότι, αντίθετα με έναν άντρα,
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η γυναίκα συνήθως επικοινωνεί τα προσωπικά της ως συμβουλάτορας και κινη-
τοποιεί τον διάλογο.

Με παθητική σύνταξη

Στο απόσπασμα παρουσιάζεται ο απόηχος των αντιθετικών επικοινωνιακών χα-
ρακτηριστικών του άντρα και της γυναίκας. Αναφέρεται τεκμηριωμένα ότι ο δια-
φορετικός τρόπος έκφρασής τους οδηγεί σε αναποτελεσματική επικοινωνία και 
στην υποβάθμιση της γυναίκας. Ειδικότερα, σημειώνεται ότι αντιλαμβάνονται 
διαφορετικά τη συγκατάνευση, τα ερωτήματα και τα αιτήματα, την ταυτόχρονη 
ομιλία και τον ρυθμό εναλλαγής θεμάτων. Καταγράφεται ακόμη ότι, αντίθετα με 
έναν άντρα, η γυναίκα συνήθως επικοινωνεί τα προσωπικά της ως συμβουλάτο-
ρας και κινητοποιεί τον διάλογο.

2. Συνοπτική απόδοση αποσπάσματος  
στοχαστικού ή αφηγηματικού κειμένου

Τα στοχαστικά και τα αφηγηματικά κείμενα εμφανίζουν διαφορές σε σχέση με τα απο-
δεικτικά. Γι’ αυτό χρειάζεται να λάβουμε υπόψη τις ιδιαιτερότητές τους, όταν προσεγ-
γίσουμε το σχετικό απόσπασμα που μας έχει δοθεί να συνοψίσουμε.

α. Προετοιμασία για τη συνοπτική απόδοση

Προκειμένου να συγ-γράψουμε την περιληπτική παράγραφο, είναι απαραίτητο να 
επεξεργαστούμε το «υλικό» μας και να το οργανώσουμε με τρόπο κατάλληλο για τα 
χαρακτηριστικά αποσπάσματος ενός στοχαστικού ή αφηγηματικού κειμένου. Αναλυ-
τικότερα:

Πεδίο Χαρακτηριστικά Επεξεργασία

Γλώσσα

•	 Χαρακτηρίζεται από ποιη-
τικότητα και συγκινησιακή 
φόρτιση.

•	 Παρατηρείται εκφραστική 
ποικιλία (π.χ. σχήματα λόγου, 
μεταφορές, εικόνες).

•	 Εξομαλύνουμε νοηματικά και 
γλωσσικά το κειμενικό απόσπα-
σμα.

•	 Ερμηνεύουμε τη γλωσσική ποι-
κιλία και βρίσκουμε τα νοήματα 
πίσω από τη συνυποδήλωση.



Ι. Εισαγωγή στη σύγκριση κειμένων

Α. Σύγκριση μονοτροπικών γλωσσικών κειμένων

Β. Σύγκριση μονοτροπικού γλωσσικού κειμένου με πολυτροπικό

Γ. Ανάπτυξη παραγράφου για τη συγκριτική προσέγγιση κειμένων

ΙΙ. Μορφές σύγκρισης κειμένων

Α. Σύγκριση ως προς τις θέσεις

Β. Σύγκριση ως προς τον τρόπο πραγμάτευσης του θέματος

Γ. Σύγκριση ως προς την αποτελεσματικότητα μετάδοσης  
του μηνύματος

Κεφάλαιο 5ο

Συγκριτική προσέγγιση κειμένων
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ΙΙ. Μορφές σύγκρισης κειμένων

Α. Σύγκριση ως προς τις θέσεις

Καλούμαστε να συγκρίνουμε δύο (ή περισσότερα) κείμενα	 ίδιας ή διαφορετικής 
εποχής, για να διαπιστώσουμε ομοιότητες και διαφορές ως προς τις θέσεις/ιδέες. Ειδι
κότερα, ενδέχεται να μας ζητηθεί να εντοπίσουμε αντιφάσεις ανάμεσα σε δύο κείμε
να, που περιγράφουν συγκεκριμένες στάσεις ή συμπεριφορές σε σχέση με καθεστη
κυίες νοοτροπίες και διαδεδομένες αντιλήψεις, αλλά και να εξετάσουμε ποιο εκ των 
κειμένων δίνει έμφαση σε αρνητικές ή θετικές πτυχές κάποιου φαινομένου. Προφα
νώς, το ένα κείμενο μπορεί να συμφωνεί με το άλλο ή να αλληλοσυμπληρώνονται, να 
παρέχουν διαφορετικές οπτικές γωνίες ή να αντιτίθενται πλήρως.

Ερώτημα

Να συγκρίνετε τα Κείμενα Ι και ΙΙ ως προς τις θέσεις που διατυπώνονται από τους 
συντάκτες τους για τις συνέπειες της τεχνολογικής εξέλιξης στο μέλλον.

Κείμενο	Ι

Οι επιστήμονες που ιχνηλατούν το μέλλον ομοφωνούν ότι η τέταρτη τεχνολο
γική επανάσταση θα αυξήσει θεαματικά τον πλούτο στη Γη. Η βαριά και ανθυ
γιεινή εργασία θα καταργηθεί. Η γενετική θα εκτινάξει την παραγωγικότητα σε 
τροφή. Δισεκατομμύρια άνθρωποι θα περάσουν από την αγωνία της επιβίωσης 
στην ευδαιμονία της υλικής αφθονίας. Εκτός και αν τα οφέλη της τα καρπώνεται 
μια ελάχιστη κάστα υπερπρονομιούχων, σπρώχνοντας όλους τους υπόλοιπους 
στο περιθώριο, μετατρέποντάς τους σε παρίες. Κάτι τέτοιο εντούτοις θα πυρο
δοτούσε διαρκώς εντάσεις και εξεγέρσεις, θα σήμαινε μια κατάσταση μόνιμης 
αστάθειας και οικονομικά –συν τοις άλλοις– ασύμφορη. Ποιος ο λόγος; Τα αγαθά 
θα αρκούν για όλους. Ο καταναλωτισμός, όπως έχει αποδειχθεί, είναι ο ισχυρότε
ρος παράγοντας κοινωνικής ειρήνης. Το κρίσιμο ερώτημα είναι πώς θα χρησιμο
ποιούν τα παιδιά ή τα εγγόνια μας τον άπλετο χρόνο τους. Θα ανοιχτούν άραγε

Εφαρμογή 1η: Σύγκριση ως προς τις θέσεις δύο σύγχρονων κειμένων



319

IΙ. Μορφές σύγκρισης κειμένων

καινούργιοι ορίζοντες δημιουργίας και απόλαυσης ή θα βουλιάξει ο άνθρωπος 
μέσα σε ένα σύμπαν εικονικής πραγματικότητας και videogames; Θραύοντας τα 
δεσμά της αναγκαστικής, για το προς το ζην, εργασίας, θα απελευθερωθούμε ή 
θα νοσήσουμε όλοι ψυχικά; […]

Χ. Χωμενίδης, «Είμαστε όλοι εντός του μέλλοντός μας», εφημ. «Τα Νέα», 10032018

Κείμενο	ΙΙ

Στην εφετινή συνάθροιση στο Νταβός του Global Economic Forum παρουσιά
στηκε η ετήσια μελέτη των παγκόσμιων προκλήσεων, όπως κάθε χρονιά, καθώς 
και η αλληλεξάρτησή τους. Περισσότεροι από 700 ειδικοί συμμετείχαν στην 
ανάλυση. Σε αυτήν αναλύονται οι κίνδυνοι και οι τάσεις που απειλούν την ισορ
ροπία του συστήματος. […] Η έκπληξη της έρευνας που αναφέραμε ήταν ότι η 
τεχνολογική επανάσταση θεωρείται από τους ειδικούς η μεγαλύτερη απειλή για 
το μέλλον. Και αυτή εκφράστηκε εμβληματικά από ένα ποσοστό. Το 86% των 
θέσεων εργασίας που χάθηκαν στις ΗΠΑ από το 1997 έως το 2007 ήταν θύματα 
της τεχνολογικής επανάστασης που είναι μόνο η αρχή μιας εξέλιξης που ήδη 
τρέχει, αλλά που θα λάβει διαστάσεις απρόβλεπτες τα επόμενα χρόνια. […] Στο 
νέο οικοσύστημα είναι φανερό ότι από τη μία θέσεις εργασίας χάνονται και από 
την άλλη νέες θέσεις εργασίας δημιουργούνται. Το πρόβλημα όμως είναι ότι οι 
νέες θέσεις εργασίας απαιτούν νέες δεξιότητες ή/και συνδυασμό δεξιοτήτων, γε
γονός το οποίο εμποδίζει κάποιον που χάνει μία από τις «παλιές» να πάρει μία 
από τις νέες. Και εδώ συναντάμε ένα άλλο πρόβλημα. Είναι τέτοια η ταχύτητα της 
ανάπτυξης της ψηφιακής τεχνολογίαςοικονομίας, που τα πανεπιστήμια αδυνα
τούν να ανταποκριθούν. Π.χ. αυτή τη στιγμή στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχουν 
800.000 κενές θέσεις εργασίας για ειδικότητες ασφάλειας ψηφιακών συστημά
των. Ο εξελισσόμενος ψηφιακός πόλεμος, όπως καταγγέλλεται από πολιτικούς 
στην Αμερική και στην Ευρώπη, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Και εδώ νέοι επι
στήμονες με τις απαιτούμενες δεξιότητες είναι δυσεύρετοι.

