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Είναι βέβαιο ότι το συγκεκριμένο βιβλίο θα αποτελέσει πολύτιμο εργαλείο στη δύσκολη προσπάθεια
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ή τον εμπλουτισμό του θα γίνουν δεκτές με χαρά
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Πορεία σύνθεσης μιας περίληψης:
1) Διαβάζουμε προσεκτικά το κείμενο που μας δόθηκε και προσπαθούμε να καταλάβουμε το
θεματικό/νοηματικό του κέντρο. Στη συνέχεια καταγράφουμε το θεματικό κέντρο που εντοπίσαμε
στο πρόχειρο, διότι αυτό μπορεί να αποτελέσει στη συνέχεια ακόμη και τη θεματική περίοδο της
περίληψής, αν βέβαια επιλέξουμε την παραγωγική μέθοδο ανάπτυξης.
2) Εργαζόμαστε ανά παράγραφο και υπογραμμίζουμε τις λέξεις -κλειδιά ή τις φράσεις-κλειδιά. Οι
λέξεις (ή φράσεις κατά περίπτωση) αυτές αποδίδουν τα βασικά στοιχεία - θέσεις, απόψεις, σκέψεις
κ.ά. – του συγγραφέα.
3) Στη συνέχεια, «κρατάμε» σημειώσεις από κάθε παράγραφο ή νοηματική ενότητα χωριστά,
χρησιμοποιώντας τις λέξεις -κλειδιά ως οδηγό ή καταγράφουμε τον πλαγιότιτλο της παραγράφου
ή της θεματικής ενότητας.
Οι σημειώσεις αυτές θα αποτελέσουν το βασικό υλικό της περίληψής μας, σε συνδυασμό βέβαια και
με το θεματικό κέντρο που ήδη έχουμε εντοπίσει και καταγράψει.
4) Συνθέτουμε και γράφουμε την περίληψη με δικά μας λόγια, χρησιμοποιώντας το θεματικό
κέντρο, τις λέξεις -κλειδιά , τις σημειώσεις που κρατήσαμε από κάθε παράγραφο ή θεματική
ενότητα ή τους πλαγιότιτλους που έχουμε καταγράψει. Η σύνδεση αυτών των συστατικών μερών
γίνεται με τη χρήση διαρθρωτικών λέξεων, που στοχεύουν στο δέσιμο μεταξύ τους των μερών της
περίληψης.


Η περίληψη γράφεται στο πλαίσιο μιας εκτενούς παραγράφου και για το λόγο αυτό έχει
τη δομή μιας κανονικής παραγράφου. Η θεματική περίοδος αντιστοιχεί στο θεματικό/
νοηματικό κέντρο της περίληψης, οι λεπτομέρειες αντιστοιχούν στις σημειώσεις ή τους
πλαγιότιτλους και η πρόταση-κατακλείδα αντιστοιχεί στο συμπέρασμα που ενδεχομένως
καταλήγει ο συγγραφέας του κειμένου που δόθηκε για περίληψη.

Ορισμένες συνηθισμένες διαρθρωτικές λέξεις άνάλογα με τη σημασία τους είναι οι
ακόλουθες :
α) αίτιο -αποτέλεσμα : επειδή, διότι, γιατί, με αποτέλεσμα, επομένως, άρα κ.ά.
β)χρονική σχέση : ύστερα, προηγουμένως, εντωμεταξύ, στη συνέχεια κ.ά.
γ) προσθήκη : επίσης, ακόμα, επιπρόσθετα, επιπλέον, στη συνέχεια, παράλληλα
δ) αντίθεση: αλλά, όμως, αντίθετα, ωστόσο, εξάλλου, από την άλλη πλευρά, εντούτοις κ.ά.
ε) επεξήγηση : δηλαδή, με άλλα λόγια, για να το πω απλά κ.ά.
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στ) έμφαση : είναι αξιοσημείωτο/ αξιοπρόσεκτο ότι …, θα ήθελα να τονίσω το εξής , να επιστήσω
την προσοχή κ.ά.
ζ) παράδειγμα : για παράδειγμα, π.χ., λ.χ. κ.ά.
η) απαρίθμηση επιχειρημάτων : πρώτο, δεύτερο, τρίτο … καταρχήν, τελικά, στη συνέχεια κ.ά.
θ) διάρθρωση του κειμένου : το άρθρο/ η μελέτη/ η εισήγηση /η ομιλία /η επιφυλλίδα /το κείμενο
… κ.ά.
ι) συμπέρασμα/ ανακεφαλαίωση: συμπεραίνοντας, ανακεφαλαιώνοντας, συμπερασματικά θα
λέγαμε , στο τέλος κ.ά.
Γενικές οδηγίες
1) Αποφεύγουμε την υπερβολική αφαίρεση και γενίκευση δίνοντας τα επιχειρήματα και τις
σκέψεις του συγγραφέα σε σωστή αναλογία.
2) Δεν προσπαθούμε να μιμηθούμε το ύφος του κειμένου και αποφεύγουμε να
χρησιμοποιήσουμε αυτούσιες τις λέξεις/ φράσεις του κειμένου, παρά μόνο αν είναι εντελώς
απαραίτητο. Σε αυτή την περίπτωση χρησιμοποιούμε εισαγωγικά.
3) Δε σχολιάζουμε τις απόψεις του συγγραφέα, ούτε επιδοκιμάζουμε ή αποδοκιμάζουμε τις
θέσεις του. Παρακολουθούμε και καταγράφουμε τη συλλογιστική του πορεία με -όσο το δυνατόαντικειμενικό τρόπο.
4) Παραλείπουμε : τις επεξηγήσεις ,όπου είναι δυνατό, τα παραδείγματα, τις ιδιαίτερες εκφράσεις,
τα σχήματα λόγου .
5) Μετατρέπουμε τις μεταφορές σε κυριολεξίες ή απλά τις παραλείπουμε.
6) Επιλέγουμε από την αρχή τη σύνταξη (ενεργητική ή παθητική) που θα χρησιμοποιήσουμε και
τη διατηρούμε ως το τέλος της περίληψης.
7) Χρησιμοποιούμε κατά κανόνα το τρίτο πρόσωπο .
8) Καταγράφουμε τα βασικά σημεία του κειμένου και δεν τα σχολιάζουμε γιατί δεν κάνουμε
διασκευή .
9) Σε περίπτωση που η έκταση της περίληψης είναι αρκετά μεγάλη, μπορούμε να εφαρμόσουμε και
τεχνικές πύκνωσης :
ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΥΚΝΩΣΗΣ
α) απαλοιφή ονοματικών ή άλλων προσδιορισμών ( π.χ. η όμορφη πόλη = η πόλη )
β) απόδοση εννοιών της ίδιας οικογένειας μ’ έναν περιεκτικό όρο (π.χ. οι εφημερίδες, τα
περιοδικά , η τηλεόραση, το ραδιόφωνο= τα μέσα μαζικής ενημέρωσης)
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γ) αντικατάσταση μιας σειρά ενεργειών από μια φράση που συνοψίζει την όλη πράξη (π.χ.
ξύπνησε, σηκώθηκε από το κρεβάτι, ντύθηκε, πλύθηκε ,έφαγε γρήγορα το πρωινό του, πήρε τη
τσάντα του κι έφυγε για το σχολείο = ετοιμάστηκε και πήγε στο σχολείο)
δ) αντικατάσταση μιας περιόδου από τη λεκτική πράξη που δηλώνει (π.χ. Η μητέρα του Νίκου
είπε στον καθηγητή της τάξης ότι στο γιο της έτυχε μια οικογενειακή υποχρέωση, κοιμήθηκε αργά
και γι” αυτό δεν ήρθε στο σχολείο την Τρίτη = Η μητέρα του Νίκου δικαιολόγησε τις απουσίες του
γιου της)
ε) η σύμπτυξη στην ίδια περίοδο των νοημάτων δύο ή περισσότερων παραγράφων, στις οποίες
παρατηρείται συνάφεια ως προς το περιεχόμενο, μέσω δευτερευουσών προτάσεων.
στ) αντικατάσταση δευτερευουσών προτάσεων από μετοχές (π.χ. Συχνά οι πολιτικοί συνδέονται
με διαπλεκόμενα συμφέροντα, γεγονός που τροφοδοτεί αφορμή για ποικίλες αντιδράσεις =
προκαλώντας ποικίλες αντιδράσεις)


Παραγραφοποίηση της περίληψης

* Συνήθως γράφεται σε μια παράγραφο.
* Μπορεί να γραφεί σε περισσότερες, ακολουθώντας τη δομή του κειμένου.
Π.χ. πρώτη ενότητα αίτια, δεύτερη αποτελέσματα κτλ.
Σύνταξη της περίληψης
1. Η πρώτη περίοδος:
• αρχίζει με τη φράση: «ο συγγραφέας/ αρθρογράφος τον κειμένου αναφέρει /ται,

παρουσιάζει, προβάλλει, προβληματίζεται, τονίζει, επισημαίνει κτλ…»
• ακολουθεί το θεματικό κέντρο του κειμένου, με το οποίο ολοκληρώνεται η περίοδος.
2. Η δεύτερη περίοδος:
• Αποτελεί την περιληπτική διατύπωση της πρώτης παραγράφου.
Συνδέεται με την πρώτη περίοδο με τη χρήση μιας διαρθρωτικής λέξης ή φράσης π.χ. αρχικά κτλ.
3. Ακολουθούμε την ίδια διαδικασία για όλες τις επόμενες παραγράφους, με βάση τον πλαγιότιτλο
και τις σημειώσεις κάθε παραγράφου.
4. Ο λόγος πρέπει να είναι συνεχής και να διασφαλίζεται η αλληλουχία και η συνοχή των νοημάτων
με τις κατάλληλες διαρθρωτικές λέξεις ή φράσεις. Π.χ. Επίσης τονίζει, παράλληλα επισημαίνει,

προσθέτει ακόμα, αντίθετα προβάλλει, επιπλέον υποστηρίζει κτλ.
5. Την τελευταία παράγραφο του αρχικού κειμένου τη διαμορφώνουμε σε πρόταση κατακλείδα της
περίληψης, αρχίζοντας με την κατάλληλη έκφραση.
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Π.χ. Ο συγγραφέας του κειμένου καταλήγοντας, συμπεραίνει… κτλ.
Τι προσέχουμε στην περίληψη / Αποφεύγουμε
1. Την υπερβολική αφαίρεση και γενίκευση.
2. Τη μίμηση του ύφους του συγγραφέα.
3. Την επιδοκιμασία ή αποδοκιμασία των επιχειρημάτων του.
4. Τη χρήση λέξεων/ φράσεων του κειμένου. Όταν τις χρησιμοποιούμε, τις βάζουμε σε εισαγωγικά.
Επιδιώκουμε:
1. Την αντικειμενική και σωστή απόδοση του περιεχομένου με διάφορες τεχνικές πύκνωσης
(γενίκευση, αναδιατύπωση, υπερώνυμα κτλ.).
2. Τη χρήση ουδέτερου πληροφοριακού ύφους.
3. Τη σωστή δομή: ενότητα λόγου, αλληλουχία νοημάτων, συνοχή κειμένου.
4. Την επιλογή της καταλληλότερης σύνταξης, ενεργητικής ή παθητικής.
Ρήματα που χρησιμοποιούμε στην περίληψη
Ο συγγραφέας, αρθρογράφος κλπ.:
διατυπώνει τη γνώμη, τονίζει, δηλώνει, αναφέρει, σχολιάζει, παρατηρεί, διαπιστώνει, επισημαίνει,
επεξηγεί, εξηγεί, επιχειρηματολογεί (υπέρ ή κατά), υπερασπίζεται, υποστηρίζει, σημειώνει,
υπογραμμίζει, πραγματεύεται, εξετάζει, συζητά, ασχολείται (με), αναφέρεται, προσθέτει.
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ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ
Α. ΓΕΝΙΚΑ
1. Παράγραφος είναι το αυτοτελές τμήμα του λόγου που αναπτύσσει σε βάθος και με πληρότητα
μια ιδέα. Με τη χρήση της παραγράφου επιδιώκεται η επαρκής πληροφόρηση πάνω σε μια ιδέα, η
οποία αποτελεί μέρος του ευρύτερου προβληματισμού ενός θέματος. Η προώθηση των ιδεών μιας
έκθεσης γίνεται με παραγράφους.
2. Κάθε παράγραφος πραγματεύεται μία βασική ιδέα. Με την παράγραφο προωθείται η σε βάθος
διερεύνηση και ανάπτυξη αυτής της ιδέας.
3. Η παράγραφος αποτελεί - δομικά και λειτουργικά - μια μικρογραφία της έκθεσης:
α. Από την άποψη της δομής, γιατί διαθέτει πρόλογο, κυρίως θέμα και επίλογο.
β. Από την άποψη της λειτουργίας, γιατί αποτελεί την αναλυτική αντιμετώπιση, διερεύνηση και
πληροφόρηση πάνω σε ένα - επιμέρους - θέμα.

