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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ    ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥΣ                                        

ΓΛΩΣΣΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 

1.Να μεταφέρετε τον ευθύ σε πλάγιο λόγο .Τι κερδίζει ή τι χάνει 

το κειμενο; 

Απαντηση. 

Με τη μετατροπή του ευθέος λόγου σε πλάγιο το ύφος του κειμένου 

χάνει την αμεσότητα και τη ζωντάνια και εξασθενίζει η αποδεικτική 

δύναμη της προσωπικής μαρτυρίας.Επιπλέον χάνεται ο προσωπικός 

εξομολογητικός τόνος, επειδή το αποστασιοποιημένο ύφος δεν συντελεί 

στη συγκινησιακή διέγερση του δέκτη. 

    Αν λοιπόν σκοπός του γράφοντος είναι η συγκίνηση , ο 

προβληματισμός και η ευαισθητοποιήση τότε ο πλάγιος λόγος σε τρίτο 

πρόσωπο δεν επιτυγχάνει αυτό το σκοπό. Ο τριτοπρόσωπος λόγος 

ενδείκνυται σε κείμενα πειθούς με επιστημονικό ύφος στηριζόμενα σε 

λογικά μέσα πειθούς και επιδιώκει την αντικειμενική προσέγγιση και 

αποστασιοποιημένη οπτική 

 

2.Τι πετυχαίνει ο συγγραφέας με τη χρήση του ερωτήματος τόσο 

ως προς τη δομή του κειμένου όσο και ως προς την αντίδραση 

του αναγνώστη 

Απάντηση 

Αν το ερώτημα ή τα ερωτήματα βρίσκονται στην αρχή του κειμένου η 

παραγράφου τότε  έχουν σαφή μεταβατικό ρόλο συνοχής ,καθώς η 

απάντηση στο η στα ερωτήματα συντελούν στην ανάπτυξη των ιδεών και 

των θέσεων. 

Αν το η τα ερωτήματα βρίσκονται βρίσκονται στο τέλος της παραγράφου 

η του κειμένου τότε λειτουργούν ως κατακλείδα η 

συμπέρασμα/επίλογος. Ο συγγραφέας διατυπώνει με πιο 

εμφατικό/έντονο τρόπο τη θέση-ισχυρισμό του. 

Με τη χρήση ερωτημάτων ο\η συγγραφέας επιδιώκει να εκφράσει 

προβληματισμό και να καταστήσει τον αναγνώστη συμμέτοχο αυτού του 

προβληματισμού κυρίως αν τα ερωτήματα είναι ρητορικά. Κάθε ερώτημα 

σαφώς εκφράζει απορία αλλά και ανησυχία αμφισβήτηση , αγανάκτηση 

και ειρωνία.Οι ερωτήσεις καθιστούν παραστατικό,ζωντανό και 

ενδεχομένως δραματικό το ύφος του κειμένου κεντρίζουν το ενδιαφέρον 

και προσελκύουν την προσοχή του δέκτη δημιουργώντας συνθήκες 

διαλόγου και συνομιλίας με ταυτόχρονη συναισθηματική διέγερση 
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3.Ποιος είναι ο σκοπός  του συγγραφέα στο 

κείμενο/απόσπασμα/παράγραφο και με ποιους τρόπους 

/εκφραστικές επιλογές επιδιώκει να τον επιτύχει. 

Α) ο συγγραφέας επιχειρεί να πληροφορήσει –πείσει: κυριαρχούν τρόποι 

και μέσα λογικής κυριολεκτική λειτουργία γλώσσας, γ ρηματικό 

πρόσωπο ,επικληση σε αυθεντία, λογική διάταξη κειμένου ,κυριαρχία 

ουσιαστικών(ονοματοποίηση),υποτακτική σύνδεση(κύριες και 

δευτερεύουσες προτάσεις),παθητική σύνταξη,μακροπερίοδος 

λόγος(μεγάλες προτάσεις),ενεστώτας χρόνος ρημάτων ,οριστική έγκλιση 

και φράσεις πιθαναλογικού ύφους(ίσως,πιθανόν ,κ.λπ) 

