
Η παραγωγή λόγου ςτο Λφκειο  

το θέμα και ο μαθητήσ 
 

 

 

 
 

 

Ασ υποκζςουμε ότι ςε μια λυκειακι τάξθ ι, ακόμθ, και ςτισ Πανελ-

λαδικζσ εξετάςεισ, ζχει τεκεί ωσ κζμα για ανάπτυξθ το εξισ: 

 

 

Η κακθμερινι εργαςία τι είναι για ςασ; 

α) Μια μορφι λφτρωςθσ, ζνασ δθλαδι τρόποσ να «ξεχνά» κανείσ 

τα πιεςτικά προβλιματα τθσ κακθμερινότθτασ; 

β) Ένα μζςο για να αναδείξει κανείσ τθν προςωπικότθτά του και να 

καταςτεί παραγωγικόσ για το κοινωνικό ςφνολο; 

γ) Μια μορφι κακθμερινισ δουλείασ, ςκλαβιάσ δθλαδι, ςτθν ο-

ποία όλοι μασ από ανάγκθ υποταςςόμεκα; 

 

Μζςα ςε αυτό το πλαίςιο, να αναπτφξεισ τισ απόψεισ ςου, με τθν 

προοπτικι να ςυμμετάςχεισ ςε ζνα διαγωνιςμό δοκιμίου που οργα-

νϊνει γνωςτό περιοδικό για νζουσ. 

 

  

1.   Το θζμα 



Η παραγωγι λόγου ςτο Λφκειο 

 

 
2 

 
 

 

Ποιεσ μπορεί να είναι οι πρϊτεσ αντιδράςεισ των μακθτϊν ςτο ενδε-

χόμενο ενόσ τζτοιου ι παρόμοιου κζματοσ; 

 

Ασ καταγράψουμε μερικζσ από αυτζσ: 

α) Είναι δφςκολο κζμα. Θζτει τρία διαφορετικά ερωτιματα και 

μου φαίνεται μάλλον πολφπλοκο. 

 

β) Πϊσ να αρχίςει κανείσ τθν ζκκεςι του για ζνα τζτοιο κζμα; 

 

γ) Ποια από τισ τρεισ εκδοχζσ να υποςτθρίξω; Μου φαίνεται ότι 

όλεσ περιζχουν κάποια αλικεια. 

 

δ) Θα μποροφςα κανείσ να αναπτφξει και κάποια άλλθ εκδοχι ςχε-

τικά με τθν εργαςία; 

 

ε) Μιπωσ, τελικά, πρζπει να υποςτθρίξω ότι θ εργαςία και «λυ-

τρϊνει» και αναδεικνφει τθν προςωπικότθτα ενόσ ατόμου αλλά, 

παράλλθλα, αποτελεί και μια μορφι κακθμερινισ ςκλαβιάσ; 

 

ςτ) Μποροφν, όμωσ, να ιςχφουν ταυτόχρονα και τα τρία; 

 

  

2.   Οι πρώτεσ αντιδράςεισ 
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Όλεσ αυτζσ οι πρϊτεσ αντιδράςεισ δεν είναι αμελθτζεσ. υνιςτοφν 

ζναν πρωτοβάκμιο προβλθματιςμό πάνω ςτο ςυγκεκριμζνο κζμα. 

Είναι δθλαδι μια πρϊτθ προςπάκεια του μακθτι να προςεγγίςει 

κάπωσ το κζμα. 

 

Παράλλθλα, όμωσ, όλεσ αυτζσ οι πρϊτεσ αντιδράςεισ είναι κάπωσ 

άτακτεσ, μάλλον ανοργάνωτεσ και αςυςτθματοποίθτεσ. Προςεγγί-

ηουν, βζβαια, το κζμα αλλά όχι με τον ςωςτό τρόπο και τθ ςωςτι 

μζκοδο. 