Γ. Μητακίδης & Α. Τριφύλλης, «Η απειλή της τεχνολογίας», εφημ. «Το Βήμα», 05032017

Διερεύνηση

Πρόκειται για σύγκριση μονοτροπικών κειμένων (κείμενα στα οποία ο λόγος εί
ναι το μοναδικό μέσο) ως προς τις θέσεις που εκφέρουν. Διαπιστώνουμε ότι το 
κείμενο Ι προβλέπει θετικό μέλλον από τις τεχνολογικές εξελίξεις, ενώ το κείμενο 
ΙΙ εκφράζει απαισιοδοξία ως προς αυτό.
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Απάντηση

Τα κείμενα διαφωνούν ως προς τις θέσεις που εκφράζουν. Το Κείμενο	Ι εστιάζει 
στις θετικές συνέπειες της τεχνολογικής επανάστασης στο εγγύς μέλλον. Θεω
ρεί, μάλιστα, ότι όχι μόνο θα επιλυθούν βασικά οικουμενικά προβλήματα, αλλά 
θα τεθούν οι βάσεις για μια πανανθρώπινη ευδαιμονία, υπό την προϋπόθεση της 
ορθής διαχείρισης που θα επιδιώκει να καρπώνεται τα αγαθά της εξέλιξης το σύ
νολο της οικουμένης, ώστε να απασχολεί τους ανθρώπους κυρίως η αξιοποίηση 
του ελεύθερου χρόνου. Αντιθέτως, το	Κείμενο	 ΙΙ	καταθέτει προβληματισμούς 
για το τεχνολογικό μέλλον, παραθέτοντας στοιχεία ερευνών που συντείνουν στη 
διαπίστωση ότι η τεχνολογική επανάσταση συνιστά απειλή. Επισημαίνει χαρα
κτηριστικά ότι η ψηφιακή ανάπτυξη οδηγεί στην απώλεια θέσεων εργασίας, ενώ 
το νέο εργασιακό περιβάλλον απαιτεί δεξιότητες τις οποίες δυσκολεύονται πολύ 
να αποκτούν οι υποψήφιοι εργαζόμενοι, με συνέπεια μια κρίση απασχόλησης 
απρόβλεπτων διαστάσεων.

Ερώτημα

Το Κείμενο Ι δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά το 1966, ενώ το Κείμενο ΙΙ το 2013. 
Ποιες ομοιότητες και διαφορές παρατηρείτε στις δεξιότητες που περιλαμβάνουν 
τα δύο κείμενα; Πού οφείλεται, κατά τη γνώμη σας, η διαφοροποίηση; Η απάντη
σή σας να περιέχεται σε παράγραφο έως 100 λέξεων που να αναπτύσσεται με 
σύγκριση  αντίθεση [Από τα Κριτήρια Αξιολόγησης του Ι.Ε.Π.].

Κείμενο	Ι

Το θέμα είναι: η επιτάχυνση του ρυθμού της Ιστορίας και οι συνέπειές της και γε
νικότερα και ειδικότερα στην περιοχή της παιδείας. «Ζούμε», γράφει ο G. Berger, 
μέλος του Γαλλικού Ινστιτούτου και διευθυντής συνάμα της ανώτατης γαλλικής 
παιδείας, «σ’ έναν κόσμο που αλλάζει, που αλλάζει γρήγορα και, προπαντός, που 
αλλάζει ολοένα και πιο γρήγορα», με γεωμετρική πρόοδο. Πώς πρέπει να την 
αντιμετωπίσει η παιδεία, αν θέλει να είναι συμπαραστάτης και όχι ουραγός της 
ζωής; Τι πρέπει να πούμε στους νέους ανθρώπους, με ποια εφόδια πρέπει να τους

Εφαρμογή 2η: Σύγκριση ως προς τις θέσεις κειμένων διαφορετικής εποχής

Κεφάλαιο 5ο: Συγκριτική προσέγγιση κειμένων
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Κεφάλαιο 6ο
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Κεφάλαιο 6ο: Παραγωγή κριτικού λόγου

Β. Αποκωδικοποίηση των ζητουμένων – Οι δέκα άξονες ζητουμένων

Συνήθως, τα ζητούμενα παραγωγής λόγου στις Πανελλαδικές Εξετάσεις παραπέμπουν 
στην ανάλυση κοινωνικών ζητημάτων ή σε προτάσεις για τη διευθέτησή τους. Μας ζη-
τείται, δηλαδή, να καταδείξουμε την «εικόνα» της πραγματικότητας, αίτια ή υπαίτιους, 
συνέπειες/ αποτελέσματα ενεργειών ή φαινομένων, πώς και ποιοι θα μπορούσαν να 
αναλάβουν την ευθύνη για την επίλυση προβληματικών καταστάσεων.

Οι δέκα άξονες ζητουμένων

Επιχειρώντας μια ομαδοποίηση των πιθανών ζητουμένων, διαπιστώνουμε ότι αυτά 
κινούνται γύρω από δέκα άξονες: 

Άξονες ζητουμένων Τι δείχνουμε; Ενέργειες

1ος
Γενικά, τι θα μπορούσαμε να αναφέρου-
με σχετικά με ένα ζήτημα/ πρόβλημα, 
μία κατάσταση ή μία έννοια/ ιδέα; «Εικόνα» 

πραγματικότητας

Ανάλυση

2ος
Ποια φαινόμενα αποδεικνύουν την 
ύπαρξη μείζονος προβλήματος;

3ος
Ποιες αιτίες ή ποιοι παράγοντες προκα-
λούν ένα φαινόμενο ή μία κατάσταση;

Αίτια

4ος
Ποιες οι συνέπειες ενός φαινομένου 
ή ποιοι οι πιθανοί κίνδυνοι από κάποιο 
φαινόμενο;

Αποτελέσματα

5ος
Γιατί (για ποιους λόγους) πρέπει ή δεν 
πρέπει να ισχύει και να υλοποιείται μια 
δράση ή συμπεριφορά;

6ος

Ποιοι οι τρόποι αντιμετώπισης μιας κα-
τάστασης, ποιες οι αναγκαίες αλλαγές 
σε αυτή ή ποιες οι λύσεις ενός προβλή-
ματος;

Ανάληψη  
ευθύνης

Προτάσεις
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IΙ. Μεθοδολογία παραγωγής λόγου

Άξονες ζητουμένων Τι δείχνουμε; Ενέργειες

7ος
Ποιος ο ρόλος, ποια η σημασία, προσφο-
ρά, συμβολή κάποιου παράγοντα/ φορέα 
στον συλλογικό βίο;

Ανάληψη  
ευθύνης

Προτάσεις

8ος
Με ποιους τρόπους πρέπει κάποιο σημαί-
νον πρόσωπο να συμβάλλει στην αντιμε-
τώπιση κατάστασης;

9ος

Με ποια εφόδια όλοι –οι μαθητές, οι πο-
λίτες, οι επιστήμονες– μπορούμε ν’ αντα-
ποκριθούμε καλύτερα σε μια κατάσταση 
και να προσφέρουμε στο σύνολο;

10ος

Με ποιες δραστηριότητες οι μαθητές 
μπορούν να συνεισφέρουν στην επίλυση 
ενός προβλήματος ή να εξοικειωθούν με 
ένα θέμα, κάποιο θεσμό, μια λειτουργία;

Γ. Προετοιμασία του κυρίου μέρους

Αφού εντάξουμε όσα μας ζητούνται από το θέμα σε κάποιον ή κάποιους από τους 
δέκα άξονες των ζητουμένων, πρέπει να επιλέξουμε αποδεικτικό υλικό που εξυπηρε-
τεί την πλήρη πραγμάτευσή τους. 

