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Μαρί α Κα ππου 

 
Δ Θέμα-παραγωγή λόγου-
Ενέργεια 3η:Γράφω-
κειμενοποιώ τισ ιδέεσ μου-

Υφολογικό επίπεδο 

 
 
 
 
Τρόποσ αξιολόγηςησ 12/8/2019 
 

Σο τέταρτο θέμα σχετίζεται με τα μη λογοτεχνικά κείμενα και αφορά στη γραπτή 

παραγωγή κριτικού λόγου,300 έως 400 λέξεις (ανάλογα με τη βαρύτητα του 

θέματος), το οποίο ανταποκρίνεται σε συγκεκριμένο επικοινωνιακό πλαίσιο 

(σκοπό, πομπό, αποδέκτες, κειμενικό είδος) και ζητεί από τους μαθητές/τριες την 

ανάπτυξη τεκμηριωμένης προσωπικής γνώμης, τη συμφωνία ή τη διαφωνία τους με 

προβλήματα, θέσεις, στάσεις, στερεότυπα, προκαταλήψεις κ.ά. που θέτει το 

κείμενο/θέτουν τα κείμενα αναφοράς. 

Σο τέταρτο θέμα βαθμολογείται με 30 μονάδες.» 

 

 

Συμπληρωματικέσ διευκρινίςεισ και οδηγίεσ του ΥΠΑΙΘ 11/11/2019 και 

10/1/2020 

 

Για το τέταρτο θέμα (παραγωγή λόγου) διευκρινίζεται ότι: 

 

 -Σο Θέμα Δ σχετίζεται με τα μη λογοτεχνικά κείμενα και αφορά τη γραπτή   

   παραγωγή κριτικού λόγου 300 έως 400 λέξεων (ανάλογα με τη βαρύτητα του   

   θέματος). 

 - ε αυτό ζητείται από τους/τις μαθητές/-ήτριες η ανάπτυξη τεκμηριωμένης  

  προσωπικής γνώμης ως προς τη συμφωνία ή τη διαφωνία τους με προβλήματα,   

  θέσεις, στάσεις, στερεότυπα, προκαταλήψεις κ.ά. που θέτει το κείμενο / θέτουν τα  

  κείμενα αναφοράς. 

- Τπηρετεί συγκεκριμένο επικοινωνιακό πλαίσιο (σκοπό, πομπό, αποδέκτες,  

    κειμενικό είδος).  

 

 

https://www.esos.gr/sites/default/files/articles-legacy/neoellhnikh_glossa_logotexnia_panelladikes_2020.pdf
https://drive.google.com/file/d/1WazS2ctABYkKUYSn_IYrSfiZobpjTnVa/view
https://drive.google.com/file/d/1WazS2ctABYkKUYSn_IYrSfiZobpjTnVa/view


www.mariakappou.gr  { Δ Θέμα-Παραγωγή λόγου-Τφολογικό επίπεδο 
 

2 
 

 

Η σημασία του γλωσσικού και υφολογικού επιπέδου στην αξιολόγηση 
 

΄Ενα από τα κριτήρια αξιολόγησης του μαθητικού κειμένου είναι η επίτευξη του 
επικοινωνιακού στόχου και η ανταπόκριση στο επικοινωνιακό πλαίσιο. 
ύμφωνα με τη ρουμπρίκα αξιολόγησης του Δ θέματος , ένα μαθητικό γραπτό 
αξιολογείται στην υψηλότερη κλίμακα αν διαθέτει  
Περιεχόμενο: Πολύ καλή κάλυψη προδιαγραφών (κειμενικό είδος, θέμα, αριθμός 
λέξεων, αξιοποίηση πληροφοριών και βασικών εννοιών κειμένου/- ων αναφοράς) 
Οργάνωση: υνεπής χρήση γένους λόγου – ύφους σε όλο το κείμενο 
Γλώσσα: Μηδενική επίπτωση τυχόν λαθών στην κατανόηση/ επικοινωνιακό στόχο 
 

 

 

Μαθαίνουμε για την επικοινωνιακή περίσταση και το υφολογικό επίπεδο 
΄Εκφραση-έκθεση α΄τ. 
 

Με τον όρο επικοινωνιακή περίσταση  εννοούμε τις επικοινωνιακές συνθήκες για 

τις οποίες συντάσσεται ένα κείμενο, αφού  «μιλούμε με διαφορετικό τρόπο, σε 

διαφορετικές περιστάσεις, για διαφορετικά θέματα» Κατά τη γλωσσική 

επικοινωνία, χρησιμοποιούμε τη γλώσσα με διαφορετικό τρόπο (λεξιλόγιο, σύνταξη 

κ.λπ.) και το ύφος μας είναι διαφορετικό (οικείο, απλό, επίσημο κ.λπ.) ανάλογα με 

την επικοινωνιακή περίσταση. 

Η μορφή και το ύφος του μηνύματος (το λεξιλόγιο, το ύφος, ακόμα και η οργάνωση 

των προτάσεων ή της παραγράφου) καθορίζονται από τις συνθήκες επικοινωνίας, οι 

οποίες είναι:  

• ποιος γράφει (πομπός) 

•τι κειμενικό είδος παράγει (ομιλία, άρθρο, επιστολή) 

• σε ποιον γράφει (δέκτης),  

• για ποιο σκοπό γράφει ( να πείσει, να διατυπώσει τη γνώμη του κ.λπ.) 

