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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Η ΤΓΓΡΑΦΗ ΣΗ ΔΚΘΔΗ
Γεληθέο νδεγίεο
1. σζηή ιήςε θαη θαηαλόεζε ηνπ ζέκαηνο
θαζνξηζκόο ηνπ δεδνκέλνπ/ ησλ δεδνκέλσλ
αλίρλεπζε ηεο θεληξηθήο έλλνηαο θαζώο θαη ησλ ππνινίπσλ ελλνηώλ - θαηαγξαθή
ησλ δεηνύκελσλ ζηνηρείσλ, αλάινγα κε ηε δηαηύπσζε ηνπ ζέκαηνο.
2. Καζνξηζκόο ησλ βαζηθόηεξσλ ελνηήησλ από ηηο νπνίεο ζα απνηειείηαη ε θύξηα
αλάπηπμε ηνπ θεηκέλνπ ηεο έθζεζεο.
3· Καηάζηξσζε ζρεδηαγξάκκαηνο.
Η ΠΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ
Γεληθά: Ζ αξρή ηεο δνθηκηαθήο έθζεζεο, αλάινγα κε ηε θύζε ηνπ ζέκαηνο θαη ην
ζηόρν πνπ έρνπκε ζέζεη, κπνξεί λα πάξεη δηάθνξεο κνξθέο. Όπνηα όκσο κνξθή θαη αλ
έρεη, πξέπεη λα πξνθαιεί ην ελδηαθέξνλ ηνπ αλαγλώζηε, λα αθήλεη λα δηαθαλεί ε
θαηεπζπληήξηα ηδέα πνπ απνηειεί θαη ηε ζέζε καο πάλσ ζην ζέκα θαη ηέινο λα
βξίζθεηαη θνληά ζην θπξίσο ζέκα θαη λα πξνεηνηκάδεη ηε θπζηθή κεηάβαζε ζ’ απηό.
Θα κπνξνύζακε λα παξνκνηάζνπκε ηνλ πξόινγν κε ην πξεινύδην κηαο ζπκθσλίαο,
πνπ απνηειεί πξνεηζαγσγηθό αλάθξνπζκα ηνπ όινπ κνπζηθνύ έξγνπ.
O πξόινγνο σο νξγαληθό ηκήκα ηεο δνθηκηαθήο έθζεζεο απνηειεί έλα «ηέρλαζκα»
ηνπ ζπγγξαθέα, γηα λα πξνζειθύζεη ηνλ αλαγλώζηε θαη λα θξαηήζεη δσεξό ην
ελδηαθέξνλ ηνπ γηα ηε ζπλέρεηα ηεο αλάπηπμεο.
ε θάζε πεξίπησζε ν πξόινγνο είλαη ην πξνπαξαζθεπαζηηθό εθείλν ηκήκα ηεο
έθζεζεο, κηθξό ζηελ έθηαζε ηνπ, πνπ θεληξίδεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ αλαγλώζηε
(εθθξαζηηθόηεηα), αλαδεηθλύεη ηελ ηδηαηηεξόηεηα ηνπ ζέκαηνο θαη δειώλεη ηελ
«θαηεπζπληήξηα ηδέα» ηνπ ζπγγξαθέα (πξνζεηηθόηεηα) θαη, ηέινο, δηεπθνιύλεη ηελ
νκαιή κεηάβαζε ζην θπξίσο κέξνο ηεο αλάπηπμεο (κεηαβαηηθόηεηα).
Με ηελ παξαδνρή όηη ηα πξνινγηθά ζηεξεόηππα - ππνδείγκαηα ζπληζηνύλ
αληηπλεπκαηηθά θαηαζθεπάζκαηα, πνπ αηρκαισηίδνπλ ηε ζθέςε θαη επλννύλ ηελ
ηππνπνίεζε, επηρεηξνύκε ηελ θσδηθνπνηεκέλε παξνπζίαζε ησλ ζεκαληηθόηεξσλ
αξρώλ - πξνϋπνζέζεσλ πνπ πξέπεη λα ηζρύνπλ γηα ηελ θαηάξηηζε θαη ζύλζεζε
ιεηηνπξγηθνύ πξνιόγνπ:
Πξνϋπνζέζεηο γηα ηελ θαηαζθεπή πξνιόγνπ:
1) Θα πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη κηα ζπλνιηθή επνπηεία γηα ην εξεπλώκελν ζέκα θαη
ηε ζηνρνζεζία ηεο αλάπηπμεο.
2) Δίλαη αλάγθε λα είλαη πξσηόηππνο, ρσξίο λα νδεγείηαη ζηελ επηηήδεπζε θαη ζηελ
εθδήηεζε.
3) Οθείιεη λα κελ πξαγκαηεύεηαη ιεπηνκέξεηεο ηνπ ζέκαηνο, γηαηί ηόηε
απηνθαηαξγείηαη.
4) Θα πξέπεη λα κελ είλαη πνιύ γεληθόο, όπσο είλαη νη ζπκβαηηθνί θαη
πξνθαηαζθεπαζκέλνη πξόινγνη.
5) Δπηβάιιεηαη λα είλαη νπζηαζηηθόο, θαίξηνο θαη πεξηεθηηθόο.
6) Δίλαη απαξαίηεην λα εμαζθαιίδεη ηε δπλαηόηεηα απξόζθνπηεο κεηάβαζεο ζην
θπξίσο ζέκα (πξνπαξαζθεπαζηηθόο)
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Απνθπγή θαηλνηνπηώλ
Κνηλόηνπεο ελάξμεηο πξνιόγσλ ζηηο νπνίεο κπνξεί λα δηαγλώζεη εύθνια θαλείο:
βεξκπαιηζκό, ανξηζηνινγία, απνιπηνθξνζύλε θαη ζπρλά αθέιεηα.
Απνθεύγνληαη ηα ζηεξεόηππα
α) Από ηα πνιύ παιηά ρξόληα ν άλζξσπνο...
β)Αλακθηζβήηεην γεγνλόο απνηειεί...
γ)Δίλαη γεληθά παξαδεθηό...
δ)Ζ επνρή καο δελ κπνξεί λα ζπγθξηζεί κε θακηά άιιε...
ε)Όινη ζπκθσλνύλ κε ηελ άπνςε...
ζη)Δίλαη θνηλόο ηόπνο...
δ)Ο άλζξσπνο σο θνηλσληθό νλ.. .
ε) Από ηόηε πνπ ν άλζξσπνο εκθαλίζηεθε ζηε γε...
ζ)Δίλαη θνηλή πίζηε...
η)Μηα αλαδξνκή ζην ηζηνξηθό παξειζόλ...
Γςναηοί ηπόποι για ηη ζύνθεζη ηος ππολόγος:
(Γεληθά) Γηα ην ζρεδίαζκα θαη ηε ζύλζεζε ηνπ πξνιόγνπ ρξεζηκνπνηείηαη σο πξώηε
ύιε ην δεδνκέλν ηνπ πξνηεηλόκελνπ ζέκαηνο. Καηά θαηξνύο έρνπλ πξνηαζεί πνιιέο
κέζνδνη θαη ηερληθέο ζπγθξόηεζεο ηεο πξνινγηθήο παξαγξάθνπ.
Γηα ιόγνπο κεζνδνινγηθνύο πξνθξίλνληαη νη παξαθάησ κέζνδνη δόκεζεο ηνπ
πξνιόγνπ.
Παπαγωγική μέθοδορ:
Ο πξόινγνο απηόο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε όια ηα είδε ησλ ζεκάησλ, όπνηα θαη
αλ είλαη ε δηαηύπσζε ηνπο. Καηαζθεπαζηηθά, αθεηεξία ηνπ πξνιόγνπ είλαη ην
γεληθόηεξν πιαίζην, ζην νπνίν εληάζζεηαη ην ζπγθεθξηκέλν πξόβιεκα πνπ ζίγεη ν
εθζεζηόηηηινο. (Από ην γεληθό ζην εηδηθό).
Τπνδείγκα παξαγσγηθνύ πννιόγνπ
Παξά ηα αικαηώδε, βήκαηα πνπ πξαγκαηνπνίεζε ν άλζξσπνο ζηελ επηζηήκε θαη
ζηελ ηερλνινγία θαη ηηο ηόζεο θαηαθηήζεηο ζην θνηλσληθνπνιηηηθό ηνκέα,
εμαθνινπζεί θαη ζήκεξα, ζηελ εθπλνή ηνλ αηώλα καο, λα ηαιαλίδεηαη από θαηλόκελα
θνηλσληθήο παζνγέλεηαο πνπ ζηηγκαηίδνπλ ηελ επνρή καο. Δθείλν, όκσο, πνπ
πξνζιακβάλεη ήδε αλεζπρεηηθέο δηαζηάζεηο θαη απνηειεί πιένλ κόληκε απεηιή γηα
ηελ θνηλσλία ησλ ρξόλσλ καο είλαη ε κάζηηγα ησλ λαξθσηηθώλ.