Β. ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ

Μια παράγραφος αναπτύσσεται πάντα με την ακόλουθη δομή:
α. Θεματική περίοδος (Θ.Π.) - πρόλογος της παραγράφου.
β. Λεπτομέρειες - ανάπτυξη της παραγράφου.
γ. Κατακλείδα πρόταση - επίλογος της παραγράφου.

1. Θεματική περίοδος

Ο ρόλος της Θ.Π. είναι να πληροφορεί τον αναγνώστη γι’ αυτό που θα απασχολήσει την
παράγραφο. Με τη θεματική πρόταση πληροφορείται ο αναγνώστης το σκοπό της παραγράφου, το
λόγο για τον οποίο υπάρχει η παράγραφος ή αλλιώς: τη σχέση της παραγράφου με το θέμα της
έκθεσης, τη σχέση της με την κυρίαρχη έννοια ή προβληματική. Η Θ.Π. λοιπόν:
α. πληροφορεί για το θέμα, παρουσιάζει δηλαδή τη βασική ιδέα της π.
β. διευκρινίζει τη σχέση της π. με τη συνολική προβληματική του θέματος
7

Επιμέλεια : Τάταρης Άγγελος
Θεωρία

γ. συμπυκνώνει το νοηματικό βάρος της παραγράφου
Θέση: η Θ.Π. βρίσκεται συνήθως στην αρχή της παραγράφου, γιατί συνηθίζουμε την παραγωγική
πορεία στην ανάπτυξή της. Θεωρητικά ωστόσο η Θ.Π. μπορεί να βρίσκεται οπουδήποτε στην
παράγραφο, στην αρχή, στο μέσο ή στο τέλος της παραγράφου, ανάλογα με τον παραγωγικό ή
επαγωγικό, αναλυτικό ή συνθετικό τρόπο σκέψης.
Ρόλος: Η Θ.Π. αποτελεί τον πρόλογο της παραγράφου. Με ακρίβεια, σαφήνεια, απλότητα και
περιεκτικότητα καταγράφει την ιδέα που θα αναπτυχθεί στην παράγραφο. Μέσα στα πλαίσιά της
διαμορφώνονται κάποτε τα οδηγητικά νήματα για την πλήρη ανάπτυξη της παραγράφου. Αν και η
ιδέα που πρέπει να δηλωθεί είναι ατομική, τα περιθώρια για μια καλή Θ.Π. διευρύνονται, όταν οι
επιμέρους όροι της συνοδεύονται από αναγκαίους - προεξαγγελτικούς - προσδιορισμούς. Πάντως,
για την καταγραφή της Θ.Π. θα πρέπει να υπάρχει ξεκάθαρη αντίληψη για το περιεχόμενο και το
ρόλο της, σε σχέση με το θέμα.

2. Λεπτομέρειες - Ανάπτυξη της παραγράφου

Γενικά: Οι λεπτομέρειες (λ) αποτελούν τις επιμέρους ιδέες με τις οποίες διερευνάται και
αναπτύσσεται η θεματική περίοδος. Πρόκειται για αναλυτικές προτάσεις που προσπαθούν να
πληροφορήσουν για την κύρια ιδέα (Θ.Π.) της παραγράφου.
Ρόλος: α. Οι λ. είναι αυτές που θα αναπτύξουν με πληρότητα και θα πληροφορήσουν με επάρκεια
τον αναγνώστη, σχετικά με τη Θ.Π. και το λόγο ύπαρξης της παραγράφου.
β. Η δόμηση και η οργάνωσή τους είναι που θα προσδώσουν στην ανάπτυξη της Θ.Π. εγκυρότητα,
λογική συγκρότηση, αρτιότητα, ενδιαφέρον και διεισδυτικότητα.
γ. Είναι ακόμη αυτές που θα τεκμηριώσουν συνολικά τη σχέση της παραγράφου με τον ευρύτερο
προβληματισμό. Εμπεριέχει τα επιχειρήματα, τα οποία στηρίζουν, δικαιολογούν και αποδεικνύουν
έναν ισχυρισμό, αυτόν της θεματικής πρότασης. Είτε ατομικά, η κάθε μία ξεχωριστά, είτε συλλογικά,
στη μεταξύ τους συσχέτιση, συντελούν σ’ αυτό που λέγεται απόδειξη της θεματικής πρότασης,
δηλ. απόδειξη της σχέσης που συνδέει την παράγραφο με τον συνολικό προβληματισμό ενός
θέματος.
Διάκριση: Οι λεπτομέρειες χωρίζονται α. σε βασικές προτάσεις (κύρια νοήματα, βαρύνουσες
πληροφορίες) και β. σε βοηθητικές προτάσεις (δευτερεύοντα, συμπληρωματικά νοήματα και
συμπληρωματικές πληροφορίες).
Οι βασικές προτάσεις συμβάλλουν άμεσα στην ανάπτυξη της παραγράφου και στην προώθηση της
κύριας ιδέας της (Θ.Π.). Οι βοηθητικές προτάσεις υποστηρίζουν τις βασικές προτάσεις και
προωθούν έμμεσα την κύρια ιδέα της παραγράφου. Πρόκειται προφανώς για δευτερεύουσες
προτάσεις που συντελούν στην πληρότητα των βασικών νοημάτων. Σημαντικό είναι το έργο της
αιτιολόγησης - στήριξης των βασικών προτάσεων, έργο το οποίο επιτελούν αυτές οι δευτερεύουσες
προτάσεις και είναι εντέλει αυτό που θα προσδώσει ισχύ και εγκυρότητα στα νοήματα των βασικών
προτάσεων.
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3. Κατακλείδα πρόταση
Γενικά: Η κατακλείδα πρόταση είναι αυτή που επισφραγίζει την παράγραφο, είτε συμπεραίνοντας
είτε αποτελώντας ένα “μνημόνιο” για το περιεχόμενο της.
Ρόλος: α. Η κ.π. μπορεί να συνοψίζει τον προβληματισμό της παραγράφου, όταν αυτός είναι
σύνθετος και μεγάλος σε έκταση. Στην περίπτωση αυτή αποτελεί το συμπέρασμα από την αναλυτική
διερεύνηση, αυτό που πρέπει να μείνει στον αναγνώστη για να παρακολουθήσει τη συνέχεια της
διερεύνησης.
β. Η κ.π. μπορεί να είναι μια προέκταση του αρχικού νοήματος, όπως αυτό καταγράφεται με τη
θεματική περίοδο. Ως προς το περιεχόμενό της σ’ αυτήν την περίπτωση, η κατακλείδα προέρχεται
από τη θεματική πρόταση και αποτελεί μια διεύρυνση – επέκτασή της.
γ. Η κατακλείδα συμπεραίνει, αλλά δεν είναι κάτι αποκομμένο από την υπόλοιπη λογική της
παραγράφου. Εντάσσεται λειτουργικά σ’ αυτή και αποτελεί συνέχεια του κυρίως μέρους ανάπτυξης.
Βέβαιο πολλές φορές η κατακλείδα παραλείπεται σε μια παράγραφο. Ο μαθητής μπορεί να το
αντιληφθεί όταν βλέπει ότι η τελευταία περίοδος της παραγράφου προσθέτει πληροφορίες χωρίς να
ανακεφαλαιώνει ή να συμπεραίνει

Γ. ΑΡΕΤΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ

1. ΣΑΦΗΣ ΣΚΟΠΟΣ: Η παράγραφος θα πρέπει να είναι ξεκάθαρη στο σκοπό της και ελέγξιμη ως
προς την εκπλήρωση αυτού του σκοπού. Ο σκοπός της π. καταγράφεται από τη θ.π. και δηλώνει
άμεσα αυτό που θα απασχολήσει την παράγραφο και έμμεσα τη σχέση της παραγράφου με την
κυρίαρχη έννοια ή προβληματική. Ασαφείς και συγκεχυμένες παράγραφοι δημιουργούνται, όταν ο
συγγραφέας της παραγράφου δεν έχει ξεκαθαρίζει στο μυαλό του αυτό το οποίο θέλει να
αναπτύξει.

2. ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ: Κάθε παράγραφος θα πρέπει να πληροφορεί επαρκώς τον αναγνώστη για τη
βασική ιδέα που πραγματεύεται. Η πληρότητα έχει να κάνει με την επαρκή ανάπτυξη της θεματικής
πρότασης, με την ικανοποιητική διείσδυση στην προβληματική που αυτή εισάγει. Η πληρότητα μιας
παραγράφου αφορά στη συγκέντρωση αξιόλογου υλικού, έτσι ώστε να μην υπάρχουν ελλείψεις και
απορίες στον αναγνώστη. Παράγραφοι εξειδικευμένες απαιτούν λεπτές και διεισδυτικές κρίσεις,
ενώ παράγραφοι γενικού χαρακτήρα απαιτούν ισορροπημένη διάταξη γενικών κρίσεων, ώστε να
παρέχουν σφαιρική και ολοκληρωμένη πληροφόρηση. Ακόμη, η πληρότητα της π. έχει να κάνει με
την επάρκεια των επιχειρημάτων ή των τεκμηρίων, με τα οποία στηρίζεται και αιτιολογείται η Θ.Π. Η
πληρότητα της παραγράφου λοιπόν κρίνεται από τη σφαιρική πληροφόρηση, από τη διεισδυτική
ανάλυση και από την τεκμηρίωση της θεματικής περιόδου.
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3. ΕΝΟΤΗΤΑ: πρόκειται για την ύπαρξη λογικής συνάφειας ανάμεσα στις λεπτομέρειες και τη
θεματική πρόταση. Οι λεπτομέρειες θα πρέπει να σχετίζονται με τη Θ.Π., να απορρέουν από αυτή ή
να οδηγούν σ’ αυτή. Η ιδιοτυπία του ανθρώπινου συνειρμού είναι ότι οδηγεί σε διαδρομές ή ιδέες,
άσχετες πολλές φορές με την αφετηρία απ’ όπου ξεκίνησαν. Η θεματική περίοδος είναι που
καθοδηγεί την εκτύλιξη αυτών των ιδεών και αποτελεί θεματικό κέντρο γύρω από το οποίο
περιστρέφονται, γι’ αυτό και πρέπει κατά τη συγγραφή μιας παραγράφου να ελέγχεται συχνά η
λογική σχέση των λεπτομερειών με τη Θ.Π. Για την επίτευξη της ενότητας θα πρέπει η παράγραφος
να αντιμετωπίζεται ως ένα ενιαίο σύνολο, το περιεχόμενο του οποίου έχει εκ των προτέρων
ελεγχθεί.

4. ΣΥΝΟΧΗ: Το να μην υπάρχουν λογικά χάσματα ή άλματα κατά τη μετάβαση από τη μία ιδέα στην
άλλη. Η μία ιδέα (βασική λεπτομέρεια) “χτίζεται” πάνω ή δίπλα στην άλλη, δημιουργώντας με τον
τρόπο αυτό ένα αρραγές “όλο”. Η συνοχή των επιμέρους ιδεών επιτυγχάνεται μέσα από τη χρήση
συγκεκριμένων λέξεων ή εκφράσεων (π.χ. επιπλέον, επίσης, αντίθετα, ωστόσο, επομένως κ.λπ.). Οι
διαρθρωτικές αυτές λέξεις εκφράζουν προεκτάσεις των νοημάτων, επεξηγήσεις, διασαφήσεις,
αιτιολογήσεις, προσθήκες, αντιθέσεις και αποτελούν αναγκαία, αλλά όχι επαρκή συνθήκη για την
αλληλουχία.

5. ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΑ: Είναι η σύνδεση των ιδεών κατά τέτοιο τρόπο, ώστε η μία να απορρέει από την
άλλη ή να οδηγεί στην άλλη. Οι βασικές λεπτομέρειες συνδέονται μεταξύ τους με σχέσεις αιτίου –
αποτελέσματος, προηγουμένου - επομένου και κατατάσσονται με μία λογική σειρά. Αποτελεί το
λογικό επακόλουθο της συνοχής

Δ. ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ
Κάθε παράγραφος συνδέεται λογικά με την προηγούμενη και με την επόμενη. Υπάρχει μια λογική
ακολουθία ανάμεσα στις παραγράφους, ακολουθία που παράγεται μέσα από σχέσεις αιτίου αιτιατού, συμπλήρωσης, αντίθεσης, αναλογίας, ομοιότητας κλπ. Η λογική αυτή ακολουθία
διασφαλίζεται εποπτικά με το σχεδιάγραμμα, στο οποίο οι ιδέες υπάρχουν με γενική μορφή.
Παρουσιάζεται έτσι μια διαπλοκή τόσο στη σχέση της μιας παραγράφου με την άλλη, όσο και στη
σχέση της κάθε παραγράφου με την κυρίαρχη έννοια ή προβληματική.
Η σύνδεση των παραγράφων εξυπηρετείται τυπικά με συνδέσμους ή εκφραστικούς τρόπους,
σύμφωνα με τις ακόλουθες λογικές σχέσεις:
1. Με επανάληψη λέξεων
2. Με αναφορά σε προηγούμενο νόημα
3. Με χρήση αντωνυμιών
4. Με χρήση διαρθρωτικών λέξεων ή εκφράσεων και των νοηματικών σχέσεων που αυτές
εκφράζουν.
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Συγκεκριμένα:
α. Προσθήκη: ακόμη, επίσης, επιπλέον, επιπρόσθετα, πέρα από αυτά
β. Αντίθεση: ωστόσο, όμως αντίθετα, αλλά, παρ’ όλα αυτά, από την άλλη πλευρά, μολονότι
γ. Αιτιολόγηση: διότι, επειδή, εξαιτίας, ο λόγος/παράγοντας/αιτία που…
δ. Αποτέλεσμα: κατά συνέπεια, αποτέλεσμα, απόρροια, απότοκο, επίπτωση, για το λόγο αυτό…
ε. Συμπέρασμα: έτσι, λοιπόν, συμπερασματικά, συγκεφαλαιώνοντας, άρα…
ζ. Διασάφηση – επεξήγηση: δηλαδή, με άλλα λόγια, συγκεκριμένα, ειδικότερα, αυτό
σημαίνει…, λόγου χάρη, για παράδειγμα
η. Χρονική σχέση: κατ’ αρχάς, αρχικά, πρώτα, έπειτα, ύστερα, τέλος, πριν…
θ. Έμφαση: αξίζει να σημειωθεί/να τονιστεί, να επισημανθεί, το κυριότερο, το σημαντικότερο,
είναι αναγκαίο, ιδιαίτερα…

ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
Είναι η νοηματική συνάφεια ανάμεσα στις προτάσεις, στις περιόδους και τις παραγράφους του
κειμένου. Αποτελεί δηλαδή την εσωτερική σύνδεση των νοημάτων σε επίπεδο περιεχομένου.
Επομένως, κατά τον έλεγχο της συνεκτικότητας αναζητούμε τη σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ των
νοημάτων. Πιθανές νοηματικές σχέσεις που συνήθως παρουσιάζονται είναι η επεξήγηση /
αποσαφήνιση, η αιτιολόγηση, η προσθήκη, η ανακεφαλαίωση, η σύγκριση – αντίθεση, η
απαρίθμηση, η προϋπόθεση / όρος, το αίτιο – αποτέλεσμα, ο χρόνος, το συμπέρασμα κ. ά.

ΣΥΝΟΧΗ
Είναι η εκφραστική σύνδεση των νοημάτων, δηλαδή η κατάταξη των λεπτομερειών με τη χρήση
συνδετικών αρμών, ώστε να είναι εφικτή η παρακολούθηση της προβληματικής του συγγραφέα
βήμα-βήμα, χωρίς προσκόμματα και λογικά χάσματα.
Η συνοχή στην παράγραφο (ή μεταξύ παραγράφων) εξασφαλίζεται συνήθως με:

1) Αντωνυμίες: Κατά κοινή ομολογία η χρήση αντωνυμιών ως συνδετικών αρμών νοημάτων
αποτελεί έναν από τους πιο φυσικούς τρόπους αλληλούχισης λεπτομερειών. Οι αντωνυμίες
αναφέρονται σε προσδιοριζόμενα ουσιαστικά προηγούμενων προτάσεων ή περιόδων, π.χ. Στη
διαδικασία της οικονομικής ανάπτυξης θεμελιώδης είναι ο ρόλος του ανθρώπινου παράγοντα, του
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ανθρώπινου κεφαλαίου. Αυτός είναι που δημιουργεί εισόδημα, πλούτο και κεφάλαιο, αυτός είναι ο
πραγματικός μοχλός της οικονομικής και κοινωνικής ευημερίας...
(Ξ. Ζολώτας)
2) Μεταβατικές - διαρθρωτικές λέξεις ή φράσεις:
α) Λέξεις δηλωτικές χρονικής σχέσης, σειράς, εξέλιξης: ταυτόχρονα, συγχρόνως,
προηγουμένως, ύστερα, έπειτα, στη συνέχεια, αμέσως, τέλος, κατόπιν, εν τω μεταξύ, αργότερα,
τώρα, πριν, ενώ, καθώς, αφότου κ.λ.π.
β) Λέξεις ή φράσεις που δηλώνουν προσθήκη: επιπλέον, επίσης, ακόμα, επιπροσθέτως,
παράλληλα, εξάλλου, άλλωστε, εκτός απ' αυτό, συμπληρωματικά, κοντά σ' αυτό, ας σημειωθεί
ακόμη ότι, δεν πρέπει να λησμονούμε ακόμη ότι, θα αποτελούσε παράλειψη αν κ.λ.π.
γ) Λέξεις ή φράσεις που δηλώνουν αντίθεση - εναντίωση: ωστόσο, αντίθετα, εντούτοις, παρόλο
που, αντίστροφα, απεναντίας, μολαταύτα, άλλωστε, ακόμα και αν, μολονότι, παρ' όλα αυτά, σε
αντίθεση μ' αυτό, δε συμβαίνει όμως το ίδιο κ.λ.π.
δ) Λέξεις ή φράσεις που εισάγουν επεξήγηση: με άλλα λόγια, ειδικότερα, αυτό σημαίνει ότι,
δηλαδή, συγκεκριμένα, σαφέστερα, μια διευκρίνιση στο σημείο αυτό είναι απαραίτητη, για να γίνει
πιο σαφές, ακριβέστερα κ.λ.π.
ε) Λέξεις ή φράσεις που δηλώνουν συμπέρασμα ή σχέση αιτίου- αποτελέσματος: επομένως,
συνεπώς, συμπερασματικά, άρα, επιλογικά, κατά συνέπεια, όπως προκύπτει, ανακεφαλαιώνοντας,
γι' αυτό το λόγο, αυτό οφείλεται σε, αυτό έχει ως αποτέλεσμα, για τους παραπάνω λόγους κ.λ.π.
στ) Λέξεις ή φράσεις που δηλώνουν τοπική σειρά ή σχέση: εδώ, εκεί, κοντά, μακριά, στο
σημείο αυτό, μέσα, έξω, κ.λ.π.
η) Λέξεις ή φράσεις που δηλώνουν έμφαση ή βεβαιότητα: πράγματι, ιδιαίτερα, ξεχωριστά,
αξίζει να τονιστεί, ιδιαίτερα σημαντικό θεωρείται, εκείνο που προέχει, είναι αξιοπρόσεκτο ότι,
προπάντων, ειδικά, περισσότερο, το κυριότερο όμως είναι, αναντίρρητα, είναι σαφές, είναι γεγονός,
οπωσδήποτε, βέβαια, φυσικά κ.λ.π.
θ) Λέξεις ή φράσεις που δηλώνουν διάζευξη: ή-ή, είτε-είτε, ούτε- ούτε.
Σημείωση: Οι μεταβατικές - διαρθρωτικές αυτές λέξεις ή φράσεις δεν πρέπει να
χρησιμοποιούνται αυθαίρετα ούτε κατά κόρο. Ο ρόλος τους είναι να τονίζουν τους λογικούς αρμούς
των ιδεών μας.
π.χ. Ένα χάσμα χωρίζει τον Σωκράτη από τους σοφιστές. Ο Σωκράτης ζήτησε τη μια και καθολική

αλήθεια, ενώ οι σοφιστές υποστηρίζουν τις πολλές γνώμες για το ίδιο πράγμα. Επίσης, και στον
τρόπο ζωής υπάρχει ριζική αντίθεση μεταξύ σοφιστών και Σωκράτη. Οι σοφιστές ήταν έμποροι
γνώσεων, ενώ ο Σωκράτης υπήρξε ένας άμισθος δάσκαλος και ερευνητής της αλήθειας. Το μόνο
κοινό μεταξύ των σοφιστών και του Σωκράτη ήταν ότι αυτός και εκείνοι διαπίστωσαν ότι η
παραδεδομένη μόρφωση και παιδεία δεν ήταν αρκετή για την εποχή τους.
3) Επανάληψη λέξεων - κλειδιών: Πιο συγκεκριμένα, επαναλαμβάνουμε λέξεις- κλειδιά από
πρόταση σε πρόταση π.χ. το αντικείμενο μιας πρότασης γίνεται υποκείμενο της επόμενης. Δεν είναι
απαραίτητο η λέξη να είναι η ίδια˙ μπορεί να είναι μια συνώνυμη, π.χ. συνέπειες = αποτελέσματα,
υπεροψία = έπαρση.
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π.χ. Ηθική, ως γνωστό είναι η συμμόρφωση του ανθρώπου σε αξιολογικές επιταγές, που

διαμορφώθηκαν στην κοινωνική προοπτική από την τάση των ανθρώπων να προσεγγίσουν το καλό,
το δίκαιο, το ορθό. Η μόρφωση αυτή για να θεωρηθεί ηθική πρέπει να ξεκινά πάντοτε από την
προσωπική ελευθερία, γιατί αλλιώς είναι καταναγκασμός. Έτσι, η ελευθερία γίνεται βασική ποιότητα
της ηθικής, που πριν από την τελική απόφαση, θέση ή πράξη εκφράζεται ως εσωτερική διαδικασία
για την κατανίκηση των δισταγμών ή την αφύπνιση της συνείδησης ή τον παραμερισμό του
συμφέροντος ή την κατασίγαση των παθών.
(Β. Γιούλτσης)
4) Παράλειψη μιας λέξης ή φράσης που ήδη αναφέρθηκε.
5) Οργάνωση του λόγου στον άξονα του χώρου ή του χρόνου.
6) Χρήση γενικότερου όρου, π.χ. φοιτητές-σπουδαστές-μαθητές > σπουδάζουσα νεολαία
7) Μέσω της συγγένειας - συνάφειας των νοημάτων: Πολλές φορές τα νοήματα ανάμεσα σε δύο
προτάσεις σχετίζονται τόσο στενά μεταξύ τους, ώστε να κρίνεται περιττή η τεχνητή μετάβαση με
διαρθρωτικές λέξεις ή φράσεις.
Παράδειγμα : Η δημοκρατία δεν είναι μια κατάσταση. Χρειάζεται να ανανεώνεται κάθε μέρα. Να
προστατεύεται από τους κινδύνους, εξωτερικούς και εσωτερικούς, που διαρκώς την απειλούν. Και
η ανανέωση αυτή εξαρτάται από τον άνθρωπο. Όσο πιο πολύ επιτυγχάνει ο άνθρωπος στον
προσωπικό του αγώνα να ξεπεράσει τον ατομοκεντρισμό του και να δείχνει με τον τρόπο της ζωής
του γνήσιο σεβασμό προς τους άλλους ανθρώπους και τα δικαιώματά τους. τόσο πιο αποδοτική
γίνεται η δημοκρατία.