1. Πού βρίσκουμε αποδεικτικό υλικό;

Γενικότερα, μπορούμε να αντλήσουμε αποδεικτικό υλικό από τους τομείς της ανθρώ-
πινης δράσης, η οποία είτε αφορά το άτομο ως αυτόνομη μονάδα είτε το κοινωνικό 
σώμα ως αδιαίρετο σύνολο.
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Κεφάλαιο 6ο: Παραγωγή κριτικού λόγου

α. Αξιοποίηση των τομέων σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο

Είναι αναγκαίο να γνωρίζουμε ότι διαπιστώνουμε («εικόνα», αίτια, αποτελέσματα) ή 
προτείνουμε (τρόπους, δραστηριότητες, εφόδια) συνήθως σε ατομικό ή συλλογικό 
επίπεδο, ανάλογα με τους περιορισμούς του θέματος που μας δόθηκε και αναφερό-
μενοι σε τομείς:

• Σε ατομικό επίπεδο («άτομο») με αναφορά στους τομείς → πνευματικός, ψυχοσω-
ματικός (ηθική, συναίσθημα, σωματική κατάσταση), οικονομικός.

• Σε συλλογικό επίπεδο («κοινωνικό σύνολο») με αναφορά στους τομείς → πνευματι-
κός, ηθικός, κοινωνικός, οικονομικός, πολιτικός, πολιτισμικός / πολιτιστικός.

i. Τομείς σχετικοί με το άτομο

Τομέας Σημασιολόγηση

Πνευματικός

Οι πνευματικές δυνάμεις (μόρφωση, κουλτούρα, κατάρτιση)  
και οι διανοητικές ικανότητες (ευφυΐα, διορατικότητα, κριτική 
σκέψη), των οποίων η ύπαρξη ή η έλλειψη αποβαίνει καθορι-
στική για τη διαμόρφωση της στάσης του ατόμου σχετικά με 
ένα φλέγον ζήτημα.

Ψυχοσωματικός
(ηθική,  
συναίσθημα,  
σωματική  
κατάσταση)

•	 Οι ηθικές αρχές, οι αξίες δηλαδή (σεβασμός, δικαιοσύνη, 
ειλικρίνεια, ανιδιοτέλεια κ.ά.) πάνω στις οποίες το άτομο 
–εφόσον τις ακολουθεί– δομεί την κοσμοθεωρία του και 
διαμορφώνει τη στάση του απέναντι στους άλλους και στα 
σοβαρά ζητήματα της κοινωνικής ζωής. 

•	 Τα ψυχικά γνωρίσματα (καλοσύνη, αγάπη, υπομονή κ.ά.) 
κάθε προσωπικότητας, ο εσωτερικός κόσμος και η ποιό-
τητα των συναισθημάτων που επιδρούν στη συμπεριφορά 
του ατόμου.

•	 Ψυχοσωματική υγεία, σωματικές ικανότητες - δεξιότητες.

Οικονομικός

Οι οικονομικές παράμετροι που χαρακτηρίζουν τη δράση 
ενός ατόμου μέσα στο κοινωνικό σύνολο. Δηλαδή, το επάγ-
γελμα που ασκεί, οι οικονομικές του δυνατότητες, το βιοτικό 
επίπεδο που έχει εξασφαλίσει.
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Α. Κατανόηση του περιεχομένου λογοτεχνικού κειμένου

Σε ένα λογοτεχνικό κείμενο μπορούμε να αναζητούμε πληροφορίες σχετικά με:

•	 τα πρόσωπα που συμμετέχουν στην ιστορία,

•	 τον χώρο και τον χρόνο όπου διαδραματίζονται τα γεγονότα της ιστορίας,

•	 το κοινωνικό πλαίσιο δράσης των προσώπων,

•	 τα κίνητρα ή τα αίτια που κατευθύνουν τη δράση των προσώπων και καθορίζουν τις 
επιλογές τους,

•	 το βασικό θέμα (ιδέες, αξίες, προβληματισμοί) που προβάλλεται στην ιστορία,

•	 τον τίτλο της ιστορίας.

Πληροφορίες 
λογοτεχνικού 

κειμένου

Πρόθεση του συγγραφέα -  
Στόχοι που υπηρετούνται

Ι. Τα πρόσωπα  
της ιστορίας
Πρωταγωνιστές

Να αναδείξει τα πρόσωπα της ιστορίας που με τη δράση τους 
προωθούν την εξέλιξή της.

Δευτερεύοντα 
πρόσωπα

Να παρουσιάσει τα πρόσωπα που λειτουργούν συμπληρωματικά 
ως προς τα πρωταγωνιστικά πρόσωπα και εξυπηρετούν την «οι-
κονομία» της ιστορίας.

Πρόσωπα 
σιωπηλά ή 
ανώνυμα

•	 Να κατασκευάσει έναν ανθρώπινο τύπο (ή ανθρώπινους τύ-
πους) που δεν λειτουργεί ως αυτόνομη μονάδα, αλλά ως εκ-
πρόσωπος ενός συνόλου (π.χ. φορέας μιας κοινωνικής τάξης, 
μιας ιδεολογίας).

•	 Να εμπλουτίσει και να καταστήσει αληθοφανή την ιστορία του 
με την παρουσία ποικίλων ανθρώπινων τύπων.

ΙΙ. Ο χώρος 
και ο χρόνος 
της ιστορίας

•	 Να βοηθήσει τον αναγνώστη να ανασυνθέσει στη φαντασία 
του το χωροχρονικό πλαίσιο της ιστορίας, δηλαδή να «τοποθε-
τηθεί» στον χώρο και τον χρόνο της ιστορίας δημιουργώντας 
εικόνες και συνειρμούς.

•	 Να συσχετίσει ο αναγνώστης την υπόθεση της ιστορίας με το 
ιστορικό παρελθόν του χώρου όπου αυτή διαδραματίζεται.
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Κεφάλαιο 1ο: Πληροφορίες λογοτεχνικού κειμένου

Πληροφορίες 
λογοτεχνικού 

κειμένου

Πρόθεση του συγγραφέα -  
Στόχοι που υπηρετούνται

ΙΙ. Ο χώρος  
και ο χρόνος  
της ιστορίας

•	 Να μεταδώσει στον αναγνώστη συγκεκριμένο ψυχικό-
συναισθηματικό κλίμα, όπως αυτό αποτυπώνεται στη 
σκηνογραφία της υπόθεσης, π.χ. με την επιλογή εξωτε-
ρικού ή εσωτερικού χώρου, συγκεκριμένης εποχής του 
χρόνου (λ.χ. άνοιξη) ή ώρας της ημέρας (λ.χ. σούρουπο).

•	 Να προωθήσει την εξέλιξη της ιστορίας με τρόπο που 
να διεγείρει το ενδιαφέρον του αναγνώστη, π.χ. με την 
επιλογή να ξεκινήσει την αφήγηση όχι από την «αρχή» 
της ιστορίας αλλά από ένα κρίσιμο χρονικό σημείο της).

•	 Αν δεν αναφέρεται συγκεκριμένος χώρος και χρόνος 
όπου διαδραματίζεται η ιστορία, να τονίσει τον διαχρο-
νικό και καθολικό χαρακτήρα της.

ΙΙΙ. Το κοινωνικό 
πλαίσιο δράσης  
των προσώπων

•	 Να κατανοήσει ο αναγνώστης το οικονομικό, κοινωνι-
κό και ιδεο λο γι κό πλαίσιο στο οποίο κινούνται και ανα-
πτύσσουν τη δράση τους τα πρόσωπα της ιστορίας.

•	 Να συσχετίσει ο αναγνώστης συγκεκριμένες αντιδρά-
σεις και επιλογές των προσώπων με το δεδομένο κοινω-
νικό πλαίσιο.

•	 Να δημιουργήσει συγκρούσεις –διεγείροντας το ενδια-
φέρον του αναγνώστη–, στον βαθμό που τα πρόσωπα 
αντιμετωπίζουν εχθρικά ή επιδιώκουν να ανατρέψουν 
το υφιστάμενο κοινωνικό πλαίσιο.

•	 Να παρουσιάσει τη δράση των προσώπων και την εξέ-
λιξη της ιστορίας ως απόρροια των δεδομένων κοινωνι-
κών συνθηκών.

