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 Πρόκειται για ένα ερώτημα που μέχρι πρόσφατα αφορούσε κυρίως τους μαθητές 
της Γ’  Τάξης του Λυκείου, αλλά ήδη από τον Μάιο του 2014 και ακόμη περισσότερο 
από τον Νοέμβριο του 2014 γενικεύτηκε και ως «θέμα» ζητείται από την ΤΘΔΔ τόσο 
από τους μαθητές της Α΄ Τάξης όσο και από τους μαθητές της Β΄. 

Το ζητούμενο αυτό –που συμμετέχει συχνά με 10 μόρια στην αξιολόγηση των 
μαθητών- είναι ιδιαίτερα ακανθώδες: 

Η σχετική θεωρία που περιλαμβάνεται στα εγχειρίδια της Γλώσσας (σε αυτό της Α΄ 
Λυκείου αλλά ιδίως σε αυτό της Γ΄ Λυκείου) είναι ασαφής και συχνά αντιφατική. Σε 
κάθε περίπτωση είναι ανεπαρκής. 

Το ερώτημα αυτό έχει τεθεί στις Πανελλήνιες Εξετάσεις οκτώ (8) φορές: μία φορά 
στις Απολυτήριες Εξετάσεις του Ημερησίου Λυκείου του 2002 (σημειωτέον ότι το 
2004 ζητήθηκε η αναγνώριση τυπικού συλλογισμού και όχι συλλογιστικής πορείας 
παραγράφου), έξι φορές στις Επαναληπτικές Απολυτήριες Εξετάσεις των Ημερησίων 
Λυκείων (2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008) και μία φορά στις Εισαγωγικές 
Εξετάσεις των Ομογενών το 2005, προκαλώντας σε κάποιες περιπτώσεις (για 
παράδειγμα στις εξετάσεις του 2002) πλήθος διαφορετικών προσεγγίσεων, ακόμη 
και από ειδικούς, οι οποίες έχουν αποτυπωθεί στα ΜΜΕ και στο διαδίκτυο. 

Η ανίχνευση της συλλογιστικής πορείας παραγράφου και κειμένου αναφέρεται 
ρητά στην εξεταστέα ύλη της Γλώσσας Γ΄ Λυκείου όλα τα τελευταία χρόνια, αλλά 
έχει απενεργοποιηθεί η εξέτασή της για ευνόητους λόγους.  

Στα ήδη δημοσιευμένα θέματα στην ΤΘΔΔ για την Γλώσσα της Α’ η άσκηση απαντά 
10 φορές και στην τράπεζα της Β' 44 φορές, βρίσκοντας ανεπαρκώς 
προετοιμασμένους τόσο τους μαθητές της Α'  όσο και της Β΄. Οι μαθητές της Α΄ 
έχουν μία, σύντομη, επαφή με τη σχετική θεωρία, ενώ οι μαθητές της Β΄ πρέπει να 
αρκεστούν στις γνώσεις της Α΄ Λυκείου. 

Η θεωρία σχετίζεται με ζητήματα της επιστήμης της Λογικής, την οποία οι μαθητές 
δεν διδάσκονται ούτε αυτοτελώς ούτε ως τμήμα άλλου γνωστικού αντικειμένου.  

Η κατανόηση και εμπέδωση αυτής της θεωρίας στο μάθημα της Νεοελληνικής 
Γλώσσας δεν είναι εφικτή, διότι θα μετέτρεπε το μάθημα σε μάθημα Λογικής ή 
Φιλοσοφίας. 

Υπάρχουν μεγάλες επιφυλάξεις από αρμόδιους επιστήμονες ως προς τον όρο 
«συλλογιστική πορεία», ιδίως αν αναζητείται σε ολόκληρη παράγραφο ή σε 
ολόκληρο κείμενο (η σχετική επιχειρηματολογία είναι δύσκολο να μεταφερθεί εδώ). 
Και πάντως ο εντοπισμός της δυσκολεύει ή και οδηγεί σε διαφορετικές θέσεις 
ενήλικους επιστήμονες. Πόσο μάλλον άπειρους εφήβους. 



Χαρακτηριστικές είναι οι συζητήσεις που γίνονται ανάμεσα στους διδάσκοντες το 
μάθημα της Γλώσσας. Μία μικρή αναζήτηση στο διαδίκτυο αναδεικνύει το μέγεθος 
του προβλήματος. 

Ενώ όμως εξετάζεται σπάνια, απορροφά ένα μεγάλο μέρος της διδασκαλίας σε 
βάρος της ουσιαστικής μάθησης και δημιουργεί άγχος σε διδάσκοντες και μαθητές. 
Εκτιμούμε μάλιστα ότι ούτε συμβάλλει ούτε αποδεικνύει την ουσιαστική 
κατανόηση ενός κειμένου και των λογικών διεργασιών που αυτό εμπεριέχει.  

Για όλους αυτούς τους λόγους θεωρούμε ανεπιτυχή και ατελέσφορη αυτήν την 
άσκηση με τον τρόπο που εξετάζεται. Η ένταξη εξάλλου ενός συλλογισμού στο 
σχήμα που προβλέπεται στα σχολικά βιβλία του Λυκείου (παραγωγικός, 
επαγωγικός, αναλογικός), είναι μια καθαρά μηχανιστική διαδικασία, που δεν 
παρουσιάζει  καθ’ εαυτήν ενδιαφέρον.   

Προτείνουμε η κατανόηση της λογικής οργάνωσης ενός κειμένου και η αξιολόγηση 
της επιχειρηματολογίας του συγγραφέα να ανιχνεύεται: 

Με την περίληψη: αυτή καθαυτή η περίληψη είναι μία τέτοια άσκηση. 

Με ερωτήσεις κατανόησης που εστιάζουν στην αναζήτηση του συμπεράσματος και 
του σχετικού αποδεικτικού υλικού.  

Στον κριτικό έλεγχο των επιχειρημάτων. Τελικός στόχος οφείλει να είναι η  κριτική 
αντίδραση του μαθητή, η οποία με τα σημερινά θέματα περιθωριοποείται 

Τέλος σε περίπτωση που κρίνεται αναγκαία η εξέταση του μαθητή και στην 
αναγνώριση των δομικών αξόνων μη αποδεικτικής παραγράφου (πχ παραγράφου 
περιγραφικής, αφηγηματικής ή εκθετικής οργανωμένης   στον άξονα του χώρου ή 
του χρόνου ή της λογικής με κατευθύνσεις όπως «μερικό – γενικό, σημαντικό – 
ασήμαντο, υλικό – πνευματικό, ατομικό – συλλογικό» κτο), προτείνουμε να μην 
ενταχθούν τέτοιες ασκήσεις στα κριτήρια της Τράπεζας, τουλάχιστον μέχρι να 
αποσαφηνιστεί επισήμως η σχετική θεωρία και να προωθηθεί κατάλληλο διδακτικό 
υλικό (ασκήσεις, πίνακες) στους διδάσκοντες. 

 Τα στοιχεία και ο αναλυτικός προβληματισμός που περιληπτικά και σχηματικά 
καταθέτουμε σε αυτό το κείμενο είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου. Όπως 
εξάλλου είμαστε ανοιχτοί σε τεκμηριωμένο αντίλογο και σε σαφείς υποδείξεις στις 
παραπάνω απορίες.  Ευνόητο είναι ότι μας είναι πολύτιμη κάθε βιβλιογραφική 
παραπομπή. 
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