Γεληθό
-»
Δηδηθό
Φαηλόκελα θνηλσληθήο
-»
Ζ κάζηηγα ησλ λαξθσηηθώλ
παζνγέλεηαο
Δίλαη γλσζηό όηη, γηα λα εμαζθαιίζεη θάζε θνηλσλία ηελ επηβίσζε ηεο θαη γηα λα
θαηαθηήζεη αλώηεξεο κνξθέο δσήο ζεζπίδεη νξηζκέλεο αξρέο - θαλόλεο θαη ζεζκνύο
πoπ απνηεινύλ ηα βάζξα ζηήξημεο ηεο. Αλάκεζα ηνπο πεξίνπηε ζέζε θαηέρεη ε
παηδεία, πνπ ζπληειεί απνθαζηζηηθά ζηε κεηαβίβάζε ηεο ζπιινγηθήο γλώζεο, ζηελ
πξνβνιή πξνηύπσλ θαη ζηελ θνηλσληθνπνίεζε ηνπ λένπ αλζξώπνπ.
Γεληθό
-»
Δηδηθό
Θεζκνί
-»
Δθπαίδεπζε
Μέθοδορ -ηηρ επαναδιαππαγμάηεςζηρ:
ρνιηάδνπκε εθηελέζηεξα ην ζεκαηηθό δεδνκέλν κε ηελ πξνζζήθε θαη εμσζεκαηηθώλ
πιεξνθνξηώλ, πξνθεηκέλνπ λα δηεπξύλνπκε ηελ πξνβιεκαηηθή ηνπ ζέκαηνο.
εκείσζε: Δπεηδή ππάξρεη ν θίλδπλνο λα κεηαηξαπεί ν πξόινγνο ζε κηα ζηείξα
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επαλάιεςε ηεο δεδνκέλεο ζέζεο ηνπ ζέκαηνο, ειέγρνπκε ζρνιαζηηθά ηε δηαηύπσζε
καο απνθεύγνληαο ηε ρξήζε ιεθηηθώλ ηξόπσλ ηνπ εθζεζηόηηηινπ.
Τπόδεηγκα πξνιόγνπ κε ηε κέζνδν ηεο επαλαδηαπξαγκάηεπζεο
ΘΔΜΑΣΙΚΟ ΓΔΓΟΜΔΝΟ
Η παγδαία εξάπλωζη ηων ναπκωηικών απειλεί ζοβαπά ηιρ ζύγσπονερ κοινωνίερ.
Ππόλογορ
Διάρηζηνη ζα κπνξνύζαλ λα αξλεζνύλ όηη ην θαηλόκελν ηεο δηαθίλεζεο, εκπνξίαο θαη
ρξήζεο λαξθσηηθώλ νπζηώλ ζηνπο ρξόλνπο καο ηείλεη λα ιάβεη επηδεκηθέο
δηαζηάζεηο. Δθείλν όκσο πνπ πξνθαιεί έληνλε ηελ αλεζπρία ηεο θνηλήο γλώκεο είλαη
ε δηαβξσηηθή επίδξαζε πνπ αζθεί ην λνζεξό απηό θαηλόκελό ζηελ επαίζζεηε
θνηλσληθή θαηεγνξία ησλ λέσλ. Δίλαη, επνκέλσο, θπζηθό λα εθδειώλεηαη
πνηθηιόηξνπα ε βνύιεζε ηνλ θνηλσληθνύ ζπλόινπ λα ζπκβάιεη ελεξγόηεξα ζηελ
εθξίδσζε ηνπ θνηλσληθνύ απηνύ θαξθηλώκαηνο.
ΜΔΘΟΓΟ ΣΟΤ ΣΟΝΙΜΟΤ:
Σνλίδεηαη εκθαηηθά ε αμία ή ε απαμία ηεο θπξίαξρεο ζεκαηηθήο έλλνηαο θαη
πξνβάιινληαη νη ραξαθηεξηζηηθόηεξεο πηπρέο ηεο.
Δηδηθόηεξα, κε ηελ ηερληθή ηνπ ηνληζκνύ επηδηώθεηαη ε αλάδεημε ησλ πιεπξώλ
εθείλσλ ηεο θπξίαξρεο έλλνηαο (πξνβιήκαηνο - θαηλνκέλνπ) πνπ ηελ θαζηζηνύλ
θξίζηκε, κνλαδηθή, ζεκαληηθή, πεξίπινθε θ.ι,π.
εκείσζε: Γόθηκν είλαη λα απνθεύγεηαη ε ξεηνξηθή ππεξβνιή θαη ε δξακαηνπνίεζε
θαηά ηε δόκεζε ηνπ πξνιόγνπ απηνύ.
Τπόδεηγκα πξνιόγνπ κε ηε κέζνδν ηνπ ηνληζκνύ
Αλακθηζβήηεηα, ε ππνγελλεηηθόηεηα απνηειεί έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα
πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ όιεο ζρεδόλ νη αλαπηπγκέλεο θνηλσλίεο. Γηα ηε
ρώξα καο όκσο έρεη ηδηαίηεξε βαξύηεηα, γηαηί παξνπζηάδεη επηθίλδπλα αλεζπρεηηθέο
δηαζηάζεηο, ζε κηα επνρή πνπ πνιιαπινί θίλδπλνη, εμσηεξηθνί θαη εζσηεξηθνί
ζπζζσξεύνληαη ζηνλ νξίδνληα θαη απεηινύλ ζνβαξά ηελ εζληθή θαη θνηλνηηθή καο
ππόζηαζε. Γί απηό θξίλεηαη ηδηαίηεξα αλαγθαίν λα επηρεηξήζνπκε κηα ζθαηξηθή
αλαηνκία ηνπ πξνβιήκαηνο...
ΑΝΣΙΘΔΣΙΚΟ ΠΡΟΛΟΓΟ:
1) ν ηύπνο απηόο εηζαγσγηθνύ ιόγνπ είλαη εύθνινο ζηε ζύιιεςε θαη ζηε ζύλζεζή
ηνπ ιόγσ ηνπ λνεκαηηθνύ πεξηερνκέλνπ ηνπ.
2) Δηδηθόηεξα, ε εηζαγσγή ζην ζέκα γίλεηαη κε ηελ πξνβνιή ηεο αληίζεηεο άπνςεο ή
έλλνηαο, εθόζνλ απηή πηζηνπνηείηαη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα ή απνηειεί ην δεηνύκελν
γη' απηήλ ηελ πξαγκαηηθόηεηα.
Τπόδεηγκα αληηζεηηθνύ πξνιόγνπ
Αλεξγία (ζεκαηηθή έλλνηα) - Δξγαζία (ην αίηεκα ηεο θνηλσλίαο)
Αλαληίξξεηα, ε εξγαζία απνηειεί θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο πξνϋπόζεζε γηα ηελ
νινθιήξσζε ηεο πξνζσπηθόηεηαο ηνπ αλζξώπνπ, αιιά θαη αθξνγσληαίνο ιίζνο ηεο
θνηλσληθήο θαη πνιηηηζηηθήο πξνόδνπ. Ό,ηη έρεη λα επηδείμεη ην αλζξώπηλν γέλνο ην
νθείιεη ζηελ εξγαζία ηνπ. Δίλαη, ινηπόλ θπζηθό -αλ όρη επηβάιιεηαη- λα αλεζπρεί ν
ζύγρξνλνο άλζξσπνο δηαπηζηώλνληαο όηη ζην πιήζνο ησλ πξνβιεκάησλ πνπ θαιείηαη
λα αληηκεησπίζεη πξνζηίζεηαη θαη ε (αλεξγία).
Δηξήλε (ζεκαηηθή έλλνηα) - Πόιεκνο (ε πξαγκαηηθόηεηα πνπ επηθξαηεί ζε πνιιά
ζεκεία ηνπ πιαλήηε καο)
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Αμηνθξαηία (ζεκαηηθή έλλνηα) - Αλαμηνθξαηία (ε ηζρύνπζα πξαγκαηηθόηεηα ζηε
ρώξα καο)
ΚΤΡΙΟ ΜΔΡΟ
1.Δληνπηζκόο ηεο βαζηθήο έλλνηαο ηνπ ζέκαηνο.
2.Δίδε, κνξθέο ηεο..