ΙV. Τα κίνητρα ή 
αίτια που κινούν/
κατευθύνουν τη 
δράση των προσώπων

•	 Να αποκαλύψει τα κίνητρα που ωθούν τα πρόσωπα της 
ιστορίας σε συγκεκριμένες πράξεις και συμπεριφορές, 
ώστε να μπορεί ο αναγνώστης να τις ερμηνεύει.

•	 Να διεισδύσει στην εσωτερική ζωή των προσώπων.
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Πληροφορίες 
λογοτεχνικού κειμένου

Πρόθεση του συγγραφέα -  
Στόχοι που υπηρετούνται

ΙV. Τα κίνητρα ή  
αίτια που κινούν/ 
κατευθύνουν τη  
δράση των προσώπων

•	 Να δημιουργήσει στον αναγνώστη αισθήματα ταύ-
τισης ή απόρριψης συγκεκριμένων επιλογών και 
πράξεων των προσώπων της ιστορίας.

•	 Να προωθήσει την εξέλιξη της ιστορίας κατά τρόπο 
αληθοφανή.

V. Το βασικό θέμα

•	 Να κατανοήσει ο αναγνώστης το βασικό θέμα/τον 
βασικό προβληματισμό πάνω στον οποίο οικοδο-
μείται η υπόθεση της ιστορίας.

•	 Να μεταδώσει τους προβληματισμούς του για τον 
άνθρωπο και την κοινωνική ζωή, όπως αυτοί προ-
βάλλονται στη στάση ζωής των προσώπων, στο 
ήθος τους, στις αξίες που υιοθετούν, υπερασπίζο-
νται ή απορρίπτουν, καλώντας τον αναγνώστη σε 
έναν άτυπο διάλογο.

VΙ. Ο τίτλος

•	 Να αποδώσει το βασικό θέμα της ιστορίας.

•	 Να προβάλει επιμέρους νοήματα και συμπληρω-
ματικές ιδέες που πλαισιώνουν το βασικό θέμα της 
ιστορίας.

•	 Να αναδείξει τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει 
το βασικό θέμα της ιστορίας.

•	 Να διεγείρει το ενδιαφέρον του αναγνώστη για την 
ιστορία.
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Στο Θέμα Γ των Πανελλαδικών Εξετάσεων τίθεται ερώτημα που ζητά από τους μαθη-
τές την παραγωγή ερμηνευτικού σχολίου. Το «ερμηνευτικό σχόλιο» αποτελεί γραπτή 
ατομική εργασία με την οποία οι μαθητές/-τριες καλούνται να καταγράψουν τις από-
ψεις τους για το λογοτεχνικό κείμενο με βάση έναν ερμηνευτικό διάλογο που προη-
γήθηκε.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες καλούνται να τοποθετηθούν σε κρίσιμα θέματα/ερω-
τήματα που πραγματεύεται το λογοτεχνικό κείμενο μέσα από τη συνδυαστική αξιο-
ποίηση κειμενικών στοιχείων και μορφικών επιλογών του συγγραφέα.

Η αξιολόγηση της εργασίας τους γίνεται με βάση τρία κριτήρια:

•	 την κατανόηση και ερμηνεία του λογοτεχνικού κειμένου

•	 την αναγνώριση κειμενικών δεικτών και την αξιοποίηση στοιχείων περικειμένου και 
συγκειμένου

•	 την οργάνωση και γλωσσική έκφραση του ερμηνευτικού σχολίου.

Κειμενικοί 
δείκτες

Είναι τα μορφικά στοιχεία του κειμένου που συνιστούν το εξωτερι-
κό περίβλημα αλλά και τον σκελετό του. Η αξιοποίηση των κειμενι-
κών δεικτών μάς βοηθά να διερευνούμε τις ανταποκρίσεις μας στο 
κείμενο και να αποδίδουμε νόημα σε αυτό.

Πρέπει να σημειωθεί εδώ ότι η χρήση των κειμενικών δεικτών 
δεν είναι ποσοτικό θέμα. Αξιοποιούμε στην απάντησή μας εκεί-
νους που μας βοηθούν στην ανάδειξη σημαντικών πτυχών του βα-
σικού θέματος που έχουμε επιλέξει.

Βασικοί κειμενικοί δείκτες, μεταξύ άλλων, είναι:

•	 το λογοτεχνικό γένος/είδος (μυθιστόρημα, ποίημα κ.ά.) στο 
οποίο ανήκει το κείμενο που μας δίνεται,

•	 οι γλωσσικές επιλογές (σχήματα λόγου: αντιθέσεις, μεταφορές, 
επαναλήψεις, σύμβολα και εικόνες, ρηματικοί χρόνοι, πρόσωπα 
κι εγκλίσεις, στίξη, λεξιλόγιο),

•	 οι αφηγηματικές τεχνικές,

•	 οι αφηγηματικοί τρόποι,

•	 η δομή, η πλοκή, οι χαρακτήρες κ.ά.
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Περικείμενο
Εισαγωγικό σημείωμα του κειμένου, τίτλος, συγγραφέας, χώρος 
και χρόνος έκδοσης κ.λπ.

Συγκείμενο

Είναι το πλαίσιο αναφοράς του λογοτεχνικού έργου, δηλαδή τα 
ιστορικά, κοινωνικά και ιδεολογικά δεδομένα των συνθηκών της 
παραγωγής του. Τα στοιχεία του πραγματικού κόσμου που ανα-
παριστώνται στα λογοτεχνικά κείμενα αποτελούν το συγκείμενό 
τους και συμβάλλουν στην ερμηνεία τους. Τέτοια στοιχεία είναι, 
μεταξύ άλλων, η χωρο-χρονική τοποθέτηση (πού και πότε εκτυλίσ-
σεται αυτό που διαβάζουμε), οι ιστορικές, κοινωνικές και οικονο-
μικές 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.

Πώς συνθέτουμε το ερμηνευτικό σχόλιο

Οι μαθητές καλούνται να δημιουργήσουν ένα σύντομο κείμενο (100-150 ή 150-200 
λέξεων) στο οποίο εντοπίζουν το βασικό θέμα/ερώτημα που θέτει το λογοτεχνικό κεί-
μενο και εκφράζουν το σχόλιό τους για αυτό. Στο ερμηνευτικό σχόλιο, δηλαδή, ο/η 
μαθητής/-τρια δεν περιορίζεται στο «τι λέει το κείμενο» αλλά επεκτείνεται και στο «τι 
σημαίνει για τον/την ίδιον/-α».

Πριν από τη συγγραφή

Κρίσιμα ερωτήματα κατά την αναγνωστική διαδικασία

•	 Τι νομίζω ότι «λέει» το κείμενο;

•	 Τι με κάνει να νομίζω ότι αυτό «λέει» το κείμενο;

•	 Τι νομίζω ότι «λέει» το κείμενο στους αναγνώστες της εποχής του; Γιατί;

•	 Τι νομίζω ότι «λέει» το κείμενο σε μένα τώρα;

•	 Ποιος/ποιοι με επηρεάζουν;

•	 Ποιες είναι οι δικές μου αντιλήψεις για το θέμα;

•	 Ποιο προκρίνω ως το βασικό ζήτημα που πραγματεύεται το κείμενο;

•	 Ποιες θεωρώ ότι είναι οι επιμέρους ιδέες που πλαισιώνουν το βασικό θέμα του κει-
μένου;
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Ενδεικτικές ερωτήσεις για το Θέμα Γ

α.  Να διατυπώσετε το ερμηνευτικό σας σχόλιο για το ποίημα/αφήγημα κ.λπ.

β.  Να σχολιάσετε εκείνο το θέμα από όσα θέτει το κείμενο που κρίνετε πιο σημα-
ντικό.

γ.  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;

δ.  Πώς σχολιάζετε τη στάση/την απόφαση του ήρωα; Πώς θα ενεργούσατε εσείς 
αν βρισκόσαστε στη θέση του ήρωα;

α. Να διατυπώσετε το ερμηνευτικό σας σχόλιο για το ποίημα/αφήγημα κ.λπ.

