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Α. ΤΑ ΜΕΡΗ ΜΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΟΥ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ) 

 

Η εξωτερική δομή γνωρίζουμε ότι στηρίζεται στο γνωστό τρίπτυχο: πρόλογος - 

κύριο θέμα – επίλογος. Για οτιδήποτε, όμως, μιλάμε πρέπει να είμαστε 

επιφυλακτικοί και καθόλου απόλυτοι. 

i. Πρόλογος:  

Βασικά χαρακτηριστικά 

1) Συντομία και περιεκτικότητα  

2) Εκφραστικότητα (να κινεί το ενδιαφέρον του αναγνώστη) 

3) Προθετικότητα (δήλωση θέματος και κατευθυντήρια ιδέα)  

4) Μεταβατικότητα (χρήση κατευθυντήριας ιδέας προς το τέλος του 

προλόγου για να διευκολύνεται η μετάβαση στο κυρίως θέμα) 

 

Σημείωση: Στον πρόλογο δεν αναπτύσσουμε επιχειρήματα γιατί δεν έχουμε 

μπει ακόμα στο αποδεικτικό μέρος (κυρίως θέμα) 

 

Στάδια σύνθεσης προλόγου 

 

- Εντοπίζουμε τα ερωτήματα που περιέχονται στο θεματικό τίτλο. 

- Εστιάζουμε στο 1ο ζητούμενο για να κατανοήσουμε την κατεύθυνση που 

πρέπει να δώσουμε στον πρόλογο, καθώς καλό θα ήταν να υπάρχει 

μεταβατική περίοδος στον πρόλογο που να τον συνδέει με το 1ο 

ζητούμενο του κύριου μέρους. Αυτή η μεταβατική περίοδος θα αποτελεί 

και την τελευταία περίοδο του προλόγου. 

- Επομένως, στον πρόλογο δεν απαντάμε σε ερωτήματα. 

 

Δείγματα προλόγου   

 

α) Όταν απαιτείται να αναφερθούμε σε γεγονός της επικαιρότητας: 

 «Διαπιστώθηκε σε τελευταία έρευνα ότι…» 

 «Δημοσιεύτηκε την τελευταία εβδομάδα στον τύπο η είδηση ότι….» 

 «Διενεργείται αυτές τις μέρες μια συνάντηση με θέμα…» 

 «Τον τελευταίο καιρό έχει αναπτυχθεί δημόσιος διάλογος με θέμα…» 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ 
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 «Η ανθρωπότητα/ η χώρα/ ο δήμος/ το σχολείο μας καλείται να 

αντιπαρέλθει τον κίνδυνο….» 

 

β) Όταν μας υπαγορεύεται από το επικοινωνιακό πλαίσιο να αναφερθούμε στην 

ιδιότητά μας: 

 « Ως πολίτης/ νέος που ανησυχεί για το γεγονός ότι…» 

 «Ως εκπρόσωπος σχολικής τάξης/ συμβουλίου σχολείου…» 

 

γ) Όταν υποτίθεται πως αποσκοπούμε στην κινητοποίηση του δέκτη καλό θα 

ήταν να αναφέρουμε χαρακτηριστικές του ιδιότητες όπως: 

 Ήθος/ ανθρωπιστικές αρετές 

 Πνευματική καλλιέργεια 

 Κατοχή υψηλού αξιώματος που του επιτρέπει να λαμβάνει καθοριστικές 

αποφάσεις 

 Κατοχή κοινωνικού κύρους που του παρέχει τη δυνατότητα να ασκεί έντονη 

επιρροή στο κοινωνικό σώμα 

 

δ) Όταν ο εκθεσιότιτλος μας ζητά να επικοινωνήσουμε με κάποιον υποθετικό 

δέκτη, χρήσιμο είναι να δηλώσουμε στον πρόλογο, το λόγο αυτής της 

επικοινωνίας.  

 «Θα επιθυμούσαμε να διατυπώσουμε τις διαμαρτυρίες μας για…» 

 Είναι αναγκαίο να εκφράσουμε τις ενστάσεις μας για…» 

 Θεωρούμε σωστό/χρήσιμο/ωφέλιμο να καταθέσουμε τις απόψεις μας 

σχετικά με…» 

 Θεωρούμε επιτακτική τη δραστηριοποίησή σας με σκοπό…» 

 «Κρίνουμε αναγκαίο/ επιβεβλημένο να ενισχύσουμε τις προσπάθειές σας 

για…» 

 

ii. Κύριο θέμα: 

Βασικά χαρακτηριστικά 

1) Πληρότητα: Επαρκής ανάπτυξη 

2) Ενότητα: Να συνδέεται άμεσα με την κεντρική ιδέα 

3) Αλληλουχία: Όλα τα μέρη του να συνδέονται στενά μεταξύ τους και 

να οδηγούν στο ίδιο συμπέρασμα.  

