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Ειςαγωγικό ςθμείωμα
Με το τυπολόγιο ερωτιςεων κεωρίασ οι μακθτζσ προετοιμάηονται για να μποροφν να
αντεπεξζλκουν ςε κάκε είδουσ ερϊτθςθ που κα τεκεί ςτισ Ρανελλινιεσ εξετάςεισ. Ππωσ είναι
γνωςτό, εκτόσ τθσ περίλθψθσ και τθσ παραγωγισ κειμζνου, οι μακθτζσ καλοφνται να απαντιςουν
και ςε ερωτιςεισ που βακμολογοφνται με 35/100 μόρια. Οι πζντε ςυνικωσ ερωτιςεισ
περιλαμβάνουν: α) μία ερϊτθςθ ανοιχτοφ τφπου για ανάπτυξθ – ςχολιαςμό ςε μία παράγραφο
ενόσ τμιματοσ του κειμζνου ι κλειςτοφ τφπου ερωτιςεισ κατανόθςθσ του κειμζνου, β) μία
λεξιλογικι άςκθςθ και γ) δφο ι τρεισ ερωτιςεισ που ςυνικωσ αποτελοφν εφαρμογι τθσ κεωρίασ
ςτο ςυγκεκριμζνο κείμενο που δίνεται ςτο μακθτι. Επομζνωσ, μζςα από 70 ερωτιςεισ
παρατίκενται όλα ςχεδόν τα είδθ των ερωτιςεων τθσ πρϊτθσ και τθσ τρίτθσ κατθγορίασ και τον
τρόπο με τον οποίο πρζπει να τισ αντιμετωπίςουν οι μακθτζσ ζτςι, ϊςτε να μθν αιφνιδιαςτοφν και
να γνωρίηουν πωσ κα ενεργιςουν ςε κάκε μια από αυτζσ.
Ασ ςθμειωκεί ότι οι απαντιςεισ διζπονται από κάποια ςχετικότθτα, κακϊσ δεν αναφζρονται ςε
ςυγκεκριμζνο κείμενο. Αποτελοφν απλά άξονεσ για τθ ςκζψθ των μακθτϊν, γνϊςεισ που κα πρζπει
να προςαρμόςουν ςτο εκάςτοτε κείμενο που κα τουσ δοκεί.
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Στθν παράγραφο «....» θ Θεματική πρόταςη /περίοδοσείναι θ φράςθ/ περίοδοσ
«....», κακϊσ ςε αυτι εκφράηεται θ βαςικι ιδζα, το κζμα τθσ παραγράφου. Το
κζμα αυτό αναπτφςςεται /επεξθγείται / διαςαφθνίηεται ςτο κειμενικό διάςτθμα
1. «Να εντοπίςετε τθ δομι
τθσ παραγράφου»

από «…» που περιζχει ταςχόλια / λεπτομζρειεσ τησ παραγράφου.
(Αν υπάρχει) Τζλοσ, ωσ πρόταςη/ περίοδοσ κατακλείδα, που ολοκλθρϊνει τθ μορφι
τθσ παραγράφου, κυμίηοντασ τθν κφρια ιδζα τθσ παραγράφου και ςυνοψίηοντασ
όςα ζχουν λεχκεί γι’ αυτιν, λειτουργεί θ φράςθ/ περίοδοσ «…..».
Θ ιδζα που εκφράηεται ςτθ κεματικι πρόταςθ/ περίοδο «....» υποςτθρίηεται και
αναπτφςςεται ςτισ λεπτομζρειεσ/ ςχόλια «....» με:
 παραδείγματα, κακϊσ τα παραδείγματα του/ τθσ «...» , «….»,«….»,
(επιςθμαίνουμε ςε ποιο ςθμείο ο ςυγγραφζασ τα αναφζρει) που
παρουςιάηονται,διαςαφθνίηουν/ υποςτθρίηουν/ αναπτφςςουν, τον/τθ/το
«….».
 ςφγκριςη και αντίθεςη, κακϊσ ςτθ κεματικι πρόταςθ επιςθμαίνεται θ φπαρξθ

2. «Με ποιον τρόπο είναι
αναπτυγμζνεσ οι
λεπτομζρειεσ τθσ
παραγράφου» ι «Με ποιον
τρόπο είναι αναπτυγμζνθ θ
παράγραφοσ» ι «Με ποιον
τρόπο αναπτφςςεται θ
κεματικι περίοδοσ τθσ
παραγράφου;»

ομοιοτιτων ιδιαφορϊν ανάμεςα ςε……. και ςε…… (πρόςωπα, πράγματα,
ιδζεσ). Στισ λεπτομζρειεσ/ ςχόλια «....»ι παρουςιάηονται όλα τα
γνωρίςματα του ενόσ μζλουσ και ςτθ ςυνζχεια του άλλου μζλουσ ι
καταγράφονται οι ομοιότθτεσ και οι διαφορζσ των ςυγκρινόμενων
/αντιτικζμενων μελϊν ςθμείο προσ ςθμείο. Θ περίοδοσ-κατακλείδα «....»
περιλαμβάνει το ςυμπζραςμα τθσ ςφγκριςθσ. (Ενδεικτικά ςτοιχεία είναι
ςυνικωσ ο ςυγκριτικόσ βακμόσ και θ διαρκρωτικι λζξθ «αντίκετα»).
 αιτιολόγηςη, κακϊσ θ κεματικι περίοδοσ/ πρόταςθ εκφράηει μία κρίςθ για
τον/τθ/το «….»τθσοποίασ θ ιςχφσ αποδεικνφεται ςτθ ςυνζχεια τθσ
παραγράφου με λογικά επιχειριματα («....») ι παράκεςθ τεκμθρίων, όπωσ
(«....»).
 οριςμό, κακϊσ ςτθ κεματικι πρόταςθ δίνεται ο οριςμόσ τθσ ζννοιασ

θμείωςθ: Σε κάκε
περίπτωςθ ο μακθτισ
οφείλει να δικαιολογιςει
τθν απάντθςι του
αναφζροντασ ςτοιχεία που
να αποδεικνφουν τον τρόπο
ανάπτυξθσ που αναγνϊριςε.

του/τθσ/του

«....»

που

αναπτφςςεται

περαιτζρω

ςτθν

υπόλοιπθ

παράγραφο, όπου εντοπίηονται και εκτίκενται τα βαςικά τθσ γνωρίςματα.
Συγκεκριμζνα, θ οριςτζα ζννοια (π.χ. θ ζννοια άνκρωποσ) εντάςςεται ςε
μια ευρφτερθ ζννοια που αποτελεί το γζνοσ τθσ (π.χ. ςτθν ζννοια πρωτεφον
κθλαςτικό) και ςυγχρόνωσ διακρίνεται από τισ υπόλοιπεσ ζννοιεσ που
ανικουν ςτο ίδιο γζνοσ βάςει των χαρακτθριςτικϊν γνωριςμάτων τθσ,
δθλαδι τθσ ειδοποιοφ διαφοράσ τθσ (π.χ. ομιλοφν, ςκεπτόμενο ον, με
ςυνείδθςθ),
 διαίρεςη, κακώσ ςτθ κεματικι περίοδο εκτίκενται τα μζρθ από τα οποία
αποτελείται ο/θ/ το «....» με τον/τθ/το οποίο(-α) απαςχολείται θ
παράγραφοσ ςτο ςφνολό τθσ. Συγκεκριμζνα, θ διαιρετζα ζννοια του/τθσ ....
(γζνοσ) αναλφεται ςτα μζρθ του/τθσ (είδθ) βάςει του γνωρίςματοσ του/τθσ
... (διαιρετικι βάςθ).
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θμείωςθ: Υπενκυμίηεται ότι θ διαίρεςθ πρζπει να γίνεται: α) με μια
οριςμζνθ και ενιαία διαιρετικι βάςθ (δθλαδι με βάςθ ζνα κοινό
γνϊριςμα) β) να είναι τζλεια (δθλαδι να περιλαμβάνει όλα τα είδθ του
γζνουσ) γ) να είναι ςυνεχισ (δθλαδι να μθν υποκακίςταται, για
παράδειγμα, ζνα είδοσ από μια υποκατθγορία του)
 αίτια και αποτελζςματα, κακώσ ςτθ κεματικι πρόταςθ διατυπώνονται τα αίτια του/
τθσ/ του ... και ακολουκοφν ςτισ λεπτομζρειεσ τθσ παραγράφου τα αποτελζςματά
του/ τθσ/ του (ι και το αντίςτροφο).
 αναλογία, κακώσ θ κεματικι πρόταςθ είναι διατυπωμζνθ ωσ παρομοίωςθ ι
μεταφορά. Παραβάλλονται, δθλαδι, ο/θ/το .... με τον/τθ/το .... με τρόπο ώςτε να
αποκαλφπτονται κάποιεσ αναλογίεσ τουσ, όπωσ ο/θ/το….. (Ενδεικτικά ςτοιχεία
είναι θ παρομοίωςθ και θ μεταφορά ι φράςεισ όπωσ: «όμοια, ανάλογα,
ζτςι και….)
 ςυνδυαςμό μεθόδων,δθλαδι με «…..» και «….»
θμείωςθ: Στισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ ζχουμε πάνω από ζνα τρόπο ανάπτυξθσ.
Άρα, ςτο τζλοσ τθσ απάντθςθσ ο μακθτισ πρζπει να κάνει λόγο για ςυνδυαςμό
μεθόδων,αφοφ προθγουμζνωσ τισ ζχει επιςθμάνει.
3. «Με ποιον τρόπο είναι
οργανωμζνθ θ
παράγραφοσ;»

Συμπφκνωςθ και των δφο προθγοφμενων ερωτιςεων (δομι και τρόποι
ανάπτυξθσ)
Ο κάκε πλαγιότιτλοσ οφείλει:

4. «Να δϊςετε
πλαγιότιτλουσ ςτισ
παραγράφουσ του
κειμζνου».

-να είναι ςφντομοσ (να μθν ξεπερνά τθ μια γραμμι ι τισ οχτϊ λζξεισ, περίπου), να είναι κυριολεκτικόσ (να αποδίδει το νόθμα τθσ παραγράφου)
-να μθν περιζχει ριμα (όςο γίνεται)
θμείωςθ:Αν μποροφμε, αξιοποιοφμε τθ κεματικι περίοδο ι τθν κατακλείδα τθσ
παραγράφου.
Ρρόκειται για το ερϊτθμα Β1 που τίκεται ςτισ πανελλινιεσ εξετάςεισ. Θ
παράγραφοσ που κα δθμιουργιςει ο μακθτισ πρζπει να διακζτει όλεσ τισ αρετζσ
τθσ παραγράφου, δθλαδι:
 Ζνα ςαφι ςκοπό.
 Επαρκι ανάπτυξθ (δφο- τρεισ ιδζεσ που κα αναλφονται επαρκϊσ με τρεισ ι

5. «Να αναπτφξετε ςε μία
παράγραφο 100 ζωσ 120
λζξεων το περιεχόμενο του
αποςπάςματοσ που
ακολουκεί:«…»

και περιςςότερεσ ςχολιαςτικζσ περιόδουσ).
 Δομι (κεματικι περίοδο, λεπτομζρειεσ/ςχόλια, κατακλείδα)
 Ενότθτα ιδεϊν.
 Αλλθλουχία νοθμάτων.
 υνοχι.
Γενικζσ οδθγίεσ: Μποροφμε να αντλιςουμε ιδζεσ από το κείμενο που μασ δίνεται,
αναδιατυπϊνοντασ τα λόγια και κάνοντασ νοθματικζσ προεκτάςεισ. Σε ό,τι αφορά
τθ κεματικι περίοδο μποροφμε να δθμιουργιςουμε τθ δικι μασ. Μποροφμε
όμωσ να χρθςιμοποιιςουμε ωσ αφετθρία το απόςπαςμα του κειμζνου που μασ
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δίνεται να αναλφςουμε (δε λαμβάνεται υπόψθ ο αρικμόσ των λζξεων). Σε αυτι
τθν περίπτωςθ όμωσ καλφτερο είναι να αλλάηουμε τθ διατφπωςθ.
ΣΤΠΟΙ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ
1.Παράγραφοσ με ςυγκεκριμζνο τρόπο ανάπτυξθσ. Μποροφμε να
χρθςιμοποιιςουμε ζναν από τουσ τρόπουσ ανάπτυξθσ παραγράφου που
γνωρίηουμε (οριςμόσ, διαίρεςθ, παραδείγματα, κλπ.). Σε αυτι τθν περίπτωςθ
πρζπει να χρθςιμοποιιςουμε τα κατάλλθλα μζςα ςυνοχισ, π.χ. αν αναπτφξουμε
τθν παράγραφο με αιτιολόγθςθ, κα χρθςιμοποιιςουμε τισ διαρκρωτικζσ λζξεισ
γιατί, επειδι, αφοφ κλπ., αν αναπτφξουμε τθν παράγραφο με παραδείγματα, κα
χρθςιμοποιιςουμε τισ διαρκρωτικζσ λζξεισ για παράδειγμα, λόγου χάρθ κλπ.., αν
χρθςιμοποιιςουμε ςτθν παράγραφο τθ μζκοδο τθσ ςφγκριςθσ- αντίκεςθσ, κα
πρζπει να αναπτφξουμε και τισ δφο αντίκετεσ κζςεισ/ απόψεισ/ζννοιεσ κάνοντασ
χριςθ των κατάλλθλων διαρκρωτικϊν λζξεων ςτο ςθμείο τθσ μετάβαςθσ από τθ
μία κζςθ/άποψθ/ζννοια ςτθν άλλθ, π.χ. αντικζτωσ, αντίκετα, από τθν άλλθ
πλευρά, κλπ..
2. Παράγραφοσ με ςχολιαςμό του νοιματοσ του αποςπάςματοσ. Οφείλουμε
πρϊτα να κατανοιςουμε καλά το νόθμα του αποςπάςματοσ, να αντλιςουμε
ςχετικζσ ιδζεσ από το κείμενο, να καταγράψουμε τισ βαςικζσ μασ ιδζεσ και, τζλοσ,
να οργανϊςουμε τον τρόπο με τον οποίο κα τισ αναπτφξουμε.
3.Παράγραφοσ με αναςκευι επιχειρθματολογίασ. Ρρζπει πρϊτα να
κατανοιςουμε καλά το περιεχόμενο του επιχειριματοσ και να εντοπίςουμε τα
ςτοιχεία που το ςτθρίηουν. Στθ ςυνζχεια ςκεφτόμαςτε και καταγράφουμε τα δικά
μασ επιχειριματα που αντικροφουν το επιχείρθμα.
4.Παράγραφοσ