 • για  ποιο θέμα γίνεται λόγος 
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Ας  παρατηρήσουμε  πώς ορίζεται το επικοινωνιακό πλαίσιο στις 

ενδεικτικές εκφωνήσεις  

 

 

  

Α. Εκφωνήσεις θεμάτων -Οδηγίες αξιολόγησης 16/9/2019 

Παραδείγματα εκφωνήσεων («Εμείς και οι άλλοι»,  Δίκτυο κειμένων, φάκελος υλικού, 

Νεοελληνική γλώσσα, 2019,σελ. 147-164) 

 
1. Κριτήριο 1 

Επιχειρηματολογικό κείμενο - ανακοίνωση στον τύπο 

Ρόλος: Εκπρόσωπος μη κυβερνητικής οργάνωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα 

Αποδέκτες: Ευρύ κοινό 

Θέμα: Με ποιους τρόπους το σχολείο μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές και τις 

μαθήτριες να ξεπεράσουν στερεοτυπικές απόψεις που έχουν να κάνουν με τα 

πρότυπα φύλου; (Μονάδες 30) 

 

2. Κριτήριο 2 

το πλαίσιο αφιερώματος για τα 100 χρόνια από τη λήξη του Α΄ Παγκοσμίου 

Πολέμου, αξιοποιείτε στοιχεία από τα κείμενα και γράφετε ένα άρθρο (300-400 

λέξεων) στη σχολική εφημερίδα, όπου παρουσιάζετε τους παράγοντες που οδηγούν 

σε πολεμικές συγκρούσεις τα κράτη και τον ρόλο της ιστορικής εκπαίδευσης στη 

συμφιλίωση των λαών και στην ενδυνάμωση της ειρήνης ανάμεσα στα κράτη. 

(Μονάδες 30) 

 

3. Κριτήριο 3 

Η στάση των κοινωνιών απέναντι στις όποιες τεχνολογικές εξελίξεις είναι 

αντιφατική: την ίδια στιγμή που τονίζονται οι κίνδυνοι, τονίζονται και τα οφέλη 

που θα προκύψουν. Πώς ερμηνεύεται αυτή η αντίφαση; Να προσδιορίσετε τη δική 

σας στάση σχετικά με την τεχνολογική πρόοδο, σε ένα δοκίμιο 300 περίπου λέξεων. 

(Μονάδες 30) 

 

4. Κριτήριο 4 

Κειμενικό είδος: επιχειρηματολογία (επιλέξτε ελεύθερα  τον τύπο του κειμένου 

σας) * 

Πομπός: τελειόφοιτος Λυκείου 

Αποδέκτης: ηγεσία του Τπουργείου Παιδείας 

Θέμα: αξιοποιώντας τις πληροφορίες των Κειμένων Ι και ΙΙΙ, να καταγράψετε τα 

εφόδια που πρέπει να διαθέτει ένας νέος στον σύγχρονο κόσμο και να καταθέσετε 

προτάσεις για την παροχή τους από το ελληνικό σχολείο. 

Έκταση: 300 έως 400 λέξεις. (Μονάδες 30) 

 

https://www.alfavita.gr/sites/default/files/2019-09/%CE%91143300_1_odigies_g_gel_ng_log_arhaia_135019.pdf
https://www.alfavita.gr/sites/default/files/2019-09/%CE%91143300_1_odigies_g_gel_ng_log_arhaia_135019.pdf
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*Πρόκειται για απροσεξία ή δημιουργική ασάφεια, διότι αφού ο αποδέκτης είναι η 

ηγεσία του Τπουργείου Παιδείας το κείμενο θα είναι επιστολή (επίσημη/τυπική ή 

ανοιχτή επιστολή δημοσιευμένη σε έντυπο ή ηλεκτρονικό τύπο) 

 

 

Β. Ενδεικτικές εκφωνήσεις θεμάτων παραγωγής  λόγου από τις διευκρινίσεις του 

Ιανουαρίου 

 

5. Αξιοποιώντας δημιουργικά τις πληροφορίες (π.χ. επιχειρήματα, ιδέες, 

εκφράσεις κ.ά.) από το κείμενο ή τα κείμενα αναφοράς με την ιδιότητά σας ως 

μαθητές/μαθήτριες να αναπτύξετε τις απόψεις σας σχετικά …. Σο κείμενό σας 

να έχει τη μορφή άρθρου το οποίο θα δημοσιευτεί στο περιοδικό του σχολείου 

σας (γύρω στις 350 λέξεις).  

 

6. Ο αρθρογράφος υποστηρίζει τη θέση ότι …. Εσείς συμφωνείτε ή διαφωνείτε με 

τη θέση αυτή; Να υποστηρίξετε τη γνώμη σας σε ένα κείμενο 350 λέξεων, το 

οποίο θα έχει τη μορφή διαδικτυακής επιστολής προς αυτόν.  

 

7. το κείμενο παρουσιάζονται κάποια προβλήματα που έχει το σύγχρονο σχολείο. 

Ποιο από τα προβλήματα αυτά θεωρείτε ως το πιο σημαντικό; Να εξηγήσετε την 

άποψή σας και να προτείνετε τεκμηριωμένα κάποιους ενδεικτικούς τρόπους 

επίλυσής του αξιοποιώντας τη δική σας μαθητική εμπειρία. Σο κείμενό σας να 

έχει τη μορφή και το ύφος της ομιλίας σε μια εκδήλωση στο σχολείο σας (γύρω 

στις 350 λέξεις). 

 

8. Τπόθεσε ότι συμμετέχεις σε συζήτηση σε γνωστή σελίδα κοινωνικής δικτύωσης 

με θέμα την κοινωνική συμπεριφορά των ανθρώπων. Να εκθέσεις σε 300-400 

λέξεις την προσωπική σου γνώμη σχετικά με το αν η ευγένεια είναι έμφυτη ή 

επίκτητη ιδιότητα. Για την οργάνωση του κειμένου σου μπορείς να αξιοποιήσεις 

στοιχεία από τα κείμενα αναφοράς 

 

9. Λαμβάνοντας υπόψη τη θέση του αρθρογράφου στο κείμενο αναφοράς Ι, 

καλείστε να τοποθετηθείτε στο εξής ερώτημα: Θεωρείτε ότι….  