Β) ο συγγραφέας επιχειρεί να προβληματίσει-ευαισθητοποιήσει-

καταγγείλλει:κυριαρχούν τα α και β ρηματικά πρόσωπα, σημεία στίξης 

με σχολιαστική 

λειτουργία(εισαγωγικά,θαυμαστικό,αποσιωπητικά,ερωτηματικό),σχήματα 

λόγου(μεταφορές ,παρομοιώσεις) επιφωνήματα,χιουμοριστικές 

φράσεις,στοιχεία προφορικότητας λόγου,υποτακτική και προστακτική 

έγκλιση(το ύφος του κειμένου γίνεται 

προτρεπτικό,δεοντολογικό,συμβουλευτικό) 

 

4.Ποιοι είναι οι αποδέκτες του κειμένου 

Απάντηση : 

 Αν το κείμενο είναι άρθρο η επιφυλλίδα απευθύνεται στο ευρύ κοινό 

αλλά ανάλογα με το θέμα του ίσως εστιάζει σε κάποιους πιο 

συγκεκριμένα.Αν το κείμενο είναι δοκίμιο απευθύνεται στον αναγνώστη 

μέσης μόρφωσης . 

 

5. Στο απόσπασμα ο συντάκτης αξιοποιεί το χιούμορ ως μέσο 

πειθούς.Να επιβεβαιώσετε τη διαπίστωση αναφέροντας δύο 

παραδείγματα και να δείξετε τι επιδιώκει με το συγκεκριμένο 

μέσο πειθούς. 

Απάντηση 

Το χιούμορ(πνευματώδης αστεϊσμός) διεγείρει το συναίσθημα του δέκτη 

και δημιουργεί ευχάριστο κλίμα κεντρίζοντας το ενδιαφέρον. Με αυτόν 

τον τρόπο ο δέκτης υιοθετεί αποτελεσματικότερα τις απόψεις του πομπού 
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6. Να εξηγήσετε για ποιο λόγο ο συγγραφέας καταφεύγει στη 

χρήση παραδειγμάτων 

Απάντηση  

Τα παραδείγματα ως τεκμήρια διασαφηνίζουν τις θέσεις και τους 

ισχυρισμούς του συγγραφέα .Γίνονται εύκολα κατανοητά από το δέκτη 

,διότι απαιτούν απλή παρατήρηση και εμπειρία καθώς και απλή 

λειτουργία των αισθήσεων.Ενδεχομένως ο δέκτης να έχει τη δυνατότητα 

προσωπικής ταύτισης με κάποιο από τα παραδείγματα 

 

7. Ποια είναι η έγκλιση που κυριαρχεί στο απόσπασμα και να 

δικαιολογήσετε τη χρήση της από τον συγγραφέα 

Απάντηση 

Η οριστική μπορεί να εκφράζει βεβαιότητα, πιθανότητα(προηγείται το 

θα),δυνατότητα (προηγείται το ίσως),υπόθεση(προηγείται το αν) 

Η υποτακτική (πάντα μπροστά της το αν η το ας)δηλώνει δυνατότητα, 

πιθανότητα,επιθυμία, ευχή,προτροπή,συμβουλή,υποχρέωση 

Η προστακτική κατά κύριο λόγο εκφράζει την προτροπή, την ευχή, την 

επιθυμία, την απαγόρευση τη διαταγή 

8.Να προσδιορίσετε το ύφος του κειμένου επιλέγοντας ένα από τα 

παρακάτω:τυπικό,οικείο,ουδέτερο,καταγγελτικό,λογοτεχνικό.Να 

αιτιολογήσετε την επιλογή σας εξετάζοντας α)τον τρόπο σύνδεσης 

προτάσεων (παρατακτική,υποτακτική)β)το είδος 

σύνδεσης(ενεργητική , παθητική) γ) τη χρήση γλώσσας 

(κυριολεκτική,μεταφορική) δίνοντας ένα παράδειγμα για κάθε 

περίπτωση. 