με

εφαρμογι

ςυλλογιςτικισ

πορείασ

(παραγωγικισ,

επαγωγικισ). Στθν περίπτωςθ τθσ παραγωγικισ ςυλλογιςτικισ πορείασ, θ κφρια
ιδζα πρζπει να δθλωκεί ςτθν πρϊτθ περίοδο τθσ παραγράφου, ενϊ ςτθν
περίπτωςθ τθσ επαγωγικισ ςυλλογιςτικισ πορείασ θ κφρια ιδζα (γενικι ιδζα)
πρζπει να δθλωκεί ςτθν τελευταία περίοδο τθσ παραγράφου.
Στθ ςυγκεκριμζνθ παράγραφο θ μορφικι ςφνδεςθτου κειμζνου, θ ςυνοχι,
επιτυγχάνεται με:
►Τθ χριςθ μεταβατικϊν/ διαρκρωτικϊν λζξεων/ φράςεων για τθ διλωςθ
των ςχζςεων μεταξφ διαφόρων προτάςεων/περιόδων, οι οποίεσ μποροφν να
6. «Να εξθγιςετε με ποιον
τρόπο επιτυγχάνεται θ
ςυνοχι τθσ... παραγράφου»

δθλϊνουν :
I. Ειςαγωγι, διαςάφθςθ: δθλαδι, για να γίνω πιο ςαφισ, με άλλα λόγια, για
να γίνω ςαφισ/ κατανοθτόσ κτλ.
II. Προςκικθ: επίςθσ, επιπλζον, ακόμθ, επιπρόςκετα…κτλ.
III. Παράδειγμα, διευκρίνθςθ: παραδείγματοσ χάριν, λόγου χάριν, για
παράδειγμα, κτλ.
IV. Γενίκευςθ: γενικά, τισ περιςςότερεσ φορζσ, ευρφτερα κτλ.
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V. Αιτιολόγθςθ: εξαιτίασ, επειδι, γιατί, ζνασ ακόμθ λόγοσ… κτλ.
VI. Αίτιο, αποτζλεςμα: επειδι, διότι, ζτςι, γι' αυτόν το λόγο, ωσ
επακόλουκο, κατά ςυνζπεια, αποτζλεςμα/απόρροια, απότοκο όλων αυτϊν
κτλ.
VII. Αντίκεςθ, εναλλαγι, εναντίωςθ: αν και, εντοφτοισ, αντικζτωσ, αλλά,
ακόμα κι αν, εκτόσ τοφτου, όμωσ, ωςτόςο, από τθν άλλθ πλευρά κτλ.
VIII. Σαξινόμθςθ/ διαίρεςθ: αφενόσ – αφετζρου, απ’ τθ μια –απ’ τθν άλλθ
κτλ.
IX. Χρονικι ςχζςθ ι διαδοχι: τϊρα, πριν, ζπειτα, πρϊτα, τζλοσ, φςτερα,
προθγουμζνωσ, όταν, εν τω μεταξφ, αργότερα κτλ.
X. Σθ διάρκρωςθ του κειμζνου: το άρκρο/ θ μελζτθ/ θ ειςιγθςθ/ θ ομιλία
χωρίηεται ςε ν μζρθ: το πρϊτο... κτλ.
XI. Όρο, προχπόκεςθ: αν, εκτόσ κι αν, ςε περίπτωςθ που, υπό τον όρο ότι
κτλ.
XII. Απαρίκμθςθ επιχειρθμάτων, ειςαγωγι νζων ιδεϊν: πρϊτο, δεφτερο,
κατ’ αρχάσ, τελικά, επίςθσ, ομοίωσ, τζλοσ, επιπλζον, επιπροςκζτωσ κ.τ.λ.
XIII. υμπζραςμα, ςχζςθ αιτίου/ αποτελζςματοσ: ςυνεπϊσ, επομζνωσ,
ςυμπεραςματικά, ςφμφωνα με τα παραπάνω, εν ςυνόψει με άλλα λόγια, για
να ςυνοψίςουμε, ςυγκεφαλαιϊνοντασ, επιλογικά, κ.λπ.
XIV. Σοπικι ςειρά ι ςχζςθ: εδϊ ... εκεί, πάνω ... κάτω, μζςα ...ζξω, κοντά ...
μακριά, αριςτερά ... δεξιά,
XV.Ζμφαςθ: είναι αξιοςθμείωτο ότι ..., κα ικελα να τονίςω το εξισ/ ότι ..., να
επιςτιςω τθν προςοχι ςασ ςε ...
XVI. Διάηευξθ: ι, είτε ... κ.λπ.
(θμείωςθ: Ρρζπει να προςεχτεί πωσ κάποιεσ απ’ τισ διαρκρωτικζσ αυτζσ
λζξεισ/ φράςεισ είναι δυνατό να χρθςιμοποιθκοφν, για να δθλωκεί μία
διαφορετικι νοθματικι ςχζςθ απ’ αυτι ςτθν οποία ζχουν καταταχτεί
παραπάνω).
► Τθν αξιοποίθςθ των αντωνυμιϊν, οι οποίεσ υποκακιςτοφν απλζσ λζξεισ,
ολόκλθρεσ ονοματικζσ φράςεισ, ολόκλθρεσ προτάςεισ, ολόκλθρα εκφωνιματα,
ολόκλθρεσ παραγράφουσ.
θμείωςθ: θ αναφορά λειτουργεί μερικζσ φορζσ και ανακεφαλαιωτικά.
► Τθν επανάλθψθ (διαφόρων τφπων) όπωσ:
 θ επανάλθψθ λζξεων ι εκφράςεων, π.χ.: «...»,«...»
 θ μερικι επανάλθψθ (επανάλθψθ των ίδιων ςυςτατικϊν με ταυτόχρονθ
αλλαγι τουσ ςε διαφορετικι κατθγορία, π.χ. από όνομα ςε ριμα), π.χ.:
«...», «...»
 ο παραλλθλιςμόσ (επανάλθψθ των ίδιων δομϊν για τθν απόδοςθ
διαφορετικϊν περιεχομζνων)
 θ παράφραςθ (απόδοςθ του ίδιου περιεχομζνου με διαφορετικά
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εκφραςτικά μζςα. Θ μορφικι απόδοςθ μπορεί να είναι μία λζξθ ι μια
ολόκλθρθ περίοδοσ)
► Τθν ελλειπτικότθτα του λόγου, όταν τα εκφωνιματα που παραλείπονται
είναι εφκολο να ςυμπλθρωκοφν από τον αναγνϊςτθ. Συνικωσ παραλείπεται το
ριμα.
►Τουσ ςυγγενείσ νοθματικοφσ όρουσ (χριςθ λζξεων που ζχουν νοθματικι
ςυγγζνεια ι ςυνάφεια με τζτοιο τρόπο, ϊςτε να κεωρείται περιττι θ χριςθ
διαρκρωτικϊν λζξεων ι φράςεων).
► Τθ διατιρθςθ κοινοφ/ ενιαίου φφουσ
Για
7. «Να προςδιορίςετε τθ
λειτουργία των παρακάτω
διαρκρωτικϊν λζξεων»

κάκε

λζξθ

που

μασ

δίνεται

εξθγοφμε

ότι

πρόκειται

για

μεταβατικι/διαρκρωτικι λζξθ και καταγράφουμε το είδοσ τθσ ςχζςθσ που
δθλϊνει ότι υπάρχει μεταξφ των προτάςεων που ςυνδζει. Ρ.χ. εξθγοφμε αν
δθλϊνει ςχζςθδιάηευξθσ, αντίκεςθσ, αιτιολόγθςθ, αίτιου - αποτελζςματοσ,
ςυμπεράςματοσ, χρονικισ ςχζςθσ, προχπόκεςθσ, κ.λπ.

8. «Με ποιεσ διαρκρωτικζσ
λζξεισ ςυνδζονται οι
περίοδοι λόγου ςτθ «χ»
παράγραφο και τι
δθλϊνουν;»

Για να απαντιςουμε ςτθν ερϊτθςθ, πρζπει προθγουμζνωσ να γνωρίηουμε τι
ςθμαίνει θ φράςθ – όροσ «διαρκρωτικζσ λζξεισ» (=ςυνδετικζσ λζξεισ), ποιεσ
είναι οι διαρκρωτικζσ λζξεισ και τι δθλϊνουν αυτζσ (βλ. απάντθςθ ερϊτθςθσ 6).
Εντοπίηουμε λοιπόν τισ ςυγκεκριμζνεσ διαρκρωτικζσλζξεισ/φράςεισ, οι οποίεσ
ςυνδζουν κακεμία περίοδο/ παράγραφο του κειμζνου με τθν αμζςωσ

Ι «Με ποιεσ διαρκρωτικζσ
λζξεισ ςυνδζονται οι
παράγραφοι του κειμζνου
και τι δθλϊνουν;»

προθγοφμενθ, π.χ. θ 2θ με τθν 1θ περίοδο/παράγραφο, θ 3θ με τθ 2θ, θ 4θ με
τθν 3θ, κοκ. Συνικωσ αυτζσ βρίςκονται ςτισ αρχικζσ λζξεισ ι φράςεισ των
περιόδων, αρχισ γενομζνθσ φυςικά από τθ δεφτερθ περίοδο / παράγραφο και
γράφουμεδίπλατθ νοθματικι ςχζςθ που δθλϊνουν.
Ανιχνεφεται θ ςυνεκτικότθτα ςε επίπεδο παραγράφου. Ρρόκειται για τθν
εςωτερικι ςφνδεςθ, πιο ςυγκεκριμζνα,τον τρόπο με τον οποίο ςυνδζονται

9. «Να εξετάςετε τθ
ςυνεκτικότθτα τθσ
παραγράφου».

νοθματικά οι ιδζεσ μεταξφ τουσ. Τθ ςυνεκτικότθτα εξαςφαλίηουν θ ενότθτα και
θ αλλθλουχία. Επομζνωσ, για να απαντιςουμε ςτθν ερϊτθςθ διερευνοφμε τθ
νοθματικι ςχζςθ των ιδεϊν τθσ παραγράφου. Αν διαπιςτϊςουμε ότι
ςυνδζονται ςτενά, τότε υποςτθρίηουμε πωσ θ παράγραφοσ παρουςιάηει
μεγάλθ ςυνεκτικότθτα, ενϊ ςε αντίκετθ περίπτωςθ μικρι ι ανφπαρκτθ.
Ρρόκειται γιατονοθματικό δεςμό/ νοθματικι αλλθλουχία(ςυνεκτικότθτα) που
εξυφαίνεται ανάμεςα ςε δφο παραγράφουσ ι νοθματικζσ ενότθτεσ ενόσ
κειμζνου, βάςει του οποίου πετυχαίνεται ομαλι ςφνδεςθ και ανάπτυξθ

10. «Ροια νοθματικι
ςχζςθςυνδζει τισ περιόδουσ
ι παραγράφουσ του
κειμζνου;»

νοθμάτων.
Οι κυριότεροι νοθματικοί δεςμοί είναι οι εξισ:
 θ αντίκεςθ/εναντίωςθ (το δεφτερο νόθμα αντιτίκεται ςτο πρϊτο ι ςτα
προθγοφμενα),
 θ αιτιολόγθςθ(το δεφτερο νόθμα αιτιολογεί το πρϊτο ι τα προθγοφμενα/
το περιεχόμενο τθσ μιασ αποτελεί τθν αιτία τθν προχπόκεςθ, τον λόγο ι
τον ςκοπό για το περιεχόμενο τθσ άλλθσ),
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 το αποτζλεςμα (το δεφτερο νόθμα περιζχει τα αποτελζςματα του πρϊτου
ι των προθγοφμενων),
 θ διευκρίνιςθ/διαςάφθςθ (το δεφτερο νόθμα επεξθγεί και αναλφει το
πρϊτο με τθ χριςθ παραδειγμάτων),
 θ χρονικι ςχζςθ/ςειρά (τα δφο νοιματα προςεγγίηουν το φαινόμενο από
διαφορετικό χρονικό επίπεδο),
 θ γενίκευςθ (το δεφτερο νόθμα επεκτείνει το περιεχόμενο του πρϊτου ι
των προθγοφμενων),
 θ ζμφαςθ (το δεφτερο νόθμα υπογραμμίηει τθ ςθμαςία του πρϊτου ι
υπογραμμίηεται θ ςθμαςία του δεφτερου νοιματοσ ςε ςχζςθ με το πρϊτο ι
τα προθγοφμενα),
 το ςυμπζραςμα (το δεφτερο νόθμα περιζχει το ςυμπζραςμα που
προκφπτει από το πρϊτο ι τα προθγοφμενα ),
 θ προςκικθ (το δεφτερο νόθμα προςκζτει νζα ςτοιχεία ςτθν ανάλυςθ του
κζματοσ),
 ταξινόμθςθ/διαίρεςθ

(τα

δφο

ι

περιςςότερα

νοιματα

εκτίκενταιοργανωμζνα και ιεραρχθμζνα).
θμείωςθ: Χρθςιμοποιοφμε εδϊ τον όρο «νόθμα», για να δθλϊςουμε το
νοθματικό περιεχόμενο μιασ περιόδου, παραγράφου ι νοθματικισ ενότθτασ.
θμείωςθ: Σε επίπεδο κειμζνου θ ςυνεκτικότθτα αφορά ςτουσ τρόπουσ
ςφνδεςθσ των επιμζρουσ κεμάτων μεταξφ τουσ. Απαιτείται θ διάκριςθ των
επιμζρουσ κεμάτων και τθν αναπαράςταςθ τθσ ςφνδεςθσ τουσ μζςω ενόσ
ςχεδιαγράμματοσ.
11. «Ρϊσ ςυνδζονται οι
παράγραφοι Χ και Ψ;»

Αναφερόμαςτε τόςο ςτθ ςυνοχι (μορφικι ςφνδεςθ) όςο και ςτθ ςυνεκτικότθτα
(νοθματικι ςφνδεςθ) π.χ. φαινόμενο - αίτια, ςυνζπειεσ - λφςεισ, ςφγκριςθ –
αντίκεςθ κ.λπ. (Βλ. τισ απαντιςεισ των ερωτιςεων 6 & 9).
Οδθγόσ μασ για το χωριςμό κα είναι το νόθμα, το οποίο προφανϊσ κα

12. «Αν ζπρεπε να χωρίςετε
τθν παράγραφο ςε δφο
μικρότερεσ, ςε ποιο ςθμείο
κα τθ χωρίηατε και γιατί;»

διαφοροποιείται ςε κάποιο ςθμείο τθσ παραγράφου. Θ παράγραφοσ κα ζχει
λογικά δφο νοθματικοφσ άξονεσ, π.χ. περιγραφι ενόσ προβλιματοσ και
ςυνζπειζσ του. Συνικωσ βοθκάει θ φπαρξθ μιασ διαρκρωτικισ λζξθσ - φράςθσ
ςτο ςθμείο που πρζπει να γίνει ο χωριςμόσ. Επίςθσ, το πιο πικανό είναι να
ανιχνεφςουμε το ςθμείο χωριςμοφ ςτθ μζςθ περίπου τθσ παραγράφου.
Οφείλουμε να διακρίνουμε τον πρόλογο, το κφριο μζροσ, τισ ενότθτεσ αυτοφ
και τον επίλογο.