 

iii. Επίλογος: 

Βασικά χαρακτηριστικά 

1) Συντομία 

2) Σε πλήρη αντιστοιχία με το θέμα 

3) Επιβεβαίωση των θέσεών μας 

 

Στον επίλογο μπορεί να αναφερθεί: 

1) Ένα συμπέρασμα 

2) Ανακεφαλαίωση βασικών απόψεων  

3) Μία άποψη κοινά αποδεκτή που δε χρησιμοποιήθηκε στην ανάπτυξη 

του θέματος 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 

 

- Αναπόφευκτα το πρόβλημα …οφείλει την ύπαρξη και τις διαστάσεις του 

στο γεγονός ότι…. 

- Αναμφίβολα ο …λόγος/ το… αίτιο… 

- Ένα άλλο αίτιο εντοπίζεται στο χώρο… 

- Ένα από τα πιο γνωστά αίτια/συμπτώματα/συνέπειες… 

- Αξίζει ακόμα να σημειωθεί ο λόγος για τον οποίο… 

- Αν θελήσει κανείς να εμβαθύνει περισσότερο στα αίτια πρόκλησης του 

προβλήματος….. 

- Παράλληλα, πρέπει να τονιστεί… 

- Επίσης, επισημαίνεται…. 

- Δεν πρέπει να παραλειφθεί… 

- Στο ίδιο πλαίσιο… 

- Τέλος, πρέπει/αξίζει να καταγραφεί… 

- Συμπερασματικά, καταλήγει κανείς στο…. 

- Τελικά, αυτό που αντιλαμβάνεται κανείς είναι η ανάγκη να/για…. 

 

 

ΒΗΜΑΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

1. Εντοπίζουμε στον εκθεσιότιτλο το δεδομένο και το/τα ζητούμενο/-α. 

2. Σκεφτόμαστε τι θα αναφέρουμε στον πρόλογο και το σημειώνουμε. 

3. Εστιάζουμε στο ζητούμενο και διακρίνουμε τον αριθμό των ερωτημάτων 

που καλούμαστε να απαντήσουμε. 

4. Καταγράφουμε επιγραμματικά τα επιχειρήματα που μπορούμε να 

σκεφτούμε για την ανάπτυξη κάθε ζητούμενου. 

5. Αποφασίζουμε σε πόσες παραγράφους θα αναπτύξουμε τα επιχειρήματά 

μας. 

6. Αν αποφασίσουμε να καταγράψουμε σε μια παράγραφο περισσότερα 

από ένα επιχειρήματα , πρέπει να σκεφτούμε με ποιο κριτήριο θα τα 

ομαδοποιήσουμε. 

7. Σκεφτόμαστε και καταγράφουμε επιγραμματικά τι θα αναφέρουμε στον 

επίλογο. 

 

Β. ΤΑ ΜΕΡΗ ΜΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΟΥ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ) 

 

Η εσωτερική δομή των παραπάνω μερών και γενικότερα της παραγωγής λόγου 

στηρίζεται σε τρία στοιχεία: μορφή, περιεχόμενο, δομή.  

 

i. Μορφή: η εξωτερική εμφάνιση του γραπτού  

Απαραίτητα στοιχεία 

1) Καθαρά και ευανάγνωστα γράμματα. 

2) Καλή εμφάνιση γραπτού, χωρίς μουτζούρες. 

3) Ορθογραφία. 

4) Στίξη (κυρίως κόμματα). 

5) Αποφυγή εύηχων, αλλά άχρηστων λέξεων. 

6) Αποφυγή λέξεων που μας είναι άγνωστες. Δεν εντυπωσιάζουμε έτσι. 
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7) Αποφυγή επαναλήψεων. 

8) Λεξιλόγιο πλούσιο, προσεγμένο, εύστοχο. 

9) Αποφυγή συντομογραφιών. 

 

ii. Περιεχόμενο: το σύνολο των απόψεων, κρίσεων επιχειρημάτων, 

συναισθημάτων που χρησιμοποιούμε για την ανάλυση. 

 

Απαραίτητα στοιχεία  

1) Η έκταση του γραπτού να είναι ανάλογη των απαιτήσεων. 

2) Τεκμηρίωση θέσεων με έγκυρα δεδομένα (Το επιχείρημα είναι η 

απόδειξη των όσων υποστηρίζουμε. Τίποτα δεν είναι αυτονόητο και 

αυταπόδεικτο. Πρέπει να γράφουμε τεκμηριωμένα για να πείθουμε. Η 

πειθώ επιτυγχάνεται, όταν δίνουμε στις απόψεις μας τη μορφή του 

επιχειρήματος, όταν, δηλαδή κάνουμε συλλογισμούς που δεν 

παραβιάζουν τους κανόνες της λογικής). 

3) Σαφήνεια στις σκέψεις, τις προτάσεις, την τεκμηρίωση. 

4) Λιτό, απλό, αλλά μεστό ύφος. 

5) Τόνος δοκιμιακός και όχι συμβουλευτικός. Δεν υποδεικνύουμε, αλλά 

αποδεικνύουμε.  

 

iii. Δομή: ο τρόπος με τον οποίο συνδέουμε τα παραπάνω 

Απαραίτητα στοιχεία 

1) Διάκριση τριών βασικών μερών: πρόλογος – κύριο θέμα – επίλογος 

2) Σωστές μεταβατικές παράγραφοι 

3) Λογική σύνδεση 

4) Παραγραφοποίηση 

5) Αλληλουχία 

 

 

 

 

 