 

Θα πρζπει, επομζνωσ, να αναηθτιςουμε μια διαφορετικι πρϊτθ 

προςζγγιςθ: πιο οργανωμζνθ, περιςςότερο ςυςτθματικι και πιο πο-

λφ μεκοδευμζνθ. 

 

  

3.   Εκτίμηςη - αξιολόγηςη των πρώτων αντιδράςεων 
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Ερώτημα: Ποια είναι θ βαςικι ζννοια που προβάλλει το κζμα 

και που αποτελεί, κατά κάποιο τρόπο, τον κυρίαρχο 

εννοιολογικό άξονα, γφρω από τον οποίο κα ςτρα-

φοφν τα πάντα; 

 

 

Συμπζραςμα: Με το πρϊτο βιμα επιχειροφμε κάτι πολφ απλό: 

προςπακοφμε, μζςα από τον τίτλο, να αποςπά-

ςουμε τθν κυρίαρχθ ζννοια που κα αποτελεί το 

κεματικό μασ κζντρο. 

 

 

 

 

4.   Οργανωμζνη, ςυςτηματική και μεθοδευμζνη προςζγγιςη  

       του θζματοσ 

Θζμα 

Βαςική ζννοια 

Κυρίαρχοσ εννοιολογικόσ άξονασ : Εργασία 

Βήμα 1ο:  
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Ερώτημα: Η βαςικι ζννοια με ποιεσ άλλεσ ζννοιεσ (= λζξεισ του 

κζματοσ) ςυςχετίηεται; 

 

 

Συμπζραςμα: Η βαςικι ζννοια του κζματοσ (= εργαςία) δια-

πλζκεται με άλλεσ τρεισ (λφτρωςθ, ανάδειξθ 

προςωπικότθτασ, ςκλαβιά), με τισ οποίεσ και κα 

πρζπει να ςυνεξεταςκεί. 

 

 

 

 

 

Ερώτημα: Η βαςικι ζννοια και οι άλλεσ τρεισ που τθν περιβάλ-

λουν, ποιο πρόβλθμα προβάλλουν για το μακθτι που 

κα αναπτφξει το κζμα; 

Εργασία 

(= βαςικι ζννοια) 

λφτρωςη; 
ανάδειξη 

προςωπικότητασ; 

μορφή 

ςκλαβιάσ; 

Βήμα 2ο:  

Βήμα 3ο:  
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(αϋ = λφτρωςθ, βϋ = ανάδειξθ προςωπικότθτασ, γϋ = ςκλαβιά) 

 

Συμπζραςμα: Επομζνωσ, τα διάφορα κζματα ζκκεςθσ που τί-

κενται ςτισ λυκειακζσ τάξεισ, κακϊσ και ςτισ Πα-

νελλαδικζσ, κατά κανόνα προβάλλουν ζνα πρό-

βλθμα και ηθτοφν μια λφςθ. 

 

Σι πρζπει, ςυνεπϊσ, να κατανοιςει ο μακθτισ; 

α) ποιο είναι το πρόβλθμα· 

β) ποια κα μποροφςε να είναι θ λφςθ του. 

 

Δηλαδή: 

 

 

Το πρόβλημα:  

η εργασία είναι: 

α΄ 

β΄ 

γ΄ 

πρόβλημα 

(= το κεματικό πλαίςιο) 

λφςη 

(= το ηθτοφμενο 
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Μια, λοιπόν, οργανωμζνθ, ςυςτθματικι και μεκοδευμζνθ πρϊτθ 

προςζγγιςθ ενόσ κζματοσ κατατείνει ςε δφο ςτόχουσ: 

Ο πρϊτοσ: ποιο είναι το ευρφ κεματικό πλαίςιο του κζματοσ 

Ο δεφτεροσ: ποιο είναι το πρόβλθμα που κζτει το κζμα και θ ηθ-

τοφμενθ λφςθ. 