13. «Εξετάςτε τθν
αλλθλουχία του κειμζνου».

Στα αποδεικτικά κείμενα τα νοιματα αναπτφςςονται με λογικι ςειρά, ενϊ ςτα
μθ αποδεικτικά κείμενα τα νοιματα αναπτφςςονται ελεφκερα, ςυνειρμικά,
διαιςκθτικά. Επίςθσ, οφείλουμε να εξετάςουμε αν υπάρχει ςφνδεςθ –
ςυςχζτιςθ των νοθμάτων ςτον άξονα του χρόνου (με χρονολογικι ςειρά ςτα
αφθγθματικά κείμενα) ι ςτον άξονα του τόπου (περιγραφικά κείμενα).
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14. «Να δϊςετε το
διάγραμμα του κειμζνου».

Γράφουμε με τθ μορφι πίνακα (τρεισ ςτιλεσ)τα μζρθ του κειμζνου κάκετα:
πρόλογοσ, κφριο μζροσ, επίλογοσ. Το κφριο μζροσ το χωρίηουμε ςε ενότθτεσ.
Δίπλα ςε κάκε ενότθτα βάηουμε τίτλο και, ανά παράγραφο κάκε ενότθτασ,
πλαγιότιτλο ι ςφντομα τα πιο βαςικά ςθμεία τθσ.

Παράδειγμα διαγράμματοσ:
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ
1Θ ΠΡΟΛΟΓΟ
2θ ΚΤΡΙΟ ΘΕΜΑ

3Θ
4Θ
5Θ ΕΠΙΛΟΓΟ

ΜΕΡΘ ΚΕΙΜΕΝΟΤ
ΚΕΜΑ ΚΑΛ ΚΕΣΘ
ΚΥΛΑ ΛΔΕΑ :
ΚΕΜΑΤΛΚΘ ΡΟΤΑΣΘ

ΠΛΑΓΙΟΣΙΣΛΟΙ
ΡΛΑΓΛΟΤΛΤΛΟΥΣ
ΣΥΝΤΟΜΟΥΣ, ςτθν ουςία
γράφουμε τίτλουσ .

ΔΕΥΤΕΕΥΟΥΣΑ/ΕΣ
ΛΔΕΑ/ΕΣ:
ΣΧΟΛΛΑΛΕΡΤΟΜΕΕΛΕΣ
''
''
ΣΥΜΡΕΑΣΜΑ

θμείωςθ:Στθν κζςθ τθσ περίλθψθσ, ενδζχεται να ςασ ηθτθκεί διάγραμμα
κειμζνου.
Ο μακθτισ καλείται να γράψει επιγραμματικά το λογικό διάγραμμα του
κειμζνου, δθλ. τα λογικά βιματα τθσ ςκζψθσ του ςυγγραφζα: πϊσ αρχίηει, με
ποια λογικι ςυνεχίηει, πϊσ καταλιγει ωσ απόρροια των προθγοφμενων.
Δεν χρειάηεται θ παράκεςθ των επιχειρθμάτων του, απλά θ λογικι διαδικαςία
που ακολουκικθκε κατά τθ γραφι του κειμζνου.
15. «Να ανιχνεφςετε τθ
λογικι οργάνωςθ του
κειμζνου».

Σε αρκετζσ περιπτϊςεισ θ λογικι οργάνωςθ του κειμζνου ακολουκεί
τυποποιθμζνεσ φόρμεσ, όπωσ για παράδειγμα:
 λόγοσ - αντίλογοσ (ο ςυγγραφζασ παρουςιάηει το ςκεπτικό κάποιων και
ςτθ ςυνζχεια το αναςκευάηει),
 παρουςίαςθ ςτθν ειςαγωγι των παραμζτρων του κζματοσ που πρόκειται
να αναλφςει και ςτθ ςυνζχεια ανάλυςθ κάκε παραμζτρου.
Βλ. επιπλζον νοθματικζσ ςχζςεισ ςτθναπάντθςθ τθσ ερϊτθςθσ 10.
Γενικά, οι ςκζψεισ του ςυγγραφζα αναπτφςςονται

16. «Ρϊσ διαρκρϊνονται οι
ςκζψεισ του ςυγγραφζα/
ποια θ αρχιτεκτονικι του
κείμενου;»

α) ελεφθεραακόμθ και ςυνειρμικά (αν το κείμενο είναι ςτοχαςτικοφ τφπου).
β) με αυςτηρή-λογική ςειρά (κυρίωσ αν το κείμενο είναι αποδεικτικοφ τφπου). Αν
ζχει δοκεί αποδεικτικό δοκίμιο κα πρζπει να αναφερκοφμε ςτθν αλλθλουχία, ςτθ
ςυνοχι και τθ ςυνεκτικότθτα
Κατά τθ μετατροπιτου ευκζοσ λόγου ςε πλάγιο γίνονται οι εξισ αλλαγζσ:

17. «Να μετατρζψετε τον
ευκφ λόγο ςε πλάγιο και το
αντίςτροφο»

1. Οι κφριεσ προτάςεισ κρίςεωσ μετατρζπονται ςε ειδικζσ προτάςεισ.
Ρ.χ. . (Ευκφσ λόγοσ) Κυμάμαι τισ μζρεσ εκείνεσ .
(Ρλάγιοσ λόγοσ) Λζει ότι κυμάται τισ μζρεσ εκείνεσ.
2. Οι κυρίεσ προτάςεισ επικυμίασ μετατρζπονται ςε βουλθτικζσ προτάςεισ.
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Ρ.χ. (Ευκφσ λόγοσ) Φφγε αμζςωσ!
(Ρλάγιοσ λόγοσ) Τον πρόςταξε να φφγει αμζςωσ.
3. Οι ευκείεσ ερωτθματικζσ προτάςεισ μετατρζπονται ςε πλάγιεσ ερωτθματικζσ.
Ρ.χ. (Ευκφσ λόγοσ) Γιατί δεν ιρκεσ;
(Ρλάγιοσ λόγοσ) Τον ρϊτθςε γιατί δεν ιρκε.
4. Οι δευτερεφουςεσ προτάςεισ παραμζνουν δευτερεφουςεσ
Ρ.χ. (Ευκφσ λόγοσ) Αν δεν φασ τϊρα το φαγθτό ςου, δε κα μεγαλϊςεισ.
(Ρλάγιοσ λόγοσ) Του είπε ότι, αν δεν ζτρωγε τότε το φαγθτό του, δεν κα
μεγάλωνε.
θμείωςθ: Πταν ο ευκφσ λόγοσ μετατρζπεται ςε πλάγιο, εκτόσ από τισ αλλαγζσ
ςτισ εγκλίςεισ, ςτουσ χρόνουσ και ςτα πρόςωπα του ριματοσ κακϊσ και ςτισ
αντωνυμίεσ, μπορεί να αλλάξει, ςφμφωνα με το νόθμα, και το τοπικό ι το χρονικό
επίρρθμα.
Ρ.χ. (Ευκφσ λόγοσ) Σϊρα εγϊ δεν κζλω, όπωσ χτεσ δεν ικελε αυτόσ.
(Ρλάγιοσ λόγοσ) Ζλεγε ότι τότε αυτόσ δεν ικελε, όπωσ τθν προθγοφμενθ μζρα
δεν ικελε εκείνοσ.
α) Στθ ςυγκεκριμζνθ παράγραφο ο ςυγγραφζασ επιλζγει τθ χριςθ τθσ
ενεργθτικισ ςφνταξθσ, όπωσ είναι φανερό από τθ χριςθ των ενεργθτικϊν
ρθματικϊν τφπων (...). Σκοπόσ του είναι να εξαρκεί το υποκείμενο του
ριματοσ, ςτθν προκειμζνθ περίπτωςθ ο/θ/το .... (Σθμείωςθ: ακόμα κι αν το
υποκείμενο απουςιάηει δθλϊνουμε ότι ςτθν περίπτωςθ αυτι τονίηεται π.χ. το
εννοοφμενο υποκείμενο «εμείσ», «εςείσ», κ.λπ.). Ο ςυγγραφζασ επιλζγει να
τονίςει τον/τθ/το .... γιατί θζλει να αναδείξει/τονίςει/προβάλλει....
β) Στθ ςυγκεκριμζνθ παράγραφο ο ςυγγραφζασ επιλζγει τθ χριςθ τθσ
πακθτικισ ςφνταξθσ, όπωσ είναι φανερό από τθ χριςθ πακθτικϊν ρθματικϊν
18. «Να εξθγιςετε ποια
ςφνταξθ χρθςιμοποιεί ο
ςυγγραφζασ ςτο
ςυγκεκριμζνο απόςπαςμα
και να δικαιολογιςετε τθν
επιλογι του αυτι».

τφπων (...). Σκοπόσ του είναι να εξαρκεί θ ρθματικι ενζργεια/ πράξθ/
κατάςταςθ κ.λπ. που δθλϊνει το ριμα. Στθν περίπτωςθ αυτι προβάλλεται θ
ενζργεια του .../οι ενζργειεσ του ... και τθσ ....
θμείωςθ: όταν υπάρχει ποιθτικό αίτιο, λζμε ότι το λογικό υποκείμενό τθσ
ενζργειασ .... δθλϊνεται ζμμεςα μζςω του ποιθτικοφ αιτίου «...»,
θμείωςθ: όταν παραλείπεται και το ποιθτικό αίτιο, λζμε ότι ο ςυγγραφζασ
επικυμεί να αποςιωπιςει τον φυςικό δράςτθ τθσ ρθματικισ ενζργειασ, δθλ. το
ποιθτικό αίτιο «...», επειδι δεν είναι γνωςτό/ δεν κζλει να το δθλϊςει/ δεν το
κεωρεί ςθμαντικό για τθ κζςθ που παρουςιάηει, πχ. επειδι εννοείται εφκολα,
βάςει των ςυμφραηομζνων.
Προςοχι!!!! Τα αποκετικά ριματα (χωρίσ ενεργθτικοφσ τφπουσ, π.χ.
αγωνίηομαι, αιςκάνομαι, εκμεταλλεφομαι, εργάηομαι, οργίηομαι, χαίρομαι)
ςυχνότατα ζχουν ενεργθτικι διάκεςθ.
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19. «Να ξαναγράψετε τισ ...
περιόδουσ μετατρζποντασ
τθ ςφνταξθ από ενεργθτικι
ςε πακθτικι ι το
αντίςτροφο»

Για να εντοπίςουμε το είδοσ τθσ ςφνταξθσ κα πρζπει να προςζξουμε αν το ριμα
βρίςκεται ςτθν ενεργθτικι ι ςτθν πακθτικι φωνι.
Αν π.χ. θ ςφνταξθ είναι ενεργθτικι τότε μετατρζπουμε το ριμα ςτον αντίςτοιχο
τφπο τθσ πακθτικισ, το αντικείμενο του ριματοσ τθσ ενεργθτικισ γίνεται το
υποκείμενο τθσ πακθτικισ, ενϊ το υποκείμενο γίνεται ποιθτικό αίτιο. Για τθν
μετατροπι από τθν πακθτικι ςτθν ενεργθτικι ςφνταξθ ακολουκοφμε τθν
αντίκετθ διαδικαςία.
Κατά τθ μετατροπι προςζχουμε να μθν αλλάξουμε τον χρόνο οφτε, όςο γίνεται,
τθ ςειρά των λζξεων.
Προςοχι!!!! Τα αποκετικά ριματα που ζχουν ενεργθτικι διάκεςθ, δθλαδι
παίρνουν

αντικείμενο

(π.χ.

δζχομαι,

εκμεταλλεφομαι,

περιποιοφμαι)

ςχθματίηουν τθν πακθτικι τουσ διάκεςθ περιφραςτικά με τθ βοικεια άλλων
ρθμάτων/ φράςεων όπωσ: βρίςκω, ζχω, γίνομαι, τυγχάνω, κ.λπ. Ρ.χ. Τον
δζχτθκαν με ενκουςιαςμό —► ζγινε δεκτόσ με ενκουςιαςμό/ Εκμεταλλεφονται
τουσ υπαλλιλουσ τουσ —► οι υπάλλθλοι τουσ γίνονται αντικείμενο
εκμετάλλευςθσ/ Τον υποψιάηεται θ αςτυνομία —► Συγκεντρϊνει τισ υποψίεσ
τθσ αςτυνομίασ / Τον ειρωνεφτθκε —► Ζτυχε τθσ ειρωνείασ του.
Ανάλογα τθν περίπτωςθ χρθςιμοποιοφνται:
α) γιανα προςδϊςουν ζμφαςθ, όταν μεταφζρονται αυτοφςια τα λόγια άλλου,
20. «Γιατί χρθςιμοποιοφνται
ειςαγωγικά;»

β) για να δθλϊςουν λζξεισ ι φράςεισ που ανικουν ςε ειδικό λεξιλόγιο /
γλωςςικό ιδίωμα,
γ) για να δθλϊςουν ειρωνικι χριςθ τθσ λζξθσ/φράςθσ,
δ) για να προςδϊςουν μεταφορικι ςθμαςία ςτθ λζξθ – φράςθ,
ε) για να δθλϊςουν τίτλουσ βιβλίων, εφθμερίδων, ονόματα πλοίων κ.τ.λ.
Ανάλογα τθν περίπτωςθ χρθςιμοποιείται:
α) για να χωρίςει δφο μζρθ μιασ φράςθσ που ςυνδζονται με τθ νοθματικι
ςχζςθ τθσ αντίκεςθσ,

21. «Γιατί χρθςιμοποιείται θ
άνω τελεία;»