Είδος κειμένου: Άρθρο  

Πομπός: Μαθητής/Μαθήτρια 

Μέσο: Εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας  

Αποδέκτης: Ευρύ αναγνωστικό κοινό  

Όριο λέξεων: 350 λέξεις  

 

10. Ποια η γνώμη σου σχετικά με την άποψη που διατυπώνεται από πολλούς 

σήμερα ότι ο άνθρωπος είναι όσο ποτέ άλλοτε ελεύθερος να αποφασίζει και να 

επιλέγει στη ζωή του όσα ο ίδιος επιθυμεί;  

Είδος κειμένου: Επιχειρηματολογικό  

Περίσταση επικοινωνίας: Αγώνας επιχειρηματολογίας  

Ιδιότητα: Μαθητής/-ήτρια 
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Γ. Εκφωνήσεις από τα θέματα των Πανελληνίων 

 

 

11. Κείμενο αναφοράς για την ανάγνωση λογοτεχνίας Ιούνιος 2020 

Ποια είναι η σχέση σας με την ανάγνωση βιβλίων και ποιος ο ρόλος της στη 

γενικότερη διαχείριση του προσωπικού σας χρόνου; Με αφόρμηση τα Κείμενα 1 

και 2 αποφασίζετε να καταθέσετε την προσωπική σας εμπειρία στο ιστολόγιο του 

σχολείου σας. Να δικαιολογήσετε την όποια επιλογή σας. (300-350 λέξεις). 

 

12 Επαναληπτικές, επτέμβριος 2020 

ε μια συζήτηση με έναν καθηγητή σας στη σχολική τάξη με θέμα: «Η επιστήμη 

στην καθημερινή ζωή», η δική του παρέμβαση τελείωσε με την άποψη του 

τέφανου Σραχανά ότι: «Σο να κρατάς διαρκώς το ενδεχόμενο να έχεις κάνει λάθος 

και να μη διστάζεις να κάνεις τις αναγκαίες αναθεωρήσεις, όταν το διαπιστώνεις, 

σε βοηθάει πολύ στο να γίνεσαι άξιος επιστήμονας και χρήσιμος άνθρωπος». Αυτή η 

άποψη μπορεί να έχει εφαρμογή στην προσωπική σας ζωή; Να αναπτύξετε τις 

απόψεις σας σε ομιλία που θα απευθύνετε στην ολομέλεια της τάξης (300-350 

λέξεις).  

 

13. Ομογενείς επτέμβριος 2020 

ε άρθρο στην ηλεκτρονική εφημερίδα του σχολείου σας να αναπτύξετε τις 

απόψεις σας σχετικά με το πώς τα σύγχρονα αισθητικά και κοινωνικά πρότυπα 

επηρεάζουν την προσωπικότητα και τον τρόπο ζωής σας (300-350 λέξεις). 

 

 

 

  

https://mariakappou.gr/%cf%84%cf%81%cf%8c%cf%80%ce%bf%cf%82-%ce%b5%ce%be%ce%ad%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7%cf%82-%ce%b5%ce%bd%ce%b4%ce%b5%ce%b9%ce%ba%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%ba%cf%81%ce%b9%cf%84%ce%ae%cf%81%ce%b9%ce%b1/
file:///C:/Users/user/Documents/Για%20site/1.%20ΦΑΚΕΛΟΣ%20ΤΟΥ%20ΜΑΘΗΤΗ/4.%20Δ%20Τέταρτο%20θέμα/Σεπτέμβριος%202020
file:///C:/Users/user/Documents/Για%20site/1.%20ΦΑΚΕΛΟΣ%20ΤΟΥ%20ΜΑΘΗΤΗ/4.%20Δ%20Τέταρτο%20θέμα/Με%20τον%20όρο%20επικοινωνιακό%20πλαίσιο%20εννοούμε%20τις%20επικοινωνιακές%20συνθήκες%20για%20τις%20οποίες%20συντάσσεται%20ένα%20κείμενο,%20αφού%20%20μιλούμε%20με%20διαφορετικό%20τρόπο,%20σε%20διαφορετικές%20περιστάσεις,%20για%20διαφορετικά%20θέματα%20Κατά%20τη%20γλωσσική%20επικοινωνία,%20χρησιμοποιούμε%20τη%20γλώσσα%20με%20διαφορετικό%20τρόπο%20(λεξιλόγιο,%20σύνταξη%20κ.λπ.)%20και%20το%20ύφος%20μας%20είναι%20διαφορετικό%20(οικείο,%20απλό,%20επίσημο%20κ.λπ.)%20ανάλογα%20με%20την%20επικοινωνιακή%20περίσταση.
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Όπως παρατηρούμε, στις ενδεικτικές εκφωνήσεις τα στοιχεία της επικοινωνιακής 

περίστασης του κειμένου που παράγουμε είναι: 

 
Θέμα 

Ζητούμενο 
 

κοπός 

Ανάπτυξη τεκμηριωμένης προσωπικής γνώμης,  
συμφωνία ή  διαφωνία με προβλήματα, θέσεις, 
στάσεις, στερεότυπα, προκαταλήψεις κ.ά. που 
θέτει το κείμενο/θέτουν τα κείμενα αναφοράς. 
Επομένως, σκοπός είναι να πείσει 

Κειμενικό είδος Επιχειρηματολογία 

Οι πιθανοί κειμενικοί τύποι  μπορεί να είναι 

 ομιλία ( 7,12 ) 

 επιστολή ( 4, 6 ) 

 άρθρο ( 1,2,5,8,9,11,13 ) 