 

 

 

 

 

Σα τρία πρϊτα βιματα που ζχουν προθγθκεί αποςκοποφςαν και κα-

τζτειναν ςε ζναν πρωταρχικό ςτόχο: 

να κατανοθκεί, ζςτω και πρωτοβάκμια, το κζμα· να γίνει 

αντιλθπτό το ευρφτερο πρόβλθμα που κζτει και να αναηθ-

τθκεί ι να προτακεί μια οριςμζνθ μορφι λφςθσ. 

 

Από το 4ο βιμα και ςτο εξισ, αφινουμε πλζον τα κακαρϊσ ειςαγω-

γικά – προκαταρκτικά ςτοιχεία και περνάμε ςτο καίριο μζροσ τθσ ζκ-

κεςθσ: αρχίηουμε δθλαδι να καταρτίηουμε ζνα πλάνο, ζνα οργανω-

τικό προςχζδιο, πάνω ςτο οποίο κα ςτθριχκεί θ ςυνολικι ανάπτυξθ 

του κζματοσ. 

 

Ποιο κα πρζπει να είναι το πρϊτο ςτοιχείο ςε ζνα τζτοιο οργανωτικό 

πλάνο και ςχεδιάγραμμα; Αςφαλϊσ, το ειςαγωγικό, το προλογικό 

μζροσ – θ προλογικι ενότθτα τθσ ζκκεςθσ. 

 

Βήμα 4ο:  
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Ποιοσ κα ιταν, λοιπόν, ζνασ καλόσ τρόποσ, για να οργανωκεί θ ειςα-

γωγικι ενότθτα ςε μια ζκκεςθ; Θα μποροφςε, πάντωσ, κανείσ να ορ-

γανϊςει τα νοιματα με τον ακόλουκο τρόπο: 

 

α) τθ βαςικι – αξονικι ζννοια του κζματοσ (= εργαςία) να τθν ε-

ντάξει ςε ζνα ευρφτερο και γενικότερο πλαίςιο· να τθν εντάξει 

δθλαδι ςε αυτό που κα το λζγαμε ζννοια γζνουσ. 

 

Να χρθςιμοποιιςουμε όμωσ οριςμζνα αναλογικά παραδείγμα-

τα, για να γίνει περιςςότερο κατανοθτό τι ςθμαίνει ζνταξθ ςτθν 

ζννοια του γζνουσ: 

 

Παράδειγμα 1ο: 

 

 

 

  

• ελιά 

• αχλαδιά 

• μθλιά 

• πορτοκαλιά 

• ςυκιά                κλπ 

ειδικότερεσ ζννοιεσ 

(ι ζννοιεσ είδουσ) 

• = = δέντρο          
(ςτο πλάτοσ αυτισ 
τθσ ζννοιασ 
ανικουν και οι 
πζντε) 

ευρφτερθ ζννοια 
γζνουσ 
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Παράδειγμα 2ο: 

 

 

Παράδειγμα 3ο: 

 

 

  

• χρυςόσ 

• αςιμι 

• χαλκόσ 

• ςίδθροσ 

• καςςίτεροσ       κλπ 

ειδικότερεσ ζννοιεσ 

(ι ζννοιεσ είδουσ) 

• = = μέταλλα        
(ςτο πλάτοσ αυτισ 
τθσ ζννοιασ 
ανικουν και οι 
πζντε) 

ευρφτερθ ζννοια 
γζνουσ 

• εντιμότθτα 

• ειλικρίνεια 

• μετριοφροςφνθ 

• γενναιότθτα 

• ευγζνεια           κλπ 

ειδικότερεσ ζννοιεσ 

(ι ζννοιεσ είδουσ) 

• = = αξίες, αρετές, ηθικά 

προτερήματα             
(ςτο πλάτοσ αυτισ τθσ 
ζννοιασ ανικουν και οι 
πζντε) 

ευρφτερθ ζννοια 
γζνουσ 
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β) Αναλογικά εργαηόμενοι,  μποροφμε τθν αξονικι ζννοια του κζ-

ματοσ: 

 

 

γ) Με βάςθ αυτι τθν ζνταξθ, κα μποροφςαμε ςτθν προλογικι ε-

νότθτα να μιλιςουμε, ςτθν αρχι τουλάχιςτον, για τισ ευκφνεσ, 

τα κακικοντα και τισ υποχρεϊςεισ, που αναλαμβάνει κάκε ά-

τομο ωσ ενεργό μζλοσ ενόσ κοινωνικοφ ςυνόλου. 