β)για να δθλϊςει το τζλοσ μιασ θμιπεριόδου και τθν αρχι μιασ άλλθσ, θ οποία
ςυμπλθρϊνει ι διευκρινίηει/επεξθγεί τθν πρϊτθ (τα δφο περιεχόμενα
ςχετίηονται ςτενά διατθρϊντασ τθν αυτονομία τουσ)
γ) για να προςδϊςει ςτοχαςτικι ατμόςφαιρα αφινοντασ χρονικά περικϊρια
ςτον αναγνϊςτθ να προβλθματιςτεί,
δ) κατά τθν απαρίκμθςθ ςτοιχείων.
Ανάλογα τθν περίπτωςθ χρθςιμοποιοφνται:
α) για να δθλϊςουν κάποιο υπονοοφμενο το οποίο πρζπει να ςυμπεράνει ο

22. «Γιατί χρθςιμοποιοφνται
αποςιωπθτικά;»

αναγνϊςτθσ,
β) για να δθλϊςουν ςτιγμιαία παφςθ τθσ ανάγνωςθσ πριν από ςτοιχείο του
μθνφματοσ ςτο οποίο ο ςυγγραφζασ κζλει να δϊςει ζμφαςθ
γ) για να εκφράςουν: ςυγκίνθςθ, ντροπι, διςταγμό, απειλι, προβλθματιςμό
κτλ.
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Ανικει ςτα ςυντακτικά ςθμεία ςτίξθσ και χρθςιμοποιείται όταν:
 απομονϊνεται ζνα μζροσ τθσ φράςθσ το οποίο αποτελεί παρεμβολι
απαραίτθτθ ςτθ ςυνζχεια του λόγου.
23. «Σε τι αποςκοπεί ο
ςυγγραφζασ με τθ χριςθ
τθσ διπλισ παφλασ(- … -);»

 επεξθγεί, αναλφει, δικαιολογεί, ερμθνεφει.
 μετά από τθ χριςθ τουσ θ ςφνταξθ και το νόθμα ςυνεχίηονται ςαν να μθν
υπιρχε παρεμβολι.
 χρθςιμοποιείται ςτθν οριοκζτθςθ παρενκετικϊν ςχολίων (Τα ςχόλια αυτά
είναι επεξθγθματικά ι ςυμπλθρωματικά και κεωροφνται από το ςυγγραφζα
αρκετά χριςιμα, ϊςτε να ςυμπεριλαμβάνονται ςτα γραφόμενα.).
Ανικει ςτα ςυντακτικά ςθμεία ςτίξθσ και χρθςιμοποιείται για να δθλϊςει:
 τθν απότομθ αλλαγι, ανακολουκία ςτο λόγο, αλλαγι φφουσ(π.χ. υνάντθςα
τον Κϊςτα χκεσ το απόγευμα - ο Νίκοσ για μια ςτιγμι φάνθκε ςτθ
διαςταφρωςθ.).
 τθν αντίκεςθ των προθγουμζνων με τα ακόλουκα(π.χ. Γλίτωςε –μα όχι για
πολφ!)

24. «Σε τι αποςκοπεί ο
ςυγγραφζασ με τθ χριςθ
τθσ παφλασ (-);»

 τθν εναλλαγι προςϊπων ςτο διάλογο.
 τθν ζνωςθ ςτοιχείων(π.χ. Άνεμοι ανατολικοί- βορειοανατολικοί ζπνεαν
ςιμερα.)
 τθ διάηευξθ(«ι») (π.χ. Φζρε δυο-τρία βιβλία).
 το χρονικό διάςτθμα(π.χ. Σρίτθ- Πζμπτθ εργάηομαι μζχρι αργά το βράδυ).
 τθν απαρίκμθςθ ςτοιχείων ςε ξεχωριςτζσ ςειρζσ
(Πχ. Σομείσ ειδικοτιτων:
-Μθχανολογία
-Θχολθψία
-Ναυτιλιακά)
Οι παρενκζςεισ:
διευκρινίηουν, αποςαφθνίηουν, ςυμπλθρϊνουν αναλφουν όςα ζχει αναφζρει ο

25. «Γιατί χρθςιμοποιοφνται
παρενκζςεισ;»

ςυγγραφζασ και ζχουν περιςςότερο επεξθγθματικό ρόλο. Δίνουν ποικιλία ςτον
λόγο κακιςτϊντασ τον πιο προφορικό και ηωντανό. Για το λόγο αυτό θ χριςθ τουσ
ενίοτε επιβάλλεται κακϊσ βοθκοφν να αποφεφγεται θ ςφγχυςθ του αναγνϊςτθ.
Συχνά περιζχουν μια παραπομπι.
Τα παραδείγματαπροςδίδουνηωντάνια, γλαφυρότθτα, παραςτατικότθταςτον
λόγο.Διεγείρουν το ενδιαφζρον και διευκολφνουν τον αναγνϊςτθ να
κατανοιςειπλιρωσ τισ απόψεισ που ζχουν αποδοκεί κεωρθτικά. Επομζνωσ,

26. «Τι πετυχαίνει ο
ςυγγραφζασ με τθ χριςθ
παραδειγμάτων;»

κακιςτοφν το κείμενο πιο οικείο, πιο προςιτό ςτον αναγνϊςτθ, εφόςον είναι
εφςτοχα και δεν διακόπτουν τθν πορεία τθσ ςκζψθσ του και δεν πλεονάηουν.
Επίςθσ ο ςυγγραφζασ με τθ χριςθ των παραδειγμάτων επιδιϊκει να προςδϊςει
κφροσ και αποδεικτικι ιςχφ ςε όςα ιςχυρίηεται, γιατί τα παραδείγματα ανικουν
ςτα τεκμιρια. Επιβεβαιϊνει τθν ορκότθτα των ιδεϊν και των απόψεϊν του.
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Με τθ χριςθ παρομοιϊςεων/ αναλογιϊν:


γίνεται πιο παραςτατικόσ, ηωντανόσ, γλαφυρόσ, πειςτικόσ ο λόγοσ
(επίκλθςθ ςτο ςυναίςκθμα) κακίςταται εφλθπτθ και κατανοθτι θ κζςθ
του ςυγγραφζα (λόγω τθσ αμεςότθτασ) διεγείρεται περιςςότερο το
ενδιαφζρον του αναγνϊςτθ,



δίνει ομοιότθτεσ αυτοφ που παρουςιάηεται με κάποιο άλλο πιο γνωςτό
κζμα,


27. «Γιατί χρθςιμοποιοφνται
παρομοιϊςεισ/ αναλογίεσ;»

διευκολφνει να ειπωκοφν «αλικειεσ ι πράγματα που δφςκολα τολμάμε να
παραδεχτοφμε και να αρκρϊςουμε» (Γ. Σεφζρθσ),



όταν μάλιςτα το κείμενο είναι επιςτθμονικό, θ χριςθ τουσ το απλοποιεί
και το κακιςτά πιο κατανοθτό ςτο μζςο αναγνϊςτθ.

θμείωςθ:Αναλφοντασ μια παρομοίωςθ πρζπει να γράψουμε τι παρομοιάηεται
με τι, με ποιο ςκοπό όςον αφορά το νόθμα του κειμζνου, και να αναφερκοφμε
ςτθν απιχθςθ των παρομοιϊςεων ςτον αναγνϊςτθ.
Δεν ξεχνοφμε να εντοπίςουμε ότι όπου υπάρχει παρομοίωςθ/ αναλογία, κατά
πάςα πικανότθτα υπάρχει επαγωγικόσ αναλογικόσ ςυλλογιςμόσ.
28. «Να επιςθμάνετε
ςτοιχεία μεταφορικοφ και
εικονοπλαςτικοφ λόγου που
χρθςιμοποιεί ο ςυγγραφζασ.
Ροια ςυναιςκιματα
προκαλεί;»

Ο μακθτισ πρζπει να αναηθτιςει τισ μεταφορζσ και τισ εικόνεσ που
χρθςιμοποιεί ο ςυγγραφζασ και να δικαιολογιςει τθ χριςθ τουσ (πικανϊσ για
να δϊςει ζμφαςθ ι να κάνει πιο ηωντανό και παραςτατικό το λόγο του).
Προςδίδει ηωντάνια, αμεςότθτα και παραςτατικότθτα ςτο κείμενο. πάει τθ
μονοτονία του λόγου, κυρίωσ του δοκιμιακοφ φφουσ προςδίδοντασ
προφορικότθτα.

29. «Γιατί χρθςιμοποιείται
ευκφσ λόγοσ;»

Ελκφει το ενδιαφζρον του αναγνϊςτθ:
α) δθμιουργϊντασ κλίμα οικειότθτασ με τον αναγνϊςτθ και
β) βοθκϊντασ τον να βιϊςει άμεςα τισ απόψεισ που μεταφζρονται.
θμείωςθ:Με τον πλάγιο λόγοο ςυγγραφζασ μάσ μεταφζρει τα λόγια κάποιου
άλλου προςϊπου.
Ο ςυγγραφζασ με τθ χριςθ ερωτιςεων:
α) προςδίδειαμεςότθτα,

31. «Γιατί χρθςιμοποιοφνται
ερωτιςεισ;»

β) δθμιουργεί μια αίςκθςθ διαλόγου (προφορικότθτα - κεατρικότθτα),
γ) δίνει ζμφαςθ ςτθ κζςθ του (όταν θ ερϊτθςθ είναι ρθτορικι),
δ) χρωματίηειυφολογικά το κείμενό του (ειρωνεία, ανθςυχία, κ.λπ.),
ε) ςυνδζει δφο διαφορετικζσ νοθματικζσ ενότθτεσ ι να ειςάγει ζνα νζο κζμα.

32. «Με ποια μζςα ο
ςυγγραφζασ γίνεται ςαφισ,
κάνει ηωντανό το λόγο του
και επικοινωνεί με τον
αναγνϊςτθ;»

O λόγοσ του ςυγγραφζα γίνεται ςαφισ και ηωντανι με τθ χριςθ παρενκζςεων,
παραδειγμάτων,παρομοιϊςεων, με τθ χριςθ άμεςου λόγου και απλισ
γλϊςςασ.
Επικοινωνιακά αξιοποιεί τθ χριςθ: του α’ προςϊπου, του ευκζοσ λόγου, των
ερωτιςεων.
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Γενικά,η επιλογι του ρθματικοφ προςϊπου αποκαλφπτει τθν πρόκεςθ/το
ςτόχο του πομποφ. Συγκεκριμζνα το:
Το α’ πλθκυντικό πρόςωπο: εκφράηει τθν κακολικότθτα ενόσ προβλιματοσ φαινομζνου, τθ ςυλλογικότθτα, ό,τι λζγεται αφορά όλουσ. Ρροςδίδει
οικείοτόνο ςτο λόγο, ηωντάνια και αμεςότθτα.
Μάλιςτα, ο ςυγγραφζασ, κακϊσ κζτει και τον εαυτό του ωσ ςφμμαχο ι κφμα,
δεν υποτιμά τον αναγνϊςτθ. Αντίκετα, τον κακιςτά πιο δεκτικό και ζτςι ο λόγοσ
τουσ κερδίηει ςε πειςτικότθτα.
33. «Σε τι αποςκοπεί ο
ςυγγραφζασ με τθ χριςθ α’
πλθκυντικοφ;»

Επιπρόςκετα για τα άλλα ρθματικά πρόςωπα το:
α’ ενικό πρόςωπο: εκφράηει προςωπικι, εξομολογθτικι διάκεςθ, τθν
προςωπικι κατάκεςθ ςκζψεων και ςυναιςκθμάτων, τθ βιωματικι ςχζςθ με τα
πράγματα, τθν υποκειμενικι χροιά.
β' ενικό πρόςωπο: εκφράηει τθ ςυναιςκθματικι προςζγγιςθ του δζκτθ και
προςδίδει ςτο λόγο οικειότθτα, αμεςότθτα, ηωντάνια.
γ' ενικό πρόςωπο: εκφράηει αντικειμενικι, απρόςωπθ ςτάςθ.
β’ πλθκυντικό πρόςωπο: εκφράηει διάκεςθ ςυναιςκθματικισ προςζγγιςθσ
μεγάλου αρικμθτικά ςυνόλου ατόμων, αμεςότθτα.
γ' πλθκυντικό πρόςωπο: εκφράηει αντικειμενικι διάκεςθ, κζςεισ/ιδζεσ
ευρφτερα αποδεκτζσ.
Τα ςτατιςτικά ςτοιχεία ωσ τεκμιρια του κειμζνου:

34. «Γιατί χρθςιμοποιοφνται
πολλά ςτατιςτικά ςτοιχεία;»

ενιςχφουν τθν αποδεικτικι ιςχφ του, άρα τθν αποτελεςματικότθτά του ωσ
κειμζνου πεικοφσ και αυξάνουν τθν εγκυρότθτα του κειμζνου, κακϊσ δφςκολα
αμφιςβθτοφνται.
Με το μακροπερίοδο λόγο ο ςυγγραφζασ εκφράηει ςφνκετεσ και πολφπλοκεσ

35. «Τι εξυπθρετεί θ χριςθ
μακροπερίοδου λόγου ι
τουβραχυπερίοδου λόγου
ςτο παρακάτω…
απόςπαςμα;»

ςκζψεισ. Με τον τρόπο αυτό επιηθτεί να παρουςιάςει αναλυτικά τθ
ςυλλογιςτικι του πορεία/τθν επιχειρθματολογία του, για να τθν καταςτιςει
πειςτικι.Ρροςδίδει ςτο λόγο ςοβαρότθτα και επιςθμότθτα.
Με το βραχυπερίοδο λόγο ο ςυγγραφζασ επιδιϊκει να εκφράςει τισ
ςκζψεισ/απόψεισ του με τρόπο ςαφι, λιτό, απζριττο. Ακόμθ, εκφράηει κζςεισ
με βεβαιότθτα και ςιγουριά για τθν ορκότθτά τουσ.
Στθν παρατακτικιςφνταξθοι προτάςεισ (κφριεσ ι δευτερεφουςεσ) ςυνδζονται

36. «Τα παρακάτω «…», «..»
αποςπάςματα
αντιπροςωπεφουν
περιπτϊςεισ παρατακτικισ
και υποτακτικισ ςφνταξθσ
των προτάςεων. Να τισ
επιςθμάνετε και να
προςδιορίςετε τθν επιλογι
του ςυγγραφζα».