3· Ηζηνξηθή ηνπνζέηεζε (πώο παξνπζηάδεηαη εμειηθηηθά ε έλλνηα) κε ιίγα ιόγηα. Δδώ
«ππάξρεη θίλδπλνο, αλ πιαηεηάζνπκε, λα κεηαηξέςνπκε ηελ πξαγκαηεία ζε ηζηνξηθή
αθήγεζε.
4· Αίηηα, παξάγνληεο (θίλεηξα, ειαηήξηα) πνπ ζπληέιεζαλ ή ζπληεινύλ ζηελ
εκθάληζε θαη εμέιημε ηεο. Καη απηά κε ιίγα ιόγηα θαη αλ ην απαηηεί ην ζέκα.
5· Απόδεημε (δηεξεύλεζε ηνπ ζέκαηνο, αμηνιόγεζε, θξηηηθή).
Α Δςθεία απόδειξη
• Γεληθόηεξεο επηπηώζεηο ηεο βαζηθήο έλλνηαο ζηνπο δηάθνξνπο ηνκείο (κε ιίγα
ιόγηα).
•πζρέηηζε ηεο βαζηθήο έγλνηαο κε ηελ άιιε ή ηηο άιιεο, όπσο απαηηεί ην ζέκα επηδξάζεηο, απνηειέζκαηα, ζπλέπεηεο, ζπγθξίζεηο, εμαηξέζεηο... Π. ρ. ζην ζέκα Ή
κεηαλάζηεπζε θαη νη επηπηώζεηο ηεο ζηελ εζληθή νηθνλνκία" ε βαζηθή έλλνηα είλαη ε
κεηαλάζηεπζε, ε άιιε ε νηθνλνκία, ζα εμεηαζηνύλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ θαηλνκέλνπ
ζε όινπο ηνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο ηνπ θξάηνπο, πνηνο ηνκέαο πιήηηεηαη
πεξηζζόηεξν, ε πεξίπησζε πνπ έρνπκε επκελείο επηπηώζεηο...
«πκπέξαζκα - πξνζσπηθή ζέζε, ηεθκεξησκέλε κε θξίζεηο θαη επηρεηξήκαηα (όρη
δνγκαηηζκνί)... Αληηξξήζεηο θαη αλαζθεπή ηνπο... Σπρόλ εμαηξέζεηο...
Β. Απόδειξη " εκ ηος ανηιθέηος"
Ση ζα ζπλέβαηλε ζηελ αληίζεηε πεξίπησζε... { έιιεηςε - ππεξβνιή)... (ε απόδεημε
απηή δελ είλαη πάληα απαξαίηεηε - ρξεζηκνπνηείηαη, αλ ζπκβάιιεη ζηελ ελίζρπζε ησλ
επηρεηξεκάησλ καο θαη ηελ πεηζηηθή ζηήξημε ηεο απόδεημεο καο...)
• Σειηθό ζπκπέξαζκα...
• Πξαθηηθή αληηκεηώπηζε ηνπ ζέκαηνο: Γπζρέξεηεο θαη πξνβιήκαηα ( βηνινγηθά,
ςπρνινγηθά, νηθνλνκηθά, θνηλσληθά, πνιηηηθά, πλεπκαηηθά) πνπ πξνθύπηνπλ κε ηελ
εθαξκνγή ζηελ πξάμε όζσλ ππνζηεξίμακε... Σξόπνο, κέζα, πξνϋπνζέζεηο,
ππνδείμεηο, πξνηάζεηο, γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο...
Η ΔΠΙΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ
Γεληθά: Ο επίινγνο εθθξάδεη ηε ινγηθή θαηάιεμε ησλ πξνβιεκαηηζκώλ καο,
ζπλνςίδεη ηελ θπξίαξρε ηδέα ηνπ ζέκαηνο θαη ζπγθεθαιαηώλεη ηα βαζηθά πνξίζκαηα
ηεο έξεπλαο ζε κία παξάγξαθν).
Ιδιαίηεπερ παπαηηπήζειρ:
α) Μνξθηθά, ν επίινγνο πξέπεη λα είλαη ζύληνκνο, λα βξίζθεηαη ζε ζπκκεηξηθή
αλαινγία κε ην θπξίσο ζέκα θαη ηνλ πξόινγν, β) Ζ ζηείξα επαλάιεςε ζεκείσλ ηεο
έξεπλαο πξέπεη λα απνθεύγεηαη.
γ) Ο επίινγνο νθείιεη λα ζπγθεληξώλεη ηηο «αθηίλεο» ηεο όιεο εξγαζίαο ζ' έλα θέληξν
θαη λα εθθξάδεη ην δηαιεθηηθό απόζηαγκα κηαο επκέζνδεο θαη εμαληιεηηθήο
αλάιπζεο.
δ) Γελ πξέπεη λα θαηαθεύγνπκε ζε ζηεξεόηππα, γλσκηθέο ξήζεηο θαη ηππνπνηεκέλνπο
επίινγνπο, πνπ απνκαθξύλνληαη από ηελ απνδεηθηηθή δηεξγαζία, ηεο νπνίαο ν
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επίινγνο πξέπεη λα είλαη ε θπζηθή θαηάιεμε.
ε) Ζ επηκνλή ζε επρεηηθέο, πξνηξεπηηθέο, ζπκβνπιεπηηθέο θαη παξαηλεηηθέο
ππεξβνιέο καο απνκαθξύλεη από ηελ νξζνινγηθή αληηκεηώπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο θαη
πξνζζέηεη κηα ζθξαγίδα ππνθξηζίαο ζην θείκελν.
ζη)εκείν απνθπγήο πξέπεη λα απνηειεί ε παξαπνκπή γηα ηελ επίιπζε όισλ ησλ
πξνβιεκάησλ ζηνπο λένπο, αλεμάξηεηα από ηηο επηηαγέο θαη ηα δεηνύκελα ηνπ
ζέκαηνο.
δ) Ο επίινγνο, πξνηείλεηαη, λα νινθιεξώλεηαη ζην πξόρεηξν θαη αθνύ ειεγρζεί
ζρνιαζηηθά, λα κεηαγξάθεηαη ζην θαζαξό ζηελ νξηζηηθή ηνπ κνξθή.
ε) Απαηηείηαη κεγάιε επειημία θαη επξεκαηηθόηεηα γηα ηε ζύλζεζε πξσηόηππνπ
επηιόγνπ.
ζ) Δπεηδή ν επίινγνο εμαξηάηαη λνεκαηηθά από ην θπξίσο αλάπηπγκα ηεο έθζεζεο,
είλαη απαξαίηεην λα βξίζθεηαη ην πεξηερόκελν ηνπ ζε άκεζε αληηζηνηρία κε ηηο ζέζεηο
πνπ ππνζηεξίδνληαη ζην θπξίσο ζέκα. Δίλαη ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο πην ζύληνκνο
από ηνλ πξόινγν.
Δναλλακηικοί ηπόποι για ηη ζςγγπαθή ενόρ επιλόγος:
Οη θαηαζθεπαζηηθνί ηξόπνη πνπ πξνηείλνληαη απνηεινύλ ελαύζκαηα γηα
πξνβιεκαηηζκό, κε ζθνπό ηελ πξνζσπηθή δεκηνπξγία:
Γενληνινγηθόο επίινγνο:
α) Δίλαη ν επίινγνο πνπ ζπκππθλώλεη ιεπηέα κέηξα γηα ηε ζεηηθή ή αξλεηηθή
αληηκεηώπηζε ελόο παξάγνληα.
β) Καηά θαλόλα εκπεξηέρεη ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ζπγθεθξηκέλσλ (ηξόπσλ, κέζσλ,
πξαθηηθώλ), εθόζνλ νη ιύζεηο απηέο δελ ήηαλ αληηθείκελν αλάπηπμεο ζην θπξίσο
ζέκα, θαζώο δελ πεξηιακβάλνληαη κέζα ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ζέκαηνο.
Τπόδεημε : α) Οη πξνηάζεηο καο λα θηλνύληαη έμσ από ηα όξηα ηνπ θνηλνηνπηθνύ
ιόγνπ.
β) Ζ έκθαζε καο πξέπεη λα δνζεί ζηελ απνθπγή ηνπ δηδαθηηθνύ ύθνπο θαη ηεο
θαζεθνληνινγηθήο ππεξβνιήο.