Οι μαθητές/-τριες, μετά την ανάγνωση του λογοτεχνικού  κειμένου και πριν ξεκινή-
σουν να γράψουν το «σχόλιό» τους, πρέπει να εντοπίσουν αρχικά το θέμα του κει-
μένου. Έπειτα, να καταγράψουν τα ερωτήματα που απορρέουν από τον τρόπο με 
τον οποίο χειρίζεται ο/η συγγραφέας το θέμα του/της. Τέλος, να αξιολογήσουν ποιο 
από τα ερωτήματα παρουσιάζει μεγαλύτερο ενδιαφέρον, στο οποίο θα στηρίξουν το 
ερμηνευτικό τους σχόλιο.

Κατά τη συγγραφή του ερμηνευτικού σχολίου οι μαθητές και οι μαθήτριες οφεί-
λουν να τεκμηριώνουν τις απαντήσεις τους με αναφορές στο κείμενο ή σε συγκεκρι-
μένους κειμενικούς δείκτες που αξιοποιούνται στο κείμενο. Στην ανάλυσή τους μπο-
ρούν να συμπεριλαμβάνουν στοιχεία από το περικείμενο και το συγκείμενο.

Απάντηση

Θεματική 
περίοδος

Καταγράφουμε το βασικό θέμα του κειμένου.

Σχόλια - 
Λεπτομέρειες

Αναλύουμε το βασικό θέμα κάνοντας αναφορά σε ερωτήματα και 
προβληματισμούς που προκύπτουν από το κείμενο. Αξιο ποιού με 
στην απάντησή μας εκείνους τους κειμενικούς δείκτες που φωτί-
ζουν/επεξηγούν το βασικό θέμα του κειμένου, αναφέροντας ονο-
μαστικά τον κάθε κειμενικό δείκτη και τονίζοντας την πρόθεση
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Σχόλια - 
Λεπτομέρειες

του συγγραφέα (π.χ. με την επανάληψη της λέξης…, Ο αφηγητής 
επιδιώκει να…). Στην απάντησή μας ενσωματώνουμε και χωρία 
του κειμένου, όπου κρίνουμε ότι αυτό είναι απαραίτητο.

Ερώτημα

Να διατυπώσετε το ερμηνευτικό σας σχόλιο για το αφήγημα (100-150 λέξεις).

Κείμενο

Κοντά Εις την Εστίαν

Στο απόσπασμα, από τη νουβέλα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη Η Φόνισσα 
αποτυπώνεται ανάγλυφα ο υποβαθμισμένος ρό λος της γυναίκας στην ελληνι-
κή κοινωνία του τέλους του 19ου και των αρχών του 20ού αιώνα και το αίσθη-
μα εγκλωβισμού που βιώνει.

Μισοπλαγιασμένη κοντά εις την εστίαν, με σφαλιστά τα όμματα, την κεφαλήν 
ακουμβώσα εις το κράσπεδον της εστίας, το λεγόμενον «φουγοπόδαρο», η θεια-
Χαδούλα, η κοινώς καλούμενη Γιάννου η Φράγκισσα, δεν εκοιμάτο, αλλ’ εθυ σία-
ζε τον ύπνον πλησίον εις το λίκνον της ασθενούσης μικράς εγγονής της. Όσον 
διά την λεχώ, την μητέρα του πάσχοντος βρέφους, αύτη προ ολίγου είχεν απο-
κοιμηθή επί της χθαμαλής, πενιχράς κλίνης της.

Ο μικρός λύχνος, κρεμαστός, ετρεμόσβηνε κάτω του φατνώματος1 της  εστίας. 
Έρριπτε σκιάν αντί φωτός εις τα ολίγα πενιχρά έπιπλα, τα οποία εφαίνοντο κα-
θαρώτερα και κοσμιώτερα την νύκτα. Οι τρεις μισοκαυμένοι δαυλοί, και το μέγα 
ορθόν κούτσουρον της εστίας, έρριπτον πολλήν στάκτην, ολίγην ανθρακιάν και 
σπανίως βρέμουσαν 2 φλόγα, κάμνουσαν την γραίαν να ενθυμήται μέσα εις την 
νύσταν της την απούσαν μικροτέραν κόρην της, την Κρινιώ, ήτις αν ευρίσκετο 
τώρα εντός του δωματίου, θα υπεψιθύριζε με τόνον λογαοιδικόν3: «Αν είναι φί-
λος, να χαρή· αν είν’ εχθρός, να σκάση…».

Εφαρμογή: Ερμηνευτικό σχόλιο

1 φάτνωμα: το νταβάνι, εδώ το κοίλωμα του τζακιού.
2 βρέμουσα: θορυβώδης (ρ. βρέμω = βρυχιέμαι, βγάζω δυνατή κραυγή).
3 λογαοιδικός: τρόπος απαγγελίας που πλησιάζει προς το τραγούδι, μισο-τραγουδιστός.
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Η Χαδούλα, η λεγομένη Φράγκισσα, ή άλλως Φραγκογιαννού, ήτο γυνή σχε-
δόν εξηκοντούτις, καλοκαμωμένη, με αδρούς1 χαρακτήρας 2, με ήθος ανδρικόν, 
και με δύο μικράς άκρας μύστακος άνω των χειλέων της. Εις τους λογισμούς της, 
συγκεφαλαιούσα όλην την ζωήν της, έβλεπεν ότι ποτέ δεν είχε κάμει άλλο τί-
ποτε ειμή να υπηρετή τους άλλους. Όταν ήτο παιδίσκη, υπηρέτει τους γονείς 
της. Όταν υπανδρεύθη, έγινε σκλάβα του συζύγου της – και όμως, ως εκ του 
χαρακτήρος της και της αδυναμίας εκείνου, ήτο συγχρόνως και κηδεμών αυτού· 

όταν απέκτησε τέκνα, έγινε δούλα των τέκνων της· όταν τα τέκνα της απέκτησαν 
τέκνα, έγινε πάλιν δουλεύτρια των εγγόνων της.

Το νεογνόν είχε γεννηθή προ δύο εβδομάδων. Η μητέρα του είχε κάμει βαριά 
λεχωσιά. Ήτο αύτη η κοιμωμένη επί της κλίνης, η πρωτότοκος κόρη της Φραγκο-
γιαννούς, η Δελχαρώ η Τραχήλαινα. Είχαν βιασθεί να το βαπτίσουν την δεκάτην 
ημέραν επειδή έπασχε δεινώς· είχε κακόν βήχα, κοκκίτην, συνοδευόμενον με 
σπασμωδικά σχεδόν συμπτώματα. Καθώς εβαπτίσθη, το νήπιον εφάνη να καλυ-
τερεύη ολίγον, την πρώτην βραδιάν, και ο βήχας εκόπασεν επ’ ολίγον. Επί πολλάς 
νύκτας, η Φραγκογιαννού δεν είχε δώσει ύπνον εις τους οφθαλμούς της, ουδέ 
εις τα βλέφαρά της νυσταγμόν, αγρυπνούσα πλησίον του μικρού πλάσματος, το 
οποίον ουδ’ εφαντάζετο ποίους κόπους επροξένει εις τους άλλους, ουδέ πόσα 
βάσανα έμελλε να υποφέρη εάν επέζη, και αυτό. Και δεν ήτο ικανόν να αισθανθή 
καν την απορίαν, την οποίαν μόνη η μάμμη3 διετύπωνε κρυφίως μέσα της: «Θεέ 
μου, γιατί να έλθη στον κόσμον κι αυτό;»

Η γραία το ενανούριζε, και θα ήτον ικανή να είπη «τα πάθη της τραγούδια» 
αποπάνω από την κούνιαν του μικρού. Κατά τας προλαβούσας νύκτας, πράγματι, 
είχε «παραλογίσει» αναπολούσα όλ’ αυτά τα πάθη της εις το πεζόν. Εις εικόνας, 
εις σκηνάς και εις οράματα, της είχεν επανέλθει εις τον νουν όλος ο βίος της, ο 
ανωφελής και μάταιος και βαρύς.

1 αδρός: έντονος.
2 χαρακτήρ: (λόγια λέξη, πληθ.) χαρακτήρες· χαρακτηριστικά.
3 μάμμη: γιαγιά. Η Φραγκογιαννού ήταν υφάντρα, αλλά έκανε και τη μαμμή και την «ψευδογιάτρισ-

σα» με βότανα που η ίδια μάζευε.
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Απάντηση

Θεματική 
περίοδος

Βασικό θέμα του κειμένου

Στο απόσπασμα παρουσιάζεται η δύσκολη ζωή των γυναι-
κών στην ελληνική κοινωνία του τέλους του 19ου αιώνα και 
ο υποβαθμισμένος τους ρόλος.