 δοκίμιο –σπανιότερα ( 3 ) 
 αγώνας επιχειρηματολογίας ( 10 ) 

Πομπός 
 

Ο μαθητής γράφει  
 είτε με την ιδιότητά του  

(2, 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13) 

 είτε με άλλη ιδιότητα (μη κυβερνητικής 

οργάνωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα, του 

δεκαπενταμελούς κ.λπ.) πχ. εκφώνηση 1 

Αποδέκτες 
 

1α.΄Αρθρο σε σχολική 

εφημερίδα ή περιοδικό 

   1β. Διαδικτυακό άρθρο ή 

άρθρο σε εφημερίδα 

πανελλήνιας κυκλοφορίας 

 

2. Διαδικτυακή επιστολή ή 

ανοιχτή επιστολή ή 

επίσημη/τυπική επιστολή 

 

3.Ομιλία  

στην τάξη,  
σε εκδήλωση του σχολείου 

 

 

σε εκδήλωση  της κοινότητας 

στη βουλή των εφήβων- 

 

Οι αποδέκτες ανάλογα με τον κειμενικό τύπο 
μπορεί να είναι: 
 οι συμμαθητές  

 

 ευρύ κοινό 

 

 

 

 σε νεανικό κοινό ή ευρύ κοινό ή συγκεκριμένος 

αποδέκτης (πρόσωπο, θεσμικό όργανο κ.λπ.) 
 
 

 

 οι συμμαθητές του τμήματος καθηγητές, 

 καλεσμένοι και  συμμαθητές ευρύ κοινό  

 

 

 ο πρόεδρος και οι εκπρόσωποι  των σχολείων  
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Σι έχει αλλάξει; 
 

το παρελθόν (2000-2019), ήταν διαφορετική η παραγωγή λόγου τόσο ως προς το 

περιεχόμενο όσο και ως προς τη διατύπωση. Οι μαθητές αποστήθιζαν ορισμένες 

απαντήσεις, οι οποίες ήταν διατυπωμένες σε λόγιο και επίσημο ύφος και 

προσπαθούσαν άλλοτε λιγότερο και άλλοτε περισσότερο επιτυχημένα να τις 

ενσωματώσουν στο γραπτό τους. Επομένως, το λόγιο ύφος, η απρόσωπη έκφραση, η 

τριτοπρόσωπη διατύπωση, η ονοματοποίηση κ.λπ. ήταν τα συνήθη γλωσσικά υλικά 

που επιστράτευαν οι μαθητές κατά τη διαδικασία παραγωγής λόγου-ανεξάρτητα 

από το κειμενικό είδος και την επικοινωνιακή περίσταση τις περισσότερες φορές. 

Αυηά δεν ιζχύουν πια !! 

Βέβαια, και στο παρελθόν, με βάση το Αναλυτικό Πρόγραμμα 

πουδών του 1999-2000 είχαν διανεμηθεί στους εκπαιδευτικούς 

στα βαθμολογικά κέντρα σχετικές οδηγίες για την προσθήκη του 

κριτηρίου της καταλληλότητας του ύφους. υγκεκριμένα, στη 

σελ. 33 αναγράφονται τα εξής: 

Εκτός από τα υπάρχοντα κριτήρια (σαφήνεια, ακρίβεια, λεκτικός 
και εκφραστικός πλούτος, τήρηση των μορφοσυντακτικών 

κανόνων, σωστή χρήση των σημείων στίξης) προστίθεται το κριτήριο της 
Καταλληλότητας του ύφους. Είναι γνωστό ότι ο μαθητής καλείται να γράψει 
διαφορετικού είδους κείμενα (περιγραφή, αφήγηση, άρθρο, δοκίμιο, επιστολή 
κ.λπ.) οπότε είναι ανάγκη να χρησιμοποιήσει το κατάλληλο ύφος και την 
κατάλληλη γλωσσική ποικιλία. (Κατά συνέπεια απαγορεύσεις του παρελθόντος ότι 
«δε γράφουμε σε οικείο ύφος ή σε α΄ πρόσωπο» δεν έχουν θέση στον επικοινωνιακό 
λόγο). Και το κριτήριο αυτό έχει την ίδια βαρύτητα με τα υπόλοιπα κριτήρια 
αξιολόγησης της έκφρασης του μαθητή. 
 

 

Πώς θα διασφαλίσω το κατάλληλο υφολογικό επίπεδο για κάθε 

επικοινωνιακή περίσταση; 
 

Σι δεν πρέπει να κάνεις 

ε καμία περίπτωση δεν πρέπει να μιμείσαι τη γλώσσα και το ύφος των 

έμπειρων και δόκιμων συγγραφέων (δοκιμιογράφοι, αρθρογράφοι, 

επιστήμονες, καθηγητές κ.λπ.) επειδή: 

 Είσαι μαθητής-δεν είσαι επιστήμονας, δοκιμιογράφος, αρθρογράφος κ.λπ. 

 Δεν ταιριάζει αυτή η γλώσσα και το ύφος στα κείμενα που παράγεις ως προς τους 

αποδέκτες (συμμαθητές-κυρίως) 

 Δεν ταιριάζει αυτό το ύφος , όταν σκοπός σου  είναι το κείμενο να είναι 

ελκυστικό –άρα «ενδιαφέρον» για τον δέκτη (άρθρα σε περιοδικό ή ιστολόγιο του 

σχολείου, ομιλίες στη βουλή των εφήβων, σε μαθητική εκδήλωση, στην τάξη) 

 

Ποιος  «συμμαθητής σου» θα διάβαζε ή θα άκουγε με προσοχή και 

ενδιαφέρον ένα ανιαρό κείμενο που θυμίζει σχολικό μάθημα, είτε 

αυτό δημοσιεύεται σε έντυπο ή ηλεκτρονικό τύπο που 

απευθύνεται σε νέους είτε μια ομιλία με ακροατήριο 

συνομηλίκους; Σο ίδιο φυσικά ισχύει και για το ευρύ κοινό μιας εκδήλωσης. 