Τπόδεηγκα δενληνινγηθνύ επηιόγνπ
Δίλαη, ινηπόλ, επηβεβιεκέλν λα παηάζζεηαη ε (βία) θαη λα απνβάιιεηαη από ηε δσή
θαη ηηο εθδειώζεηο θάζε θνηλσλίαο, γηαηί ππνβαζκίδεη ηνλ άλζξσπν θαη απεηιεί ηελ
θνηλσληθή επζηάζεηα. Δίλαη, όκσο σθειηκόηεξν ε αληηκεηώπηζε ηεο λα είλαη ξηδηθή,
δειαδή λα θηάλεη κέρξη ηα βαζύηεξα αίηηα πνπ ηελ πξνθαινύλ, θαζώο ε απιή
θαηαζηνιή ηεο δελ επηιύεη νξηζηηθά ην πξόβιεκα, αιιά ην αλαραηηίδεη θαη ην
πεξηνξίδεη πξνζσξηλά.
Ανακεθαλαιωηικόρ επίλογορ:
α) Γελ είλαη ηδηαίηεξα πξσηόηππνο, γηαηί ελέρεη ην ζηνηρείν ηεο επαλάιεςεο- σζηόζν,
θξίλεηαη ρξεζηηθόο θαη θαηαζθεπαζηηθά πξνζηηόο.
β) Παξνπζηάδεη πεξηγξαθηθά θαη αζρνιίαζηα ηηο βαζηθέο ζέζεηο πνπ ππνζηεξίρζεθαλ.
γ) Ζ επηηπρία ηνπ εμαξηάηαη από ηελ πξσηόηππε εθθξαζηηθή απόδνζε ησλ
αληηπξνζσπεπηηθώλ πηπρώλ ηεο έξεπλαο.
δ) Μπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε πνιιά είδε ζεκάησλ.
Μπνξνύκε λα αξρίζνπκε ηελ παξάγξαθν ηνπ αλαθεθαιαησηηθνύ επηιόγνπ κε ηα
αθόινπζα κνηίβα:
- Δύθνια ινηπόλ, ζπλάγεηαη ην ζπκπέξαζκα...
- Γίλεηαη, ινηπόλ, αληηιεπηό...
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-Αβίαζηα, ινηπόλ, νδεγνύκαζηε ζην ζπκπέξαζκα...
- Από όζα σο ηώξα έρνπλ δηαηππσζεί, αμίδεη λα ηνλίζνπκε ζπκπεξαζκαηηθά...
- Σν θεληξηθό, ινηπόλ, πόξηζκα πνπ αλαδύεηαη από ηε ζύληνκε απηή κειέηε ηνπ
πξνβιήκαηνο ζπκππθλώλεηαη...
- πκπεξαζκαηηθά, ινηπόλ, κπνξνύκε λα επηζεκάλνπκε...
- Χο θαηαθιείδα αξκόδεη λα ηνληζηεί...
Τπόδεηγκα αλαθεθαιαησηηθνύ επηιόγνπ
(Ο ακθηιεγόκελνο ξόινο ηεο ηερλνινγίαο)
Γίλεηαη, ινηπόλ, θαλεξό όηη ε αλζξώπηλε δσή, θαζώο έρεη παγηδεπηεί ζε κηα
αραιίλσηε ηερλνθξαηία, θηλδπλεύεη λα ράζεη ην αιεζηλό ηεο λόεκα. Από ηνλ άλζξσπν
εμαξηάηαη ε απνζπκπινθή, γηα λα βξεη ηελ απηνηέιεηα ηνπ ζηα πιαίζηα ηεο
αξκνληθήο ζπκπόξεπζεο ηνπ εζηθνπλεπκαηηθνύ θαη ηνπ πιηθνηερληθνύ πνιηηηζκνύ.
Μέζνδνο ηνπ ζπγθεξαζκνύ:
Γεληθά: 0 ηύπνο απηόο επηιόγνπ εθαξκόδεηαη ζε ζέκαηα δηιεκκαηηθήο κνξθήο
(δηπνιηθά), δειαδή ζε εθζεζηόηηηινπο ζηνπο νπνίνπο δηαηππώλνληαη δύν δηακεηξηθά
αληίζεηεο εθδνρέο αλαθνξηθά κε ζύγρξνλν ε δηαρξνληθό πξόβιεκα πνπ δηράδεη ηελ
θνηλή γλώκε ησλ εκεξώλ καο.
Δηδηθόηεξεο παξαηεξήζεηο
α) ηα ζέκαηα ηνπ ηύπνπ απηνύ ν επίινγνο ηαπηίδεηαη ζπλεζέζηαηα κε ηε δηαηύπσζε
ηεο ηξίηεο άπνςεο - ζέζεο, πνπ είλαη θαηά θαλόλα ζπγθεξαζκόο ησλ δηηζηακέλσλ
απόςεσλ.
β) Ζ επηινγηθή παξάγξαθνο είλαη εθηελήο, εθόζνλ ε θαηαιεθηηθή παξάγξαθνο
ζπκπίπηεη κε ην ζπγθεξαζκό ησλ δύν δηακεηξηθά αληίζεησλ απόςεσλ.
Τπόδεηγκα επηιόγνπ κε ηε κέζνδν ηνπ ζπγθεξαζκνύ
(Ο ακθηιεγόκελνο ξόινο ηεο ζύγρξνλεο δηαθήκηζεο)
Καηαιήγνληαο, εύθνια κπνξεί ν θαζέλαο λα πηζηνπνηήζεη όηη ηόζν ε πξώηε, όζν θαη
ε δεύηεξε άπνςε, θηλνύληαη ζην ρώξν ηνπ δνγκαηηζκνύ θαη αγλννύλ ηελ αιήζεηα.
Γελ ππάξρεη ακθηβνιία όηη ε δηαθήκηζε, επαλαζηαηηθνπνίεζε ηε δσή, ησλ αλζξώπσλ
θαη ζπλέβαιε απνθαζηζηηθά ζηελ πξναγσγή ηνπ πνιηηηζκνύ ζε όιεο ηηο εθθάλζεηο.
Από ηελ άιιε όκσο πιεπξά δε ζα πξέπεη λα αγλννύκε όηη ε δηαθεκηζηηθή ιεηηνπξγία,
αλαπαξάγνληαο πιαζκαηηθέο αλάγθεο θαη εμσζώληαο ζηνλ άθξαην
ππεξθαηαλαισηηζκό, αιινηξηώλεη ηνλ άλζξσπν ηνλ θαηξνύ καο ζε αλεπίηξεπην
βαζκό. Σν δεηνύκελν όκσο δελ είλαη ε αλάδεημε ηνλ ακθηιεγόκελνπ ξόινπ ηεο
δηαθήκηζεο, αιιά ε κεγηζηνπνίεζε ηεο ζεηηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο κε ηελ παξάιιειε
άκβιπλζε ηεο αξλεηηθήο εηθόλαο πνπ εκθαλίδεη ζηνπο ρξόλνπο καο.
εκείσζε: Δπεηδή ππάξρεη θίλδπλνο κνλνηνλίαο ύθνπο από ηελ επαλαιεπηηθή ρξήζε
ηεο ιέμεο «άπνςε», είλαη δόθηκν λα ρξεζηκνπνηνύκε ελαιιαθηηθά ηα παξαθάησ
ηζνδύλακα ζεκαζηνινγηθά: θξίζε, εθδνρή, πξνζέγγηζε, ζέζε, παξαδνρή,
αληίιεςε, γλώκε, ηνπνζέηεζε, ζεώξεζε.
Δπίινγνο κε βάζε δνκηθνύο άμνλεο:
α) πλνπηηθή επηζήκαλζε ηνπ αλώηεξνπ θηλδύλνπ πνπ απνξξέεη από ην ζπγθεθξηκέλν
πξόβιεκα.
β) Τπνγξάκκηζε ηνπ ρξένπο ηνπ αλζξώπνπ θαη ηεο πνιηηείαο ζηελ αληηκεηώπηζε ηνπ
πξνβιήκαηνο.
γ) Έκθαζε ζηελ θαηαπνιέκεζε ησλ βαζύηεξσλ αηηίσλ ηνπ πξνβιήκαηνο.
δ) Πξνβνιή ηεο αλαγθαηόηεηαο επηζηξνθήο ζηελ αμία άλζξσπνο.
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Τπόδεηγκα επηιόγνπ κε βάζε δνκηθνύο άμνλεο
(Σν θαηλόκελν ηεο βίαο)
α) πκπεξαζκαηηθά, είλαη αλάγθε λα νκνινγήζνπκε όηη ε έμαξζε ηεο βίαο
λαξθνζεηεί ηελ θνηλσληθή δσή θαη δπλακηηίδεη ηελ πξόνδν ηνπ αλζξώπνπ ζε όινπο
ηνπο ηνκείο δξαζηεξηόηεηαο ηνπ.
