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Η σημασία των λέξεων – Τρόποι κατανόησης κειμένου 
Όνομα: __________________________  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Σημειώνω με Κ τις κυριολεξίες, με Μ τις μεταφορές με Π τις παρομοιώσεις, με ΠΡ τις 

προσωποποιήσεις και με Υ τις υπερβολές: 
 

Το γλυκό αεράκι φιλούσε το πρόσωπό μας.  

Στη γιορτή μου, μου χάρισαν ένα χρυσό δαχτυλίδι.  

Το χωριό, χτισμένο πάνω στα βράχια, λες κι ήταν αετοφωλιά.  
Τα παπούτσια μου είναι ελαφρά σαν πούπουλα.  

Τα λόγια του ήταν πικρά και δεν τα ξεχνώ.  

Έχω πάει χιλιάδες φορές στην Αθήνα.  

Η αλήθεια, λένε, είναι πικρή.  

Θα μπορούσα να κοιμάμαι έναν ολόκληρο χρόνο.  

Το χειμώνα όλη η φύση κοιμάται.  

Το μωρό κοιμάται πολλές ώρες.  

 
 

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 
α)Κυριολεξία: Λέγεται η χρησιμοποίηση των λέξεων με την πραγματική τους σημασία.  
π.χ. γλυκό κρασί, χρυσή αλυσίδα  
 
β)Μεταφορά: Είναι το σχήμα λόγου στο οποίο μεταφέρουμε τη σημασία μιας λέξης ή 
φράσης σε άλλες έννοιες ή πράγματα. π.χ. γλυκά λόγια, χρυσή καρδιά  
 
γ)Παρομοίωση: Λέγεται το σχήμα λόγου στο οποίο συγκρίνουμε δύο πρόσωπα, ζώα ή 
πράγματα και φαίνεται το ένα απ` αυτά πιο ζωηρό. Χρησιμοποιούνται μόνο οι λέξεις 
«σαν», «όπως» «λες και», «μοιάζει με». π.χ. πονηρός σαν αλεπού, τραγουδά σαν αηδόνι  
 
δ)Προσωποποίηση: Είναι το σχήμα λόγου με το οποίο παρουσιάζονται τα άψυχα 
αντικείμενα με ανθρώπινη μορφή ή με ανθρώπινα συναισθήματα. π.χ Ένα πουλάκι φώναξε. 
Τα δυο βουνά μαλώναν.  
 
ε)Υπερβολή: Είναι σχήμα λόγου στο οποίο εκφράζουμε κάτι υπερβολικά που ξεπερνά την 
πραγματικότητα. π.χ Να ζήσεις χίλια χρόνια. 
 
ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 

1) Διαβάζουμε προσεκτικά το κείμενο.   
2) Υπογραμμίζουμε λέξεις ή φράσεις – κλειδιά. 
3) Χρησιμοποιούμε την τεχνική των πλαγιότιτλων για κάθε παράγραφο (εντοπισμός 

στοιχείων όπως: χώρος, χρόνος, πρόσωπα, γεγονός, πρόβλημα κτλ.) 
4) Γράφουμε περίληψη του κειμένου. 

Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ: Κάθε κείμενο αποτελείται από παραγράφους. Οι λέξεις, οι φράσεις και 
οι προτάσεις που αποτελούν μια παράγραφο αναπτύσσουν μια ιδέα και πρέπει να 
βρίσκονται σε λογική σειρά. Το νόημα κάθε παραγράφου είναι ξεχωριστό αλλά συνδέεται με 
το νόημα και των άλλων παραγράφων του κειμένου.  
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ:  Είναι η σύντομη απόδοση του περιεχομένου ενός κειμένου. Οι λέξεις – 
κλειδιά και οι πλαγιότιτλοι μπορούν να μας βοηθήσουν στη σύνθεση της περίληψης. 
 