 

δ) ε αυτά τα κακικοντα, που τα επιβάλλουν οι κανόνεσ τθσ κοι-

νωνικισ ςυμβίωςθσ, κα εντάξουμε εν ςυνεχεία τθν αξονικι ζν-

νοια του κζματοσ, δθλαδι τθν: 

εργασία 

(= ζνα είδοσ κοινωνικισ ευκφνθσ) 

 

  

κακικον 

ευκφνθ 

υποχρζωςθ 

ανάγκθ 

(= ζννοιεσ γζνουσ) 

(να τθν εντάξουμε ςτισ): εργασία 
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Άρα: τα νοιματα κινοφνται από τα γενικά προσ τα ειδικά: 

 

 

ε) τθ ςυνζχεια κα κακορίςουμε το πρόβλθμα που κζτει το κζμα 

(απλϊσ, χωρίσ να το ςχολιάςουμε): 

 

 

ςτ) Σζλοσ, προδθλϊνουμε ότι κα αναηθτιςουμε μια λφςθ ςε αυτό 

το πρόβλθμα. 

 

  

(κοινωνικζσ) ευκφνεσ 

υποχρεϊςεισ 

κακικοντα 

ανάγκεσ 

(= γενικζσ ζννοιεσ) 

εργασία 

(= ειδικι 
ζννοια) 

Τι είναι η εργασία: 

α΄;  (= λφτρωςθ;) 

β΄;  (= μζςο για τθν ανάδειξθ τθσ 
προςωπικότθτασ;) 

γ΄;  (= δουλεία, ςκλαβιά;) 
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Ανακεφαλαίωση 

(πώσ οργανώνουμε την προλογική ενότητα) 

 

 

 

  

 

• Σι από τα τρία 
ιςχφει; 

• Σι είναι θ 
εργαςία; 

 

• εργασία 

 

• ευκφνεσ 

• κακικοντα 

• υποχρεϊςεισ 

• ανάγκεσ α΄  

αναηιτθςθ τθσ 
γενικισ 
ζννοιασ 

β΄  

παρουςίαςθ 
τθσ ειδικισ 

ζννοιασ 

δ΄  

αναηιτθςθ τθσ 
λφςθσ 

 

 

γ΄  

παρουςίαςθ 
του προβλι-

ματοσ  

(είναι αϋ;  

βϋ; γϋ;) 
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τα μετά τον πρόλογο, όταν δθλαδι ξεκινάμε να γράψουμε τον βαςικό 

κορμό τθσ ζκκεςθσ, ποια κυρίωσ κζματα κα πρζπει να μασ απαςχολι-

ςουν; 

 

α) Να αναηθτιςουμε μια λφςθ, να δϊςουμε δθλαδι μιαν απάντθςθ 

ςτο ερϊτθμα – πρόβλθμα, που ζχει κζςει το κζμα. 

 

β) Να υποςτθρίξουμε αυτι τθ λφςθ και να τθ κεμελιϊςουμε πάνω ςε 

γερά και πειςτικά επιχειριματα. 

 

γ) Να φροντίςουμε ϊςτε ο λόγοσ, ωσ διατφπωςθ νοθμάτων, να μθν εί-

ναι μόνο ςτρωτόσ, ομαλόσ, φυςικόσ, απλόσ και άμεςα κατανοθτόσ. 