13

Επιμέλεια : Τάταρης Άγγελος
Θεωρία

ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ
Η παράγραφος αναπτύσσεται συνήθως με τους εξής τρόπους:

1. Ανάπτυξη με παραδείγματα
Στα σχόλια παρουσιάζονται χαρακτηριστικά παραδείγματα που βοηθούν τον αναγνώστη να
κατανοήσει ευκρινέστερα το γενικό, αφηρημένο ή ασαφές περιεχόμενο της θεματικής περιόδου. Τα
παραδείγματα αναφέρονται στην καθημερινή ζωή, τις αντιλήψεις που επικρατούν ή την ιστορία και
επιβεβαιώνουν τη θεματική περίοδο. Γι' αυτό πρέπει να επιλέγουμε τα πιο αντιπροσωπευτικά,
αποκαλυπτικά και οικεία παραδείγματα. Για να εισάγουμε τα παραδείγματα, χρησιμοποιούμε
συνήθως λέξεις/φράσεις, όπως: π.χ., για παράδειγμα, χαρακτηριστικό παράδειγμα, λόγου
χάρη κ.ά.
«Τα επαγγέλματα στα οποία μπορεί να εφαρμοστεί η τηλεργασία είναι πολλά. Για παράδειγμα, η
παρουσία ενός γραφίστα ή ενός δημοσιογράφου σήμερα δεν είναι απαραίτητη, αφού μπορούν να
δουλεύουν από το σπίτι τους χρησιμοποιώντας τον προσωπικό τους υπολογιστή. Επιπλέον, με τον
ίδιο τρόπο μπορούν να εργάζονται και όσοι απασχολούνται στο χώρο τον ηλεκτρονικού εμπορίου,
της οικονομίας, στην παροχή πληροφοριών ακόμη και στην εκπαίδευση. Η τηλεργασία, επομένως,
ανατρέπει τις παραδοσιακές μορφές εργασίας και απαιτεί την προσαρμογή μας στα νέα δεδομένα».
(Από τον ημερήσιο Τύπο)

2. Ανάπτυξη με σύγκριση και αντίθεση
Όταν η θεματική περίοδος εμπεριέχει σύγκριση προσώπων, φαινομένων, πραγμάτων ή ιδεών,
επισημαίνουμε στα σχόλια τις ομοιότητες και τις διαφορές τους. Όταν εμπεριέχει
αντιπαράθεση/αντίθεση, τονίζουμε μόνο τις διαφορές τους. Στη θεματική περίοδο παρουσιάζονται
οι δύο όροι της σύγκρισης - αντίθεσης.
Η παράγραφος που αναπτύσσεται με τη συγκεκριμένη μέθοδο εμφανίζει δύο τρόπους οργάνωσης
των σχολίων.
α. Παράθεση των χαρακτηριστικών του α' όρου και στη συνέχεια των αντίθετων του β' όρου.
β. Παρουσίαση, ένα προς ένα, των αντίθετων χαρακτηριστικών του α' και β' όρου.
Για την εξασφάλιση της συνοχής στην παράγραφο χρησιμοποιούνται αντιθετικοί σύνδεσμοι και
φράσεις, όπως: αντίθετα, όμως, ωστόσο, αν και, μολονότι, από τη μια..., από την άλλη... κ.ά.
α. Χαρακτηριστικά του α' όρου - αντίθετα του β' όρου
«Μέσα στην ιστορική πορεία του πνεύματος δύο αντίθετα ρεύματα υφαίνουν με την ορμή τους την
κίνηση των ιδεών. Το ένα ωθεί ακάθεκτα προς τα εμπρός, προς κάτι ανείπωτο ακόμη, κάτι που δεν
έχει άνετα σαρκωθεί στη σκέψη και στη διατύπωση, δεν έχει πραγματοποιηθεί, αλλά θέλγει σαν
πυρετώδης αναμονή. Το άλλο αντιστέκεται και προσπαθεί με σύνεση και περίσκεψη να κρατήσει το
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με αγώνες πραγματοποιημένο, το δοκιμασμένο, τη θετική και σίγουρη κατάκτηση που λαμποκοπά
σαν ώριμος καρπός».
(Ε. Π. Παπανούτσος)
β. Αντίθετα χαρακτηριστικά του α' και β' όρου, ένα προς ένα
«Η ρητορική του πολιτικού λόγου χρησιμοποιεί αντίθετες τακτικές, ανάλογα αν ανήκει στο κόμμα
που κυβερνά ή στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Είναι πλήρως καταξιωτική στον πολιτικό λόγο του
κυβερνώντος κόμματος και εντελώς απαξιωτική στο λόγο της αντιπολίτευσης. Τα πάντα έχουν
καλώς στον κυβερνητικό πολιτικό λόγο, τα πάντα βαίνουν κατά κρημνών σύμφωνα με τον πολιτικό
λόγο της αντιπολίτευσης. Ο κυβερνητικός λόγος μιλάει καταξιωτικά για σημαντικό έργο που έχει
συντελεστεί, για γνώση των θεμάτων και για πείρα, για επιτυχείς χειρισμούς κ.λ.π. Ο
αντιπολιτευτικός πολιτικός λόγος είναι προβλέψιμα απαξιωτικός: ανυπαρξία έργου από το
κυβερνών κόμμα, άγνοια των θεμάτων, απειρία, ανικανότητα χειρισμών κ.λ.π.».

(Γ. Μπαμπινιώτης)

3. Ανάπτυξη με αιτιολόγηση
Η θεματική περίοδος αποτελεί κρίση / άποψη η οποία αιτιολογείται με την παράθεση πειστικών
επιχειρημάτων στα σχόλια. Συνήθως στο συγκεκριμένο τρόπο ανάπτυξης της παραγράφου
χρησιμοποιούνται διαρθρωτικές λέξεις που δηλώνουν αιτιολόγηση: επειδή, γιατί, εφόσον,
καθόσον, διότι, αφού, καθώς κ.ά.
Σε περίπτωση απουσίας των διαρθρωτικών λέξεων, η σύνδεση της θεματικής περιόδου με τα
σχόλια / λεπτομέρειες υποκρύπτει ένα εννοούμενο "γιατί" ή "πώς", το οποίο γίνεται αντιληπτό, εάν
μετατρέψουμε τη θεματική περίοδο σε ερώτηση.
«Στη δημοκρατία κάθε άνθρωπος είναι σεβαστός. Γιατί η πολιτεία που ο ίδιος με ελεύθερη
συγκατάθεση όρθωσε, υποκύπτει και κυβερνάται σύμφωνα με το Συνταγματικό χάρτη που ο ίδιος,
με τους ελεύθερα εκλεγμένους αντιπροσώπους του, σύνταξε. Γιατί ο πολίτης κάθε τόσο, σε
καθορισμένη προθεσμία ερωτάται, αν θέλει και ποιούς θέλει να τον κυβερνήσουν ως εκπρόσωποί
του. Γιατί είναι το πολίτευμα του διαλόγου, όπου ολόκληρη η ζωή μιας κοινωνίας πυργώνεται προς
την επιτέλεση μιας ιστορικής αποστολής με πλήρη σεβασμό προς τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις
βασικές ελευθερίες, που χωρίς αυτά, άνθρωπος αυθεντικός δε νοείται».

(Κ. Τσιρόπουλος)
4. Ανάπτυξη με ορισμό
Στη θεματική περίοδο ορίζεται η οριστέα έννοια. Συγκεκριμένα, ο ορισμός της έννοιας ξεκινά από
την ένταξή της στο γένος, δηλαδή το πλησιέστερο σύνολο στο οποίο ανήκει και ολοκληρώνεται με
την ειδοποιό διαφορά, δηλαδή το γνώρισμα που την ξεχωρίζει από τα άλλα είδη του ίδιου γένους.
Σχηματικά ο ορισμός έχει ως εξής:
ΟΡΙΣΤΕΑ ΕΝΝΟΙΑ
Δημοκρατία είναι

ΓΕΝΟΣ
το πολίτευμα (στο οποίο)

ΕΙΔΟΠΟΙΟΣ ΔΙΑΦΟΡΑ
την εξουσία ασκεί ο λαός.
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«Συνήθως μιλώντας για δημοκρατία εννοούμε το πολίτευμα στο οποίο η εξουσία απορρέει και
ασκείται από το λαό. Πρόκειται δηλαδή για εκείνο το σύστημα πολιτικής οργάνωσης στο οποίο ο
λαός συμμετέχει στη λήψη των αποφάσεων, που καθορίζουν τη ζωή του. Η συμμετοχή αυτή στην
εποχή μας πραγματοποιείται μέσω αιρετών αντιπροσώπων. Οι τελευταίοι είναι υποχρεωμένοι να
κινούνται στα πλαίσια των νόμων και του δημοκρατικού Συντάγματος, ώστε να αποφεύγεται η
αυθαιρεσία. Παράλληλα, υπάρχουν θεσπισμένοι μηχανισμοί ελέγχου (Βουλή, Τύπος, κ.λ.π.), ενώ η
διάκριση των εξουσιών προστατεύει από ενδεχόμενα φαινόμενα αυταρχισμού της εξουσίας».
Είδη ορισμού: αναλυτικός και συνθετικός
Στον αναλυτικό παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της οριστέας έννοιας. Στο
συνθετικό αναλύεται η διαδικασία γένεσης ενός φαινομένου π.χ.:
1. Οι παραλογές είναι πολύστιχα δημοτικά τραγούδια, που αφηγούνται κυρίως δραματικές
περιπέτειες και χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα από το παραμυθικό στοιχείο. (Αναλυτικός ορισμός).
2. Έκλειψη ηλίου είναι το φαινόμενο κατά το οποίο η σελήνη παρεμβάλλεται ανάμεσα στον Ήλιο και
τη Γη, με συνέπεια ορισμένες περιοχές να δέχονται λιγότερο φως. (Συνθετικός ή γενετικός
ορισμός).

5. Ανάπτυξη με διαίρεση
Στη θεματική πρόταση διακρίνουμε τη διαιρετέα έννοια (γένος) και τα μέρη της (είδη), δηλαδή τα
στοιχεία από τα οποία αποτελείται ένα αντικείμενο ή μια ιδέα/έννοια. Η διαίρεση γίνεται με βάση
κάποιο κριτήριο (διαιρετική βάση). Π.χ. η εκπαίδευση στη χώρα μας (διαιρετέα έννοια)
διακρίνεται σε βασική, μέση και ανώτατη (είδη) με κριτήριο τη βαθμίδα (διαιρετική βάση).
Στα σχόλια παρουσιάζεται αναλυτικά με τη σειρά κάθε μέρος (είδος) που προήλθε από τη διαίρεση.
Για την εξασφάλιση της συνοχής, στα σχόλια χρησιμοποιούνται λέξεις - φράσεις, όπως: πρώτον δεύτερον - τέλος, το ένα - το άλλο κ.ά.
«Η αγορά εργασίας συχνά παρουσιάζει τρία προβλήματα ταυτόχρονα, ήτοι ανεργία,
υποαπασχόληση και ετεροαπασχόληση. Με άλλα λόγια, παρατηρούμε ταυτόχρονα άτομα που
επιθυμούν να εργασθούν και δεν βρίσκουν κανενός είδους εργασία (άνεργοι), άτομα που
προκειμένου να είναι άνεργα προτιμούν να εργασθούν ορισμένες ώρες ή ορισμένες ημέρες
(υποαπασχολούμενοι) και άτομα που αναγκάζονται να εργασθούν σε θέσεις εργασίας των οποίων
το περιεχόμενο είναι άσχετο, εν όλω ή εν μέρει, με τις σπουδές τους ή τις ειδικεύσεις τους
(Θ. Λιανός)
(ετεροαπασχολούμενοι)».

6. Ανάπτυξη με αίτιο και αποτελέσματα
Η θεματική περίοδος διατυπώνεται έτσι, ώστε να παρουσιάζονται σε αυτή το αίτιο ή τα αίτια και το
αποτέλεσμα ή τα αποτελέσματα που προκαλούνται. Στα σχόλια εξηγείται η διαδικασία μετάβασης
από το αίτιο στα αποτελέσματα.
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«Η επιτάχυνση και το βάθος της κινητικότητας την τελευταία δεκαετία (αποτελέσματα) είναι
πρωτόγνωρα σημεία των καιρών και η αιτία της διαδικασίας αυτής είναι ένας συνδυασμός νομικών
και οικονομικών παραγόντων (αίτια). Η δημιουργία μιας ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς διευκόλυνε την
ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών και ανθρώπων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έκτοτε έχει αυξηθεί
κατακόρυφα ο αριθμός των Ευρωπαίων που αποκτούν πτυχίο εκτός του τόπου καταγωγής τους και
πολλοί εξ αυτών παραμένουν στη νέα τους πατρίδα, για να εργασθούν, έστω προσωρινά. Αυτή τη
στιγμή η διεθνής παιδεία είναι απαραίτητη για ταλαντούχους νέους και οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις
στρατολογούν στελέχη από ολόκληρη τη Γηραιά Ήπειρο. Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, που δρουν
συμπληρωματικά σχεδόν σε όλους τους τομείς της πολιτικής, όλο και συχνότερα αναζητούν αυτή τη
διεθνή διάσταση.»