μεταξφ τουσ με ςχζςθ ιςοτιμίασ, χωρίσ θ μία να εξαρτάται από τθν άλλθ. Θ
ςφνδεςθ

γίνεται

με

ςυμπλεκτικοφσ,

διαηευκτικοφσ

και

αντικετικοφσ

ςυνδζςμουσ.
Με τθ χριςθ τθσ παρατακτικισ ςφνταξθσ ο λόγοσ γίνεται απλόσ, λιτόσ και
εφλθπτοσ από το δζκτθ. Ακόμθ, ο ςυγγραφζασ δίνει ζμφαςθ ςτο πλικοσ, ςτθν
ποςότθτα των πλθροφοριϊν.
Στθν υποτακτικι ςφνταξθμία κφρια πρόταςθ ςυνδζεται με μία δευτερεφουςα,
με ςυνδζςμουσ, αναφορικζσ αντωνυμίεσ/ επιρριματα και ερωτθματικζσ
αντωνυμίεσ/επιρριματα.
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Με τθ χριςθ τθσ υποτακτικισ ςφνταξθσ ο λόγοσ γίνεται πολφπλοκοσ, γιατί τθ
χρθςιμοποιοφμε, για να δείξουμε τισ λογικζσ ςχζςεισ ενόσ ςφνκετου νοιματοσ.
Με τθ διαδοχικι υπόταξθ θ ςφνκεςθ είναι πολυπλοκότερθ, κακϊσ δεν είναι
μόνο θ κφρια πρόταςθ που ςτθρίηει τθ ςφνκεςθ, αλλά και μια δευτερεφουςα
πρόταςθ μπορεί με τθ ςειρά τθσ να ςτθρίξει άλλεσ διαφορετικζσ μεταξφ τουσ
δευτερεφουςεσ προτάςεισ.
Αςφνδετο ςχιμα, δθλαδι χωρίσ ςυνδζςμουσ, ζχουμε όταν μία πρόταςθ
τοποκετείται δίπλα ςε μία άλλθ διαχωριηόμενθ με κόμμα (,). (Ρ.χ. Χόρευαν,
τραγουδοφςαν, τάραηαν τον κόςμο από τισ φωνζσ.
37. «Τι επιδιϊκει ο
ςυγγραφζασ με τθ χριςθ
του αςφνδετου ςχιματοσ; «

Ρροςδίδει μεγαλφτερθ ζμφαςθ και ζνταςθ ςτο λόγο του. Το ςχιμα αυτό
χρθςιμοποιείται ςυνικωσ, όταν απαρικμοφνται οι επιπτϊςεισ κάποιου
κζματοσ με ςτόχο τθν υπογράμμιςθ του αρνθτικοφ και επικίνδυνου
περιεχομζνου του. Ζτςι, αποδεικνφεται θ πολυπλοκότθτα του προβλιματοσ και
θ αμεςότθτα του κινδφνου.

38. «Να διακρίνετε τισ
αναφορικζσ προτάςεισ ςε
προςδιοριςτικζσ και
παρακετικζσ. Να
επιςθμάνετε τθ
διαφοροποίθςθ τθσ
ςθμαςίασ τουσ με τθ χριςθ
του κόμματοσ».

Οι δευτερεφουςεσ αναφορικζσ προτάςεισ διακρίνονται ςε:
α) προςδιοριςτικζσ (ονοματικζσ και επιρρθματικζσ) που αποτελοφν απαραίτθτο
ςυμπλιρωμα του όρου τον οποίο προςδιορίηουν και ακολουκοφν χωρίσ κόμμα.
β) παρακετικζσ (ονοματικζσ και επιρρθματικζσ) που δεν αποτελοφν απαραίτθτο
ςυμπλιρωμα τθσ προθγοφμενθσ πρόταςθσ και χωρίηονται από αυτι με κόμμα.
Εξετάηουμε:
 αν είναι κυριολεκτικι θ ςθμαςία τθσ, δθλ. λογικι, αναφορικι, δθλωτικι
λειτουργία γλϊςςασ ι μεταφορικι θ ςθμαςία τθσ δθλ. ςυγκινθςιακι,
ποιθτικι, ςυνυποδθλωτικι λειτουργία τθσ γλϊςςασ,
 τθν ακρίβεια τθσ γλϊςςασ (χριςθ απαραίτθτων και κατάλλθλων λζξεων),
 τθ ςαφινεια τθσ γλϊςςασ (απουςία γραμματικϊν και ςυντακτικϊν
ςφαλμάτων),
 τθν πρωτοτυπία (ο ςυγγραφζασ εκφράηεται με κακαρά προςωπικό,
εξατομικευμζνο τρόπο. Θ πρωτοτυπία είναι αποτζλεςμα προςωπικισ

39. «Να ςχολιάςετε τθ
γλϊςςα του κειμζνου».

χριςθσ τθσγλϊςςασ τόςο ςτθν επιλογι του λεξιλογίου, όςο και ςτουσ
λεκτικοφσ ςυνδυαςμοφσ),
 το λεκτικό και εκφραςτικό πλοφτο,
 τισ λόγιεσ, λαϊκζσ, ιδιωματικζσ λζξεισ,
 το ειδικό λεξιλόγιο με τθ χριςθ επιςτθμονικισ ορολογίασ,
 τθ χριςθ ςχθμάτων λόγου,
 το ρθματικό πρόςωπο/χρόνο/ζγκλιςθ,
 το μακροπερίοδο ιβραχυπερίοδο λόγο,
 τθν παράταξθ ι υπόταξθ,
 τθν αξιοποίθςθ των ςθμείων ςτίξθσ,
 το φφοσ (για χαρακτθριςμό φφουσ βλ. παρακάτω τθν απάντθςθ τθσ
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ερϊτθςθ 40).
Ανάλογα τα παραπάνω ςτοιχεία χαρακτθρίηουμε τθ γλϊςςα:
 Απλι - λιτι
 Φυςικι
 Θυμίηει προφορικό λόγο
 Κυριολεκτικι – αναφορικι - δθλωτικι
 Μεταφορικι – ποιθτικι - ςυνυπωδθλωτικι
 φνκετθ ςφνταξθ
 Μικρό - μακροπερίοδοσ λόγοσ '
 Πλοφςια εκφραςτικά ςχιματα
 Λόγοσ διαυγισ - ςαφισ
 Αναλυτικόσ
 Με εξειδικευμζνουσ όρουσ
 Ακριβόλογθ
Το φφοσ είναι ο ιδιαίτεροσ τρόποσ με τον οποίο χρθςιμοποιεί κάποιοσ τθ
γλϊςςα αξιοποιϊντασ τα ποικίλα μζςα που αυτι προςφζρει, για να περάςει με
τον καλφτερο τρόπο το μινυμά του. Το φφοσ εξαρτάται από τθν επικοινωνιακι
περίςταςθ του λόγου.
Κάποιοι πικανοί χαρακτθριςμοί....

ΥΦΟΣ

ΠΩΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ;

Απλό, λιτό, οικείο

Λεξιλόγιο κακθμερινό και κατανοθτό, α’ και
β’ ρθματικό πρόςωπο, παρατακτικι ςφνδεςθ
ι αςφνδετο ςχιμα.

40. «Να χαρακτθρίςετε το
φφοσ του ςυγγραφζα
/κειμζνου».

Ηωντανό,

Ευκφσ

λόγοσ,

διάλογοσ,

ερωτιςεισ,

γλαφυρό, παραςτατικό,

ενεργθτικι ςφνταξθ, χριςθ παραδειγμάτων

λογοτεχνικό

και ςχθμάτων λόγου (μεταφορζσ, εικόνεσ,
παρομοιϊςεισ κτλ.)

Επίςθμο/ τυπικό/

Λεξιλόγιο που χρθςιμοποιείται ςτθ διοίκθςθ,

ςοβαρό

ςτισ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ, ςτο ςτρατό, ςτθν
πολιτικι, γϋ ρθματικό πρόςωπο,
πακθτικι ςφνταξθ.

Επιςτθμονικό

Ειδικό λεξιλόγιο (ορολογία).

φνκετο ι πολφπλοκο

Εξεηθτθμζνο

λεξιλόγιο,

ειδικι

ορολογία,

μακροπερίοδοσ λόγοσ, υποτακτικι ςφνδεςθ.
Χιουμοριςτικό

Το κείμενο περιζχει ςτοιχεία που προκαλοφν
το γζλιο.

Ειρωνικό/καυςτικό/

Λζξεισ ι φράςεισ που κοροϊδεφουν πρόςωπα

ςαρκαςτικό/καταγγελτικό

και καταςτάςεισ, χριςθ ειςαγωγικϊν ι
καυμαςτικϊν, υπαινιγμοί.
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Εξομολογθτικό

Χριςθ α’ προςϊπου, παρελκοντικϊν χρόνων.

Διδακτικό, προτρεπτικό

Χριςθ υποτακτικισ ι προςτακτικισ ζγκλιςθσ.

Λαϊκό

Λζξεισ ι φράςεισ που ανικουν ςτθν αργκό,
ςτθ γλϊςςα του περικωρίου ι ςε διαλζκτουσ.

Λόγιο

Λζξεισ

που

προζρχονται

από

τθν

κακαρεφουςα ι τθν αρχαία ελλθνικι.
Προφορικό, φυςικό

Λζξεισ ι φράςεισ που χρθςιμοποιοφνται
ςυνικωσ ςτον κακθμερινό προφορικό λόγο.

θμείωςθ:Εννοείται πωσ πολλζσ από τισ παραπάνω περιπτϊςεισ φφουσ
μποροφν να ςυνυπάρχουν ςε ζνα μόνο κείμενο.
41. «Να επιςθμάνετε λζξεισ
του κειμζνου που ανικουν
ςτο ειδικό λεξιλόγιο
τθσ...επιςτιμθσ».
42. «Να επιςθμάνετε λζξεισ
που προςδίδουν
ςυγκινθςιακό και
επιςτθμονικό τόνο ςτο
κείμενο».

Επιλζγουμε από το ειδικό λεξιλόγιο του κειμζνου τουσ πιο εξειδικευμζνουσ
όρουσ, τουσ πιο «ξζνουσ» προσ το μζςο αναγνϊςτθ,' ϊςτε να μθ κεωρθκεί
κάποια από τισ επιλογζσ μασ άςτοχθ.
 Πςον αφορά τισ λζξεισ που προςδίδουν ςυγκινθςιακό τόνο επιςθμαίνουμε
εκείνεσ που είναι ςυναιςκθματικά φορτιςμζνεσ, που εγείρουν ςτον
αναγνϊςτθ ςυναιςκιματα (ποιθτικι λειτουργία τθσ γλϊςςασ).
 Οι λζξεισ που προςδίδουν επιςτθμονικό τόνο ςτο κείμενο είναι ειδικοί όροι
που αναφζρονται ςυνικωσ ςε ζνα επιςτθμονικό κλάδο.

43. «Σθμειϊςτε λζξεισ και
φράςεισ του κειμζνου που
χρθςιμοποιοφνται από το
ςυγγραφζα
ςυνυποδθλωτικά».

Αναηθτοφμε τισ λζξεισ και φράςεισ του κειμζνου με μεταφορικι ςθμαςία
(ποιθτικι λειτουργία γλϊςςασ με ςτόχο τθ ςυγκίνθςθ του αναγνϊςτθ).
Για να απαντιςουμε ςτθν ερϊτθςθ αυτι οφείλουμε να ςχολιάςουμε τθ

44. «Σχολιάςτε τθν
καταλλθλότθτα αποτελεςματικότθτα του
λόγου».

γλϊςςα, το φφοσ, τον τόνο, τουσ τρόπουσ πεικοφσ. Πμωσ ο ςχολιαςμόσ αυτόσ
πρζπει να ςχετίηεται με. τθν επικοινωνιακι περίςταςθ. Ρρζπει δθλαδι να
ςκεφτοφμε ποιοσ είναι ο πομπόσ, ςε ποιουσ απευκφνεται, με ποιο ςκοπό, ςε
ποιο χϊρο. Πλα αυτά ζχουν άμεςθ ςχζςθ με τον λόγο που πρζπει να
χρθςιμοποιιςει ο πομπόσ, ϊςτε να είναι επικοινωνιακά αποτελεςματικόσ.

45. «Να επιςθμάνετε λζξεισ
και φράςεισ με τισ οποίεσ ο
ςυγγραφζασ διατυπϊνει τισ
επιφυλάξεισ του για κάποιο
κζμα ι τισ κζςεισ του».

Αναηθτοφμε λζξεισ - φράςεισ που εκφράηουν μία ςχετικότθτα (πικανόν, ίςωσ,
προςπάκεια προςζγγιςθσ...)
Λιτότθτα: αναηθτοφμε παράγραφο με απλό φφοσ, φυςικι ροι του λόγου,

46. «Να αναηθτιςετε μία
παράγραφό που
χαρακτθρίηεται από
λιτότθτα και μία παράγραφο
που χαρακτθρίηεται από
πειςτικότθτα».

ελάχιςτα εκφραςτικά ςχιματα, ςυνικωσ με μικροπερίοδο λόγο και εφλθπτα
νοιματα.
Πειςτικότθτα: αναηθτοφμε μια παράγραφο, όπου είναι εμφανισ θ χριςθ
τρόπων πεικοφσ και –καλφτερα- χριςθ επίκλθςθσ ςτθ λογικι (τεκμιρια επιχειριματα).
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46. «Να ςχολιάςετε τον
τίτλο του κειμζνου».