Παράλλθλα, κα πρζπει να ζχει ςυνοχι· να μθν παρουςιάηει δθλαδι 

χάςματα, κενά, αςυνδεςία νοθμάτων. 

 

Άρα: 

 Αναηθτϊ τθ λφςθ ςτο πρόβλθμα που κζτει το κζμα·  

 Θεμελιϊνω τθ λφςθ πάνω ςε γερά επιχειριματα, ϊςτε θ ζκκε-

ςθ να αποκτιςει πειςτικότθτα·  

 Καταγράφω τα νοιματα με λόγο ςτρωτό και κατανοθτό· 

 Επιδιϊκω τθ λεγόμενθ ςυνοχι ςτθ ροι των νοθμάτων. 

 

Τα μετά τον πρόλογο 
ο βαςικόσ κορμόσ τθσ ζκκεςθσ 
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Πϊσ κα μποροφςε να πετφχει κανείσ όλουσ αυτοφσ τουσ ςτόχουσ που, 

φυςικά, δεν είναι και λίγοι; 

 

– Με τη μζθοδο και την τεχνική των αυτο–ερωτημάτων. 

 

Ο μακθτισ δθλαδι που γράφει τθν  ζκκεςθ, κα πρζπει ςταδιακά να ςυ-

νθκίςει κάτι απλό: αφορμϊμενοσ πάντα από το κζμα, να ςυνθκίςει λίγο 

λίγο να κζτει ερωτιματα ςτον εαυτό του και να αναηθτεί μιαν απάντθςθ. 

 

Για το κζμα, λ.χ., που μασ απαςχολεί, μια ενδεικτικι δζςμθ τζτοιων ερω-

τθμάτων κα μποροφςε να είναι θ ακόλουκθ: 

 

Το καίριο ερώτημα και πρόβλημα 

λφςθ 

πειςτικότθτα 

ςτρωτόσ λόγοσ 

κατανοθτόσ 

ςυνοχι νοθμάτων 
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α)       Αςκϊ κακθμερινά μια εργαςία. Μου απορροφά μεγάλο μζροσ 

του θμεριςιου χρόνου μου. Θα μποροφςε να επιδρά πάνω μου 

λυτρωτικά; 

 Από τι μπορεί να με λυτρϊνει θ κακθμερινι εργαςία; 

 Κάτω από ποιεσ προχποκζςεισ θ εργαςία γενικά λειτουργεί ωσ 

λφτρωςθ; 

 

β)       Πόςοι τρόποι υπάρχουν για να αναδείξει κανείσ τον εαυτό του 

και, γενικά, τθν προςωπικότθτά του; 

 Η εργαςία είναι ζνασ από αυτοφσ τουσ τρόπουσ; Ο πιο ςθμαντι-

κόσ; 

 

γ)       Αυτό που λειτουργεί πάνω μου λυτρωτικά, μπορεί ταυτόχρονα 

και να με καταδυναςτεφει, να με πνίγει και να μου δθμιουργεί 

τθν αίςκθςθ μιασ ςκλαβιάσ; 

 

Αν υποτεκεί ότι μποροφμε ςτα ερωτιματα αυτά, όπωσ φυςικά και ςε άλ-

λα παρόμοια, να δϊςουμε μιαν απάντθςθ, δθμιουργείται ζνα πρωτο-

βάκμιο υλικό, μια πρϊτθ «ηφμθ», για να ςυνκζςουμε το βαςικό κορμό 

τθσ ζκκεςθσ, δθλαδι τθν ανάπτυξθ του ηθτουμζνου. 
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α) Βαςικά νοήματα για την εργαςία 

ςε ςυνοπτικι παρουςίαςθ 

 

 Η εργαςία είναι βαςικι και πρωταρχικισ ςθμαςίασ κοινωνικι 

επιταγι και ευκφνθ. 