Σχόλια - 
Λεπτομέρειες

Επεξηγηματικό σχόλιο

Στο πρόσωπο της ηρωίδας προβάλλεται η γυναίκα που βιώ-
νει μια περιοριστική και άχαρη καθημερινότητα, χωρίς δυ-
νατότητα να εκφράσει τις επιθυμίες της και πάντα στην υπη-
ρεσία των άλλων («ποτέ δεν είχε κάμει άλλο τίποτε ειμή να 
υπηρετή τους άλλους.»).

Ανάλυση με βάση κειμενικούς δείκτες

Ο συγγραφέας επιλέγει να τονίσει αυτή τη διαπίστωση με 
μια υπερβολή («έγινε σκλάβα του συζύγου της») και με τη 
χρήση του χιούμορ («εκ του χαρακτήρος… του συζύγου 
της, ήτο συγχρόνως και κηδεμών αυτού»). Η ζωή της φαίνε-
ται μάταιη, πικρή, επαχθής. Πρέπει να αντιπαλέψει, μαζί με 
τις τόσες υποχρεώσεις, και τη φτώχεια, που γίνεται εμφανής 
με εικόνες («ολίγα πενιχρά έπιπλα…, επί της χθαμαλής, πε-
νιχράς κλίνης…, Ο λύχνος… έρριπτε σκιάν αντί φωτός») και 
την απουσία μέσων αντίδρασης σε μια δύσκολη κατάσταση 
όπως η ασθένεια του νεογέννητου βρέφους («Είχαν βιασθεί 
να το βαπτίσουν την δεκάτην ημέραν επειδή έπασχε δει-
νώς»). Με την πρόδρομη αφήγηση ο αφηγητής προβλέπει 
και το μέλλον ζοφερό («πόσα βάσανα έμελλε να υποφέρη 
εάν επέζη»). Η ηρωίδα με τον εσωτερικό μονόλογό της («Θεέ 
μου, γιατί να έλθη στον κόσμον κι αυτό;») εκφράζει αυτό που 
σκέφτεται, αλλά δεν μπορεί να εκστομίσει: γιατί να έρχεται 
στον κόσμο μια γυναίκα, όταν η ζωή της πρόκειται να είναι, 
με βεβαιότητα, τόσο επαχθής;
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β. Να σχολιάσετε εκείνο το θέμα, από όσα θέτει το κείμενο, που κρίνετε πιο 
σημαντικό.

Οι μαθητές καλούνται να αναγνωρίσουν το βασικό θέμα που θέτει το λογοτεχνικό κεί-
μενο, να εντοπίσουν τον βασικό προβληματισμό και να εμβαθύνουν στα νοήματα του 
λογοτεχνικού έργου, αξιοποιώντας τη βοήθεια που προσφέρουν οι κειμενικοί δείκτες 
(μεταφορές, αντιθέσεις, εικόνες, σύμβολα κ.λπ.). Καλούνται, λοιπόν, να διερευνήσουν 
τα φανερά ή κρυφά νοήματα του κειμένου και τις προθέσεις του δημιουργού του.

Απάντηση

Θεματική 
περίοδος

Καταγράφουμε το βασικό θέμα του κειμένου.

Σχόλια - 
Λεπτομέρειες

Αναλύουμε το βασικό θέμα κάνοντας αναφορά σε ερωτήματα και 
προβληματισμούς που προκύπτουν από το κείμενο, με τη βοήθεια 
των κειμενικών δεικτών.

Ερώτημα

Αξιοποιώντας τους κειμενικούς δείκτες του ποιήματος (π.χ. εικόνες, αντιθέσεις 
κ.λπ.) να σχολιάσετε το θέμα που πιστεύετε ότι τίθεται στο ποίημα αυτό (100-150 
λέξεις).

Κείμενο

Η Πόρτα

Ο Μίροσλαβ Χόλουμπ (1923-1998) ανήκει στους πιο σημαντικούς Τσέχους 
ποιη τές. Η ποιητική ευαισθησία του Χόλουμπ, που είναι σπουδαίος παθολό-
γος αναισθησιολόγος, είναι εμφανώς διαπλασμένη από την επιστημονική του 
ιδιότητα.

Πήγαινε κι άνοιξε την πόρτα.
Μπορεί απ’ έξω εκεί να στέκει

ένα δέντρο, ένα δάσος,
ένας κήπος

Εφαρμογή: Σχολιασμός θέματος



Θεματικές Ενότητες
με Κριτήρια Αξιολόγησης 

για την Ενιαία Εξέταση  
Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας

ΜΕΡΟΣ  ΤΡΙΤΟ
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1η Θεματική Ενότητα

• Πρότυπο ανθρώπου της ανθρωπιστικής παιδείας

• Θεμέλιο της δημοκρατικής λειτουργίας η παιδεία

• Ρόλος της εκπαίδευσης στην ανάπτυξη της προσωπικότητας

• Φαινόμενα δυσλειτουργίας του εκπαιδευτικού θεσμού

• Κοινωνικές επιπτώσεις του ελλείμματος παιδείας

• Συμβολή του σχολείου στην πνευματική ενδυνάμωση  
και την ανεξαρτητοποίηση των νέων

• Εκσυγχρονισμός της εκπαιδευτικής διαδικασίας

Θεματικοί πυρήνες ζητουμένων
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Κείμενα

Κείμενο Ι

Κ. Καλλίτσης, «Το μέλλον αγγίζει την εκπαίδευση – δεν βλέπουμε…»

Ο Κώστας Καλλίτσης είναι δημοσιογράφος. Το ακόλουθο κείμενο προέρχεται από 
άρθρο του στην εφημερίδα «Η Καθημερινή».

Ο μοχλός για την ανάπτυξη της καινοτομίας, για τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου 
της ανθρωπότητας, για το κλείσιμο της ψαλίδας σε μεγάλες ανισότητες είναι η Παι-
δεία. Το οικονομικό θαύμα των τίγρεων της Ασίας και η δραστική μείωση των ανισοτή-
των σε εκείνες τις κοινωνίες δεν θα είχαν επιτευχθεί, αν δεν είχε προηγηθεί μια μεγάλη 
επανάσταση στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, στη δεκαετία του 
1970. Όπως δεν θα είχε εκτοξευτεί η φινλανδική οικονομία, αν δεν είχε προηγηθεί η 
βαθιά μεταρρύθμιση στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας.

Ούτε η Ινδία θα ήταν η ισχυρή οικονομική δύναμη που γνωρίζουμε, αν δεν είχε 
προηγηθεί η εκπαιδευτική επανάσταση στις χαμηλές βαθμίδες, με επιστέγασμα μια 
σειρά από ανώτατα Τεχνολογικά Ινστιτούτα που πολλοί συγκρίνουν με εκείνα της Κα-
λιφόρνιας και της Μασαχουσέτης. Ούτε θα ήταν οικονομικός γίγαντας η Κίνα, αν δεν 
είχε προηγηθεί η ραγδαία εξάπλωση συστήματος βασικής εκπαίδευσης αρχικά και, 
στη συνέχεια, η δημιουργία ισχυρών πανεπιστημίων […].

Τα επόμενα χρόνια, η ψηφιακή τεχνολογία που αναπτύχθηκε τις δύο τελευταίες 
δεκαετίες θεωρείται βέβαιο ότι θα επιφέρει δραματικές ανατροπές στον τρόπο που 
παρέχεται η εκπαίδευση. Τα καλά νέα είναι ότι συγκριτικά με άλλους τομείς η εκπαί-
δευση έχει μείνει τρομακτικά πίσω όσον αφορά τη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας 
[…]. Κι είναι καλά αυτά τα νέα, διότι δείχνουν ότι εύκολα μπορεί να υπάρξουν μεγάλα 
οφέλη για την εκπαίδευση, αρκεί να φτάσει στο τεχνολογικό επίπεδο που ήδη έχουν 
φτάσει οι άλλοι τομείς. […]

Αλλά δύο είναι από τις πιο πρακτικές συνέπειες της ψηφιακής επανάστασης στην 
πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, γύρω από τις οποίες ήδη εξελίσσονται 
προσπάθειες και πολιτικές. Πρώτο, ότι ο κάθε μαθητής μπορεί να απολαμβάνει τις 
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βέλτιστες παραδόσεις από τους καλύτερους δασκάλους, με το καλύτερο και δοκιμα-
σμένο εποπτικό υλικό. Όλες οι παραδόσεις μπορούν να μεταδίδονται διαδικτυακά ή 
να είναι φορτωμένες ως προγράμματα στον σκληρό δίσκο ενός φορητού υπολογιστή. 
Όπως μπορείς να παρακολουθήσεις και να απολαύσεις μια μοναδική ερμηνεία ενός 
έργου κλασικής ή ροκ μουσικής, έτσι μπορείς να παρακολουθήσεις την πιο διεξοδική 
και κατανοητή παρουσίαση ενός μαθηματικού θεωρήματος ή την πιο εμπνευσμένη 
εισαγωγή στην Αναγέννηση […]. Δεύτερο, το προηγούμενο επιτρέπει την ανατροπή 
της γνωστής έως σήμερα διδακτικής διαδικασίας: Ο μαθητής θα παρακολουθεί την 
παράδοση από τον φορητό υπολογιστή στο σπίτι του, ενώ θα κάνει όλη την εργασία 
για την αφομοίωση και εμπέδωση της ύλης, τις ασκήσεις, στην αίθουσα του σχολείου, 
εκεί ακριβώς που θα μπορεί και πρέπει να έχει τη βοήθεια του δασκάλου - φροντιστή. 
Ο οποίος έχει (και θα έχει) κεντρικό ρόλο.