Απάντηση(ενδεικτική) 

Το ύφος του κειμένου είναι τυπικό/επίσημο. Κυριαρχεί η υποτακτική 

σύνδεση(κειμενική αναφορά)καθώς ο συγγραφέας επιδιώκει να 

αναπτύξει σύνθετες σκέψεις και να αναδείξει τις μεταξύ τους σχέσεις. Η 

παθητική σύνταξη σε συνδυασμό με το γ πρόσωπο τονίζοντας την 

ενέργεια και το αποτέλεσμα της (κειμενική αναφορά).Η κυριολεκτική 

χρήση της γλώσσας προσδίδει την απαραίτητη σε ένα κείμενο 

πληροφόρησης και πειθούς ακρίβεια και σαφήνεια (κειμενική 

αναφορά)….Στο οικείο ύφος εντοπίζουμε διαφορετικές επιλογές 

(παρατακτική ενεργητική σύνταξη,προφορικότητα,α /β ρηματικά 

πρόσωπα ,μεταφορική γλώσσα κ.λπ) 
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9.Στην παράγραφο ο συγγραφέας χρησιμοποιεί ένα επιχείρημα. 

Αφού το γράψετε στο τετράδιό σας να αξιολογήσετε την 

πειστικότητά του 

Απάντηση  

Αφού αναδιατυπώσουμε το επιχείρημα με σαφείς τις προκείμενες και το 

συμπέρασμα εφορμόζουμε τη θεωρία αξιολόγησης παραγωγικών , 

επαγωγικών και αναλογικών συλλογισμών. 

 

10. Σε τι αποσκοπεί ο συγγραφέας με τη χρήση ιστορικού 

γεγονότος 

Απάντηση 

Με την ιστορική αναφορά ως τεκμήριο ο συγγραφέας επιδιώκει να 

υπενθυμίσει αντίστοιχα γεγονότα έτσι ώστε ο δέκτης να προβεί στις 

αναγκαίες συγκρίσεις και να διαμορφώσει ολοκληρωμένη άποψη για το 

παρόν.Μπορεί επίσης να ευαισθητοποιηθεί και να αλλάξει στάση η 

συμπεριφορά 

 

11. Αξιολογείστε τον τίτλο του κειμένου και δώστε έναν δικό σας 

 

Απάντηση 

Η επιτυχία ενός τίτλου κρίνεται από τη δυνατότητα προσέλκυσης του 

ενδιαφέροντος.Ελέγχουμε  τη συντομία, την απουσία ρήματος,τη χρήση 

μεταφορικού λόγου και τη σχέση του με το περιεχόμενο του κειμένου. Ο 

πληροφοριακός τίτλος διακρίνεται από τη χρήση κυριολεκτικής 

γλώσσας. 

 

12.Στο απόσπασμα ο συγγραφέας εναλλάσσει το α πληθυντικό με 

το β ενικό πρόσωπο.Να εξηγήσετε αυτήν την επιλογή 

Απάντηση . Στις ερωτήσεις αυτού του είδους αξιοποιούμε τη θεωρία των 

ρηματικών προσώπων. Επισημαίνουμε ότι η εναλλαγή ρηματικών 

προσώπων προσδίδει υφολογική ποικιλία και καθιστά το ύφος ζωντανό 

και ενδιαφέρον 
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13. Συγκρίνετε τα κείμενα ως προς το θέμα, τη θέση του 

συγγραφέα και το σκοπό που επιδιώκουν 

Απάντηση .Εντοπίζουμε το θέμα (εύκολος ο εντοπισμός)βρίσκουμε τη 

θέση του συγγραφέα(δηλαδή ποια είναι η άποψή του για το θέμα)και 

ανάλογα με το είδος του κειμένου διαπιστώνουμε αν έχουν πρόθεση να 

πληροφορήσουν, να πείσουν ,να συγκινήσουν να καταγγείλουν κ.λπ 

 