 Είναι δθλαδι κακικον (ευκφνθ) που το επιβάλλει ςτα άτομα ο 

κοινωνικόσ τουσ ρόλοσ. 

 Μζςα από τθν εργαςία πραγματϊνουμε όλοι μασ τθν προςφορά 

μασ ςτο ςφνολο. 

 

 

β) Εργαςία και προςωπικότητα 

 

 

Το ποιοσ είμαι, το πόςο αξίηω ωσ άτομο, που δραςτθριοποιείται ςε 

ζνα ςυγκεκριμζνο επαγγελματικό πεδίο, ποιο είναι το μζγεκοσ τθσ 

προςωπικότθτάσ μου, ζχω πολλοφσ τρόπουσ να το δείξω. Ο ςθμαντι-

κότεροσ, πάντωσ, είναι τα όςα πραγματϊνει κανείσ μζςα από τθν ερ-

γαςία που αςκεί. Αυτι, εξάλλου, αποτελεί και τθν κακθμερινι του 

δικαίωςθ. 

 

  

Μια ενδεικτική μορφή αυτήσ τησ ανάπτυξησ 
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γ) Μπορεί η εργαςία να καταςτεί καθημερινή μορφή δουλείασ – 
ςκλαβιάσ; 

 

 

 Συχνά μπορεί να ςυμβεί κάτι τζτοιο. Κυρίωσ, όταν κάνω κάτι 

που δεν το αγαπϊ. 

 Επίςθσ, όταν οι ςυνκικεσ εργαςίασ είναι ςκλθρζσ και απάν-

κρωπεσ. 

 Ακόμθ, όταν ζχω τθν αίςκθςθ ότι είμαι, ςτον εργαςιακό μου 

χϊρο, αδικθμζνοσ. 

 

 

δ) Μπορεί η εργαςία να λειτουργήςει ωσ λφτρωςη; 

 

 

Οι άνκρωποι που είναι πολφ αφοςιωμζνοι ςτθν εργαςία τουσ και τθν 

αςκοφν με ιδιαίτερθ αγάπθ και λατρεία, νιϊκουν ςχεδόν να τουσ 

απορροφά κι αυτό τουσ κάνει να απολθςμονοφν πολλά και δφςκολα 

προβλιματα τθσ ηωισ τουσ και πολλζσ αιχμθρζσ καταςτάςεισ. Σε αυ-

τζσ, ακριβϊσ, τισ περιπτϊςεισ θ εργαςία λειτουργεί πράγματι λυτρω-

τικά. 

 

 

  



Η παραγωγι λόγου ςτο Λφκειο 

 

 
18 

  

 

Ζνα αποδεικτικό παράδειγμα πάντοτε ενιςχφει τθ κεωρθτικι μασ επιχει-

ρθματολογία. Αρκεί να είναι ςωςτά επιλεγμζνο, να ζχει δθλαδι άμεςθ 

νοθματικι ςυνάφεια με το κζμα. 

 

Σο αποδεικτικό παράδειγμα μπορεί κανείσ να το επιλζξει από τθν ιςτορία, 

τθ μυκολογία, τθ λογοτεχνία κλπ. Δε χρειάηεται να το αναπτφξει κανείσ 

ςτισ λεπτομζρειζσ του. Σο προχποκζτει ωσ γνωςτό και προςπακεί να εξα-

γάγει από αυτό τθν αποδεικτικι ουςία. 

 

Αν, λ.χ., κζλουμε να τεκμθριϊςουμε και να αποδείξουμε ότι τα πάντα, τε-

λικά, μζςα ςτθ ροι του χρόνου, υπόκεινται ςτο νόμο τθσ φκοράσ και τθσ 

παρακμισ, κα μποροφςαμε να χρθςιμοποιιςουμε ωσ αποδεικτικό παρά-

δειγμα τθν περίπτωςθ όλων των μεγάλων αυτοκρατοριϊν, που όλεσ οδθ-

γικθκαν ςτθ φκορά, τθν παρακμι και τθν οριςτικι εξαφάνιςθ (π.χ. Ρω-

μαϊκι αυτοκρατορία, Βυηαντινι, Οκωμανικι κλπ.). 