β) Απαηηείηαη, επνκέλσο, άηνκα θαη πνιηηεία λα αθππληζηνύλ έγθαηξα θαη λα
δξαζηεξηνπνηεζνύλ απνθαζηζηηθά ληα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο θνηλσληθήο απηήο
κάζηηγαο,
γ) Οθείινπκε, σζηόζν, λα αληηιεθζνύκε όηη νπνηαδήπνηε πξνζπάζεηα αλαιεθζεί, δε
ζα ηειεζθνξήζεη, αλ δελ ππάξμεη έλαο επαλαπξνζδηνξηζκόο αμηώλ ζηε ζύγρξνλε
θνηλσλία
δ) Υξεηάδεηαη, ινηπόλ, λα επαλαθέξνπκε ζηε δσήο καο ηηο αλζξσπηζηηθέο αμίεο θαη
λα επαλαηνπνζεηήζνπκε ηνλ άλζξσπν ζηε ζέζε πνπ πξαγκαηηθά ηνπ αλήθεη, ζην
θέληξν δειαδή ηεο δσήο.
Σαμηλόκεζε ηξόπσλ ζύλδεζεο γηα ηε ζπλνρή λνεκάησλ ζηελ έθζεζε
Όηαλ ζέινπκε λα αξρίζνπκε γεληθά κηα ελόηεηα
ην ζεκείν απηό πξέπεη λα (ζα) αλαθεξζνύκε
Πξέπεη λα ηνλίζνπκε όηη
ην ζεκείν απηό πξέπεη λα επηζεκάλνπκε
Δίλαη αλακθηζβήηεην πσο
Τπνζηεξίδεηαη από πνιινύο
Δίλαη θαλεξό
Όηαλ ζέινπκε λα πξνζζέζνπκε όκνηα ηδέα
Δπίζεο
Πξώηα... έπεηηα.. .ηέινο
Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη
Σν ζεκαληηθόηεξν απ' όια
Αο ζεκεησζεί αθόκε όηη
Αμίδεη λα ζεκεησζεί ηδηαίηεξα
ΤΝΣΑΞΗ ΣΗ ΠΔΡΙΛΗΦΗ
1. Ξεθηλνύκε κε ηε θξάζε: «ν ζπγγξαθέαο /αξζξνγξάθνο ηνλ θεηκέλνπ αλαθέξεηαη,
παξνπζηάδεη, πξνβάιιεη, πξνβιεκαηίδεηαη, ηνλίδεη, επηζεκαίλεη θηι...»
2 Αθνινπζεί ην ζεκαηηθό θέληξν ηνπ θεηκέλνπ (νινθιεξώλεη ηελ πξνεγνύκελε
πεξίνδν).
3. Με ηε ρξήζε κηαο δηαξζξσηηθήο ιέμεο ή θξάζεο π.ρ. αξρηθά θηι, ζπλδένπκε ηελ
πξώηε πεξίνδν κε ηε δεύηεξε, ε νπνία απνηειεί ηελ πεξηιεπηηθή δηαηύπσζε ηεο
πξώηεο παξαγξάθνπ.
4. Αθνινπζνύκε ηελ ίδηα δηαδηθαζία, κε βάζε ηηο ζεκεηώζεηο πνπ θξαηήζακε ή ηνλ
πιαγηόηηηιν ηεο θάζε παξαγξάθνπ.
5. Αλαπαξάγνπκε ην αξρηθό θείκελν, δίλνληαο ηδηαίηεξε βαξύηεηα ζην λόεκα.
6.Ο ιόγνο πξέπεη λα είλαη ζπλερήο, λα δηαζθαιίδεηαη ε αιιεινπρία θαη ε ζπλνρή ησλ
λνεκάησλ ηνπ θεηκέλνπ. Γηα ηε ζπλνρή ηεο πεξίιεςεο ρξεζηκνπνηνύκε δηαξζξσηηθέο
ιέμεηο ή θξάζεηο. Π.ρ. Δπίζεο ηνλίδεη, παξάιιεια επηζεκαίλεη, πξνζζέηεη αθόκα,
αληίζεηα πξνβάιιεη, ζπκπεξαίλεη θηι.
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Ση πξνζέρνπκε ζηελ πεξίιεςε
Απνθεύγνπκε
1. ηελ ππεξβνιηθή αθαίξεζε
2 ηε γελίθεπζε
3. ηε κίκεζε ηνπ ύθνπο ηνπ ζπγγξαθέα
4. λα ζρνιηάδνπκε ηηο ηδέεο, ηα επηρεηξήκαηα ηνπ ζπγγξαθέα, επηδνθηκαζηηθά ή
απνδνθηκαζηηθά
5. ηε ρξήζε ιέμεσλ/ θξάζεσλ ηνπ θεηκέλνπ. Όηαλ ηηο ρξεζηκνπνηνύκε, ηηο βάδνπκε ζε
εηζαγσγηθά.
Δπηδηώθνπκε
1. ηε ζσζηή αλαινγία ησλ γεληθώλ ζέζεσλ
2. ηε ζσζηή αλαινγία ησλ παξαδεηγκάησλ
3. λα πξνζδώζνπκε ην δηθό καο ύθνο
4. λα είκαζηε αληηθεηκεληθνί
5. ελόηεηα ιόγνπ, αιιεινπρία λνεκάησλ, ζπλνρή θεηκέλνπ
6. ηε ρξήζε ηεο παζεηηθήο ζύληαμεο γηα ζπληνκία θαη αληηθεηκεληθόηεηα.
Ρήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηεί ν ζπληάθηεο ηεο πεξίιεςεο
Ο αξζξνγξάθνο
αλαθνξηθή όςε
• δηαηππώλεη ηε γλώκε, πξνηείλεη, δειώλεη, εηζεγείηαη, αλαθνηλώλεη, αλαθέξεη,
κλεκνλεύεη, παξαζέηεη απηνιεμεί (έλα άιιν θείκελν)
• ζρνιηάδεη, εξκελεύεη, ζπδεηά (έλα άιιν θείκελν)
• παξαηεξεί, δηαπηζηώλεη
• νξίδεη κε αθξίβεηα, πξνζδηνξίδεη, θαζνξίδεη
• απνζαθελίδεη, δηεπθξηλίδεη, επεμεγεί
• εμεγεί, αηηηνινγεί
• νλνκάδεη, απνθαιεί, ραξαθηεξίδεη
• ζπγθξίλεη, αληηζέηεη, αληηπαξαζέηεη, αληηπαξαβάιιεη
• επηρεηξεκαηνινγεί (ππέξ ή θαηά), ππεξαζπίδεηαη, ππνζηεξίδεη, ππεξακύλεηαη,
ζπλεγνξεί, ζπκθσλεί κε, ηαπηίδεηαη κε, δηθαηνινγεί, αλαζθεπάδεη, απνξξίπηεη,
αληηθξνύεη, αληηηείλεη, αληηπξνηείλεη,
• ηεθκεξηώλεη, ζηεξίδεη (ηελ άπνςε ηνπ)
• απνδεηθλύεη, δείρλεη
• θξίλεη αμηνινγεί, απνηηκά
• δηαβεβαηώλεη, βεβαηώλεη, ηζρπξίδεηαη, απνθαίλεηαη, ππνζηεξίδεη, επηκέλεη (όηη),
πξνβιέπεη
• ιέεη, ζεκεηώλεη, ηνλίδεη, επηζεκαίλεη, ππνγξακκίδεη
• πξαγκαηεύεηαη, εμεηάδεη, ζπδεηά, αζρνιείηαη (κε), αλαθέξεηαη (ζε)
• αλαιύεη, αλαπηύζζεη
• νξίδεη
• δηαηξεί, ηαμηλνκεί, πεξηγξάθεη
• απαξηζκεί, ζπκπιεξώλεη, πξνζζέηεη
• αθεγείηαη, δηεγείηαη
• αλαξσηηέηαη, απνξεί
• ξσηά
• ππνδεηθλύεη, πξνηείλεη, αληηπξνηείλεη, ζπκβνπιεύεη, ζπζηήλεη
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• απνινγείηαη
• εύρεηαη
• εμεγείξεηαη, αγαλαθηεί, εθθξάδεη ηελ έθπιεμε ηνπ
Πνζνηηθή όςε
• πξνζπεξλά βηαζηηθά, κε ζπληνκία
·' απνζησπά, παξαιείπεη, δελ αλαθέξεη/ αλαθέξεηαη
• ζίγεη πιαγίσο, έκκεζα, επηθαλεηαθά
• εμεηάδεη δηεμνδηθά, αλαιπηηθά, πξνζεθηηθά, ζπδεηά δηεμνδηθά
• αλνίγεη - θιείλεη - ηεξκαηίδεη ηε ζπδήηεζε, εμαληιεί ην ζέκα, ζπκπεξαίλεη
• πξνζζέηεη, ππνγξακκίδεη, επηζεκαίλεη
Μεηαγισζζηθή όςε
• επεμεγεί, ζπγθεθξηκελνπνηεί (γηα άιιν θείκελν)
• παξαθξάδεη (γηα άιιν θείκελν)
Γηνξζσηηθή όςε
• ηξνπνπνηεί, αιιάδεη (ηε δηαηύπσζε)
• δηνξζώλεη (ηνλ εαπηό ηνπ/ ηνπο ζπλνκηιεηέο ηνπ)
• αλαζθεπάδεη, ηα επηρεηξήκαηα
• αλαηξεί όζα είπε
Γηαινγηθή όςε
• απεπζύλεη ην ιόγν, παξεκβαίλεη
• δίλεη ηνλ ιόγν, δηαθόπηεη, δεηά ηνλ ιόγν
• απαληά
• παίξλεη, πθαξπάδεη ηνλ ιόγν, δεπηεξνινγεί
• δηεθδηθεί ηνλ ιόγν, απεπζύλεηαη
Οξγαλσηηθή όςε
• αξρίδεη, πξνινγίδεη, κεηαβαίλεη (ζε άιιν ζέκα)
• ζπλερίδεη, παξεθβαίλεη, ηειεηώλεη, θαηαιήγεη, ζπκπεξαίλεη, αλαθεθαιαηώλεη
Δξσηήζεηο θαηαλόεζεο ρσξίσλ ηνπ θεηκέλνπ θαη έθθξαζεο θξίζεσλ θαη
απόςεσλ.