Κανείς δεν έχει διάθεση να ακούσει μια ανιαρή, πληκτική ομιλία… 
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Γιατί δυσκολεύεσαι να ανταποκριθείς στις επικοινωνιακές 

συνθήκες;  
 

 

1.Αντίθετα από ό,τι συμβαίνει στην περίπτωση της ελεύθερης έκφρασης, κατά την 

οποία ο συγγραφέας επιλέγει το θέμα, το είδος και την έκταση του κειμένου που θα 

συνθέσει ανάλογα με τον επικοινωνιακό του σκοπό, ο μαθητής-συγγραφέας  

(δηλαδή εσύ) κατά τη γραπτή δοκιμασία, τόσο στο σχολείο όσο και στις 

Πανελλήνιες εξετάσεις, αναγκάζεσαι να συντάξεις ένα κείμενο, για το οποίο άλλοι 

έχουν επιλέξει:  

● το κειμενικό είδος (άρθρο, επιστολή, ομιλία, δοκίμιο)  

● τον υποθετικό δέκτη (ευρύ κοινό, υπουργός, συμμαθητές κ.λπ) 

● το θέμα και τον σκοπό  

● την έκταση.  

Επομένως, η επικοινωνιακή περίσταση δεν χαρακτηρίζεται από τα αυθεντικά 

χαρακτηριστικά μιας φυσικής επικοινωνίας. Η απουσία λοιπόν των φυσικών 

συνθηκών επικοινωνίας δυσχεραίνει την προσπάθεια σύνταξης ενός επικοινωνιακά 

αποτελεσματικού κειμένου που να ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές των 

κριτηρίων αξιολόγησης. 
 

2.Βασική προϋπόθεση  για τη γλωσσική διατύπωση των ιδεών, επιχειρημάτων, 

παραδειγμάτων κ.λπ. είναι το προσυγγραφικό στάδιο:  

1η ενέργεια: Διαβάζω και κατανοώ το θέμα,  

2η Ενέργεια: Αναλύω τις έννοιες, σκέφτομαι και εντοπίζω τις απαντήσεις-κάνω το 

διάγραμμα 

 

Σί μπορείς να κάνεις ; 

 

Οι περισσότεροι  μαθητές λένε « ξέρω τι θέλω να πω αλλά δεν ξέρω πώς να το πω». 

την πραγματικότητα, όταν ένας άνθρωπος δεν ξέρει «τι να πει» ,το σίγουρο είναι 

ότι δεν ξέρει «πώς να το πει». Σο αντίθετο θα ήταν παράλογο…  

΄Ολοι ξέρουμε να μιλάμε για θέματα που γνωρίζουμε πολύ καλά. 

 

Επομένως, 
1.Για να επιλέγουμε τα κατάλληλα μορφοσυντακτικά φαινόμενα προκειμένου να 

διατυπώσουμε με σαφήνεια τις ιδέες μας, πρέπει πρώτα να έχουμε αποφασίσει τί 

θέλουμε να πούμε (όχι τι πρέπει να πούμε και τι πρέπει να θυμηθούμε). ΄Ενας 

σοβαρός λόγος  που σε δυσκολεύει στη διατύπωση και στη συνεκτικότητα είναι ότι 

δεν έχεις  διδαχθεί πρώτα να συγκεντρώνεις το υλικό σου και μετά να 

προσχεδιάζεις το κείμενο και να ταξινομείς τις απαντήσεις, ιδέες, επιχειρήματα  σε 

λογική σειρά στο διάγραμμα. ΄Οταν οι ιδέες σου είναι ταξινομημένες στην 

παράγραφο, τότε μπορείς να γράψεις τη θεματική περίοδο. Σο ρήμα της θεματικής 

περιόδου θα αποτελεί την ασφαλή πυξίδα ανάπτυξης των απαντήσεων και των 

επιχειρημάτων σου, αφού στις λεπτομέρειες αναλύουμε και συγκεκριμενοποιούμε 

το περιεχόμενο της θεματικής περιόδου. Δεν μπορεί να υπάρξει διατύπωση χωρίς 

περιεχόμενο!!!! 

2. Να γράψεις ένα κείμενο που να ξεχωρίζει  για την αυθεντικότητα, τη 

φυσικότητα του ύφους, τον αυθορμητισμό της ηλικίας με στόχο να προσελκύσεις το 

ενδιαφέρον του δέκτη. Θα βοηθηθείς να υιοθετήσεις το κατάλληλο για κάθε 

κείμενο γλωσσικό και υφολογικό επίπεδο, αν «μπεις στο πετσί του ρόλου», δηλαδή 

αν προσπαθήσεις να «αυθεντικοποιήσεις» τις τεχνητές συνθήκες επικοινωνίας.  
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 Πώς θα το κάνεις; 

Α. Αν προσέξεις το επικοινωνιακό πλαίσιο, όπως αυτό ορίζεται στην εκφώνηση του   

     Δ. θέματος, δηλαδή, 

 το κειμενικό είδος, 
 την ιδιότητα με την οποία γράφεις, 
 τον αποδέκτη του κειμένου (προσοχή! δεν είναι ο βαθμολογητής…) 
 τον σκοπό για τον οποίο γράφεις… 

 

Β. Αν συντάσσεις τον κατάλληλο πρόλογο για κάθε κειμενικό είδος (δεν ισχύουν οι 

έτοιμες ιδέες , οι επιλογές που συνηθίζονταν στο παρελθόν όταν το όριο των λέξεων 

και τα ζητούμενα ήταν διαφορετικά! ) 

Γ. Αν επιλέγεις τις κατάλληλες γλωσσικές επιλογές και τα κατάλληλα μέσα 

πειθούς  ανάλογα με τον σκοπό για τον οποίο γράφεις: π.χ. να πείσεις, να 

εξηγήσεις, να ευαισθητοποιήσεις, να καταγγείλεις, κ.λπ. 