(Από τον ημερήσιο Τύπο)

7. Ανάπτυξη με αναλογία
Στη θεματική περίοδο παραλληλίζονται / παρομοιάζονται δύο όροι, δηλαδή παρουσιάζεται μια
αναλογία μεταξύ πραγμάτων, καταστάσεων κ.ά. Η αναλογία είναι κυριολεκτική ή μεταφορική.
Στην κυριολεκτική αναλογία παρομοιάζονται πράγματα που έχουν βασικές ομοιότητες, ενώ στη
μεταφορική παραλληλίζονται εντελώς διαφορετικοί όροι.
Στα σχόλια χρησιμοποιούνται εκτεταμένες παρομοιώσεις που επιβεβαιώνουν την αναλογία. Στον
εντοπισμό της συγκεκριμένης μεθόδου ανάπτυξης μπορούν να βοηθήσουν οι λέξεις: σαν, όπως,
έτσι κ.ά.
«Πόσες φορές δε θ' ακούσετε να παρομοιάζουν το σήκωμα μερικών ανθρώπων χωρίς αξία χωρίς αληθινά φτερά, χωρίς εσωτερική δύναμη- με το πέταγμα ενός κουρελόχαρτου, που ένα
ευνοϊκό αεράκι μπόρεσε να το ανεβάσει για λίγες στιγμές μεσούρανα μες στο φως και τη δόξα ενός
ηλιοβασιλέματος. Αλλά όπως, μόλις πάψει να φυσά το αγεράκι, το κουρελόχαρτο πέφτει στον
τζίγκο, στο δρόμο, στη σκόνη, στη λάσπη, έτσι πέφτει κι ο ψευτοανεβασμένος άνθρωπος μόλις του
λείψει η εξωτερική δύναμη, η προστασία που τον σήκωσε απ' τα χαμηλά. Κι όπως μας γελά το
κουρελόχαρτο πως είναι ένα ζωντανό κι άσπρο πουλί, με μακριές δυνατές φτερούγες, έτσι μας
γελά, όταν βρίσκεται στο ύψος του, κι ο ανάξιος άνθρωπος πως κάτι είναι...».

(Γρ. Ξενόπουλου, «Αθηναϊκές επιστολές»)

8. Ανάπτυξη με συνδυασμό μεθόδων
Η παράγραφος δεν αναπτύσσεται πάντοτε με έναν από τους προηγούμενους τρόπους. Συχνότερα
χρησιμοποιούνται περισσότερες από μία μέθοδοι. Στην περίπτωση αυτή η ανάπτυξη
περιλαμβάνει συνδυασμό μεθόδων. Οι συγκεκριμένοι τρόποι ανάπτυξης εντοπίζονται με την
επισήμανση των αντίστοιχων χωρίων/λέξεων - φράσεων.
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Για παράδειγμα, η επόμενη παράγραφος αναπτύσσεται με ορισμό (στη θεματική περίοδο) και
παραδείγματα (στα σχόλια). Στη διαπίστωση αυτή συμβάλλουν και οι λέξεις «ορίζεται» και
«παραδείγματα».
«Ας δεχθούμε ακόμη ότι η τεχνολογία ορίζεται ως το σύνολο των μεθόδων, τις οποίες οι
άνθρωποι χρησιμοποιούν, για να πετύχουν τους σκοπούς τους και να ικανοποιήσουν τις ανάγκες
τους. Το μαχαίρι με το οποίο κόβουμε το ψωμί, το τηλέφωνο με το οποίο επικοινωνούμε εξ
αποστάσεως, το ηλεκτρικό φως με το οποίο φωτίζουμε το θέατρο, το πιεστήριο με το οποίο
τυπώνουμε τα βιβλία, ο ηλεκτρονικός υπολογιστής με τον οποίο κάνουμε αριθμητικές πράξεις και
το όπλο με το οποίο σκοτώνουμε, είναι παραδείγματα των στοιχείων της τεχνολογίας».

(Θ. Λιανός)
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AΣΚΗΣΕΙΣ

Με ποιους τρόπους αναπτύσσονται οι παράγραφοι που ακολουθούν;

1) Τα τελευταία είκοσι χρόνια η αυτοματοποίηση έδειξε πως είναι ικανή να επιτελέσει κάθε
παραγωγικό έργο. Όχι μόνο κάνει σχετικά απλές δουλειές, όπως η κατασκευή τμημάτων
αυτοκινήτων ή ψυγείων, αλλά στοιχειοθετεί εφημερίδες, οδηγεί αυτόματα τα τρένα σύμφωνα με
προκαθορισμένο πρόγραμμα και εξορύσσει το κάρβουνο που μας χρειάζεται. Άρχισε μάλιστα
τελευταία να μας οργώνει τα χωράφια και να θερίζει τις σοδειές. Μπορεί να μην απέχει πολύ η μέρα
που ουσιαστικά όλα τα αγαθά που χρειαζόμαστε θα κατασκευάζονται σε αυτόματα εργοστάσια χωρίς
βοήθεια χειριστών μηχανημάτων και που οι άνθρωποι θα είναι αναγκαίοι –όσον αφορά την
παραγωγή– μόνο για τη λήψη διευθυντικών αποφάσεων και για το σχεδιασμό και τη συντήρηση των
αυτόματων μηχανών.
[N. Γρηγοριάδης]

2) Αποτέλεσμα της ανισοτιμίας ανάμεσα στον άντρα και τη γυναίκα είναι η σύγκρουση του
αντρόγυνου, η οποία φέρνει την κρίση στο γάμο και τη δυσαρμονία στις προσωπικές σχέσεις των
μελών της οικογένειας. Οι διαμάχες και οι ανταγωνισμοί που ακολουθούν αποξενώνουν τους
συζύγους μεταξύ τους και διαμορφώνουν τα παιδιά τους σε αντικοινωνικά άτομα και ανήλικους
επαναστάτες. Όταν η σχέση στην οικογένεια είναι ανταγωνιστική και όχι συνεργατική, ο στόχος είναι
όχι η σύνθεση των αντίθετων απόψεων για τη συνοχή της οικογένειας, αλλά η επιβολή της μιας και
μόνης άποψης και η προσπάθεια να υποκύψει ο άλλος.
[Γ. Σκληρός]

3) H βία δεν είναι αποκλειστικό φαινόμενο της εποχής μας, όπως θέλουν να την παρουσιάσουν τα
μέσα πληροφόρησης, οι ειδήμονες και οι πολιτικοί. Υπήρχε πάντα και με διάφορες μορφές,
εκδηλώσεις και αιτιολογίες. Το κύριο στοιχείο της είναι η επιθετικότητα, που εξασφαλίζει στον
άνθρωπο τη δύναμη για επιβίωση, ενώ σημαντικότερος φορέας της ήταν ανέκαθεν το κράτος, που
στήριζε και στηρίζει την ύπαρξή του και στο φόβο και τον καταναγκασμό. Από την άλλη μεριά, στο
παρελθόν οι πράξεις βίας δε γίνονταν ευρύτερα γνωστές, ενώ σήμερα, που υπάρχουν τα μέσα
μαζικής ενημέρωσης, μεταβιβάζονται ταχύτατα απ’ άκρη σ’ άκρη του πλανήτη πρώτα σαν είδηση και
ύστερα σαν μίμηση· πολύ συχνά μάλιστα διογκώνονται, διαστρέφονται ή ακόμη εξιδανικεύονται
χάρη στις τηλεοπτικές σειρές και τις ταινίες, με τις γνωστές επιπτώσεις, κυρίως στα παιδιά.
[Γ. Mανωλίδης]

4) Με τον όρο εργασία ονομάζουμε τη σκόπιμη σωματική και πνευματική απασχόληση του
ανθρώπου που αποβλέπει σε παραγωγικό σκοπό. Όλα τα καταναλωτικά αγαθά είναι προϊόντα της
φύσεως και της εργασίας του ανθρώπου. H εργασία ανάλογα με το πολιτιστικό επίπεδο και το
κοινωνικό – οικονομικό σύστημα που επικρατεί έχει διάφορες μορφές. Στις πρωτόγονες κοινωνίες
εργασία ήταν η άμεση εξεύρεση των απαραιτήτων για τη διατήρηση στη ζωή, ενώ στην κλειστή
οικονομία καθένας κάνει όλες τις εργασίες μόνος του ή με τη βοήθεια της οικογένειάς του. Ακόμα
και σήμερα η αγροτική οικογένεια μπορεί να έχει αυτή τη μορφή.
(KEME, οδηγίες για την εφαρμογή του ΣEΠ)
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5) Πρώτα απ’ όλα ας προσπαθήσουμε να περιγράψουμε συνοπτικά το Διαδίκτυο και ειδικότερα τον
παγκόσμιο ιστό (Web). Ας φανταστούμε τον κυβερνοχώρο ως μια τεράστια έκθεση. O κάθε
«εκθέτης» δημιουργεί το δικό του περίπτερο (site) που καταχωρείται σε μία διεύθυνση
(www.address). O χρήστης του διαδικτύου, μέσα από τους τηλεπικοινωνιακούς διαδρόμους που
δημιούργησε η σύζευξη τηλεφώνου–υπολογιστή, επισκέπτεται αυτήν την άυλη, διαρκή και
παγκόσμια ψηφιακή έκθεση. Περνά από διάφορα sites, επικοινωνεί με τον «εκθέτη», και βεβαίως
μπορεί να πάρει («κατεβάσει») πληροφοριακό υλικό. Αρκεί να έχει εξασφαλίσει την είσοδό του
μέσω ενός προμηθευτή (provider) σύνδεσης στο Διαδίκτυο.
(Le Monde diplomatique)

6 Αυτή τη διαδικασία με την οποία ένα άτομο μαθαίνει και υιοθετεί τα σχήματα συμπεριφοράς και
τους κανόνες που θεωρούνται κατάλληλοι για το κοινωνικό του περιβάλλον την
ονομάζουμε κοινωνικοποίηση. Από την άποψη της κοινωνίας, η κοινωνικοποίηση είναι ένας τρόπος
με τον οποίο μεταδίδεται η κουλτούρα και το άτομο προσαρμόζεται σ’ έναν οργανωμένο τρόπο
ζωής. Από την άποψη του ατόμου, η κοινωνικοποίηση είναι μια πραγματοποίηση των δυνατοτήτων
του, ένας τρόπος που «ανθρωποποιεί» το βιολογικό οργανισμό του και τον μεταμορφώνει σε ένα
«εγώ» με μια αίσθηση ταυτότητας. Έτσι, η κοινωνικοποίηση καθορίζει τη συμπεριφορά του ατόμου,
είναι ένα μέσο με το οποίο η κοινωνία ασκεί έλεγχο στο άτομο, αλλά αποτελεί και την απαραίτητη
συνθήκη για την ανάπτυξη της ατομικότητας.
(Γ. Mανωλίδης)

7. Ανάμεσα στον αθλητισμό και τον πρωταθλητισμό υπάρχουν πολλές και σημαντικές διαφορές. Ο
αθλητισμός έχει άμεση σχέση με την υγεία του ανθρώπου, πνευματική και ψυχική, συντελεί στην
καλή λειτουργία του οργανισμού και ψυχαγωγεί τον αθλούμενο. Συμβάλλει, επίσης, στην όξυνση
της σκέψης, στην κοινωνικοποίηση του αθλούμενου, στη σύσφιγξη των σχέσεων και στην ειρηνική
συνύπαρξη των λαών. Αντίθετα, ο πρωταθλητισμός είναι παραφθορά του αθλητικού ιδεώδους. Η
εθνική ή παγκόσμια πρωτιά, η ικανοποίηση των απαιτήσεων του χορηγού ή του κράτους, η
ανταγωνιστική νοοτροπία υπεροχής με κάθε μέσο εξωθούν τον αθλητή σε ενέργειες και μέσα που
δε συνάδουν με το πνεύμα του αθλητισμού. Η χρήση απαγορευμένων ουσιών και οι εξοντωτικές
μέθοδοι προπόνησης, ο αμείλικτος ανταγωνισμός επικράτησης όχι μόνο αθλητών ή ομάδων, αλλά
και κρατών, ο φανατισμός και η βία που εμφιλοχωρούν σε τέτοιες καταστάσεις εκφυλίζουν τον
αθλητισμό.