Ζ ζσζηή απάληεζε ζε ηέηνηνπ είδνπο εξσηήζεηο πξνϋπνζέηεη, απαξαηηήησο,
επηζήκαλζε ηνπ θύξηνπ ζέκαηνο ηνπ όινπ θεηκέλνπ ζην νπνίν ππάγεηαη ην ρσξίν, ε
θξάζε, ε πξόηαζε, ε παξάγξαθνο ή νη παξάγξαθνη.
Αλ ε εξώηεζε αθνξά κία νιόθιεξε ή πεξηζζόηεξεο παξαγξάθνπο, ηόηε, αλάινγα κε
ην δεηνύκελν, δηαβάδνπκε πξνζεθηηθά ηελ ή ηηο παξαγξάθνπο θαη εξγαδόκαζηε, όπσο
αθξηβώο θαη ζηελ θαηαλόεζε ηνπ θεηκέλνπ. ε κηα παξάγξαθν, ζπλήζσο, ην θύξην
ζέκα ηεο πξνθύπηεη από ηε ζεκαηηθή (αξρηθή) θαη ηελ ηειεπηαία πξόηαζε ηεο. ε
πεξηζζόηεξεο από κία παξαγξάθνπο ην θύξην ζέκα βξίζθεηαη, αλ ζπζρεηίζνπκε ηηο
παξαγξάθνπο κεηαμύ ηνπο σο πξνο ην ζέκα πνπ ή θαζεκηά αλαπηύζζεη.
Αιιά θαη όηαλ καο δεηνύλ λ’ απαληήζνπκε ζε εξώηεζε πνπ αθνξά ηελ θαηαλόεζε
θάπνησλ ιέμεσλ ή θξάζεσλ, θαη πάιη εξγαδόκαζηε όπσο ζηελ θαηαλόεζε ηνπ
θεηκέλνπ. Ζ θάζε ιέμε θαη θξάζε εληάζζεηαη ππνρξεσηηθά ζηελ πξόηαζε, ε πξόηαζε
ζηελ παξάγξαθν, ε παξάγξαθνο ζην θείκελν. Δμππαθνύεηαη όηη ην λόεκα ηεο ιέμεο ή
ηεο θξάζεο εμαξηάηαη από ηνλ ηξόπν ρξήζεο ηεο ζηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε ηεο από ην
ζπγγξαθέα.
ε εξσηήζεηο πνπ δεηνύλ ηε δηαηύπσζε ηεο πξνζσπηθήο καο άπνςεο θαη θξίζεο,
θπζηθό είλαη λα εθθηλνύκε πξώηα από ηελ θαηαλόεζε ηνπ ρσξίνπ ζην νπνίν
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θαινύκαζηε λα δηαηππώζνπκε ηηο απόςεηο καο. Ζ δηαηύπσζε απηή δελ είλαη πνηέ
μεθνκκέλε από ην θύξην ζέκα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ρσξίνπ.
ρνιηαζκόο θξάζεσλ, πεξηόδσλ ιόγνπ, παξαγξάθσλ:
,
Με ην ζρνιηαζκό καο δεηνύλ λα εμεγήζνπκε, λα αλαιύζνπκε ή λα θξίλνπκε όζα
ιέγνληαη ή γξάθνληαη από άιινπο. Δίλαη, επνκέλσο, ν ζρνιηαζκόο έθθξαζε
πξνζσπηθώλ απόςεσλ θαη γλσκώλ γηα πξόζσπα, πξάγκαηα, θαηαζηάζεηο, πνπ
πεξηγξάθνληαη ζηα θείκελα.
ρνιηάδνπκε ζσζηά, όηαλ ε έθθξαζε νπνηνζδήπνηε πξνζσπηθήο καο γλώκεο ή
θξίζεο ζηεξίδεηαη απαξαηηήησο ζην θεληξηθό λόεκα ηνπ θεηκέλνπ ή ζηε
ζπγθεθξηκέλε ζέζε - άπνςε ηνπ ζπγγξαθέα θαη νη παξαηεξήζεηο καο αθνξνύλ απηή
θαη κόλν ηε ζέζε από θάζε ζθνπηά παξαηήξεζεο θαη εμέηαζεο. πλήζσο απηή ε
εμέηαζε γίλεηαη κε βάζε ην πόζν ζπκθσλεί ε ζέζε πνπ εμεηάδνπκε κε ηελ
πξαγκαηηθόηεηα θαη ηελ πείξα ηεο δσήο.
απαληήζεηο ζε γισζζηθέο αζθήζεηο:
α) Δξήγηζη λέξηρ
Πξνθεηκέλνπ λα απαληήζνπκε ζε εξσηήζεηο, πνπ καο δεηνύλ λα εμεγήζνπκε ιέμεηο ή
θξάζεηο ελόο θεηκέλνπ ή απνζπάζκαηνο θάπνηνπ θεηκέλνπ, δελ είλαη απαξαίηεην λα
ηελ εμεγήζνπκε κνλνιεθηηθά. Μπνξνύκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε νιόθιεξε θξάζε ή
πξόηαζε.
β) σημαηιζμόρ πποηάζεων με δοζμένερ λέξειρ
Γηα λα ζρεκαηίζνπκε πξνηάζεηο κε ιέμεηο, πνπ ηπρόλ καο δίλνληαη σο άζθεζε
γισζζηθή είλαη απαξαίηεην λα πξνζέμνπκε ηα εμήο : 1. Να ρξεζηκνπνηήζνπκε ηηο
ιέμεηο πνπ καο δόζεθαλ θαη όρη ηα παξάγσγα ηνπο.
2.Αλ ε ιέμε είλαη θιηηή, κπνξνύκε λα ηε ρξεζηκνπνηήζνπκε ζ' νπνηνδήπνηε
γξακκαηηθό ηεο ηύπν, δειαδή πηώζε θαη αξηζκό (αλ είλαη νπζηαζηηθό), ρξόλν,
έγθιηζε, πξόζσπν, αξηζκό (αλ είλαη ξήκα). Γελ επηηξέπεηαη όκσο, λ' αιιάμνπκε ηε
θσλή ηνπ ξήκαηνο, γηαηί ηόηε αιιάδεη θαη ε ζεκαζία ηνπ.
γ) Δύπεζη ζςνωνύμων και ανηιθέηων.
Κη εδώ ηζρύεη όηη θαη ζην ζρεκαηηζκό πξνηάζεσλ από δνζκέλεο ιέμεηο. Σα ζπλώλπκα
ή ηα αληίζεηα ιέμεσλ ή θξάζεσλ πξέπεη λα αλαθέξνληαη αθξηβώο ζην κέξνο ηνπ
ιόγνπ πνπ καο δίλεηαη, δει. αλ είλαη νπζηαζηηθό, επίξξεκα, αλησλπκία, ξήκα, επίζεην
θ.ι.π. Γελ κπνξνύκε ι.ρ. όηαλ καο δεηάλε ζπλώλπκν νπζηαζηηθώλ λα δώζνπκε ην
ζπλώλπκν κε ξήκα ή άιιε κνξθή. Πξέπεη λα ην δώζνπκε κε νπζηαζηηθό.
