Να γνωρίζετε τη δομή /
δομικά στοιχεία της
παραγράφου.

Α’ Ενικό

Να δικαιολογείτε την επιλογή
των ρηματικών προσώπων.

•
•
•
•
•

Αφήγηση-προσωπικής μαρτυρίας
Αμεσότητα, ζωντάνια, ενδιαφέρον στο λόγο
Υποκειμενικότητα
Τόνος = εξομολογητικός
Συγκινησιακή φόρτιση του δέκτη

Α’ Πληθυντικό
• Ο πομπός εντάσσει τον εαυτό του σε ένα ευρύτερο
σύνολο/συνυπευθυνότητα
• Ο πομπός γράφει εκπροσωπώντας κάποια ομάδα
• Ο λόγος του αποκτά καθολικότητα και ίσως εγκυρότητα
• Ευαισθητοποίηση του δέκτη
Β’ Ενικό και Πληθυντικό
•
•
•
•

Ο πομπός απευθύνεται άμεσα στους δέκτες του
Προσδίδει διαλογικό χαρακτήρα στο λόγο
Τόνος συνομιλητικός, επικοινωνιακός
Θεατρικότητα, παραστατικότητα ενδεχομένως και
δραματικότητα.

Γ’ Ενικό και Πληθυντικό
• Ο πομπός αποστασιοποιείται.
• Προσέγγιση του θέματος ρεαλιστικά/Αντικειμενικότητα
• Στόχος: συμπεράσματα με ευρύτερη ισχύ και αποδοχή

Αιτιολόγηση
• εξαιτίας, επειδή, γιατί, διότι, ένας ακόμα λόγος, αυτό (οφείλεται,
εξηγείται, ερμηνεύεται, αιτιολογείται), εφόσον, (η αιτία, ο λόγος,
η εξήγηση) είναι, γι’ αυτό το λόγο…

Ποια νοηματική σχέση
δηλώνουν οι διαρθρωτικές
λέξεις/φράσεις.

Αποτέλεσμα
• έτσι, ώστε, ως επακόλουθο, κατά συνέπεια, αποτέλεσμα/
απόρροια/απότοκο όλων αυτών, έτσι που…
Αντίθεση εναντίωση
• μα, όμως, κι όμως, πάρα μόνο, ωστόσο, εντούτοις, μολαταύτα,
αντίθετα, σε αντίθεση, απεναντίας, διαφορετικά, ειδάλλως,
ειδεμή, αλλιώς, αλλιώτικα, από την άλλη πλευρά πάλι, ενώ,
μολονότι, αντίστροφα, ενάντια, στον αντίποδα, παρόλα αυτά, δε
συμβαίνει όμως το ίδιο, όχι μόνο δεν … μα ούτε, όχι μόνο … παρά,
όχι μόνο να μην … αλλά ούτε και να…
Χρονική σχέση
• αρχικά, προηγουμένως, στη συνέχεια, πρώτα, ύστερα, πριν,
έπειτα, τέλος, όταν, καθώς, οπότε, μόλις, αργότερα, εντωμεταξύ,
την ίδια στιγμή…
Προϋπόθεση
• αν, εκτός αν, σε περίπτωση που, με την προϋπόθεση…

Επεξήγηση
• δηλαδή, αυτό σημαίνει, ειδικότερα, με άλλα λόγια, συγκεκριμένα,
αναλυτικότερα, για να γίνω πιο σαφής
Έμφαση
• το σημαντικότερο απ΄ όλα, το κυριότερο, είναι αξιοσημείωτο ότι,
αξίζει να σημειωθεί πως, εκείνο που προέχει, θα έπρεπε να
τονιστεί ότι, αξιοπρόσεκτο είναι πως, ιδιαίτερα σημαντικό είναι,
πρέπει ακόμα να σημειωθεί, θα ήθελα να τονίσω το εξής…
Παράδειγμα διευκρίνιση
• λόγου χάρη, για παράδειγμα…
Γενίκευση
• γενικά, τις περισσότερες φορές, ευρύτερα
Διαίρεση
• Αφενός... αφετέρου
Διαζευκτική:
• ή – ή , είτε – είτε, ούτε – ούτε, μήτε - μήτε