Σχολιάηουμε τθν ζκταςθ, τθ ςτίξθ, το φφοσ, το ρθματικό πρόςωπο, τθν φπαρξθ
ι όχι ριματοσ, αν προςελκφει το ενδιαφζρον του αναγνϊςτθ και φυςικά, αν
είναι αντιπροςωπευτικόσ του νοιματοσ.
θμείωςθ: προφανϊσ ςε ζνα εκτενζσ κομμάτι λόγου χρθςιμοποιοφνται
περιςςότεροί από ζνασ τρόποι πεικοφσ. Γιατί, βεβαίωσ, μζςα από το κείμενο
αναδεικνφεται το ικοσ του ςυγγραφζα (επίκλθςθ ςτο ικοσ), ενϊ δε λείπουν και
τα εκφραςτικά μζςα που εντείνουν τθ ςυναιςκθματικι απιχθςθ του κειμζνου
(επίκλθςθ ςτο ςυναίςκθμα).
Εντοφτοισ αναφζρουμε τα ακόλουκα για τθν:
-Επίκλθςθ ςτθ λογικι:
Οκφριοστρόποσ πεικοφσ που χρθςιμοποιείται ςτο ςυγκεκριμζνο κείμενο είναι θ
επίκλθςθ ςτθ λογικι. Ο ςυγγραφζασ αξιοποιεί ωσ μζςαπλικοσ τεκμθρίων:
• παραδείγματα, όπωσ κατά τθν αναφορά.... «...»
• ςτατιςτικά ςτοιχεία, όπωσ ςτθν παράγρ.... «... »
• πορίςματα ερευνϊν, όπωσ αυτι... (... παράγρ.)
• αλικειεσ, όπωσ ότι «... », ότι «... » και ότι «... » (... παράγρ.)
• γεγονότα, όπωσ θ αναφορά ςτον/ςτθν/ςτο ... (παράγρ)
Επίςθσ, ςτο κείμενο διατυπϊνονται ςυχνά ςυλλογιςμοί, προκειμζνου να
υπθρετθκεί θ αντίκρουςθ/υπεράςπιςθ από τον ςυγγραφζα τθσ κζςθσ ότι ...Ρ χ:

47. «Ροιοι οι τρόποι πεικοφσ
και τα μζςα πεικοφσ που
χρθςιμοποιεί ο ςυγγραφζασ;
Να αιτιολογιςετε τθν
απάντθςι ςασ
επιςθμαίνοντασ τα
αντίςτοιχα χωρία»

Στθν... παράγραφο:
• Θ κανατικι ποινι πρζπει να επανζλκει, εφόςον αποκλειςτεί θ περίπτωςθ τθσ
δικαςτικισ πλάνθσ.
• Θ περίπτωςθ τθσ πλάνθσ δεν μπορεί να αποκλειςτεί (ςτισ ΘΡΑ
καταδικάςτθκαν ... ακϊοι).
• Άρα, (θ κανατικι ποινι δεν πρζπει να επανζλκει.)
Εναλλακτικζσ διατυπϊςεισ:
Θ φπαρξθςυλλογιςμϊν πιςτοποιείται από τθ διατφπωςθ υποκζςεων, όπωσ ςτθν
.... παράγραφο «…» (υπογραμμίηουμε το υποκετικό μόριο: αν, εάν, κλπ.)
Θ φπαρξθ ςυλλογιςμϊν αποκαλφπτεται από τθν φπαρξθ δευτερευουςϊν
αιτιολογικϊν προτάςεων, όπωσ ςτθν .... παράγραφο «... » (υπογραμμίηουμε
τουσ αιτιολογικοφσ ςυνδζςμουσ: επειδι, γιατί, κλπ.).
-Επίκλθςθ ςτο ςυναίςκθμα:
Ο κφριοστρόποσ πεικοφσ που χρθςιμοποιείται ςτο ςυγκεκριμζνο κείμενο είναι θ
επίκλθςθ ςτο ςυναίςκθμα. Ο ςυγγραφζασ αξιοποιεί τα ςχετικάμζςα. Ζτςι,
βλζπουμε πωσ:
• μζςω τθσ χριςθσ ςυναιςκθματικά φορτιςμζνωνλζξεων («... », «... », «... »,
κ.λπ.)
• μζςω τθσ χριςθσ του χιοφμορ («…» (παράγρ. ....), «….» (παράγρ. .), κ.α.)
• μζςω τθσ χριςθσ ειρωνείασ («…» (παράγρ. ....), «….» (παράγρ. .), κ.α.)
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• μζςω τθσ χριςθσ παρομοιϊςεων, όπωσ του .... με…(«.... »), κλπ.
• μζςω τθσποιθτικισ λειτουργίασ τθσ γλϊςςασ/τθσ χριςθσ μεταφορϊν («…»
(παράγρ...) κα.)
• μζςω τθσ χριςθσ εικόνων, όπωσ τθσ«...» (παράγρ. ....), κλπ.
• μζςω τθσ χριςθσ ρθτορικϊν ερωτιςεωνόπωσ τθσ «...» (παράγρ. ....), κλπ.
ο ςυγγραφζασ περιγράφει τθν κατάςταςθ του/ τθσ «…» κατά τρόπο- που
εντείνει τθ ςυναιςκθματικι απιχθςθ του κειμζνου,
ι/και
μζςω τθσ αφιγθςθσ του περιςτατικοφ τθσ περίπτωςθσ/ του γεγονότοσ/ του
παραδείγματοσ του/τθσ «...» ο ςυγγραφζασ εντείνει τθ ςυναιςκθματικι
απιχθςθ του κειμζνου.
-Επίκλθςθ ςτθν αυκεντία
Ο κφριοσ τρόποσ πεικοφσ που χρθςιμοποιείται ςτο ςυγκεκριμζνο κείμενο είναι
θ επίκλθςθ ςτθν αυκεντία Ο ςυγγραφζασ ςτθρίηει τθν πειςτικότθτα του
κειμζνου του ςτθν παράκεςθ αποςπαςμάτων/ φράςεων/ απόψεων από το
ζργο του (Όνομα αυκεντίασ «…») και του (Πνομα αυκεντίασ «…»), τα οποία και
ςχολιάηει εκτενϊσ.
-Επίκλθςθ ςτο ικοσ τον πομποφ
Ο κφριοσ τρόποσ πεικοφσ που χρθςιμοποιείται ςτο ςυγκεκριμζνο κείμενο είναι
θ επίκλθςθ ςτο ικοσ του πομποφ. Ο ςυγγραφζασ αναδεικνφει το δικό του
ικοσ, το ικοσ ενόσ ανκρϊπου που καταδικάηει το «…», υπεραμφνεται του/τθσ
«…», υπεραςπίηεται τον/τθ «...» . Γι’ αυτό αναφζρεται ςυχνά ςε αξίεσ όπωσ θ
«...» ι θ «…». Επίςθσ, υπεραμφνεται κζςεων που είναι ςυμβατζσ με το «…».
-Επίκεςθ ςτο ικοσ τον αντιπάλου
Ο κφριοσ τρόποσ πεικοφσ που χρθςιμοποιείται ςτο ςυγκεκριμζνο κείμενο είναι
θ επίκεςθ ςτο ικοσ του αντιπάλου.. Στθν προκειμζνθ περίπτωςθ ωσ αντίπαλοσ
μπορεί να εκλθφκεί ο/ θ / το «…» Ζτςι,παρατθροφμε πωσ ο ςυγγραφζασ
καταφεφγει ςε χαρακτθριςμοφσ, όπωσ «....» (παράγρ. ...), «...» (παράγρ.) μζςω
των οποίων μζμφεται τον/τθ/το «…». Φυςικά, παράλλθλα,αναδεικνφει με
αυτόν τον τρόπο το δικό του ικοσ, το ικοσ ενόσ ανκρϊπου που καταδικάηει το
«...», υπεραμφνεται του/τθσ υπεραςπίηεται τον/τθ «…».Δθλαδι ο ςυγγραφζασ
κάνει ζμμεςαεπίκλθςθ ςτο ικοσ του πομποφ.
θμείωςθ:Τα μζςα πεικοφσ αφοροφν μόνο τθν επίκλθςθ ςτθ λογικι και το
ςυναίςκθμα.
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48. «Με ποια αποδεικτικά
μζςα προςπακεί ο
ςυγγραφζασ να πείςει για
τθν αλικεια των απόψεων
του;"

Τααποδεικτικά μζςα παραπζμπουν ςτθν επίκλθςθ ςτθ λογικι, δθλαδι ςτα
επιχειριματα και τα τεκμιρια. Μόνο αυτά «αποδεικνφουν». Τα άλλα μζςα
πεικοφσ, που αναφζρονται ςτθν επίκλθςθ ςτο ςυναίςκθμα δεν αποτελοφν
αποδεικτικά ςτοιχεία. Άρα, ςτθν ερϊτθςθ αυτι απαντάμε αναφζροντασ μόνο
τα είδθ των τεκμθρίων και τα επιχειριματα που χρθςιμοποίθςε ο ςυγγραφζασ
(βλ. τθν απάντθςθ τθσ ερϊτθςθσ 47 «επίκλθςθ ςτθ λογικι»).
Σεκμιριο είναι κάκε ςτοιχείο που αποτελεί ςυγκεκριμζνθ πλθροφορία

49. «Να εντοπίςετε τα
τεκμιρια τθσ …παραγράφου
ι του κείμενου».

(παράδειγμα, αλικεια, γεγονόσ, αυκεντία, ςτατιςτικό δεδομζνο, κ.λπ.) και
χρθςιμοποιείται

για

τθν

ιςχυροποίθςθ

του

επιχειριματοσ

ι

τθσ

επιχειρθματολογίασ.
Αξιολογοφμε αν τα τεκμιρια που χρθςιμοποιοφνται είναι:
50. «Να αξιολογιςετε τα
τεκμιρια του κειμζνου».

• εφςτοχα (ςχετικά με τθν υποςτθριηόμενθ κζςθ),
• ζγκυρα (αξιόπιςτα) και
• επαρκι
Για να εντοπίςουμε το είδοσ τθσ ςυλλογιςτικισ πορείασ που ακολουκείται ςε
μία παράγραφο και να τον αποδϊςουμε με τθ μορφι τυπικοφ ςυλλογιςμοφ τθσ
Λογικισ, (ϊςτε να διακρίνονται οι δφο προκείμενεσ και το ςυμπζραςμα),
μποροφμε να ακολουκιςουμε εμπειρικά τθν εξισ διαδικαςία:
α) Εντοπίηουμε τθ κζςθ τθσ παραγράφου και τθν απομονϊνουμε ωσ
ςυμπζραςμα.
β)

Αποφαινόμαςτε

παραγωγικά

ι

αν

το

ςυμπζραςμα

υποςτθρίηεται

του

επαγωγικά(και

ςυλλογιςμοφ

προκφπτει

ςπάνια

αναλογικό

με

ςυλλογιςμό) εξετάηοντασ τθ ςχζςθ των προκειμζνων, δθλ. του μεγαλφτερου
μζρουσ τθσ παραγράφου με το ςυμπζραςμα που ζχουμε απομονϊςει
λαμβάνοντασ υπόψθ ότι:
51. «Να προςδιορίςετε το
είδοσ τθσ ςυλλογιςτικισ
πορείασ (παραγωγικι,
επαγωγικι) τθσ…
παραγράφου ι του
κειμζνου».

ι) ςτον παραγωγικό(από το γενικό προσ το ειδικό), το ςυμπζραςμα είναι ειδικό
και ςυγκεκριμζνο και απορρζει αναγκαςτικά από τισ προκείμενεσ, οι οποίεσ μασ
υποχρεϊνουν να το δεχτοφμε και διατυπϊνεται ωσ βζβαιο, ενϊ μία ι και οι δφο
προκείμενεσ (το υπόλοιπο κομμάτι τθσ παραγράφου) εκφράηουν γενικζσ κι
αφθρθμζνεσ κζςεισ (π.χ. μια γενικι αρχι, ζναν κανόνα, ζναν οριςμό), που
ιςχφουν αποδεδειγμζνα,
ιι) ςτον επαγωγικό(από το ειδικό προσ το γενικό), το ςυμπζραςμα είναι γενικό
και αφθρθμζνο και γίνεται αποδεκτό ωσ πικανό, κακϊσ εκτείνεται πζρα από τισ
περιπτϊςεισ που περιζχονται ςτισ προκείμενεσ, δθλαδι υποςτθρίηεται απλϊσ
και δεν προκφπτει αναγκαςτικά από αυτζσ (δθλ. το υπόλοιπο κομμάτι τθσ
παραγράφου) κακϊσ αυτζσ εκφράηουν ειδικότερεσ και πιο ςυγκεκριμζνεσ
κζςεισ,
ιιι)ςτον αναλογικό ςυλλογιςμό (από το ειδικό προσ το ειδικό), το ςυμπζραςμα
είναιειδικό και γίνεται αποδεκτό ωσ πικανό κακϊσ προκφπτει από ειδικζσ
προκείμενεσ.
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θμείωςθ: Σε κάκε περίπτωςθ, πρζπει να δείξουμε ποιο είναι το ειδικό ι το
γενικό, ϊςτε να αιτιολογθκεί θ απάντθςι μασ.
Για να εντοπίςουμε το ςυλλογιςμό που καταγράφεται ςε ζνα κείμενο και να τον
αποδϊςουμε με τθ μορφι τυπικοφ ςυλλογιςμοφ τθσ Λογικισ, ϊςτε να
διακρίνονται οι δφο προκείμενεσ και το ςυμπζραςμα, μποροφμε εμπειρικά να
ακολουκιςουμε τθν εξισ διαδικαςία:
1 Εντοπίηουμε τθ κζςθ του αποςπάςματοσ κεωρϊντασ ότι ςυνιςτά το
ςυμπζραςμα του ςυλλογιςμοφ.
2. Εξετάηουμε αν το ςυμπζραςμα του ςυλλογιςμοφ προκφπτει παραγωγικά ι
υποςτθρίηεται επαγωγικά (εξετάηουμε γι’ αυτό τθ ςχζςθ των προκειμζνων, δθλ.
του μεγαλφτερου μζρουσ τθσ παραγράφου με το ςυμπζραςμα).
52. «Να εντοπίςετε και να
καταγράψετε τον
ςυλλογιςμό που περιζχεται
ςτθ… παράγραφο».

3. Αν

κεωροφμε

ότι

το

ςυμπζραςμα

προκφπτει

παραγωγικά,

τότε

διαμορφϊνουμε, ςφμφωνα με το πνεφμα του κειμζνου, τθν πρϊτθ-μείηονα
προκειμζνθ φροντίηοντασ να εμπεριζχει το κατθγόρθμα του ςυμπεράςματοσ,
και ανάλογα τθ δεφτερθ-ελάςςονα προκειμζνθφροντίηοντασ να εμπεριζχει το
υποκείμενα του ςυμπεράςματοσ.
Οι προκείμενεσ μασ κα ζχουν ζναν κοινό όρο (το μεςαίο όρο), ο οποίοσ δε κα
περιζχεται ςτο ςυμπζραςμα). (Βλ. από βιβλίο «Έκφραςθ – ζκκεςθ Γενικισ
Παιδείασ Γ’ Λυκείου, Επιμζλεια: Χαρά Ανδρονίδθ»το κεφ. 1 «Τρόποι Ρεικοφσ»)
Αν

κεωροφμε

ότι

το

ςυμπζραςμα

υποςτθρίηεται

επαγωγικά

τότε

απομονϊνουμε μζςα ςτθν παράγραφο μεμονωμζνεσ περιπτϊςεισ που
υπάγονται ςτθν κατθγορία που δθλϊνει το υποκείμενο του ςυμπεράςματοσ και
προςδιορίηονται περαιτζρω βάςει μίασ άλλθσ γενικισ κατθγορίασ τθν οποία
δθλϊνει το κατθγόρθμα του ςυμπεράςματοσ.
Μοντζλο απάντθςθσ για παραγωγικό και επαγωγικό ςυλλογιςμό:
Ο ςυλλογιςμόσ που διατρζχει το επιχείρθμα το οποίο παρουςιάηεται ςτθ
ςυγκεκριμζνθ παράγραφο,
1ονείναι παραγωγικόσ, γιατί :
(α) ξεκινά από τθ γενικι κι αφθρθμζνθ κζςθ, ότι «...» (αναδιατφπωςθ
τοποκζτθςθσ του κειμζνου). Καταλιγει, μάλιςτα, ςτο ειδικό και ςυγκεκριμζνο
ςυμπζραςμα ότι «...» (διατφπωςθ ςυμπεράςματοσ),
53. «Να αξιολογιςετε τον
ςυλλογιςμό που διατρζχει
τθ… παράγραφο».