Αυτό που συζητείται στον άλλο κόσμο, είτε για να αναστρέψουν την καθοδική 
πορεία πρωτοβάθμιας - δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (στις ΗΠΑ…) είτε για να βελ-
τιώσουν ένα ήδη αποδοτικό σύστημα (Σκανδιναβία…), είναι η αναδιοργάνωση της 
εκπαίδευσης (α) στη βάση της ψηφιακής τεχνολογίας και (β) αναβάθμισης δασκάλου 
και διδασκαλίας, με νέες συμφωνίες που θα προσελκύουν επαρκώς καταρτισμένους 
δασκάλους, για περισσότερες ώρες διδασκαλίας καθημερινά, περισσότερες ημέρες 
διδασκαλίας και μεγαλύτερο διδακτικό έτος, και διαδικασίες αξιολόγησης χωρίς δικαι-
ολογίες […] για τους δασκάλους αλλά και τους μαθητές. Όχι όπως εμείς. Που χάνουμε 
την ευκαιρία να αναβαθμίσουμε τη δημόσια εκπαίδευση – τώρα! (διότι τώρα είναι η 
ευκαιρία, καθώς εξαιτίας της κρίσης στρέφονται σε αυτήν τα μεσαία στρώματα, άρα 
υπάρχει ισχυρή ζήτηση, ενδιαφέρον και κοινωνική στήριξη σε ένα τέτοιο εγχείρημα). 
Που υποβαθμίζουμε την έννοια και τη λειτουργία του δασκάλου, σε μια από τις έσχα-
τες βαθμίδες κοινωνικής - οικονομικής αξιολόγησης. Και συζητάμε αν, πότε, σε ποιον 
βαθμό θα καλυφθούν τα κενά στα σχολεία, απολαμβάνοντας τους αρμόδιους να 
δηλώνουν περήφανα ότι «πέτυχαν» να μη μείνει κλειστό ούτε ένα σχολείο. Έχοντας, 
ίσως, κάποια σχέδια για την επανεκλογή τους – αλλά κανένα σχέδιο για την Παιδεία.

Κ. Καλλίτσης, «Το μέλλον αγγίζει την εκπαίδευση – δεν βλέπουμε…», 
εφημ. «Η Καθημερινή», 14-09-2014

Κείμενο ΙΙ

I. Kant, «Μια εκπαίδευση για την Ανθρωπότητα»

O Ιμμάνουελ Καντ (1724-1804) ήταν Γερμανός φιλόσοφος. Θεωρείται ένας από τους 
σημαντικότερους στοχαστές όλων των εποχών.
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[…] Η εκπαίδευση είναι μια τέχνη η πρακτική της οποίας πρέπει να τελειοποιείται από 
γενεά σε γενεά. Κάθε γενεά που διδάχθηκε τις γνώσεις των προηγουμένων είναι πάντα 
πιο κατάλληλη να εδραιώσει μια εκπαίδευση, η οποία θα αναπτύξει με σωστό και αρ-
μονικό τρόπο όλες τις φυσικές προδιαθέσεις του ανθρώπου και με αυτό τον τρόπο θα 
οδηγήσει το ανθρώπινο είδος στον προορισμό του. […]. Για το λόγο αυτόν η εκπαίδευ-
ση είναι το μείζον και το δυσκολότερο πρόβλημα το οποίο μπορεί να αντιμετωπίσει 
ο άνθρωπος. Στην πραγματικότητα, τα φώτα εξαρτώνται από την εκπαίδευση και η 
εκπαίδευση εξαρτάται από τα φώτα. […].

Υπάρχει μια αρχή της τέχνης της εκπαίδευσης την οποία ιδιαιτέρως οι άνθρωποι 
που κάνουν σχεδιασμούς διδασκαλίας θα έπρεπε να έχουν πάντα υπόψη τους: τα παι-
διά δεν πρέπει να εκπαιδεύονται μόνο σύμφωνα με την παρούσα κατάσταση του αν-
θρώπινου είδους, αλλά σύμφωνα με την πιθανή και καλύτερη μελλοντική κατάσταση 
του, δηλαδή, σύμφωνα με την Ιδέα της Ανθρωπότητας και με τον τελικό προορισμό 
της. Αυτή η αρχή έχει μεγάλη σημασία. Συνήθως οι γονείς εκπαιδεύουν τα παιδιά τους 
με μοναδικό σκοπό να τα προσαρμόσουν στον σύγχρονο κόσμο, όσο διεφθαρμένος 
και αν είναι. Θα έπρεπε μάλλον να τους δίνουν μια καλύτερη εκπαίδευση, με σκοπό να 
μπορεί να προκύψει μια καλύτερη κατάσταση στο μέλλον. […].

[Από τον Φάκελο Υλικού: Immanuel Kant, Σκέψεις περί εκπαίδευσης, εισαγωγή 
(Όπως στο Savater, F. (2004). Η αξία του εκπαιδεύειν. 

Μτφ. Βαγγέλης Νικολόπουλος. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. 271-272)]

Κείμενο ΙΙΙ

Γ. Θεοτοκάς, «Θέλω γράμματα»

Ο Γεώργιος Θεοτοκάς (1905-1966) ήταν ένας από τους εκπροσώπους και τους κο-
ρυφαίους διανοητές της γενιάς του ’30. Το ακόλουθο κείμενο προέρχεται από το 
πρώτο μυθιστόρημά του Αργώ (1933), που αποτελεί σταθμό για τα Γράμματά μας 
από την άποψη ότι έρχεται να συνδέσει την ελληνική πεζογραφία με το ευρωπαϊκό 
μυθιστόρημα.

Σαν ο Δαμιανός τελείωσε την τρίτη του ελληνικού1, ο γερο-Φραντζής είπε πως αρκετά 
γράμματα είχε μάθει και ήτανε καιρός να πιάσει δουλειά. Ο μικρός θα ήτανε δεκατριώ 
ή δεκατεσσάρω χρονώ. Μόλις άρχιζε να αποκτά μια συνείδηση κάπως καθαρή του 
κόσμου και τον κατείχε κιόλας το πάθος της γνώσης. Ρουφούσε αχόρταστα ό,τι έντυ-
πο του έπεφτε στα χέρια, λαϊκά αναγνώσματα, εφημερίδες, εκκλησιαστικά βιβλία. 
Το ασχημάτιστο και ερεθισμένο πνεύμα του δεν μπορούσε να σταματήσει πουθενά, 

1 τρίτη τάξη του ελληνικού: αντίστοιχη τάξη με τη σημερινή Α’ Γυμνασίου. 
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γλιστρούσε απάνω απ’ όλα αυτά τα απλοϊκά διαβάσματα προς όλες τις μεριές, προ-
μάντευε θολά και λαχταρούσε κάποιες ανώτερες περιοχές της μάθησης. Δεν ήξερε 
βέβαια τι νόημα είχαν αυτά τα άγνωστα πράματα που τον σαγήνευαν τόσο. Ακολου-
θούσε αυθόρμητα την ορμή της ψυχής του, που τον έσερνε προς τα εκεί, και ονει ρευό-
τανε να γίνει μια μέρα ένας μεγάλος δάσκαλος που να κατέχει καλά, με τα δυο του 
χέρια, όλην τη σοφία των ανθρώπων, όλα τα βιβλία, όλα τα «γράμματα», και να μοιρά-
ζει γενναιόδωρα αυτούς τους θησαυρούς στους τριγυρινούς του. Η ικανότητά του να 
μαθαίνει ήτανε καταπληκτική κι η υπεροχή του αναγνωρισμένη σ’ όλο το σχολειό από 
δασκάλους και μαθητές.