Προσθήκη
• επίσης, εξάλλου, παράλληλα, ακόμη, επιπλέον, επιπροσθέτως,
εκτός από αυτό,... δεν πρέπει να λησμονούμε ακόμη ότι... όχι
μόνο.... αλλά και...
Τοπική σχέση
• εδώ, εκεί, μέσα, έξω, κοντά, μακριά, επάνω, κάτω…
Αναλογία ομοιότητα
• όπως έτσι, σαν, ομοίως, ανάλογη περίπτωση, κάτι ανάλογο
συμβαίνει και με…
Συμπέρασμα
• συνεπώς, για να συνοψίσουμε, συγκεφαλαιώνοντας, επομένως,
επιλογικά, συμπερασματικά θα λέγαμε ότι, λοιπόν, τελικά,
συνάγεται το συμπέρασμα, ανακεφαλαιώνοντας…
Απαρίθμηση επιχειρημάτων
• Πρώτο, δεύτερο, κατ’αρχάς, τελικά, το επόμενο επιχείρημα που
θα μας απασχολήσει…

ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΚΗ

Να βρείτε τους τρόπους και τα
μέσα πειθούς που χρησιμοποιεί
ο συγγραφέας στην παράγραφο.
Να αναφέρετε/δώσετε ένα
παράδειγμα για κάθε περίπτωση.

• ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ
• ΤΕΚΜΗΡΙΑ:
• ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
• ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
• ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ
• ΕΜΠΕΙΡΙΚΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ
• ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
• ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
• ΑΥΘΕΝΤΙΕΣ/ΓΝΩΜΙΚΑ

ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΣΤΟ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ
•
•
•
•
•

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΦΗΓΗΣΗ
ΡΗΤΟΡΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
ΕΙΡΩΝΕΙΑ-ΣΑΡΚΑΣΜΟΣ
ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΥΘΕΝΤΙΑ
• ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ-ΓΝΩΜΙΚΑ, ΡΗΤΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΣΟΦΩΝ
• ΕΔΑΦΙΑ ΑΠΌ ΓΡΑΠΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ
• ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΛΟΓΟΥΣ ή ΔΗΛΩΣΕΙΣ-ΓΝΩΜΕΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ

ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΣΤΟ ΗΘΟΣ ΤΟΥ ΠΟΜΠΟΥ
• ΕΠΑΙΝΟΙ-ΕΓΚΩΜΙΑ
• ΘΕΤΙΚΕΣ ΚΡΙΤΙΚΕΣ, ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ
ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ
ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΤΟ ΗΘΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥ
• ΛΙΒΕΛΟΙ-ΚΑΤΗΓΟΡΗΤΗΡΙΑ
• ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΚΡΙΤΙΚΕΣ
• ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ ΚΑΤΩΤΕΡΗΣ ΗΘΙΚΗΣ
ΤΑΞΗΣ

ΣΥΓΚΡΙΣΗ/ ΑΝΤΙΘΕΣΗ
• μα, αλλά, παρά, όμως, ωστόσο, μόνο, εντούτοις, μάλιστα, μολαταύτα,
αντίθετα, έπειτα, εξάλλου, στον αντίποδα, σε αντιδιαστολή, από τη μια
πλευρά, από την άλλη…

Να βρείτε τον τρόπο/έναν
από τους τρόπους ανάπτυξης
της παραγράφου.