 

  

Τα αποδεικτικά παραδείγματα 
θ ιςτορικι τεκμθρίωςθ των απόψεϊν μασ 
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Ζνασ καλόσ και λογικόσ τρόποσ να κλείςει ομαλά μια ζκκεςθ είναι να κα-

ταλιξει ςτθ ςτρογγυλοποίθςθ ενόσ τελικοφ ςυνοψιςτικοφ ςυμπεράςμα-

τοσ. 

 

Αυτό το καταλθκτικό ςυμπζραςμα ςτθν ουςία ςυνοψίηει τθν αλικεια που 

αναπτφξαμε ςτο βαςικό κορμό τθσ ζκκεςθσ: 

π.χ.: Πράγματι, θ εργαςία αποβαίνει το πλζον ουςιαςτικό μζςο και ο κα-

τεξοχιν χϊροσ ςτον οποίο το κάκε άτομο αναδεικνφει τθν αξία τθσ 

προςωπικότθτάσ του. Όταν, όμωσ οι ςυνκικεσ εργαςίεσ είναι ιδιαί-

τερα επαχκείσ, θ εργαςία μεταβάλλεται ςε μια μορφι κακθμερινισ 

τυραννίασ και ςκλαβιάσ, ενϊ κα μποροφςε, ςε ζνα διαφορετικό κλί-

μα, να λειτουργιςει ωσ χαρά και λφτρωςθ. 

  

Το τελικό ςυμπζραςμα 
θ κατακλείδα τθσ ζκκεςθσ 



Η παραγωγι λόγου ςτο Λφκειο 
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Καταληκτική ανακεφαλαίωση 

η εξωτερική δομή και οργάνωςη τησ ζκθεςησ 

 

 

Ενότητα 1η: 

προλογικι 

 

 Εντάςςεται θ βαςικι ζννοια ςε μιαν άλλθ ευρφτερου πλάτουσ (ζν-

νοια γζνουσ). 

 Προςδιορίηεται και αποςαφθνίηεται το ουςιϊδεσ πρόβλθμα που κζ-

τει το κζμα. 

 Σίκεται ωσ κεντρικόσ ςτόχοσ τθσ ζκκεςθσ θ αναηιτθςθ μιασ λφςθσ 

ςτο ουςιϊδεσ πρόβλθμα. 

 

 

Ενότητα 2η: 

ο βαςικόσ κορμόσ τθσ ζκκεςθσ 

 

 Αναηιτθςθ τθσ λφςθσ ςτο πρόβλθμα του κζματοσ. 

 Ανάπτυξθ αυτισ τθσ λφςθσ με πειςτικά επιχειριματα. 

 Φροντίηουμε ο λόγοσ μασ να ζχει ομαλι ροι και τα νοιματα τθσ ζκ-

κεςθσ να παρουςιάηουν το ςτοιχείο και τθν αρετι τθσ ςυνοχισ. 
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Ενότητα 3η: 

θ αποδεικτικι διαδικαςία 

 

Από τον κόςμο τθσ ιςτορίασ, τθσ μυκολογίασ, τθσ λογοτεχνίασ κλπ., ανα-

ηθτοφμε ζνα αποδεικτικό παράδειγμα που να τεκμθριϊνει τθν αλικεια 

του κζματοσ και των επιχειρθμάτων μασ. 

 

 

Ενότητα 4η: 

το καταλθκτικό ςυμπζραςμα 

 

Η ζκκεςθ μπορεί να κλείςει με τθ διατφπωςθ – αποκρυςτάλλωςθ ενόσ  

τελικοφ ςυμπεράςματοσ που κα προβάλλει ζντονα τθν αλικεια του κζ-

ματοσ. 
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