(β) το ςυμπζραςμα απορρζει από τισ προκείμενεσ, οι οποίεσ μασ υποχρεϊνουν
να το δεχτοφμε και είναι βζβαιο. Δθλαδι, αν δεχτοφμε τισ προκείμενεσ ότι «…»
και ότι «...», τότε υποχρεοφμαςτε να αποδεχτοφμε και το ςυμπζραςμα ότι «..».
2ον είναι ορκόσ γιατί :
(α) είναι ζγκυροσ γιατί υπάρχει ςχζςθ λογικισ αναγκαιότθτασ ανάμεςα τισ
προκείμενεσ και ςτο ςυμπζραςμα. Τθροφνται δθλαδι όλεσ οι μορφικζσ
απαιτιςεισ για να κρικεί ζγκυροσ.
Επίςθσ,
(β) είναι αλθκισ, δεδομζνου ότι τόςο οι προκείμενεσ, όςο και το ςυμπζραςμα,
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ανταποκρίνομαι ςτθν πραγματικότθτα.
3ον ςε ο, τι αφορά ςτθν αποδεικτικι ιςχφ του επιχειριματοσ:
αυτι είναι μεγάλθ, διότι ςτθρίηεται ςε ςχετικά κοινά αποδεκτζσ αλικειεσ: «...»
«Ο ςυλλογιςμόσ που διατρζχει το επιχείρθμα το οποίο παρουςιάηεται ςτθ
ςυγκεκριμζνθ παράγραφο,
1ον είναι επαγωγικόσ, γιατί :
(α) Ξεκινά από ειδικζσ και ςυγκεκριμζνεσ κζςεισ ότι «...» και ότι «...» και
καταλιγει ςε ζνα γενικό και αφθρθμζνο ςυμπζραςμα, το οποίο γίνεται
αποδεκτό ωσ πικανό, ότι «...» (αναδιατφπωςθ τοποκζτθςθσ του κειμζνου).
(β) το ςυμπζραςμα ότι «...» εκτείνεται πζρα από τισ προκείμενεσ, οι οποίεσ το
ςτθρίηουν,

οπότε

το

ςυμπζραςμα

είναι

απλϊσ

πικανό(ατελισ

επαγωγι).Δθλαδι, αν δεχτοφμε τισ προκείμενεσ ότι «...» και ότι «...», τότε
μποροφμε να πικανολογιςουμε πωσ ιςχφει το ςυμπζραςμα ότι «...».
Θ’ το ςυμπζραςμα ότι«...» προκφπτει ςτθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ από τζλεια
επαγωγι, κακϊσ θ φράςθ «…» φανερϊνει πωσ το ςκεπτικό του ςυγγραφζα
καλφπτει όλεσ τισ περιπτϊςεισ που υπάγονται ςτθν ζννοια του /τθσ «...» που
περιζχεται ςτο ςυμπζραςμα.
2ον είναι ορκόσ,ςτθν περίπτωςθ τθσ τζλειασ επαγωγισ, γιατί :
(α) είναι ζγκυροσ γιατί υπάρχει ςχζςθ λογικισ αναγκαιότθτασ ανάμεςα τισ
προκείμενεσ και ςτο ςυμπζραςμα. Τθροφνται, δθλαδι, όλεσ οι μορφικζσ
απαιτιςεισ για να κρικεί ζγκυροσ.
Επίςθσ,
(β) είναι αλθκισ, δεδομζνου ότι τόςο οι προκείμενεσ, όςο και το ςυμπζραςμα,
ανταποκρίνομαι ςτθν πραγματικότθτα.
3ον ςε ό,τι αφορά ςτθν αποδεικτικι ιςχφ τον επιχειριματοσ: αυτι είναι
μεγάλθ, διότι:
 αν ο επαγωγικόσ ςυλλογιςμό ανικει ςτο είδοσ τθσ γενίκευςθσ:
Θ γενίκευςθ που επιχειρείται κατά τθν αναγωγι από τισ ειδικζσ περιπτϊςεισ
των προκειμζνων ςτο γενικό ςυμπζραςμα είναι αςφαλισκαι επιτρεπτι, κακϊσ
τεκμθριϊνεται από επαρκι ςτοιχεία *ι αντίκετα είναιεπιςφαλισ και
βεβιαςμζνθ κακϊσ τα ςτοιχεία που παρατίκενται είναι ανεπαρκι+
 αν ο επαγωγικόσ ςυλλογιςμόσ ανικει ςτο είδοσ του αιτίου αποτελζςματοσ
Υφίςταται όντωσ αιτιϊδθσ ςχζςθ ανάμεςα ςτα δεδομζνα των προκειμζνων και
το ςυμπζραςμα, κακϊσ ςυνδζονται όντωσ λογικά (ωσ αίτιο-αποτζλεςμα) και όχι
χρονολογικά (τι προθγικθκε και τι ακολοφκθςε).
Η αιτιϊδθσ ςχζςθ είναι ιςχυρι κακϊσ, θ αιτία που περιγράφεται ςτισ
προκείμενεσ είναι ςυγχρόνωσ αναγκαία, δθλαδι το αποτζλεςμα δεν μπορεί να
προκφψει χωρίσ αυτι και επαρκισ, δθλαδι αρκεί αυτι μόνο για να προκφψει
το αποτζλεςμα ότι «...» [Αντίκετα αν θ αιτία είναι αναγκαία αλλά όχι επαρκισ, ι
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επαρκισ αλλά όχι αναγκαία, τότε ο ςυλλογιςμόσ μασ είναι αδφναμοσ λογικά+
Δεν προβάλλεται ωσ μία και μοναδικι από τισ πολλζσ αιτίεσ που οδθγοφν ςτο
αποτζλεςμα- ςυμπζραςμα.
 αν ο επαγωγικόσ ςυλλογιςμό ανικει ςτο είδοσ τθσ αναλογίασ είναι
ςυνικωσ πικανολογικοφ χαρακτιρα. Ωςτόςο:
θμεταφορικι αναλογία μπορεί να ζχει ίςθ αποδεικτικι ιςχφ μ' ζνα λογικό
επιχείρθμα, εφόςον υπάρχουν αρκετζσ ομοιότθτεσ και
θκυριολεκτικι

αναλογία

καταδεικνφει

τισ

ομοιότθτεσ

ανάμεςα

ςτα

ςυγκρινόμενα αντικείμενα με ςτοιχεία επαρκι και εφςτοχα επιλεγμζνα, ϊςτενα
είναι ςχετικά με το κζμα!»
Αξιολογοφμε ότι ζνα επιχείρθμα είναι ορκό, δθλαδι είναι απόδειξθ, αν:
α) είναι ζγκυρο και β) είναι αλθκζσ
Για τθν εγκυρότθτα: εξετάηουμε τθ ςχζςθ των δφο (κατά κανόνα) προκειμζνων
με το ςυμπζραςμα. Αφορά τθ μορφι του επιχειριματοσ.
Γιατθναλικεια: εξετάηουμε χωριςτά κάκε προκειμζνθ και το ςυμπζραςμα.
Αφορά το περιεχόμενο του επιχειριματοσ.
Με άλλα λόγια ορκόσ είναι ζνασ ςυλλογιςμόσ όταν οι προκείμενεσ του είναι
αλθκείσ και το ςυμπζραςμά του απορρζει από αυτζσ με λογικι
54. «Να αξιολογιςετε τα
επιχειριματα του κειμζνου /
τθσ…. παραγράφου».

αναγκαιότθτα.
Αν είναι άκυρο ι αν είναι κατά τα φαινόμενα ζγκυρο, αλλά οδθγεί ςε
αναλθκζσ/ ψευδζσ ςυμπζραςμα, είναι παραλογιςμόσ
Αν ο παραλογιςμόσ είναι ςκόπιμοσ, τότε ονομάηεται ςόφιςμα.
Βζβαια αν οι αλθκείσ προκείμενεσ είναι γενικά αποδεκτζσ αλικειεσ θ
αποδεικτικι ιςχφσ του επιχειριματοσ είναι μεγάλθ, ενϊ αντικζτωσ
όταν οι προκείμενεσ είναι απλϊσ προςωπικζσ απόψεισ θ αποδεικτικι ιςχφσ του
επιχειριματοσ είναι αμφιλεγόμενθ και περιοριςμζνθ.
Πςον αφορά ςτουσ επαγωγικοφσ ςυλλογιςμοφσ βζβαιο ςυμπζραςμα
προκφπτει μόνο από τθν τζλεια επαγωγι, ενϊ από ατελι επαγωγι ζχουμε
ςυμπζραςμα πικανολογικοφ χαρακτιρα.
Θ απάντθςθ ζχει δφο άξονεσ: χαρακτθριςμόσ με βάςθ τθ ςυλλογιςτικι πορεία,
δθλαδι: παραγωγικόσ (από το γενικό προσ το ειδικό), επαγωγικόσ (από το
ειδικό προσ το γενικό) ι αναλογικόσ (από το ειδικό προσ το ειδικό) και

55. «Να χαρακτθρίςετε τον
ςυλλογιςμό».

χαρακτθριςμόσ με κριτιριο το είδοσ των προτάςεων του ςυλλογιςμοφ,
δθλαδι: κατθγορικόσ, υποκετικόσ ι διαηευκτικόσ.
θμείωςθ: Αν είναι ορκόσ ι όχι ο ςυλλογιςμόσ ζχει να κάνει με τθν αξιολόγθςθ
του και όχι με το χαρακτθριςμό του. Ωςτόςο, δεν κα ιταν λάκοσ, ακόμθ κι αν
ηθτθκεί μόνο ο χαρακτθριςμόσ του, ο μακθτισ να προβεί και ςτθν αξιολόγθςθ
του.
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56. «Αποτελεί παραλογιςμό
ο «χ» ςυλλογιςμόσ;»

Ναι, αν δείχνει ζγκυροσ αλλά δεν είναι αλθκισ. Ρ.χ.
-

Πςοι δεν εργάηονται είναι φυγόπονοι

-

Ο Δθμιτρθσ δεν εργάηεται

-

Άρα, ο Δθμιτρθσ είναι φυγόπονοσ

Βλζπουμε ότι διακζτει εγκυρότθτα αλλά δεν είναι αλθκισ αφοφ θ πρϊτθ
προκειμζνθ δεν ιςχφει, δεν είναι αλθκισ, κακϊσ υπάρχουν άνκρωποι που δεν
εργάηονται γιατί δεν βρίςκουν εργαςία.
57. «Αποτελεί ςόφιςμα ο
«χ» ςυλλογιςμό;»

Ρρζπει να εξετάςουμε μζςα από το κείμενο τθ διάκεςθ -πρόκεςθ αυτοφ που
διατυπϊνει το ςυλλογιςμό. Αν υπάρχει πρόκεςθ εξαπάτθςθσ, τότε μόνο
χαρακτθρίηουμε τον παραλογιςμό «ςόφιςμα».
Το πιο πικανό είναι το κείμενο να ανικει ςε ζνα από τα παρακάτω
είδθ:Δοκίμιο, άρκρο, επιφυλλίδα, κακϊσ ςε αυτά αναφζρεται εκτενϊσ το
ςχολικό βιβλίο. Ωςτόςο, επειδι θ επιφυλλίδα δφςκολα μπορεί, να διακρικεί

58. «Τι είδοσ κείμενο είναι
αυτό που ςασ δόκθκε;»

από τα άλλα δφο (κάτι που βεβαιϊνει και το ςχολικό εγχειρίδιο), το άρκρο και
το δοκίμιο ςυγκεντρϊνουν τισ περιςςότερεσ πικανότθτεσ.
Σο άρκρο ςυγχζεται με το δοκίμιο μόνο όταν το τελευταίο είναι αποδεικτικό πεικοφσ. Στθν περίπτωςθ αυτι προςζχουμε αν το κείμενο είναι ςφντομο, αν
ζχει προςωπικό τόνο και, κυρίωσ, αν ςτζκεται ςτθν επικαιρότθτα. Τα ςτοιχεία
αυτά διακρίνουν το άρκρο από το δοκίμιο πεικοφσ.

59. «Ρόςα είδθ δοκιμίων
ζχουμε;»

Ζχουμε δφο είδθ δοκιμίων: το αποδεικτικό ι δοκίμιο πεικοφσ και το
ςτοχαςτικό θ δοκίμιο ςτοχαςμοφ.
α) Θ οπτικι του γωνία είναι αντικειμενικι.
β) Ο ςκοπόσ του είναι να ενθμερϊςει, να αποδείξει μια κζςθ και να πείςει.

60. «Ροια είναι τα
χαρακτθριςτικά γνωρίςματα
του αποδεικτικοφ ι
δοκιμίου πεικοφσ;»

γ) Ζχει ςυγκεκριμζνο κζμα.
δ) Ζχει λογικι δομι.
ε) Χρθςιμοποιεί ωσ τρόπο πεικοφσ κυρίωσ τθν επίκλθςθ ςτθ λογικι.
ςτ) Θ χριςθ τθσ γλϊςςασ είναι κυριολεκτικι/ αναφορικι.
η) Απουςιάηει ο προςωπικόσ τόνοσ (αϋ πρόςωπο).
α) Θ οπτικι του γωνία είναι υποκειμενικι.
β) κοπόσ: ο ςυγγραφζασ επιδιϊκει να καλλιεργιςειτον ελεφκερο ςτοχαςμό,

61. «Ροια είναι τα
χαρακτθριςτικά γνωρίςματα
του ςτοχαςτικοφ δοκιμίου ι
δοκιμίου ςτοχαςμοφ;»

βάςει των εμπειριϊν, των βιωμάτων και τθσ φανταςίασ του, να τζρψει, να
ψυχαγωγιςει.
γ) Δεν ζχει πάντοτε ςυγκεκριμζνο κζμα.
δ) Ζχει χαλαρι, ςυνειρμικι δομι.
ε) Χρθςιμοποιεί ωσ τρόπο πεικοφσ κυρίωσ τθν επίκλθςθ ςτο ςυναίςκθμα.
ςτ) Θ χριςθ τθσ γλϊςςασ είναι κυρίωσ μεταφορικι.
η) Κυριαρχεί ο προςωπικόσ τόνοσ (αϋ πρόςωπο).
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62. «Να διακρίνετε το είδοσ
του δοκιμίου που ακολουκεί
και να αιτιολογιςετε τθν
απάντθςθ ςασ».
Ι
«Το δοκίμιο που διαβάςατε
προςεγγίηει τον
επιςτθμονικό λόγο ι τθ
Λογοτεχνία; Είναι
αποδεικτικό – πεικοφσ ι
ςτοχαςμοφ;»
63. «Σχολιάςτε τθν
οργάνωςθ του δοκιμίου».