ΟΡΙΣΜΟΣ
• ονομάζεται, λέγεται, καλείται, ορίζεται…
ΟΡΙΣΤΕΑ ΕΝΝΟΙΑ-ΓΕΝΟΣ-ΕΙΔΟΠΟΙΟΣ ΔΙΑΦΟΡΑ
ΔΙΑΙΡΕΣΗ
• Μορφές, είδη…
ΔΙΑΙΡΕΤΕΑ ΕΝΝΟΙΑ-ΔΙΑΙΡΕΤΙΚΗ ΒΑΣΗ-ΜΕΛΗ ΔΙΑΙΡΕΣΗΣ
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
• Για παράδειγμα, παραδείγματος χάρη, λογου χάρη, όπως ακριβώς…
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
• γιατί, διότι, επειδή, αφού, για αυτό το λόγο…
ΑΙΤΙΟ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
• τα αποτελέσματα, επιδράσεις, οδηγεί, συμβάλλει, προσφέρει, πλήττει…
ΑΝΑΛΟΓΙΑ
• σαν, όμοια, ομοίως, ανάλογα, αναλόγως, παρόμοια, έτσι ακριβώς, όπως..

Να διακρίνετε
τη συλλογιστική πορεία
της παραγράφου.

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ
•

ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ

•

ΓΕΝΙΚΟ

ΕΙΔΙΚΟ

ΕΙΔΙΚΟ

ΓΕΝΙΚΟ

ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ

•

ΕΙΔΙΚΟ

ΕΙΔΙΚΟ

Να χαρακτηρίζετε το
συλλογισμό με βάση το είδος
των προτάσεων που υπάρχουν
στις προκείμενες.

ΥΠΟΘΕΤΙΚΟΙ

ΔΙΑΖΕΥΚΤΙΚΟΙ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΚΟΙ

ΣΗΜΕΙΟ ΣΤΙΞΗΣ

Παύλα -

Διπλή παύλα - -

Να αιτιολογείτε τη χρήση
συγκεκριμένων σημείων στίξης
του κειμένου.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ





την εναλλαγή ομιλητών
απότομη διακοπή λόγου
το διάστημα μεταξύ δυο ορίων (σήμερα-αύριο)
διατύπωση συμπεράσματος στο τέλος μιας περιόδου



έμφαση σε σχόλιο, σε σημαντικές πληροφορίες, επεξηγηματικά
στοιχεία
οριοθέτηση παρενθετικών σχολίων


•


δευτερεύουσες πληροφορίες (παραπομπές, πηγές παραθεμάτων,
επεξήγηση, παραδείγματα, αρκτικόλεξο…)
παρενθετικό σχόλιο

Θαυμαστικό !







έντονα συναισθήματα (χαρά, θαυμασμό, οργή)
(!)ειρωνεία
απορία
έμφαση
απαίτηση, προσταγή

Αποσιωπητικά …







υπονοούμενο
συγκίνηση
αποτροπιασμό
δισταγμό
απειλή







προβληματισμό
προτροπή, αίτημα σε ήπιο τόνο
(;) ειρωνεία, αμφισβήτηση για την εγκυρότητα μιας θέσης
αβεβαιότητα σχετικά με μια χρονολογία…
διατύπωση ρητορικής ερώτησης/έμμεση διατύπωση ισχυρισμού









ευθύς λόγος/αυτούσια μεταφορά των λόγων κάποιου
μεταφορική χρήση λέξης
Έμφαση
αμφισβήτηση
ειρωνεία
ορολογία: επιστημονική, ξένος όρος, καθαρεύουσα/αρχαία ελληνική
τίτλοι βιβλίων, ταινιών, επωνυμίες εταιρειών

Παρενθέσεις ( )

Ερωτηματικό ;

Εισαγωγικά («»)

οι προκείμενες
ανταποκρίνονται
στην
πραγματικότητα

Να αξιολογείτε τα συλλογιστικά
σχήματα ως προς την
εγκυρότητα, την αλήθεια και την
ορθότητά τους

ΕΓΚΥΡΟ

ΑΛΗΘΕΣ

ομαλά οι
προκείμενες
οδηγούν στο
συμπέρασμα

ΟΡΘΟ

Να αναγνωρίσετε το είδος της
σύνταξης και να το μετατρέψετε
στο αντίθετό του. Να γνωρίζετε
και τη λειτουργία των δύο
συντάξεων.