Δ. Αν αξιοποιήσεις στην πράξη όσα μαθαίνεις 

 για να χαρακτηρίζεις το ύφος σε ορισμένα σημεία του κειμένου σε σχέση με 

συγκεκριμένες λεξικογραμματικές επιλογές του συγγραφέα 

 για να αναγνωρίζεις  και να αιτιολογείς τις γλωσσικές επιλογές του συγγραφέα 

ανάλογα με τις προθέσεις του. 

 

 

Πώς  από τη γλωσσική γνώση  μεταβαίνουμε στη γλωσσική χρήση 

 

Όπως  μαθαίνουμε, το ύφος συνδέεται με τη γλώσσα, δηλαδή τις συγκεκριμένες  

λεξικογραμματικές επιλογές του συγγραφέα για τη συγκεκριμένη επικοινωνιακή 

περίσταση: επομένως, μπορείς  να αξιοποιήσεις κατά την παραγωγή λόγου 

-όσα μαθαίνεις για το οικείο, παραστατικό, ζωντανό ύφος όταν αποδέκτες είναι οι – 

 συμμαθητές σου 

- όσα μαθαίνεις  για το ευγενικό, τυπικό, επίσημο ύφος όταν οι αποδέκτες είναι 

ευρύτερο κοινό . 

-όσα μαθαίνεις για την ποικιλία ύφους  και την εναλλαγή ρηματικών προσώπων 

που κάνει πιο ελκυστικό ένα κείμενο, αφού  ανανεώνει το ενδιαφέρον του δέκτη 

-να διαβάζεις –εκτός από κειμενικά είδη που έχουν λόγιο, τυπικό ύφος-και κείμενα 

που χαρακτηρίζονται από ζωντανό, οικείο και παραστατικό ύφος. Πολλά κείμενα 

βιωματικού χαρακτήρα υπάρχουν στα βιβλία Εμείς και οι ΄Αλλοι   και στο 

διαδίκτυο… 
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 Να θυμάσαι… 

 

ύμφωνα με τους ειδικούς, 

 

 Δεν υπάρχει «σωστή» λέξη, υπάρχει μόνο η «κατάλληλη λέξη». Η λέξη που θα 

προτιμηθεί  έναντι κάποιας άλλης εξαρτάται από τις περιστάσεις που θα 

χρησιμοποιηθεί. Η εκφραστική δύναμη/καταλληλότητα  της λέξης βρίσκεται 

στην εφαρμογή της, δηλαδή στο συγκεκριμένο κειμενικό πλαίσιο.  

 Βασικό κριτήριο επιλογής είναι το κατά πόσον ταιριάζει για την έκφραση μιας 

ιδέας, ενός παραδείγματος, μιας προτροπής, μιας περιγραφής, μιας επεξήγησης 

κ.λπ.) σε σχέση με τον σκοπό μας ( προθετικότητα ) και τις επικοινωνιακές 

συνθήκες 

 

Ας δούμε το ίδιο θέμα (περί ύφους)   με διαφορετικό… ύφος 

κέφτηκα, αντί επιλόγου, να αναδημοσιεύσω (με την άδεια του συγγραφέα) ένα 

κείμενο του εκλεκτού συναδέλφου, Παν. Σσουκαλά. Σο κείμενο που ακολουθεί  

γράφτηκε το 2012  με αφορμή το θέμα παραγωγής λόγου που ήταν η Σέχνη. Θεωρώ 

ότι εκφράζει  όλους τους συναδέλφους που μάχονται να διαμορφώσουν νέους με 

αυτόνομη σκέψη και ξεχωριστή προσωπικότητα. ΄Ολους τους συναδέλφους που 

αντιμάχονται τη μαζική παραγωγή ετερόφωτης  και κατευθυνόμενης σκέψης… 

ΓΛΩΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ 2012: ΠΩ, ΥΡΟΝΙΑ ΣΩΡΑ, ΕΝΙΥΤΕΣΑΙ Η 
ΕΝΔΤΝΑΜΩΗ ΣΗ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΗ ΜΑ ΔΙΑΝΟΙΑ! 

πγγξαθέαο: pantsouka ζηηο 7 Θνπλίνπ 2012 

Εζύ πνπ ηνύηεο ηηο κέξεο ηειεηώλεηο ην Κύθεην, 

πνπ εθαηνληάδεο θνξέο δηάβαζα ην θείκελό ζνπ γηα ηελ ηέρλε, ίδιες ζκέψεις, 

ίδια ζειρά, ίδια λόγια, 

θη αο ήηαλ άιινο ν γξαθηθόο ραξαθηήξαο θάζε θνξά, θη αο ήηαλ άιιε ε δηαδξνκή 

πνπ δηαγξαθόηαλ πίζσ από ηα γξαθόκελα (ζε αθηηλνγξαθώ όζν θη αλ θξύβεζαη) 