Ρρζπει προθγουμζνωσ να γνωρίηουμεςε πόςα είδθ χωρίηεται το δοκίμιο και
ποια είναι τα βαςικά γνωρίςματα κάκε είδουσ. Επειδι ενδζχεται ςε κάποιο
δοκίμιο, π.χ. το αποδεικτικό, να υπάρχει και κυριολεκτικι και μεταφορικι
χριςθ τθσ γλϊςςασ ι να χρθςιμοποιείται και θ επίκλθςθ ςτθ λογικι αλλά και θ
επίκλθςθ ςτο ςυναίςκθμα, καλό κα είναι να εξετάςουμε όλα τα χαρακτθριςτικά
γνωρίςματα και των δφο ειδϊν και, αν υπεριςχφουν του αποδεικτικοφ, κα είναι
αποδεικτικό, ενϊ, αν υπεριςχφουν του ςτοχαςτικοφ, κα είναι ςτοχαςτικό.

Εντοπίηουμε πρόλογο, κφριο μζροσ και ενότθτεσ του, επίλογο (βλ. απάντθςθ
ερϊτθςθσ 16) και ανιχνεφουμε, αν θ οργάνωςθ είναι ελεφκερθ, ςυνειρμικι,
χαλαρι ι λογικι και αυςτθρι.
Αφθγθματικό είναι το τμιμα όπου ο δοκιμιογράφοσ περιγράφει, διθγείται,

64. «Το δοκίμιο ζχει ζνα
αφθγθματικό τμιμα και ζνα
ςτοχαςτικό. Ξεχωριςτζ τα
τμιματα και δείξτε πϊσ
γίνεται θ μετάβαςθ από το
ζνα ςτο άλλο».

εξιςτορεί.
τοχαςτικόείναι αυτό ςτο οποίο κατακζτει τισ ςκζψεισ, τουσ προβλθματιςμοφσ,
τα ςχόλια και τισ παρατθριςεισ του.
Θ μετάβαςθ γίνεται ςυνικωσ με διαρκρωτικζσ λζξεισ ι φράςεισ.
Εξετάηουμε:
• τθ γλϊςςα

65. «Το δοκίμιο που
διαβάςατε προςεγγίηει τον
επιςτθμονικό λόγο ι τθ
Λογοτεχνία; Είναι
αποδεικτικό - πεικοφσ ι
ςτοχαςμοφ;»

• το φφοσ και τον τόνο
• το ςκοπό
• τθ δομι
• τθ διάρκρωςθ των ιδεϊν
• τθν οπτικι – προςζγγιςθ του κζματοσ

66. «Ροιοσ είναι ο κυρίαρχοσ
τόνοσ του δοκιμίου;»
67. «Να ανιχνεφςετε
ςτοιχεία εξομολογθτικοφ (ι
προςωπικοφ) τόνου ςτο
δοκίμιο».

Είναι ανάλογοσ του φφουσ (βλ. απάντθςθ ερϊτθςθσ 40).
Τζτοια ςτοιχεία είναι ςυνικωσ θ ςυγκινθςιακι χριςθ τθσ γλϊςςασ, το φυςικό
και ανεπιτιδευτο φφοσ, το α' πρόςωπο, θ διάκεςθ αυτοκριτικισ, θ κατάκεςθ
προςωπικϊν ςκζψεων και ςυναιςκθμάτων, θ χαλαρι διάρκρωςθ των ιδεϊν...
Το δοκίμιο χαρακτθρίηεται από αντι-διδακτιςμό. Άρα, δεν ζχει τθ μορφι

68. «Ριςτεφετε ότι το
δοκίμιο που διαβάςατε ζχει
διδακτικό χαρακτιρα – τόνο
ι τθ μορφι άμεςθσ διδαχισ
που ςυναντοφμε ςε κακαρά
διδακτικά είδθ λόγου;»

άμεςθσ διδαχισ. Ζχει όμωσζμμεςα ζνα διδακτικό τόνο με τθν ζννοια ότι μασ
ενθμερϊνει, οξφνει τθν ευαιςκθςία μασ και βακαίνει τον προβλθματιςμό μασ.
Σθμεία ςτα οποία αξίηει να αναφερκοφμε ιδιαίτερα είναι αυτά όπου ο
δοκιμιογράφοσ εξάγει ςυμπεράςματα ι προτείνει τρόπουσ αντιμετϊπιςθσ μιασ
αρνθτικισ κατάςταςθσ.

69. «Να χαρακτθρίςετε το

Αυτό μπορεί να είναι:

κειμενικό /γραμματειακό

α. αποδεικτικό δοκίμιο (λογικι οργάνωςθ-νοθματικι αλλθλουχία, ςυνοχι,

είδοσ ςτο οποίο ανικει το

ςυνεκτικότθτα, επίκλθςθ ςτθ λογικι (κυρίωσ), φφοσ ςοβαρό, ςυγκεκριμζνο κζμα,
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κακοριςμζνθ κζςθ από τθν αρχι, κατευκυντιρια ιδζα, οπτικι γωνία- ςκοπιά
αντικειμενικι, αναφορικι/κυριολεκτικι λειτουργία τθσ γλϊςςασ, ςκοπόσ να
πλθροφοριςει, να μορφϊςει, να εκλαϊκεφςει, να διδάξει ζμμεςα, να
προβλθματίςει, να αποδείξει μια κζςθ).
β. ςτοχαςτικό δοκίμιο *ςυνειρμικι ςφνδεςθ των ιδεϊν, επίκλθςθ ςτο
ςυναίςκθμα (κυρίωσ), ποιθτικι/μεταφορικι/ ςυγκινθςιακι/ςυνυποδθλωτικι
χριςθ τθσ γλϊςςασ, φφοσ ζκδθλα προςωπικό, οικείο, ηωθρό, λογοτεχνικό,
εξομολογθτικό ι και απολογθτικό, ςκοπόσ= περιςςότερο ο ςυγγραφζασ επιδιϊκει
να καλλιεργιςει τον ελεφκερο ςτοχαςμό βάςει των εμπειριϊν, των βιωμάτων και
τθσ φανταςίασ του και να προςφζρει αιςκθτικι ςυγκίνθςθ και τζρψθ ςτον
αναγνϊςτθ, οπτικι γωνία/ ςκοπιά= υποκειμενικι+.
γ. άρκρο (επικαιρικόσ, πλθροφοριακόσ χαρακτιρασ, ςχολιαςμόσ, αναφορικι
χριςθ τθσ γλϊςςασ, τίτλοσ, ποικιλία κεματολογίασ).
δ. επιφυλλίδα (είδοσ άρκρου- ο ςυντάκτθσ αφορμάται από κάτι επίκαιρο για να
το αναγάγει ςε κάτι γενικότερο, αναφορικι χριςθ τθσ γλϊςςασ, τίτλοσ).
ε. επιςτολι *δεξιά και επάνω υπάρχει ο χρόνοσ αποςτολισ τθσ π.χ. 10-1-2014,
οικείο ι επίςθμο φφοσ, προςφϊνθςθ, αποφϊνθςθ, γραμματικό πρόςωπο βϋ
πλθκυντικό ι βϋ ενικό (εάν απευκυνόμαςτε ςε φιλικό πρόςωπο), αναφορικι
λειτουργία τθσ γλϊςςασ (ςτθν επίςθμθ επιςτολι), μεικτι γλϊςςα, δθλαδι
αναφορικι και (ςτθ φιλικι επιςτολι) ςυγκινθςιακι, φφοσ ςοβαρό, όταν θ
επιςτολι είναι επίςθμθ, και οικείο, όταν είναι φιλικι+.
ςτ. ειςιγθςθ –ομιλία *προςφϊνθςθ και αποφϊνθςθ, ςτον πρόλογο αναφζρεται θ
αφορμι, το κζμα και ο ςκοπόσ τθσ ομιλίασ και ςτθ ςυνζχεια αναπτφςςεται θ
κφρια ιδζα. Το α' ενικό πρόςωπο (ςπανιότερα όμωσ και όταν ο ομιλθτισ επικυμεί
να δθλϊςει τθν προςωπικι του κζςθ), το α' πλθκυντικό (όταν επικυμεί ο
ομιλθτισ να ταυτιςτεί με το ακροατιριο) και το β' πλθκυντικό πρόςωπο
(αποςτροφι προσ το ακροατιριο) είναι ςυνικωσ τα κατάλλθλα γραμματικά
πρόςωπα+.
η. μελζτθ, πραγματεία, διατριβι, μονογραφία (επιςτθμονικά, εξειδικευμζνα
κείμενα )
θ. θμερολόγιο (χϊροσ,χρόνοσ, καταγραφι προςωπικϊν ςυναιςκθμάτων και
απόψεων).
 Μεταδίδει πλθροφορίεσ, εκκζτει τισ απόψεισ του, υποςτθρίηει, αναλφει,

70. «Ροιοσ είναι ο ςκοπόσ
του ςυγγραφζα του
κειμζνου;»

ερμθνεφει, επιχειρεί να πείςει (λ.χ. ςτο αποδεικτικό δοκίμιο).

 Επιχειρεί να τζρψει, να διαςκεδάςει, να ςχολιάςει, να εξομολογθκεί (λ.χ. ςτο
ςτοχαςτικό δοκίμιο).

29

Νεοελλθνικι Γλϊςςα Γ’ Λυκείου
Συπολόγιο ερωτιςεων κεωρίασ
Χαρά Ανδρονίδθ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Γκανζτςοσ Δθμιτριοσ, Έκφραςθ- Έκκεςθ Γ΄ Λυκείου, Εκδοτικόσ Πμιλοσ Συγγραφζων Κακθγθτϊν, Ακινα
2005.
Εμμανουιλ Λουκία- Ράςτρα Κατερίνα, επιμζλ. ζκδ. Μπαςματηι Ειρινθ, Έκφραςθ- Έκκεςθ Γ΄ Λυκείου, 124
Κριτιρια Αξιολόγθςθσ, Σφγχρονθσ Θεματολογίασ, εκδ. Χατηθκωμά, Κεςςαλονίκθ 2012.
Ηάννθ Βαςιλικι, Έκφραςθ- Έκκεςθ, Γ΄ Ενιαίου Λυκείου, Λόγοσ και Πεικώ, εκδ. Μιχάλθ Σιδζρθ, Ακινα 2012.
Κωςτάλα Τάνια, Λόγου Σπουδι, Έκκεςθ-Έκφραςθ, Γ΄ Λυκείου, τόμοι Α΄, Β΄, εκδ. Σαβάλλασ, Ακινα 2001.
Μθτςζλοσ Αλζξανδροσ, Μθτςζλοσ Σπφροσ, Έκφραςθ- Έκκεςθ για τθν Γ΄ Λυκείου, Ελλθνοεκδοτικι, Ακινα
2010.
Μπαμπινιϊτθσ Γεϊργιοσ, Θεωρθτικι Γλωςςολογία, Ακινα 1980.
Μπαμπινιϊτθσ Γεϊργιοσ, Λεξικό Νζασ Ελλθνικισ Γλώςςασ Ακινα 2005.
Μπαμπινιϊτθσ Γεϊργιοσ, Χ. Κλαίρθσ, Γραμματικι τθσ Νζασ Ελλθνικισ, εκδ. Ελλθνικά Γράμματα, Ακινα 2005.
Μπάτηινασ Γ. Ν, Λοφλοσ, Έκφραςθ Έκκεςθ γ΄ ενιαίου λυκείου, εκδόςεισ Ηιτθ.
Ράςτρα Κατερίνα, Χατηθιωαννίδθσ Θρακλισ, Μπαςματηι Ειρινθ, Εμμανουιλ Λουκία, Έκφραςθ- Έκκεςθ Β΄
Λυκείου, 85 Κριτιρια Αξιολόγθςθσ, Σφγχρονθσ Θεματολογίασ, εκδ. Χατηθκωμά, Κεςςαλονίκθ 2013.
ΧατηθςαββίδθσΣωφρόνθσ, Χατηθςαββίδου Ακαναςία, Γραμματικι τθσ Νζασ Ελλθνικισ Γλώςςασ, Αϋ, Βϋ, Γϋ
Γυμναςίου, ΟΕΔΒ, Ακινα.
Εγχειρίδια Ο.Ε.Β.Δ.
Έκφραςθ- Έκκεςθ, για το Γενικό Λφκειο, τεφχοσ Γϋ, Ακινα, ΟΕΔΒ.
Έκφραςθ- Έκκεςθ, για το Γενικό Λφκειο, τεφχοσ Βϋ, Ακινα, ΟΕΔΒ.
Έκφραςθ- Έκκεςθ, για το Γενικό Λφκειο, τεφχοσ Αϋ, Ακινα, ΟΕΔΒ.
Συντακτικό τθσ Νζασ Ελλθνικισ Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμναςίου, ΟΕΔΒ Ακινα.
Τριανταφυλλίδθ Μανόλθ, Νεοελλθνικι Γραμματικι, ΟΕΔΒ, Ακινα.

30

Νεοελλθνικι Γλϊςςα Γ’ Λυκείου
Συπολόγιο ερωτιςεων κεωρίασ
Χαρά Ανδρονίδθ

31

Νεοελλθνικι Γλϊςςα Γ’ Λυκείου
Συπολόγιο ερωτιςεων κεωρίασ
Χαρά Ανδρονίδθ

32

Νεοελλθνικι Γλϊςςα Γ’ Λυκείου
Συπολόγιο ερωτιςεων κεωρίασ
Χαρά Ανδρονίδθ

33

Νεοελλθνικι Γλϊςςα Γ’ Λυκείου
Συπολόγιο ερωτιςεων κεωρίασ
Χαρά Ανδρονίδθ

Εκδόζεις schooltime.gr
Τηλ.: 6977554086
e-mail: info@schooltime.gr
website: www.schooltime.gr

34

Νεοελλθνικι Γλϊςςα Γ’ Λυκείου
Συπολόγιο ερωτιςεων κεωρίασ
Χαρά Ανδρονίδθ

35