8) Επιβάλλεται, φυσικά, η διάκριση μεταξύ πληροφοριών αναγκαίων αφενός για τη δημόσια
λειτουργία (όπως στοιχεία για την ταυτότητα των πολιτών, για το εισόδημα και τις φορολογικές τους
υποχρεώσεις ή για ορισμένες διασφαλίσεις στις συναλλαγές και για την αποτροπή μονοπωλιακών
εκμεταλλεύσεων) και αφετέρου πληροφοριών που αφορούν τα ατομικά δικαιώματα και τις πολιτικές
ελευθερίες του πολίτη. Όσο για τη συγκέντρωση στοιχείων που επιβάλλουν λόγοι εθνικού και
δημοκρατικού πολιτικού συμφέροντος, ο βαθμός και οι μέθοδοι ηλεκτρονικής επεξεργασίας των
στοιχείων αυτών πρέπει να ορίζονται περιοριστικά με νόμο. H παρακολούθηση της προσωπικής
ζωής ή διαπροσωπικών επικοινωνιών, εφόσον αφορά εξακρίβωση στοιχείων για εγκληματική
δραστηριότητα, είναι νοητή μόνο με δικαστικές αποφάσεις. Οι περιπτώσεις αυτές αποτελούν
ακραίες εξαιρέσεις του βασικού κανόνα και οι σχετικές ενέργειες πρέπει να υπόκεινται σε αυστηρό
έλεγχο.
(I. Πεσμαζόγλου)
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11) Όλες αυτές οι κατευθύνσεις της ανθρώπινης προσπάθειας (οικονομική, κοινωνική, πολιτική,
επιστημονική, ηθική, καλλιτεχνική, θρησκευτική) είναι νόμιμες, όλες μαζί συνεκφράζουν τη ζωή,
όλες μαζί συνοικοδομούν τον πολιτισμό και τελικά αποκρυσταλλώνονται σε κάποιες συγκεκριμένες
μορφές που εκφράζουν ορισμένο περιεχόμενο· κι όλες μαζί συναποτελούν την πολιτισμική
παράδοση. Λόγου χάρη: το άροτρο, η κοινοτική οργάνωση και η αντίστοιχη φορολογική τεχνική, η
νομοθεσία του Σόλωνα, το βήμα του ρήτορα πάνω στην Πνύκα, η γεωμετρία του Ευκλείδη, τα
λατρευτικά σύμβολα της μινωικής Κρήτης, οι Καρυάτιδες στο Ερέχθειο ή το εργόχειρο μιας
νησιωτοπούλας, όλα αυτά εκφράζουν ανθρώπινη προσπάθεια, υπηρέτησαν κάποτε ή υπηρετούν
ακόμη τη ζωή μιας κοινωνίας, διατηρούνται αυτούσια ή μεταμορφώνονται και αναμορφώνονται
μέσα σε νέες συνθήκες ή επιζούν μόνο ως σύμβολα στη μνήμη των λαών, ως έκφραση τη
δημιουργικότητάς τους, ως πολιτισμική περιουσία και καύχημά τους.
(Φ. Bώρος)

11. H δημοκρατία δεν είναι πανάκεια. Δεν μπορεί να οργανώσει τα πάντα· δεν έχει η ίδια επίγνωση
των ορίων της. Όσο ιερόσυλη κι αν είναι μια τέτοια διαπίστωση, πρέπει να διατυπωθεί και να
αντιμετωπιστεί. Όπως εφαρμόζεται σήμερα η δημοκρατία, δεν είναι κατάλληλη για τα καθήκοντα
που επιβάλλονται στην ανθρωπότητα. H πολυπλοκότητα και η τεχνική φύση πολλών από τα
προβλήματα που αντιμετωπίζουμε δεν επιτρέπει στους εκλεγμένους αντιπροσώπους του λαού να
λαμβάνουν τις ορθές αποφάσεις στον κατάλληλο χρόνο. Ελάχιστοι πολιτικοί έχουν επαρκή
επίγνωση της παγκόσμιας φύσης των προβλημάτων καθώς και των αμοιβαίων επιδράσεών τους. H
συζήτηση για τα πολιτικά, οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα γίνεται στο ραδιόφωνο και την
τηλεόραση παρά στο Κοινοβούλιο. H πολιτική δραστηριότητα εστιάζεται στο χρονικό ορίζοντα των
εκλογών, ενώ ο κομματικός ανταγωνισμός και η αντιπαλότητα εξασθενίζουν τη δημοκρατία, που
υποτίθεται ότι υπηρετούν.
(από εφημερίδα)

12. Η καλύτερη μελέτη του επιστητού σε όλο το φάσμα του επέβαλε να χωριστεί η επιστήμη σε
κλάδους και να ειδικεύονται οι επιστήμονες σε κάποιον από αυτούς. Συμβατικά, λοιπόν, τις
επιστήμες τις διακρίνουμε σε φυσικές και ανθρωπιστικές ή κοινωνικές. Οι μεν ερευνούν τη φύση
και τη νομοτέλεια που τη διέπει, οι δε τον άνθρωπο και την κοινωνία. Κλάδοι των φυσικών
επιστημών είναι η φυσική, η χημεία, η βιολογία, η αστρονομία, η γεωλογία κ.α. Κλάδοι των
ανθρωπιστικών ή κοινωνικών επιστημών είναι η νομική, η ιστορία, η κοινωνιολογία, η οικονομία, η
γλωσσολογία, η ψυχολογία κ.α. Αλλά και αυτοί οι κλάδοι χωρίζονται σε άλλους επιμέρους τομείς
και θα χωρίζονται συνεχώς όσο η επιστήμη θα προοδεύει και η επιστημονική έρευνα θα γίνεται πιο
λεπτομερής.

13. Η ανάγνωση και η μελέτη βιβλίων, εφόσον αυτά ανταποκρίνονται στην ψυχική διάθεση και
ικανοποιούν τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες του ανθρώπου, είναι ένας πολύ καλός τρόπος
ψυχαγωγίας. Το βιβλίο ψυχαγωγεί τον αναγνώστη, επειδή του μεταδίδει έντονες συγκινήσεις.
Μεταφέροντάς τον νοερά σε κόσμους φανταστικούς τον αποσπά από την ανιαρή και – συχνά –
πληκτική πραγματικότητα και του υποβάλλει συναισθήματα χαράς ή λύπης που «καθαίρουν» την
ψυχή του. Τέλος, με την ανάγνωση και τη μελέτη βιβλίων ο άνθρωπος αποκτά γνώσεις για τον
άνθρωπο και τον πολιτισμό του, οι οποίες συχνά, πέρα από την πνευματική απόλαυση, του
προσφέρουν και ένα αίσθημα αισιοδοξίας. Για όλους αυτούς τους λόγους το βιβλίο είναι ένα από τα
σπουδαιότερα ψυχαγωγικά μέσα.
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Η ΕΙΔΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ
Το γεγονός και το σχόλιο στην είδηση
H δημοσιογραφική είδηση
_ Είναι μια σύντομη αφήγηση με σκοπό την ενημέρωση του αναγνώστη.
Χαρακτηριστικά:
_ εφήμερη σύντομη (πυκνή)
_ απευθύνεται σε διαφορετικούς ανθρώπους
_πρέπει να είναι εύληπτη (σαφής)
_ διαβάζεται σε περιορισμένο χρόνο
Δημοσιογραφία:
Ερμηνευτική δημοσιογραφία
(ερμηνεύει γεγονότα κατά τη γνώμη και το
συναίσθημα του συντάκτη => να είμαστε
επιφυλακτικοί)
Ειδησεογραφία
(ανακοινώνει γεγονότα με εξακριβωμένα
στοιχεία και τρόπο αντικειμενικό => το
αποδεχόμαστε)

“Καθαρή” είδηση - Είδηση με σχόλιο

Άρθρο Σχόλιο Χρονογράφημα Γελοιογραφία

Συνήθως, Σχόλιο και Γεγονός διαπλέκονται. Τότε ο αναγνώστης καλείται να διακρίνει το ένα
από το άλλο.
Η ΣΤΙΞΗ ΕΙΝΑΙ ΣΧΟΛΙΟ
! Θαυμασμός, απορία,
εντύπωση από κάτι
απίστευτο ή ανόητο

…. Ειρωνεία,
αμφιβολία,
περιφρόνηση

(;) Αμφισβήτηση

“” Έμφαση,
μεταφορική χρήση
του λόγου

Προβολή και διαφοροποίηση της είδησης

Τίτλος
Θέση
---------------------- ----------------------σελιδοποίηση
μέγεθος, χρώμα
στοιχείων
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Αυτές οι επιλογές συνιστούν έμμεσο σχόλιο και εξαρτώνται από:
-τη θέση του δημοσιογράφου και της εφημερίδας απέναντι στη σχετική είδηση (πολιτική "γραμμή",
συμφέροντα κ.ά.)
-την ιεράρχηση των ειδήσεων της ημέρας.

Διαφοροποίηση της είδησης
Το μήνυμα γίνεται δεκτό με διαφορετικό τρόπο από κάθε αναγνώστη ανάλογα με
α. τις γνώσεις του
β. τα βιώματα, τις εμπειρίες του τις σχετικές με το θέμα
γ. τη θέση του για το θέμα

Παρεμβολή ξένου σχόλιου στην είδηση
Με ειδικές λέξεις/φράσεις
("Ανακοινώθηκε", "όπως δήλωσε" κ.α.)

Με σημεία στίξης
(εισαγωγικά, παρένθεση, παύλες, πλάγια
γράμματα)

Διαπλοκή γεγονότος (αντικειμενικού στοιχείου) με το σχόλιο (υποκειμενικό στοιχείο)

Αποτέλεσμα αρνητικό
Παραπλάνηση του αναγνώστη όταν το
σχόλιο δεν είναι ευδιάκριτο

Αποτέλεσμα θετικό
Διαφώτιση του αναγνώστη, όταν είναι
αντιληπτή η διαφορά του σχόλιου από το
γεγονός

Η οργάνωση της είδησης
Στάδια εργασίας για τη σύνταξη μιας είδησης
(Κανονική “πυραμίδα”)
αναλυτική
έκθεση γεγονότων
---------------------------- ---------------περίληψη
των κύριων στοιχείων
--------------------------------------------γενική συγκεφαλαίωση της είδησης σε τίτλο

Η παρουσίαση της είδησης
(Ανεστραμμένη “πυραμίδα”)
Τίτλος
------------------------------Περίληψη
--------------------------------------------Ανάπτυξη
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ΕΙΔΗΣΗ
ΔΟΜΗ
Τίτλος
Περίληψη

ΕΚΤΑΣΗ
Μία περίοδος
Μία ή περισσότερες
παράγραφοι
Μία ή περισσότερες
παράγραφοι

Ανάπτυξη

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Γενικό
Ειδικό
Αναλυτικό

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ
Γεγονότος

Προσώπου

_ τόπος (πού)
_ χρόνος (πότε)
_ τρόπος (πώς)
_ αίτια (γιατί)
_ σκοπός (προς τι)
_ αποτέλεσμα (τι)

_ καταγωγή (πού)
_ ηλικία (πότε)
_ όνομα (ποιος)
_ επάγγελμα (τι)
_ ιδιαίτερο χαρακτηριστικό

H οπτική γωνία του δημοσιογράφου στην είδηση
Ο δημοσιογράφος δεν καταγράφει τα γεγονότα ουδέτερα, αλλά:
αξιολογεί, προσδίδει έμφαση, ερμηνεύει
Αυτή είναι η οπτική γωνία του δημοσιογράφου με βάση την οποία ιεραρχεί και κατανέμει
πληροφορίες σε τίτλο, περίληψη, ανάπτυξη

Ο τίτλος της είδησης
1. ΕΛΚΕΙ το ενδιαφέρον με αναφορά σε λογική και συναίσθημα
2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΕΙ για το περιεχόμενο της είδησης
3. ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΕΙ το δημοσίευμα από άλλα με ίδιο περιεχόμενο
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Συντακτικά στοιχεία στην είδηση
Α. η σειρά των λεκτικών συνόλων στην είδηση
Δεν ακολουθείται πάντα η κανονική σειρά των όρων της πρότασης (Υποκ._ Ρ. _Αντικ. ...) αλλά:
επιλέγεται από το δημοσιογράφο, ανάλογα μ' αυτό που θέλει να τονίσει.
Έτσι π.χ. όταν
Τονίζει
πρόσωπο
τόπο
χρόνο
πράξη

Αρχίζει με
Υποκείμενο (ο Γ. πήγε στην Πάτρα χτες)
Τοπικό προσδιορισμό (στην Πάτρα πήγε )
Χρονικό προσδιορισμό (χτες πήγε στην ...)
Ρήμα (πήγε στην Πάτρα ο ...)