Η ΠΔΙΘΧ
Σπόποι Πειθούρ:
1.επίθιεζε ζηε ινγηθή (κε επηρεηξήκαηα θαη ηεθκήξηα)
2.επίθιεζε ζην ζπλαίζζεκα (κε πεξηγξαθή γεγνλόησλ θαη πξάμεσλ, αθήγεζε
επράξηζησλ ή δπζάξεζησλ αλάινγα γεγνλόησλ ή θαηαζηάζεσλ).
3.επίθιεζε ζην ήζνο ηνπ πνκπνύ.
4.επίζεζε ζην ήζνο ηνπ αληηπάινπ.
5.επίθιεζε ζηελ απζεληία.
1. επίθιεζε ζηε ινγηθή
Με επηρεηξήκαηα θαη ηεθκήξηα
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Ζ απόδεημε κηαο ζέζεο /άπνςεο γίλεηαη κε ηελ επίθιεζε ζηε ινγηθή. Γηα ην ζθνπό
απηό ν νκηιεηήο ρξεζηκνπνηεί ηα επηρεηξήκαηα θαη ηα ηεθκήξηα.
•.Δπηρείξεκα είλαη ν ζπιινγηζκόο ή ζεηξά ζπιινγηζκώλ γηα ηε ζηήξημε ή αλαηξνπή
κηαο ζέζεο.
•ζπιινγηζκόο είλαη κηα ζεηξά πξνηάζεσλ/ θξίζεσλ πνπ, μεθηλώληαο από κία ή
πεξηζζόηεξεο πξνηάζεηο (πξνθείκελεο ή ππνζέζεηο) σο βάζε, θαηαιήγνπλ ζηελ
απνδνρή κηαο άιιεο πξόηαζεο (ζπκπέξαζκα) πνπ είλαη ην ινγηθό επαθόινπζν ησλ
πξνθείκελσλ. Πξνϋπόζεζε είλαη ε ύπαξμε θνηλώλ όξσλ ζηηο πξνθείκελεο.
Παξάδεηγκα:
Οη θαινί καζεηέο δηαβάδνπλ ηα καζήκαηα ηνπο. Ο Γηώξγνο δηαβάδεη ηα καζήκαηα
ηνπ. Άξα: ν Γηώξγνο είλαη θαιόο καζεηήο.
•Σεθκήξηα, ζπγθεθξηκέλα δειαδή απνδεηθηηθά ζηνηρεία ή γεγνλόηα πνπ νδεγνύλ
ζηελ εμαγσγή ζπκπεξάζκαηνο. Δίλαη παξαδείγκαηα, αιήζεηεο, γεγνλόηα, απζεληίεο,
ζηαηηζηηθά ζηνηρεία θηι. Υξεζηκνπνηνύληαη από ηνλ πνκπό, γηα λα ππνζηεξίμεη ηηο
απόςεηο ηνπ, θαη πεξηέρνληαη ζηηο πξνθείκελεο ελόο επηρεηξήκαηνο.
είδε ζπιινγηζκώλ
Α. Με βάζε ηελ πνξεία ηεο ζθέςεο:
1. παξαγσγηθόο
2. επαγσγηθόο
3· αλαινγηθόο
1. παξαγσγηθόο είλαη ν ζπιινγηζκόο θαηά ηνλ νπνίν από κηα γεληθή θαη αθεξεκέλε
αξρή (ην όινλ) ζπκπεξαίλνπκε γηα ηα επηκέξνπο.
Παξάδεηγκα:
Σα κέηαιια είλαη αλόξγαλα ζηνηρεία. Ο ρξπζόο είλαη κέηαιιν. Άξα: ρξπζόο είλαη
αλόξγαλν ζηνηρείν.
► Ζ παξαγσγηθή κέζνδνο νδεγεί ζε βέβαηα ζπκπεξάζκαηα.
2. επαγσγηθόο είλαη ν ζπιινγηζκόο θαηά ηνλ νπνίν από κηα εηδηθή θαη
ζπγθεθξηκέλε δηαπίζησζε (από ηα επηκέξνπο) θαηαιήγνπκε ζηα γεληθά (ην όινλ).
Παξάδεηγκα:
Ζ κειηά, ε αριαδηά... είλαη νξγαληζκνί. Ζ κειηά, ε αριαδηά...είλαη θπηά .Άξα: ηα
θπηά είλαη νξγαληζκνί
► Ο επαγσγηθόο ζπιινγηζκόο νδεγεί ζπλήζσο ζε πηζαλά ζπκπεξάζκαηα. Μόλν
όηαλ είλαη ηέιεηνο, ζπκπεξηιακβάλεη δειαδή όια ηα επηκέξνπο ζηνηρεία, κπνξεί λα
νδεγήζεη ζε βέβαηα ζπκπεξάζκαηα. Αλ ηα επηκέξνπο ζηνηρεία δελ είλαη πιήξε θαη
επαξθή (αηειήο επαγσγή), ηόηε ππάξρεη θίλδπλνο ιάζνπο ή ην ζπκπέξαζκα είλαη
πηζαλό.
► ε βξαρπινγηθνύο επαγσγηθνύο ζπιινγηζκνύο ην ζπκπέξαζκα κπνξεί λα
πξνηάζζεηαη.
Παξάδεηγκα:
Ο Γηάλλεο είλαη αλαμηόπηζην πξόζσπν. Κιέβεη ζηε «Μνλόπνιε».
3· αλαινγηθόο είλαη ν ζπιινγηζκόο θαηά ηνλ νπνίν από κηα εηδηθή δηαπίζησζε (ηα
επηκέξνπο) θαηαιήγνπκε πάιη ζε κηα εηδηθή (ζπκπεξαίλνπκε πάιη γηα ηα επηκέξνπο).
Σν ζπκπέξαζκα είλαη πάληνηε πηζαλνινγηθό.
Παξάδεηγκα:
Ο Α είλαη επέμαπηνο θαη γη απηό έρεη δπζθνιίεο ζηηο δηαπξνζσπηθέο ηνπ ζρέζεηο.
Ο Β είλαη θη απηόο επέμαπηνο.
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Άξα: θαη ν Β έρεη (πηζαλώο) δπζθνιίεο ζηηο δηαπξνζσπηθέο ηνπ ζρέζεηο.
Β. Με βάζε ην είδνο ησλ πξνηάζεσλ πνπ απνηεινύλ ηηο πξνθείκελεο:
1 θαηεγνξηθόο
2 ππνζεηηθόο
3 δηαδεπθηηθόο
1. θαηεγνξηθόο είλαη ν ζπιινγηζκόο ηνπ νπνίνπ νη πξνθείκελεο είλαη θαηεγνξηθέο
πξνηάζεηο (ζ' απηέο ην ππνθείκελν ζπλδέεηαη κε ην θαηεγνξνύκελν κέζσ ζπλδεηηθνύ
ξήκαηνο).
Παξάδεηγκα: Σα κέηαιια είλαη αλόξγαλα ζηνηρεία, ν ρξπζόο είλαη κέηαιιν. Αξα: ν
ρξπζόο είλαη αλόξγαλν ζηνηρείν.
2. ππνζεηηθόο είλαη ν ζπιινγηζκόο ηνπ νπνίνπ ε κία ή θαη νη δύν πξνθείκελεο είλαη
ππνζεηηθέο πξνηάζεηο.
Παξάδεηγκα: Αλ νη βηνκεραλίεο ιεηηνπξγνύλ αλεμέιεγθηα, ην πεξηβάιινλ κνιύλεηαη.
ηε Θεζζαινλίθε νη βηνκεραλίεο ιεηηνπξγνύλ αλεμέιεγθηα. Άξα: ην πεξηβάιινλ ηεο
κνιύλεηαη.
3· δηαδεπθηηθόο είλαη ν ζπιινγηζκόο πνπ κία έζησ πξνθεηκέλε ηνπ είλαη δηαδεπθηηθή
πξόηαζε.
Παξάδεηγκα: Σα Αξραία Διιεληθά εμεηάδνληαη ή σο κάζεκα γεληθήο παηδείαο ή σο
κάζεκα θαηεύζπλζεο. Ο Δπηηάθηνο ηνπ Πεξηθιή εμεηάδεηαη σο κάζεκα θαηεύζπλζεο.
Άξα: δελ εμεηάδεηαη σο κάζεκα γεληθήο παηδείαο.