Αλ θάπνηε ζνπ δεηήζνπλ λα κηιήζεηο εκ μέροσς ηης γενιάς ζοσ ζε μια ημερίδα 

ηοσ Δήμοσ, 

αλ ζνπ δεηήζνπλ να αναυερθείς στην προσυορά της Τέτνης στοσς νέοσς σήμερα 

και στοσς τρόποσς με τοσς οποίοσς μπορεί το στολείο να σσμβάλλει στην 

οσσιαστική επαυή των νέων με αστήν 

Αλ πνηέ 

θέςνπ ηηο ώξεο πνπ ράξεθεο ηξαγνπδώληαο , ρνξεύνληαο, ζθηηζάξνληαο ή 

θηινηερλώληαο γθξάθηηη, ζθέςνπ ην ζηλεκά πνπ ζε γνήηεπζε, έλα ζηίρν πνπ ζε 

ζεκάδεςε, πνπ ζνύ δώζε θσλή λα πεηο όζα δελ ήμεξεο, ηα βιέκκαηα πνπ 

θέξδηζεο, ην κέζα ζνπ πώο πινύηηζε, πώο ξάγηζε ε ξνπηίλα ζνπ θη αλάβιπζε 

αλάκεζα ε δσή. 

https://blogs.sch.gr/pantsouka/archives/32
https://blogs.sch.gr/pantsouka/archives/32
https://blogs.sch.gr/members/pantsouka/
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θέςνπ ζηηγκέο πνπ ζνπ έδσζαλ θηεξά, έζησ κηα ή δπν, ζηελ ώξα ηεο 

Κνγνηερλίαο, ζε έλα ηακπιό πνπ έγξαςεο δπν ζηίρνπο αγαπεκέλνπο, κηα θνπβέληα 

γηα έλαλ ακθηιεγόκελν ήξσα, 

ηηο αγσλίεο κηαο κηθξήο παξάζηαζεο ζθέςνπ κα θη ύζηεξα ην θσο ηεο 

Ή ζθέςνπ, αλ ζεο, ηόζα «πξνγξάκκαηα» θαη ηόζα «καζήκαηα» ρακέλα, εθδξνκέο 

θη επηζθέςεηο ξππνβόξεο κε άιινζη ηνλ «πνιηηηζκό», ηα «θαιιηηερληθά» πνπ 

ζηξηκώρλνληαλ αλάκεζα ζηα «καζήκαηα»», βαξεηά θη αδηέμνδα, ππνηηκεκέλα, 

ζθέςνπ ην άγνο ηεο Κνγνηερλίαο ηεο Θεσξεηηθήο 

θέςνπ ό,ηη θαη όζα ζεο, απ’ όζα έδεζεο, κηθξά ή κεγάια, ζιηβεξά ή ειπηδνθόξα 

θέςνπ θη νλεηξέςνπ πώο αιιηώο ζα κπνξνύζε λα είλαη 

Ύζηεξα ζηάζνπ κπξνο ζην θνηλό ζνπ, 

Θπκήζνπ πνηνο είζαη, ε ληόηε δελ ππνηάζζεηαη ζε ππαγνξεπκέλεο ζθέςεηο 

γισζζηθά «αλεπίιεπηεο», 

Θπκήζνπ ζε πνηνπο απεπζύλεζαη, κελ ηνπο πιεγώζεηο, ζε θνηηνύλ θαη πεξηκέλνπλ 

λα ηνπο δηαςεύζεηο, ειπίδνπλ πσο δελ είζαη ην θεξέθσλό ηνπο 

Πξνπάλησλ κελ θαηαδερηείο λα πεηο πσο κε ηελ Σέρλε δηεπξύλνληαη νη πλεπκαηηθνί 

ζνπ νξίδνληεο , πώο νμύλεηαη ε θξηηηθή ζνπ ηθαλόηεηα, πώο εληζρύεηαη ε 

ελδπλάκσζε ηεο πλεπκαηηθήο ζνπ δηαλνίαο, 

ή πσο πξνάγεηαη ε εηξήλε θαη ε δεκνθξαηία, πσο αληηκεησπίδνληαη ελ γέλεη ηα 

θαηλόκελα ηεο θνηλσληθήο παζνγέλεηαο 

Όρη, κελ θαηαδερηείο λ’ αλαθαιέζεηο έηνηκα ζρήκαηα θ έηνηκεο θξάζεηο, όζν θη αλ 

ηηο πιήξσζεο 

Λε ζάξξνο ζηάζνπ κπξνο ζην θνηλό ζνπ νξζόο θαη κίιεζε κε ηε θσλή ηεο θαξδηάο 

ζνπ 

Ζήηα ηνπο, αλ ζεο, λα κελ γξάθνπλ ηελ ηέρλε κε θεθαιαίν Σ, λ’ αθήζνπλ θαηά 

κέξνο ηηο κεγαινζηνκίεο θαη λα ζε αθνπγθξαζηνύλ μεπεδεύνληαο από ην άζπξν 

άινγό ηνπο, 

πηάζνπ, αλ ζεο, από ηηο ιεπηνκέξεηεο πνπ ιίγνη πξόζεμαλ, αο πνύκε, 

πώο είλαη γηα ζέλα έλα ζρνιείν πνπ δηδάζθεη ηελ ΟΤΘΑΣΘΙΗ επαθή κε ηελ ηέρλε, 

πώο κπνξεί λα αθήζεη απηό ίρλε δσήο κέζα ζνπ εο αεί, πώο κπνξεί δειαδή λα 

ζπκβάιιεη ζηε δσή ζνπ 

πεο, αλ ζέιεηο, ηη κπνξεί λα ζνπ πξνζθέξεη ε ηέρλε ΗΛΕΡΑ, πόζν ζεκαληηθή είλαη 

γηα ηε δσή ζνπ ηε κίδεξε θη επίθνβε, αιιά θαη ηη ζη’ αιήζεηα ζνπ πξνζθέξεη πεο, 

όπσο ην ληώζεηο, ηπρεξόο ή αλάπεξνο, 

βνύηεμε ηε γιώζζα βαζηά κεο ζηελ θαξδηά ζνπ, γηα ηελ ηέρλε κηιάο πνπ λα πάξεη 

ε επρή 

Αλ θάπνηε ζε θαιέζνπλ λα εθπξνζσπήζεηο ηνλ θόζκν ζνπ, κίια θόληξα ζε απηά 

πνπ ζέιεζαλ λα ζνύ κάζνπλ, ηζάκπα ν θόπνο ηνπο, 

ήμεξεο πξάγκαηα πνιύ πην νπζηαζηηθά γηα ην ζέκα από απηνύο, 

κίια απζεληηθά, 

πνύ μέξεηο , 

κπνξεί από θάησ λα βξίζθεηαη θάπνηνο θηιόινγνο, 

κπνξεί λα ζε αθνύζεη, κπνξεί λα κεηαληώζεη 

θη ίζσο κηα κέξα λ’ αιιάμεη ξόηα 

κπνξεί… 
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ΕΡΨΣΗΕΙ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΕ 