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
• Ύφος= προσωπικό, άμεσο, ζωντανό
• Δίνεται έμφαση στο υποκείμενο

ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
• Δίνεται έμφαση στο αποτέλεσμα της
ενέργειας.
• Ύφος= επίσημο, τυπικό, απρόσωπο,
ουδέτερο

ΠΑΡΑΤΑΚΤΙΚΗ

Να διακρίνετε την παρατακτική
και την υποτακτική σύνδεση και
να γνωρίζετε τη λειτουργία του
ασύνδετου σχήματος.

• Σύνδεση με παρατακτικούς συνδέσμους: και… μήτε…ούτε…
είτε… ή… αλλά… όμως...
• Απόδοση νοημάτων & σκέψεων με πιο απλό τρόπο…

ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ
• Σύνδεση με υποτακτικούς συνδέσμους: να, ότι, μήπως, όταν, εάν,
που…

ΑΣΥΝΔΕΤΟ ΣΧΗΜΑ
• Ζωντάνια παραστατικότητα, γρήγορος ρυθμός

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΕΣ

Να διακρίνετε τα είδη των
αναφορικών προτάσεων.

• Εισάγονται με αναφορικές αντωνυμίες: ο οποίος ,–α,ο, που
• Αποτελούν απαραίτητο συμπλήρωμα του όρου που
προσδιορίζουν
• Λειτουργούν ως επιθετικός προσδιορισμός
• Δε χωρίζονται με κόμμα

ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΕΣ - ΠΑΡΑΘΕΤΙΚΕΣ
• Δεν αποτελούν απαραίτητο συμπλήρωμα του όρου που
προσδιορίζουν
• Λειτουργούν ως παράθεση
• Χωρίζονται με κόμμα

ΒΕΒΙΑΣΜΕΝΗ
ΑΤΕΛΗΣ ΕΠΑΓΩΓΗ

ΓΕΝΙΚΕΥΣΗ
ΑΣΦΑΛΗΣ

Να αξιολογείτε τα επιχειρήματα που
αναπτύσσονται με την επαγωγική
μέθοδο.

ΕΠΑΓΩΓΗ

ΤΕΛΕΙΑ ΕΠΑΓΩΓΗ

ΑΙΤΙΩΔΗΣ
ΣΧΕΣΗ

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΙΤΙΑ
ΑΤΕΛΗΣ ΕΠΑΓΩΓΗ

ΑΙΤΙΟ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΟ
ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΣ
ΤΕΛΕΙΑ ΕΠΑΓΩΓΗ

ΕΠΙΤΡΕΠΤΗ
ΤΕΛΕΙΑ ΕΠΑΓΩΓΗ

ΑΝΑΛΟΓΙΑ
ΚΥΡΙΟΛΕΚΤΙΚΗ Ή
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ

ΜΗ ΕΠΙΤΡΕΠΤΗ
ΑΤΕΛΗΣ ΕΠΑΓΩΓΗ

Να αναγνωρίζετε τα είδη του
δοκιμίου και να διακρίνετε το
δοκίμιο από το άρθρο, την
επιφυλλίδα και το
χρονογράφημα.

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ
ΔΟΚΙΜΙΟ

ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΟ
ΔΟΚΙΜΙΟ

Αντικειμενική προσέγγιση
θέματος

Υποκειμενική προσέγγιση
θέματος

Λογικά μέσα πειθούς

Συχνό μέσο πειθούς η
επίκληση στο συναίσθημα

Αναφορική λειτουργία
γλώσσας

Ποιητική λειτουργία
γλώσσας

Συγκεκριμένη δομή

Συνειρμική οργάνωση
κειμένου

Στόχος ο προβληματισμός/
πληροφόρηση

Στόχος η
ψυχαγωγία

Ύφος επίσημο, αυστηρό,
σοβαρό

Ύφος άμεσο, οικείο, χαλαρό

Γειτνιάζει με επιστημονικό
κείμενο

Γειτνιάζει με λογοτεχνικό
κείμενο

ΘΕΜΑ
ΓΛΩΣΣΑ

Να διακρίνετε το δοκίμιο
από το άρθρο και την
επιφυλλίδα .