εγθπξόηεηα, αιήζεηα, νξζόηεηα ελόο επηρεηξήκαηνο
•Έλα επηρείξεκα ζεσξείηαη έγθπξν, όηαλ νη πξνθείκελεο νδεγνύλ κε ινγηθή
αλαγθαηόηεηα ζ' έλα βέβαην ζπκπέξαζκα. ’ απηό ηζρύνπλ νη θαλόλεο ηεο ηππηθήο
ινγηθήο (Α= Β, Β=Γ, Άξα: Α=Γ)
•Έλα επηρείξεκα είλαη αιεζέο αλάινγα κε ην πεξηερόκελό ηνπ, αλ ππάξρεη λνεκαηηθή
ζρέζε αλάκεζα ζηηο πξνθείκελεο θαη ην ζπκπέξαζκα αληαπνθξίλεηαη ζηελ
πξαγκαηηθόηεηα.
•Έλα επηρείξεκα γηα λα ζεσξείηαη ινγηθώο νξζό (νξζόηεηα), πξέπεη λα είλαη
ζπγρξόλσο έγθπξν θαη νη πξνθείκελεο ηνπ αιεζείο.
•Ο ζπιινγηζκόο πνπ δίλεη νξζό ζπκπέξαζκα, ιέγεηαη απόδεημε.
αμηνιόγεζε ηνπ επηρεηξήκαηνο
•Έλα επηρείξεκα είλαη ινγηθώο νξζό-όηαλ: α. Οη πξνθείκελεο ηνπ είλαη αιεζείο θαη β.
είλαη έγθπξν.
•ηελ αμηνιόγεζε ελόο επηρεηξήκαηνο πξέπεη λα δηαθξίλνπκε αλ:
• ζηηο πξνθείκελεο ηνπ δηαηππώλνληαη γεληθά απνδεθηέο αιήζεηεο (ε γε είλαη
ζθαηξηθή) ή
• αλ είλαη πξνζσπηθέο γλώκεο (Ζ πνιηηηθή είλαη ππεύζπλε γηα ηελ θαηαζηξνθή ηνπ
πεξηβάιινληνο).
•Έλα επηρείξεκα πνπ βαζίδεηαη κόλν ζε γλώκεο, δελ έρεη απνδεηθηηθή ηζρύ.
•ηνπο ππνζεηηθνύο ζπιινγηζκνύο ην ζπκπέξαζκα δελ είλαη βέβαην, αλ νθείιεηαη ζε
πνιιέο αηηίεο, ηηο νπνίεο δελ πεξηιακβάλεη ε ππνζεηηθή πξνθεηκέλε.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΔΠΑΓΩΓΙΚΩΝ ΤΛΛΟΓΙΜΩΝ
Γηα ηνπο επαγσγηθνύο ζπιινγηζκνύο κόλν ε ηέιεηα επαγσγή νδεγεί ζε βέβαην
ζπκπέξαζκα, ελώ ε αηειήο ζε πηζαλνινγηθό.
1.Για ζςλλογιζμό με γενίκεςζη: αλ ε γελίθεπζε ζηεξίδεηαη ζε επαξθή ζηνηρεία, είλαη
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:ΚΕΡΛΗ ΜΑΡΙΑ

ελίδα 12

επηηξεπηή, αλ όρη, πξόθεηηαη γηα κηα επηζθαιή θαη βεβηαζκέλε γελίθεπζε.
2.Για ζςλλογιζμό με αίηιο - αποηέλεζμα:
•αλ ε αηηηώδεο ζρέζε είλαη ινγηθή θαη όρη απιώο ρξνλνινγηθή, ην ζπκπέξαζκα είλαη
βέβαην.
•αλ γίλεηαη ππεξαπινύζηεπζε ηεο ζρέζεο αηηίνπ - απνηειέζκαηνο, ην ζπκπέξαζκα
είλαη επηζθαιέο.
•αλ ε αηηία είλαη αλαγθαία ή επαξθήο (Αλαγθαία ιέγεηαη όηαλ ην απνηέιεζκα δελ
πξνθύπηεη ρσξίο απηή, επαξθήο ιέγεηαη, όηαλ αξθεί κόλν απηή γηα λα πξνθιεζεί ην
απνηέιεζκα), ηόηε ε ζρέζε αηηίνπ απνηειέζκαηνο κπνξεί λα πάξεη ηελ εμήο κνξθή:
α. ε αηηία είλαη ηαπηόρξνλα αλαγθαία θαη επαξθήο (ηθαλή). Παξάδεηγκα: Γηα ηελ
επηηπρία κνπ ζηηο εμεηάζεηο ρξεηάδεηαη θαιή πξνεηνηκαζία, θαιή ςπρνινγηθή
θαηάζηαζε ηελ ώξα ηεο εμέηαζεο θαη ηα ζέκαηα λα πεξηέρνληαη ζηε δηδαρζείζα
ύιε.
β. ε αηηία είλαη αλαγθαία αιιά δελ είλαη επαξθήο. Παξάδεηγκα: Πηζηεύσ όηη ζα πάξσ
ην κεγαιύηεξν βαζκό ζηελ ηάμε ζην κάζεκα ηεο ηζηνξίαο, γηαηί κειέηεζα
πεξηζζόηεξν από όινπο.
γ. ε αηηία είλαη επαξθήο αιιά δελ είλαη αλαγθαία. Παξάδεηγκα: Ζ νηλνπνζία είλαη
επαξθήο αηηία γηα πξόθιεζε θαξδηνινγηθώλ λνζεκάησλ (δελ είλαη όκσο θαη
αλαγθαία).
3.Δθόζον ππόκειηαι για ζςλλογιζμό με αναλογία, ππέπει να εξεηάζοςμε:
•Αλ είλαη θπξηνιεθηηθή, πξνζέρνπκε θαηά πόζν νη νκνηόηεηεο ησλ ζπγθξηλόκελσλ
αληηθεηκέλσλ είλαη επαξθείο ζε αξηζκό θαη ζρεηηθέο κε ην ζέκα.
•Αλ είλαη κεηαθνξηθή, πξέπεη λα ειεγρζεί θαηά πόζν έρεη ηελ απνδεηθηηθή αμία ελόο
ινγηθνύ επηρεηξήκαηνο. Όηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ζηε ζέζε ινγηθνύ επηρεηξήκαηνο, καο
νδεγεί πάληα ζε ινγηθό ζθάικα.
ζεκαζία θαη αμηνιόγεζε ησλ ηεθκεξίσλ
Πξέπεη ηα ζηνηρεία (επηζηεκνληθά, ζηαηηζηηθά θιπ) λα είλαη ειεγκέλα θαη
επεμεξγαζκέλα, γηα λα κε ιεηηνπξγνύλ παξαπιαλεηηθά.
2.επίκληζη ζηο ζςναίζθημα ηος δέκηη
Ο ξήηνξαο αλαθεξόκελνο ζην ζπλαίζζεκα ηνπ δέθηε παίξλεη ππόςε ηνπ: α΄ ηε
δηάζεζε ηνπ αθξναηεξίνπ β΄ ζε πνηνπο απεπζύλεη ην ζπλαίζζεκα γ΄ ηα αίηηα πνπ ην
πξνθαινύλ
Μέζα γηα ηελ επίθιεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ (νξγήο, αγάπεο, κίζνπο, θόβνπ,
νίθηνπ θιπ.) είλαη: α. ε πεξηγξαθή π. ρ θαηαζηάζεσλ, β. ε αθήγεζε π.ρ. επράξηζησλ
ή δπζάξεζησλ γεγνλόησλ, γ. ην ρηνύκνξ, δ. ε εηξσλεία ε. πνηεηηθή γιώζζα/ζρήκαηα
ιόγνπ, ζη. ξεηνξηθά εξσηήκαηα.
επίθιεζε ζην «ήζνο» ηνπ πνκπνύ. Ο πνκπόο, γηα λα θεξδίζεη ηελ εκπηζηνζύλε ηνπ
δέθηε θαη κηιώληαο ζε πξώην πξόζσπν γηα ηνλ εαπηό ηνπ, επηρεηξεί: α. λα δηαηππώλεη
αμηόπηζην ιόγν, β. λα κε βαζίδεηαη ζηελ εηθόλα πνπ ηπρόλ έρεη ζρεκαηίζεη
πξνεγνπκέλσο ν δέθηεο γη’ απηόλ, αιιά, σο απόδεημε ηνπ ήζνπο ηνπ, λα επηθαιείηαη
ηε ζηάζε ηνπ ζε πεξηπηώζεηο ηεο ηδησηηθήο θαη δεκόζηαο δσήο.
4.επηθιεζε ζην ήζνο ηνπ αληηπάινπ
Γίλεηαη κε άζθεζε θξηηηθήο: α. ζην ραξαθηήξα ηνπ αληηπάινπ, β. ζηελ ηδησηηθή ηνπ
δσή.
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