 
 



2. Διαβάζω το παρακάτω κείμενο από το βιβλίο Ιστορίας της Ε΄ Τάξης με τίτλο «Η 
ανάκτηση της Πόλης από το Μιχαήλ Η’, τον Παλαιολόγο» και γράφω πλαγιότιτλους για 
καθεμιά από τις παραγράφους. Στη συνέχεια γράφω την περίληψη: 

 
1η : Οι Φράγκοι που κυρίευσαν την Κωνσταντινούπολη, αφού τη λεηλάτησαν για πολύ καιρό και 
πήραν τους θησαυρούς της, άρχισαν πλέον να μην ενδιαφέρονται γι’ αυτή. 
2η : Ο Μιχαήλ Η’, ο Παλαιολόγος, που ήταν αυτοκράτορας της Νίκαιας, δεν άφησε την ευκαιρία 
να πάει χαμένη. Με μυστική εντολή δικοί του άνθρωποι παρακολουθούσαν μέρα-νύχτα την πόλη 
αναζητώντας τρόπο να μπουν σ’ αυτή κρυφά και να την πάρουν δίχως πόλεμο. Παράλληλα ο 
ίδιος συνεργάστηκε και με τους Γενουάτες, που είχαν ισχυρό ναυτικό, και τους υποσχέθηκε 
εμπορικά προνόμια στα βυζαντινά λιμάνια, αν τον βοηθούσαν να ξαναπάρει την Πόλη. 
3η : Η τύχη όμως βοήθησε τον αυτοκράτορα να πετύχει μόνος το σκοπό του. Το καλοκαίρι 
του 1261 ο στρατηγός του Αλέξιος Στρατηγόπουλος κατάφερε να μπει στην Πόλη από 
αφύλαχτο άνοιγμα των τειχών και να την καταλάβει χωρίς καμιά αντίσταση των Φράγκων. 
4η: Έτσι, ο Μιχαήλ Η’, ο Παλαιολόγος, στέφτηκε αυτοκράτορας στο ναό της Αγίας Σοφίας από 
τον Πατριάρχη Αρσένιο. Ο ίδιος ακόμη κατάφερε να ξαναπάρει αρκετά από τα κατακτημένα 
μέρη της Ελλάδας. Ένα μεγάλο μέρος τους όμως παρέμεινε στους Φράγκους. 
5η : Στα πενήντα επτά χρόνια, που η Κωνσταντινούπολη ήταν στα χέρια των Λατίνων, κανένας 
από τους κατακτητές-ηγεμόνες της δεν κατανόησε τα προβλήματα των Ελλήνων κατοίκων της. 
Τα ταμεία του κράτους άδειασαν, τα κτίσματα ερειπώθηκαν και τα έργα τέχνης λεηλατήθηκαν ή 
μεταφέρθηκαν στη Δύση. Η χριστιανική πίστη κλονίστηκε και οι Φράγκοι, που βεβήλωσαν τους 
ιερούς ναούς της Πόλης, έγιναν μισητοί κι ανεπιθύμητοι για όλους τους Βυζαντινούς. 
6η : Η ανάκτηση της Πόλης όμως δεν έλυσε τα προβλήματα που υπήρχαν ούτε τα νέα που είχαν 
δημιουργηθεί. Η Κωνσταντινούπολη έμεινε χωρίς συμμάχους και οι εχθροί τώρα ήταν πολλοί. 
Στην Ανατολή παραμόνευαν νέα και πιο επικίνδυνα τουρκικά φύλα, στο Βορρά απειλούσαν οι 
Σέρβοι και οι Βούλγαροι, στη Δύση οι Φράγκοι και οι Βενετοί. Όλα φανέρωναν ότι η 
αυτοκρατορία εξέπεμπε τις τελευταίες αναλαμπές της, λίγο πριν την τελική της πτώση. 

 
Πλαγιότιτλοι: 
1η:   ___________________________________________________________ 
2η:  ___________________________________________________________ 
3η:  ___________________________________________________________ 
4η:  ___________________________________________________________ 
5η:  ___________________________________________________________ 
6η:  ___________________________________________________________ 

 
Περίληψη: 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

 