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Τα σημεία στίξης στα παρακάτω παραδείγματα εκφράζουν κάποιο σχόλιο. Να προσδιορίσετε
στο καθένα το είδος του σχολίου (θαυμασμός, ενθάρρυνση, ευχαρίστηση, έκπληξη,
συμφωνία, αποδοκιμασία, αποστροφή, αγανάκτηση, κατάπληξη, αποθάρρυνση, δισταγμός,
απορία, αμφισβήτηση, ειρωνεία, έμφαση).
α. Στην εξουσία με... ποδήλατο.

β. Με πιστό σύμμαχο έναν ειδικά διαμορφωμένο υπολογιστή, που του επιτρέπει να "χειρίζεται" ως
δεκαπέντε λέξεις το λεπτό(!!!), άρχισε η μεγάλη περιπέτεια της δημιουργίας για το διάσημο φυσικό
Stephen Hawking.

γ. 680.000 Έλληνες δεν ξέρουν ανάγνωση!
δ. 'Aλλος ο ένοχος, άλλος στη φυλακή;

ε. Η Ρωσίδα γιαγιά αναγκάζεται να ζητιανέψει τα προς το ζην. Το ερώτημα όμως είναι ποιος είναι
αρκετά γενναιόδωρος για να της προσφέρει ελεημοσύνη...

στ. "΄Επεσαν δραματικά οι βάσεις στις φετινές Γενικές Εξετάσεις!".
ζ. Μην το βάζετε κάτω!

η. Για γέλια ή για κλάματα;
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AΣΚΗΣΕΙΣ

1) Δίπλα στις παρακάτω ειδήσεις να σημειώσετε [Γ], αν το γεγονός δε συνοδεύεται από
σχόλιο, [Γ/Σ], αν το γεγονός συνοδεύεται από σχόλιο διαχωρισμένο απ’ αυτό, [Γ+Σ], αν το
γεγονός συνοδεύεται από διαπλεκόμενο μ’ αυτό σχόλιο. Για τις ειδήσεις του τύπου [Γ+Σ] να
διακρίνετε το γεγονός από το σχόλιο και να διερευνήσετε πώς ο δημοσιογράφος επιτυγχάνει
τη διαπλοκή τους.
1) Με τη νομισματική αναταραχή να διατηρεί αμείωτη την ένταση στην οικονομία και να δημιουργεί
προϋποθέσεις για νέους, ίσως και ισχυρότερους, κλυδωνισμούς στο προσεχές διάστημα, η
κυβέρνηση προσανατολίζεται σε διαρθρωτικές επεμβάσεις στις αστικές συγκοινωνίες, θέλοντας να
ενισχύσει την αξιοπιστία της και να καταδείξει στις αγορές ότι είναι σταθερά προσανατολισμένη στην
Ευρώπη.
2) Η κυβέρνηση, προσκολλημένη στον αναχρονισμό και τον μικροκομματισμό, είπε «όχι» στις
εκσυγχρονιστικές προτάσεις της αντιπολίτευσης για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια.
3) Οι εμφανιζόμενες από τη ΔΕΗ ως αναπόφευκτες ανατιμήσεις στο ηλεκτρικό ρεύμα συνδυάζονται
με το γεγονός ότι η ηλεκτρική ενέργεια είναι, κατά τη διοίκηση της ΔΕΗ, υποτιμολογημένη σήμερα
σε ποσοστό 25% με 30%.
4) Χιλιάδες οικοδομές, κυρίως πολυκατοικίες, που έχουν ανεγερθεί εδώ και δεκαετίες με τις
διατάξεις της δόμησης εντός σχεδίου, κηρύσσονται παράνομες με πρόσφατη απόφαση του
Συμβουλίου της Επικρατείας.
5) Καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια η Άγκυρα για να πείσει ότι δεν προτιμά τον διάλογο,
ακολουθώντας την επίδειξη δύναμης ως… επιχείρημα.
6) Επικυρώθηκε ο διορισμός του Χ ως πρωθυπουργού από το κοινοβούλιο της Γιουγκοσλαβίας. Ο
διορισμός αυτός θεωρείται πλήγμα στην ισοτιμία του Μαυροβουνίου με τη Σερβία, εντός της
Γιουγκοσλαβικής Ομοσπονδίας, καθώς ο Χ διετέλεσε πρόεδρος της μικροσκοπικής δημοκρατίας.
7) Το Συμβούλιο Σύνδεσης Ευρωπαϊκής Ένωσης - Τουρκίας θα συνέλθει τη Δευτέρα, με τους 14
εταίρους να παρουσιάζουν τη θέση τους και την Ελλάδα, τελείως απομονωμένη, να παρουσιάζει τη
δική της.
8) Νέος γύρος κινητοποιήσεων των αστυνομικών για τη συνεχιζόμενη από την κυβέρνηση
καθυστέρηση της επίλυσης ζωτικών προβλημάτων τους.
9) Συστάσεις για συμπληρωματικά μέτρα, τα οποία είναι αναγκαία για να συνεχίσει η ισχνή πρόοδος
της ελληνικής οικονομίας, απευθύνει στην ελληνική κυβέρνηση η Κομισιόν.
10) 230.000 στρέμματα «δώρο» στους καταπατητές.
11) Ξαφνικά χθες η κυβέρνηση ανήγγειλε την κατάρτιση νομοσχεδίου που θα ρυθμίζει τα θέματα
της ψηφιακής τηλεόρασης. Η είδηση που ανακοινώθηκε από τον Υπουργό Τύπου - μετά τη θύελλα
των τελευταίων ημερών για την κυβερνητική απραξία στο θέμα της ψηφιακής τηλεόρασης προκάλεσε την εύλογη αντίδραση της αντιπολίτευσης.
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ΤΑ «ΑΣΤΕΡΙΑ» ΤΗΣ ΕΙΔΗΣΗΣ

1.

2.

επικαιρότητα: αναφορά στο παρόν

σπουδαιότητα: σημαντικότητα των γεγονότων

3.

σπανιότητα: προβολή παράξενων γεγονότων

4.

εγγύτητα: τα συμβάντα διαδραματίζονται κοντά

5.

εκρηκτικότητα: το γεγονός αποτελεί μορφή σύγκρουσης

6.

εκκρεμότητα; πρόκληση αγωνίας

7.

συγκίνηση; διέγερση των ανθρώπινων συναισθημάτων

8.

συνέπειες; το γεγονός προκαλεί επιπτώσεις

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

1. Απεργία σήμερα στα μέσα μαζικής μεταφοράς.

2. Φαίνεται ότι κερδήθηκε η μάχη ενάντια στον καρκίνο. Μία νέα θεραπεία που χορηγείται
ενδοφλεβίως συρρικνώνει τους καρκινικούς όγκους.
3. Τύχη βουνό είχε επιβάτης της Ολυμπιακής που έπαθε έμφραγμα, ενώ πετούσε για Λονδίνο. 30
ειδικοί καρδιολόγοι, οι οποίοι θα συμμετείχαν σε συνέδριο στην αγγλική πρωτεύουσα έσπευσαν να
τον βοηθήσουν.
4. Μεγάλες διαδηλώσεις εργαζομένων στο κέντρο της Αθήνας.

5. Ταραχές ξέσπασαν στη Λιβύη μετά την ανατροπή του καθεστώτος Καντάφι. Η χώρα απειλείται από
εμφύλια διαμάχη και οικονομικό αποκλεισμό.
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6. Μάχη με το χρόνο δίνουν οι ισπανικές αρχές, για να σώσουν τις νότιες ακτές της χώρας από
τεράστια πετρελαιοκηλίδα.

7. Την απόλυτη φτώχεια αντίκρισε στη Βόρεια Αλβανία το Ελληνικό Καραβάνι Αλληλεγγύης. Παιδιά
ρακένδυτα ζητιάνευαν στους δρόμους και εκλιπαρούσαν για βοήθεια.
8. Προβλήματα αναμένεται να παρουσιαστούν στα αεροδρόμια όλης της χώρας από την απεργία
των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας.
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΙΔΗ
ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΙΚΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ
Περιεχόμενο
Χαρακτήρας
Σκοπός
Προσφορά

Σχέση

Εκθέτει ζωή και έργο αξιόλογου ανθρώπου που έδρασε και επηρέασε την
κοινωνία
Υποκειμενικός. Ο (αυτο)βιογράφος καταγράφει στοιχεία που επιλέγει
Άλλα τονίζει, άλλα αποσιωπά
Έμμεσα διδακτικός
-Προσέγγιση ιστορικού προσώπου
- Γενική προσέγγιση χαρακτηριστικών της ανθρώπινης
προσωπικότητας
-Προσέγγιση μιας εποχής
- Διασκέδαση - ικανοποίηση περιέργειας
- με τη Λογοτεχνία (περισσότερο)
-με την Ιστορία (λιγότερο)

Διαφορές
Η ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΙΚΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ
προσεγγίζει περισσότερο τη λογοτεχνία
φροντίζει περισσότερο το ύφος
προσθέτει φανταστικά στοιχεία

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Περιεχόμενο
Σκοπός
Ύφος

Σύντομη αναφορά στη ζωή και το έργο ιστορικού προσώπου. Περιέχει
γεγονότα και σχόλια
Ενημέρωση – πληροφόρηση
Τυπικό – ουδέτερο
ΔΟΜΗ (Βιογραφικού σημειώματος)

ΖΩΗ

ΕΡΓΟ

_ καταγωγή
_ Σπουδές
_ Βιοπορισμός → θάνατος
_ Χαρακτήρας
Γενικός χαρακτηρισμός (είδος)
_ Ποιότητα → θέμα
→ κλίμα
→ γλώσσα
→ σύνθεση
_ Έκδοση → πριν
→ πρόσφατα
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ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΑ
Ισχύουν όσα και για τη Βιογραφία
Διαφορές:
Αφήγηση σε α' πρόσωπο
Καταγραφή προσωπικών σκέψεων και εκτιμήσεων
Υποκειμενικός χαρακτήρας

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ΜΕ ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Είναι παραλλαγή της αυτοβιογραφίας (βλ. προηγούμενα)
ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΑ (σε σχέση με την Αυτοβιογραφία)
- έντονη πλοκή
- αφήγηση σε γ΄ πρόσωπο
- απευθύνεται στο συναίσθημα
- μεγαλύτερη χρήση λογοτεχνικών στοιχείων

ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Το ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (σε σχέση με το Βιογραφικό Σημείωμα) έχει
- υποκειμενικό χαρακτήρα
- μικρότερη πληρότητα
- σκοπό ΣΥΝΗΘΩΣ πρακτικό (πρόσληψη-υποτροφία). Τότε προβάλλει ειδικά στοιχεία που
απαιτούνται. (σπουδές, βαθμολογία …)
Συχνά ο συγγραφέας σχολιάζει έμμεσα τη ζωή του, παραλείποντας ή προβάλλοντας κάποια
γεγονότα
Συνηθισμένες θεματικές ενότητες του βιογραφικού σημειώματος:
→ Προσωπικά στοιχεία
→ Στόχοι – φιλοδοξίες
→ Εκπαίδευση (ξεκινώ από τον πιο πρόσφατο και σημαντικό τίτλο σπουδών)
→ Σεμινάρια – συνεχής κατάρτιση – σχετικός τίτλος
→ Επαγγελματική εμπειρία (χρόνος, τίτλος θέσης, όνομα εταιρίας, καθήκοντα –
πρόγραμμα πρακτικής άσκησης)
→ Fιακρίσεις (π.χ. υποτροφίες)
→ Ξένες γλώσσες
→ Άλλες γνώσεις (π.χ. Η/Υ)
→ Προσωπικά ενδιαφέροντα - χόμπι
→ Συστάσεις (επιγραμματικά)
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ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ

Περιεχόμενο:
Α) Ιστορική αφήγηση που αναφέρεται σε πρόσωπα ή γεγονότα που συνδέθηκαν με τον συγγραφέα
Β) τα παρακολούθησε ο συγγραφέας
Γ) πρωταγωνίστησε σ΄ αυτά ο συγγραφέας
Χαρακτήρας: Προσωπικός, υποκειμενικός (συναισθηματικά φορτισμένος)

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Περιεχόμενο
Είδη

καταγραφή στοιχείων με χρονολογική τάξη
επαγγελματικά
υπηρεσιακά (στρατιωτικά, ναυτικά)
ατομικά (κυρίως)
προσωπικός – άμεσο
λιτό - περιεκτικό - οικείο - καθημερινό
μιλούν για σύγχρονα γεγονότα

Χαρακτήρας
Ύφος
Διαφορά από
Απομνημονεύματα

ΣΥΣΤΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Περιεχόμενο

Ύφος
Διαφορά από
Βιογραφικό
Σημείωμα
Γράφεται από
Χαρακτηρισμός

αναφορά στοιχείων από τη ζωή και τα προσόντα, πείρα, προετοιμασία με
σύντομο χαρακτηρισμό που βεβαιώνει την καταλληλότητα κάποιου για κάποιο
σκοπό (πρόσληψη, υποτροφία .)
επίσημο - τυπικό
περιέχει στοιχεία ειδικά (ζωής, έργου) και ακριβή

πρόσωπο αναγνωρισμένου κύρους με βαρύνουσα γνώμη για το ήθος και τις
γνώσεις του υποψηφίου
Θετική, ουδέτερη, αρνητική, πολύ θερμή, συγκρατημένη, ψυχρή

ΔΟΜΗ ΣΥΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ
Προλογικά στοιχεία
Στοιχεία ανάπτυξης
Επιλογικά στοιχεία

Ο γράφων πληροφορεί για το χρόνο και την ποιότητα της σχέσης του με τον
υποψήφιο και προτάσσει τη γενική θέση του
Αναφορά προσόντων ή/και ελαττωμάτων του υποψήφιου
Προτροπή ή αποτροπή για πρόσληψη
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΝΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΝΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
συγγραφέας

τίτλος

είδος

εκδοτικός
τόπος έκδοσης χρόνος
οίκος
έκδοσης
Τα στοιχεία αυτά (όταν παραπέμπουμε σε βιβλίο) πρέπει να αναφέρονται:
στο κείμενο - στις υποσημειώσεις - στη βιβλιογραφία

Ο Επιμελητής έκδοσης επιλέγει μορφή παραπομπής (μέγεθος γραμμάτων, σημεία στίξης ) και
ακολουθεί συγκεκριμένο σύστημα

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Τα βασικά στοιχεία του βιβλίου δίνονται στο εξώφυλλο και στο εσώφυλλο. Πρόσθετες πληροφορίες
δίνονται σε οπισθόφυλλο και πίνακα περιεχομένων
Σκοπός: η ενημέρωση των αναγνωστών και η προβολή του βιβλίου (δημιουργία ενδιαφέροντος επιθυμίας ανάγνωσης)
Οι βιβλιοπαρουσιάσεις στον Τύπο περιγράφουν, σχολιάζουν, ενημερώνουν τον αναγνώστη και
προβάλλουν το βιβλίο
Οι βιβλιοπαρουσιάσεις διαφέρουν στον αριθμό των σχολίων, την έκταση και το πλήθος,
την οργάνωση των πληροφοριών

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΤΙΚΗ - ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
(διαφορές )
Προϋποθέσεις
Περιεχόμενο
Σκοπός
• Αναλυτικές
• Μελέτη σε βάθος
• Κρίση
πληροφορίες
• Υπογραφή
• Αξιολόγηση
• Σχόλια
• Τεκμήρια
Βιβλιοπαρουσίαση
• Βασικά στοιχεία
• Επιφανειακή μελέτη • Ενημέρωση
• Πρόσθετες
• Όχι απαραίτητα
αναγνώστη
πληροφορίες
υπογραφή
• Προβολή βιβλίου
Προσοχή! Η διάκριση βιβλιοκριτικής και βιβλιοπαρουσίασης είναι δύσκολή όταν η
βιβλιοπαρουσίαση έχει στόχο να επηρεάσει τους αναγνώστες. Τότε περιέχει ΑΡΚΕΤΑ ΣΧΟΛΙΑ.
Είδος
Βιβλιοκριτική
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Η ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΡΙΤΙΚΗ
Παρουσιάζει συνοπτικά πληροφορίες για συγγραφές, τόπο δράσης, χρόνο δράσης, "πρώτη ύλη"
(π.χ. παιδικές μνήμες, εργασιακό περιβάλλον κ.λπ.), υπόθεση, κύρια πρόσωπα, αποσπάσματα
άλλων κριτικών, παραθέματα από το βιβλίο, διαπιστώσεις, αξιολογικές κρίσεις για το στόχο του
συγγραφέα, τον τίτλο, τη σύνθεση την πλοκή, α μέσα, τον τρόπο γραφής (αφήγηση, περιγραφή,
διάλογο, γλώσσα, ύφος)
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ΑΝΑΦΟΡΙΚΈΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Οι αναφορικές είναι από τα είδη των προτάσεων που χρησιμοποιούνται συχνά τόσο στην απλή όσο
και στη διαδοχική υπόταξη. Διακρίνονται σε:
α) ονοματικές αναφορικές προτάσεις οι οποίες εισάγονται με αναφορικές αντωνυμίες
(που, ο οποίος, ό,τι, όποιος, όσος, ό,τι, οποιοσδήποτε κτλ.)
και χρησιμοποιούνται συνήθως ως ονόματα, δηλαδή, ως υποκείμενα, αντικείμενα, ονοματικοί
προσδιορισμοί (επεξήγηση, παράθεση, κτλ.),
π.χ.
Όποιος βιάζεται σκοντάφτει (υποκείμενο).
Έχεις τη γνώμη που μου αρέσει (προσδιορισμός).
Να του ζητήσεις όσα θέλεις (αντικείμενο).
Στην Ελλάδα είσαι ό,τι δηλώσεις (κατηγορούμενο)

β) επιρρηματικές αναφορικές προτάσεις οι οποίες εισάγονται με αναφορικά επιρρήματα (όπως,
όπου κτλ.) ή με άλλους αναφορικούς επιρρηματικούς προσδιορισμούς και δηλώνουν επιρρηματική
σχέση,
π.χ.
 Θα φτάσει εκεί όπου θα φτάσεις κι εσύ (του τόπου)
Έρχεται όποια στιγμή θέλει (του χρόνου)
Του συμπεριφέρεται όπως νομίζει καλύτερα(του τρόπου)
Όσο ανεβαίνεις στην κλίμακα της διοίκησης, τόσο πιο δύσκολα γίνονται τα πράγματα (του ποσού)

Μια άλλη διάκριση των αναφορικών προτάσεων είναι σε:
1.προσδιοριστικές ή περιοριστικές, που είναι αναγκαίοι προσδιορισμοί της προηγούμενης
πρότασης,
2.παραθετικές/προσθετικές ή μη περιοριστικές, που δεν αποτελούν απαραίτητο συμπλήρωμα
της πρότασης.
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Στις αναφορικές προτάσεις μια ονοματική προσδιοριστική μπορεί να ξεχωρίζει από μία ονοματική
παραθετική με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:
α) στίξη: οι παραθετικές προτάσεις χωρίζονται από τον ονοματικό όρο στον οποίο αναφέρονται με
κόμμα, ή και με πιο έντονα σημάδια στίξης, όπως παύλες, παρενθέσεις κτλ. Αντίθετα οι
προσδιοριστικές ακολουθούν χωρίς κόμμα τον ονοματικό όρο που προσδιορίζουν.
β) επιτονισμός: οι προσδιοριστικές διαβάζονται μαζί με τον όρο στον οποίο αναφέρονται, ενώ οι
παραθετικές διαβάζονται χωριστά, με διαφορετικό τόνο φωνής.
γ) σημασιολογικό κριτήριο/νόημα: είναι και το πιο αξιόπιστο για να γίνει με βεβαιότητα η διάκριση
ανάμεσα στις προσδιοριστικές και παραθετικές προτάσεις (το κόμμα μπορεί εύκολα να παραλειφθεί
από αβλεψία ή να προστεθεί από άγνοια): οι πληροφορίες που περιέχει η παραθετική πρόταση
παρουσιάζονται ως ξεχωριστές και δευτερεύουσες ως προς το περιεχόμενο του προσδιοριζόμενου
όρου. Αντίθετα η προσδιοριστική πρόταση αποτελεί απαραίτητο συμπλήρωμα του όρου που
προσδιορίζει, καθώς αποτελούν μαζί ένα νόημα αδιαίρετο,
π.χ.
1.Το σχολικό βιβλίο της Γεωγραφίας που διαβάζω δεν το καταλαβαίνω (περιοριστική).
Το σχολικό βιβλίο της Γεωγραφίας, που έγραψε η Αρβανίτη, δεν το καταλαβαίνω (μη περιοριστική).
2.Τα βιβλία της βιβλιοθήκης που είναι άδετα στάλθηκαν για βιβλιοδεσία.
Τα βιβλία της βιβλιοθήκης, που είναι άδετα, στάλθηκαν για βιβλιοδεσία.
3. Όλοι οι μαθητές της Β' τάξης που έχουν πρόβλημα στην ορθογραφία κάνουν ενισχυτική
διδασκαλία.
Όλοι οι μαθητές της Β' τάξης, που έχουν πρόβλημα στην ορθογραφία, κάνουν ενισχυτική
διδασκαλία.
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Να αναγνωρίσετε στις παρακάτω φράσεις τις αναφορικές προτάσεις και να αναφέρετε το είδος τους
και τη συντακτική τους λειτουργία
1)Tο βιβλίο που μου έδωσες ήταν βαρετό.
2) Θα σας επισκεφτούμε όποτε μας το επιτρέψουν οι συνθήκες.
3) Όποιος θέλει ας με ακολουθήσει.
4) Η επιτροπή, η οποία ορίστηκε, θα βγάλει σύντομα το πόρισμά της.
5) Θα πλήρωσω όσα χρήματα χρειαστούν.
6) Ο Κωνσταντίνος Καβάφης, ο οποίος έζησε στην Aλεξάνδρεια της Αιγύπτου, είναι ένας από τους
κορυφαίους Έλληνες ποιητές.
7) Θα καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια ώστε να εκτελεστούν τα έργα όπως έχει σχεδιαστεί.
8) Η έλλειψη νερού την οποία αντιμετωπίσαμε στην έρημο ήταν πραγματικά δραματική.
9) Με υπομονή μπορείς να κατακτήσεις οτιδήποτε επιθυμείς.
10) Ο σταθμός του τρένου, στον οποίο περιμέναμε, ήταν γεμάτος κόσμο.
11) Αυτοί είναι οι μαθητές που αποβλήθηκαν από το σχολείο μας.
12) Σταμάτα να κάνεις πάντα ό,τι σου ζητάει.
13) Δε θυμάμαι πού έχω βάλει το βιβλίο που μου χάρισε.
14) Διηγήθηκε τα γεγονότα ακριβώς όπως έγιναν.
15) Να ακολουθήσεις με προσοχή τις οδηγίες που σου έδωσα.
16) Τον βοήθησα όσο μπορούσα.
17) Αυτό είναι ό,τι ακριβώς χρειαζόμουν.
18) Ο καθηγητής τιμώρησε όσους άργησαν στο μάθημα.
19) Ο κ. Παπαπέτρου, που είναι ο καθηγητής μας στην ιστορία, θα φύγει από το σχολείο για δύο
χρόνια.
20) Ζήσε τη ζωή σου όπως θέλεις
36

Επιμέλεια : Τάταρης Άγγελος
Διαγράμματα εννοιών

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΝΟΙΩΝ
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
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