Να απαντήσετε στις ερωτήσεις που ακολουθούν παραθέτοντας σχετικά 

αποσπάσματα από το κείμενο 

1. Ποιο είναι το θέμα του κειμένου; 

2. Ποιος είναι ο σκοπός του συγγραφέα  και ποια η ιδιότητά του; 

3. ε ποιον απευθύνεται ο συγγραφέας; 

4. Ποιο είναι το περιεχόμενο του αποσπάσματος, τι ρόλο παίζουν τα αποσιωπητικά;  

«Αν κάποτε σε καλέσουν να εκπροσωπήσεις τον κόσμο σου, μίλα κόντρα σε αυτά 

που θέλησαν να σού μάθουν, τσάμπα ο κόπος τους, 

ήξερες πράγματα πολύ πιο ουσιαστικά για το θέμα από αυτούς, 

μίλα αυθεντικά, 

πού ξέρεις , 

μπορεί από κάτω να βρίσκεται κάποιος φιλόλογος, 

μπορεί να σε ακούσει, μπορεί να μετανιώσει 

κι ίσως μια μέρα ν’ αλλάξει ρότα 

μπορεί…» 

5. Ποια είναι η σχέση του τίτλου με το περιεχόμενο του κειμένου  

6. Σο κείμενο έχει γραφτεί το 2012. Νομίζετε ότι είναι  ακόμη επίκαιρο;  

7. Αφού διαβάσετε   
Σα επικοινωνιακά χαρακτηριστικά των κειμένων που παράγουμε 

και παραδείγματα γραπτών 

 μαθητικού γραπτού 

 https://mariakappou.gr/wp-content/uploads/2020/02/6- 

 https://mariakappou.gr/wp-content/uploads/2020/02/3.-

%CE%99%CE%95%CE%A0 

σκεφθείτε και απαντήστε: Σι είναι πιο απλό; Να αγωνίζεστε να γράφετε 

(ανεπιτυχώς) σαν τον Παπανούτσο ή να γράφετε φυσικά και αυθόρμητα; 

  

https://mariakappou.gr/wp-content/uploads/2019/12/1.-%CE%95%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AC-%CF%87%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CF%80%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CF%82.pdf
https://mariakappou.gr/wp-content/uploads/2020/02/%CE%97-%CE%B8%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%AF%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%BE%CE%B7-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%B3%CE%BC%CE%B1.pdf
https://mariakappou.gr/wp-content/uploads/2020/02/6-%CE%99%CE%95%CE%A0-%CE%9A%CF%81%CE%B9%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BF-2-%CE%A0%CE%9F%CE%9B%CE%95%CE%9C%CE%9F%CE%A3.pdf
https://mariakappou.gr/wp-content/uploads/2020/02/3.-%CE%99%CE%95%CE%A0
https://mariakappou.gr/wp-content/uploads/2020/02/3.-%CE%99%CE%95%CE%A0
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προαγωγικές εξετάσεις για το έτος σχολικό έτος 2020 – 2021,ΥΕΚ, 28 επτεμβρίου 
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αξιολόγηση και τη βελτίωσή της: Αθήνα, Κέδρος 
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Επιχειρηματολογία, Επεξήγηση, Θεωρία και Εφαρμογές, Ελληνικά 
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ΓΛΨΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΣΕΦΝΙΑ στην Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια 

Εκπαίδευση, υλλογικό έργο,  Μεταίχμιο, 2005 

ΕΠΙΠΕΔΑ ΛΟΓΟΤ,  blogs.sch.gr 
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https://mariakappou.gr/%cf%84%cf%81%cf%8c%cf%80%ce%bf%cf%82-%ce%b5%ce%be%ce%ad%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7%cf%82-%ce%b5%ce%bd%ce%b4%ce%b5%ce%b9%ce%ba%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%ba%cf%81%ce%b9%cf%84%ce%ae%cf%81%ce%b9%ce%b1/
https://mariakappou.gr/%cf%84%cf%81%cf%8c%cf%80%ce%bf%cf%82-%ce%b5%ce%be%ce%ad%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7%cf%82-%ce%b5%ce%bd%ce%b4%ce%b5%ce%b9%ce%ba%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%ba%cf%81%ce%b9%cf%84%ce%ae%cf%81%ce%b9%ce%b1/
https://mariakappou.gr/wp-content/uploads/2020/07/10-1-2020-%CE%A3%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%BB%CE%B7%CE%BE%CF%81%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%BF%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CE%AF%CE%B5%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B1-%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1-%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%B1-%CE%9D%CE%AD%CE%B1-%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC.pdf
https://blogs.sch.gr/poultour/files/2020/04/%CE%95%CF%80%CE%AF%CF%80%CE%B5%CE%B4%CE%B1-%CE%9B%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CF%85-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%8E%CF%86%CE%BF%CF%82-%CE%9A%CE%B5%CE%B9%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%85.pdf
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/glossology/show.html?id=334
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/glossology/show.html?id=334