Μόλις πληροφορήθηκε τις προθέσεις του πατέρα του, ο μικρός έμπηξε τα κλάματα 
και τις φωνές. Δεν ήθελε, δεν μπορούσε να αρνηθεί τα βιβλία του και τα όνειρά του. 
Ζήτησε βοήθεια τριγύρω του, μα ούτε η μάνα του ούτε οι αδελφές του ήταν ικανές να 
καταλάβουν τον καημό του. Τον ψευτοπαρηγόρησαν λιγάκι κι ύστερα τον κορόιδεψαν 
και του γύρισαν τις πλάτες. Ο μικρός μαζεύτηκε σε μια γωνιά, χτυπούσε το στήθος του 
με τις γροθίτσες του και ούρλιαζε μες στους λυγμούς του:

– Θέλω γράμματα! Θέλω γράμματα!

Ο Παπασίδερος1 τόλμησε κάποτε να ανακατωθεί.

– Το παιδί αγαπά τα γράμματα, είπε. Πρέπει να σπουδάσει αφού είναι θέλημα Θεού.

– Το γένος δεν έχει ανάγκη από πολλά γράμματα, αποκρίθηκε απότομα και ξερά ο 
γερο-Φραντζής, το γένος έχει ανάγκη από παράδες. Με τους παράδες θα αρματώσου-
με καράβια και θα κάνουμε στρατό και θα ξαναπάρουμε την Πόλη και την Αγια-Σοφιά, 
να γίνει το θέλημα του Θεού.

Κι ενώ ο παπάς κάτι προσπαθούσε να αντιλογήσει, ο γέρος βρόντησε τη γροθιά 
του απάνω στο τραπέζι και ξεφώνισε:

– Σκασμός, παπά! Αφέντης είμαι στο σπιτικό μου και δεν έχω να δώσω λόγο μηδέ 
σ’ εσένα μηδέ στο ντοβλέτι2.

Και με τη φωνάρα του ο Δαμιανός τρόμαξε τόσο πολύ που του κοπήκανε μονομιάς 
τα δάκρυα και τις γυναίκες τις έπιασε πανικός και βγήκανε στο δρόμο και κρυφομιλού-
σανε φοβισμένες με τις γειτόνισσες.

Ο Παπασίδερος μάζεψε τα ράσα του κι έφυγε αμίλητος. Ο γερο-Φραντζής ήτα-
νε πρεσβύτερός του και το κάτω της γραφής αφέντης ήτανε, όπως έλεγε. Δικαίωμά 
του να κανονίζει κατά το κέφι του τις τύχες της γυναίκας του και των παιδιών του. Οι 

1 ο ιερέας Ισίδωρος Φραντζής, θείος του Δαμιανού.
2 ντοβλέτι: (λ. τουρκ.) κυβέρνηση, κράτος.
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 τριγυρινοί χρωστούσανε να σέβουνται τη νόμιμη εξουσία του οικογενειάρχη και να 
μην του δημιουργούνε ζιζάνια. Τέτοια ήτανε τότε, στις πολίτικες συνοικίες, η καθιερω-
μένη τάξη των πραγμάτων.

Γ. Θεοτοκάς, Αργώ, εκδ. Πυρσός, Αθήνα 1933

Θέματα

Θέμα Α

Α1.  Να αποδώσετε συνοπτικά (60 λέξεις) τις τέσσερις πρώτες παραγράφους του Κει-
μένου Ι: «Ο μοχλός για την ανάπτυξη … κεντρικό ρόλο».

Μονάδες 15

Θέμα Β

Β1. α.  Να αντιστοιχίσετε κάθε στοιχείο (κειμενικό χωρίο) της στήλης Α’ με ένα στοι-
χείο (χαρακτηρισμός) της Β’ στήλης.

Α’ Στήλη Β’ Στήλη

1.  «Έχοντας, ίσως, κάποια σχέδια για την επανεκλογή 
τους – αλλά κανένα σχέδιο για την Παιδεία» (Κείμενο Ι).

2.  «Κάθε γενεά που διδάχθηκε τις γνώσεις των προηγου-
μένων είναι πάντα πιο κατάλληλη να εδραιώσει μια 
εκπαίδευση» (Κείμενο ΙΙ).

3.  «Ούτε η Ινδία θα ήταν η ισχυρή οικονομική δύναμη 
που γνωρίζουμε, αν δεν είχε προηγηθεί η εκπαιδευτι-
κή επανάσταση στις χαμηλές βαθμίδες, με επιστέγα-
σμα μια σειρά από ανώτατα Τεχνολογικά Ινστιτούτα» 
(Κείμενο Ι).

4.  «Για το λόγο αυτόν η εκπαίδευση είναι το μείζον και το 
δυσκολότερο πρόβλημα το οποίο μπορεί να αντιμε-
τωπίσει ο άνθρωπος» (Κείμενο ΙΙ).

5.  «Θα έπρεπε μάλλον να τους δίνουν μια καλύτερη εκ-
παίδευση, με σκοπό να μπορεί να προκύψει μια καλύ-
τερη κατάσταση στο μέλλον» (Κείμενο ΙΙ).

α.  αίτιο - 
αποτέλεσμα

β.  αναφορά 
προϋποθέσεων

γ.  βεβαιότητα

δ.  πιθανολογία

ε.  δεοντολογική 
διατύπωση

Μονάδες 5
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 β.  Στο Κείμενο ΙΙ, ο Γερμανός φιλόσοφος Immanuel Kant ισχυρίζεται ότι «η εκ-
παίδευση είναι το μείζον και το δυσκολότερο πρόβλημα το οποίο μπορεί να 
αντιμετωπίσει ο άνθρωπος». Πώς τεκμηριώνει την άποψή του;

Μονάδες 10

Β2. α.  Στην πρώτη παράγραφο του Κειμένου Ι, ο αρθρογράφος χρησιμοποιεί τον τρό-
πο ανάπτυξης με παραδείγματα. Να δικαιολογήσετε την επιλογή του.

Μονάδες 8

 β.  Να εντοπίσετε το είδος της σύνδεσης των προτάσεων στην ακόλουθη πε ρίο-
δο της τρίτης παραγράφου του Κειμένου Ι: «Τα καλά νέα είναι … της ψηφιακής 
τεχνολογίας». Να ερμηνεύσετε την πρόθεση του συντάκτη του κειμένου.

Μονάδες 7

Β3.  Να βρείτε με ποια μέσα ο αρθρογράφος υποστηρίζει τον ισχυρισμό του στο πα-
ρακάτω απόσπασμα της πέμπτης παραγράφου του Κειμένου Ι: «Όχι όπως εμείς. 
Που χάνουμε … κανένα σχέδιο για την Παιδεία».

Μονάδες 10

Θέμα Γ

Γ1. Κείμενο ΙΙΙ

  Αξιοποιώντας τους κειμενικούς δείκτες (π.χ. εικόνες, επαναλήψεις) να αναπτύξετε 
το βασικό θέμα που πιστεύετε ότι τίθεται στο κείμενο και να τοποθετηθείτε απέ-
ναντι σε αυτό (150-200 λέξεις).

Μονάδες 15

Θέμα Δ

Δ1.  Ο αρθρογράφος στο Κείμενο I επισημαίνει ότι «ο μοχλός για την ανάπτυξη της 
καινοτομίας, για τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου της ανθρωπότητας, για το 
κλείσιμο της ψαλίδας σε μεγάλες ανισότητες είναι η Παιδεία». Άρα, τα προβλήμα-
τα της εκπαίδευσης υπονομεύουν την ισότητα, τη βασική αρχή της δημοκρατίας.

   Αφού καταδείξετε γιατί το έλλειμμα παιδείας πλήττει κατάφωρα την ομαλή λει-
τουργία μιας δημοκρατικής κοινωνίας, να αναφέρετε με ποιους τρόπους μπορεί η 
χώρα μας να αναδιοργανώσει την εκπαίδευση ώστε να συμβαδίζει με την εξέλιξη 
των προηγμένων κρατών. Οι απόψεις σας θα είναι το περιεχόμενο της ομιλίας σας 
(350-400 λέξεις) σε εκδήλωση που διοργανώνεται από το σχολείο σας.

Μονάδες 30