14. Για ποιο λόγο ο συγγραφέας ξεκινά με αναφορά σε ένα 

συγκεκριμένο περιστατικό; 

Απάντηση 

Ο συγγραφέας επιδιώκει να προσελκύσει το ενδιαφέρον με  άμεσο τρόπο 

και εμπειρική αναφορά, η οποία είναι εύκολα κατανοητή από το δέκτη 

 

15.Να ξαναγραψετε το απόσπασμα αντικαθιστώντας τις 

υπογραμμισμένες λέξεις με άλλες συνώνυμες οι οποίες καθιστούν 

το ύφος οικείο 

Απάντηση 

Είναι μια γλωσσική άσκηση συνωνύμων 

(πχ.αναιρεί=καταργεί,εκφυλίζεται=αλλοιώνεται) 

 

16. Να αποδώστε τις μεταφορικές φράσεις με αντίστοιχες 

κυριολεκτικές 

Απαντηση.πχ. του χτύπησε στο μάτι=του προκάλεσε ενδιαφέρον.Συνήθως 

οι μεταφορικές φράσεις είναι και φράσεις του προφορικού λόγου 

,επομένως μπορεί να ζητηθεί επαναδιατύπωση τους σε πιο επίσημο ύφος 

 

17. Ο συγγραφέας στο απόσπασμα εμφανίζεται βέβαιος ή 

επιφυλακτικός ; τεκμηριώστε την απάντησή σας με 

συγκεκριμένες εκφραστικές αναφορές.  

Απάντηση α) βέβαιος:οριστική, φρασεις βεβαιωτικές (σίγουρα 

,αναμφίβολα κ.λπ) γ πρόσωπο ,αιτιολογήσεις (επειδή,γιατί ,καθώς κ.λπ) 
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        β)επιφυλακτικός: υποτακτική ,φράσεις πιθανολόγησης (ίσως 

,πιθανόν ,θα μπορούσε κ.λπ) 

 

18.Να μετατρέψετε τις ρηματικές φράσεις σε ονοματικές και να 

καταγράψετε τη διαφορά στο ύφος 

Απάντηση  

π. χ εφεύρεθηκε το τηλέφωνο= εφεύρεση του τηλεφώνου. Το ύφος του 

κειμένου όταν  κυριαρχούν οι ρηματικοί τύποι είναι οικείο ,απλό 

,κατανοητό, με στοιχεία προφορικότητας.Ενώ με την κυριαρχία των 

ονοματικών τύπων μετατρέπεται σε πιο τυπικό επίσημο και 

αποστασιοποιημένο 

 

19. Να αξιολογήσετε την πειστικότητα του καθενός από τους 

τρόπους πειθούς που αξιοποιεί ο συγγραφέας. 

Απάντηση  

Στην περίπτωση αυτή θυμόμαστε την αντίστοιχη θεωρία πειθούς χωρίς 

όμως να διατυπώνουμε ό,τι έχουμε αποστηθίσει. Ειδικότερα στα 

τεκμήρια προσέχουμε να μην είναι άσχετα η ελλιπή. Οι έρευνες πρέπει 

να παρουσιάζονται μαζί με την πηγή διεξαγωγής τους. 

 

20.Ποιο επικοινωνιακό αποτέλεσμα επιτυγχάνει η επανάληψη της 

λέξης –φράσης 

Απάντηση 

Συνήθως στη λέξη ή φράση που επαναλαμβάνεται βρίσκεται το μήνυμα 

που ο συγγραφέας θέλει να μεταδώσει.Αναλογα με τη λέξη-φράση μπορεί 

να μεταδίδεται η προτροπή ,ο προβληματισμός ,η αισιοδοξία, η 

απαισιοδοξία ,η προϋπόθεση 

 

Εννοείται πως οι παραπάνω ερωτήσεις σχετίζονται με το νέο τρόπο εξέτασης  

Οι λεξιλογικές ασκήσεις παραμένουν ως έχουν 
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