ΠΟΜΠΟΣ

ΧΡΟΝΟΣ

Κριτήριο

Δοκίμιο

Άρθρο

Επιφυλλίδα

Διαχρονικότητα
Αναλύει θέματα
διαχρονικά

Επικαιρότητα
Αναφέρεται σε
γεγονότα
της επικαιρότητας

Διαχρονικότητα
Η επικαιρότητα
-αν υπάρχει- είναι
απλώς η αφορμή
Παρατηρήσεις
διαχρονικού
χαρακτήρα

Δοκιμιογράφος
Άνθρωπος από το
χώρο των γραμμάτων

Αρθρογράφος
Δημοσιογράφος

Επιφυλλιδογράφος
Ειδικός πάνω στο
θέμα

Ευρεία θεματική
ζητήματα φιλοσοφίας,
ηθικής, ιστορίας,
πολιτικής, γενικού
ενδιαφέροντος
από το χώρο των θετικών
επιστημών

Επίκαιρο θέμα κοινού
ενδιαφέροντος,
οικονομικό,
κοινωνικό,
πολιτικό…

Ποικίλα θέματα
φιλολογικά,
επιστημονικά,
κοινωνικά,
καλλιτεχνικά,
πολιτικά κ.λπ.

Αναφορική / ποιητική
Ανάλογα με το είδος του
άλλοτε κυριαρχεί η
αναφορική
λειτουργία της
γλώσσας (αποδεικτικό)
και άλλοτε η ποιητική
(στοχαστικό).

Αναφορική
Απέχει από τη
λογοτεχνία
και κυριαρχεί η
αναφορική
λειτουργία της
γλώσσας.

Αναφορική / ποιητική
Προσεγγίζει άλλοτε
τη γλώσσα του δοκιμίου
και
άλλοτε του άρθρου.

Να εντοπίζετε τα
χαρακτηριστικά του
επιστημονικού λόγου σε ένα
κείμενο.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Λογικό επιχείρημα (αποδεικτικός,
ερμηνευτικός και περιγραφικός λόγος)
Ουδέτερο και επίσημο ύφος.
Αναφορική χρήση της γλώσσας
Η χρήση ειδικού λεξιλογίου

Τριτοπρόσωπη σύνταξη

Να γνωρίζετε τις μορφές του
διαφημιστικού μηνύματος.

αναπτύσσεται
με μονόλογο /
διάλογο

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ

χρησιμοποιεί
αφήγηση

στηρίζεται σε
τεχνάσματα /
ευρήματα

προσφέρει
επιχειρήματα

επεξηγεί την
εικόνα

συνειρμός ιδεών
Να γνωρίζετε τις
τεχνικές/μορφές της
διαφημιστικής πειθούς.

επίκληση στην
αυθεντία

ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ
ΠΕΙΘΟΥΣ

επίκληση στο
συναίσθημα
λανθάνων
αξιολογικός
χαρακτηρισμός
περιγραφή των
ιδιοτήτων του
προϊόντος

επίκληση στη
λογική

•

Να απαντάτε σε λεξιλογικές ασκήσεις: ετυμολογίες,
συνώνυμα, αντώνυμα, παράγωγα, ομόρριζα, παραθετικά.

•

Να αποδίδετε λέξεις/φράσεις με ύφος διαφορετικό από αυτό
που σας δίνεται (επίσημο/ ανεπίσημο).

•

Να βρίσκετε μέσα στο κείμενο παραδείγματα μεταφορικής /
συνυποδηλωτικής χρήσης της γλώσσας και
εικονοπλαστικού λόγου.

e-mail: info@nea-simboli.gr 2104100055-56
www.nea-simboli.gr
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