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Πρόλογος 

Εν αρχή ην ο λόγος. Η γλώσσα, η γνώση, η σκέψη, η μάθηση. Η γλώσσα της 

επιστήμης, τα στεγανά και το συνεχές. Ο παιδαγωγικός λόγος (discourse), τα 

βιβλία, οι μαθητές και οι μαθήτριες. Η γλώσσα ως βασική διαδικασία μέσω της 

οποίας η εμπειρία γίνεται γνώση. 

 Η γνώση ως περιπέτεια. Ένα ταξίδι που συνδυάζει στοιχεία αβεβαιότητας ως 

προς την έκβαση του και διαγράφει ένα πολύ γοητευτικό και συνάμα 

διανοητικώς ερεθιστικό σχήμα. Μία διαδρομή με πολλούς συνοδοιπόρους με 

κοινές ανησυχίες και προβληματισμούς για εκπαιδευτικά -και όχι μόνο- 

ζητήματα.  

 Είθισται ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών να ολοκληρώνεται με την 

κατάθεση της διπλωματικής εργασίας. Με τρόπο μάλλον οξύμωρο θα 

μπορούσα να ισχυριστώ ότι αυτή η εργασία αποτελεί μια αρχή, το άνοιγμα ενός 

νέου δρόμου και όχι το τέλος μιας ερευνητικής προσπάθειας.  

 Για το άνοιγμα αυτού του δρόμου θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Μ. Κονδύλη, 

που ανέλαβε την επίβλεψη της εργασίας μου και με εισήγαγε στη σκέψη της 

Συστημικής Λειτουργικής Γλωσσολογίας. Η συμβολή της στην ολοκλήρωση 

αυτής της εργασίας ήταν καθοριστική. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω και τα 

άλλα δύο μέλη της επιτροπής, τον Α. Αρχάκη και τον Ν. Στελλάκη, για τις 

συζητήσεις και τη συνεργασία καθ’ όλη τη διάρκεια του μεταπτυχιακού 

προγράμματος καθώς και για τις χρήσιμες και ουσιαστικές υποδείξεις τους. 
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Περίληψη 

Σκοπός της εργασίας είναι η διερεύνηση των γλωσσικών χαρακτηριστικών στα 

κειμενικά είδη που εμφανίζονται στα σχολικά εγχειρίδια της Ιστορίας και της 

Βιολογίας του γυμνασίου, με βάση το θεωρητικό πλαίσιο και τη μεθοδολογία της 

Συστημικής Λειτουργικής Γλωσσολογίας (ΣΛΓ). Συγκεκριμένα, αναλύονται οι 

λεξικoγραμματικοί πόροι και τα σημασιολογικά χαρακτηριστικά σε είκοσι 

τέσσερα συνολικά κείμενα από τα σχολικά εγχειρίδια. Η έρευνα εστιάζει στις 

διαδικασίες και τους μετέχοντες (σύστημα μεταβιβαστικότητας), στη λεξική 

πυκνότητα, στην τροπικότητα, στη γραμματική μεταφορά (ιδίως στην 

ονοματοποίηση), στην χρονικότητα και την αιτιότητα και στις συνδετικές σχέσεις. 

Οι διαφοροποιήσεις του λόγου των ανθρωπιστικών και φυσικών επιστημών, η 

αφαίρεση και η τεχνικότητα, και τα σύνδρομα χαρακτηριστικών που 

χαρακτηρίζουν τα κειμενικά είδη, εξετάζονται σε συσχέτιση και με τα ευρήματα 

συναφών ερευνών που έχουν γίνει τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς (κυρίως 

στην Αυστραλία). Όπως προκύπτει από την ανάλυση των αποτελεσμάτων, τα 

χαρακτηριστικά αυξάνονται από τη μία τάξη στην άλλη και εντοπίζονται 

διαφορές στα δύο αντικείμενα. Η ανασυγκρότηση της γνώσης απαιτεί από τα 

παιδιά του γυμνασίου εξοικείωση με τις γραμματικές μορφές της γραπτής 

γλώσσας και του τρόπου που αναπτύσσονται στα κειμενικά είδη στα διάφορα 

μαθήματα. Επιπλέον, προτείνεται η συστηματικότερη ανάλυση και προσαρμογή 

των εργαλείων της ΣΛΓ στην ελληνική γλώσσα, δεδομένου ότι έχει εφαρμοστεί 

κατά κύριο λόγο στην αγγλική, και, τέλος, γίνονται κάποιες προεκτάσεις στην 

εκπαίδευση και τον γραμματισμό με γνώμονα μια ισονομιστική και χειραφετητική 

γνώση.  

 

Λέξεις κλειδιά 

Συστημική Λειτουργική Γλωσσολογία, κειμενικά είδη, τεχνικότητα, αφαίρεση, 

σχολικά εγχειρίδια, ιστορία, βιολογία. 
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Abstract 

The purpose of this study is to investigate the language of genres in History and 

Biology school textbooks in early secondary school (gymnasio), within the frame 

of systemic functional linguistics (SFL). More specifically, our aim is to analyze 

the lexicogrammar and semantics of twenty four texts from school textbooks. 

The study focuses on processes and participants (system of transitivity), lexical 

density, modality, grammatical metaphor (especially nominalization), 

temporality, causality and conjunctive relations. Differences in discourse of 

humanities and natural sciences, technicality and abstraction, and the co-

occurrence (syndromes) of characteristics in different genres are considered in 

relation with the findings of relevant Greek and international researches. 

According to data analysis, there is an increasing tension from lower to higher 

grade and some differences between the two subject areas. The reconstruction 

of knowledge demands from early secondary pupils familiarization with 

grammatical forms of written language and with the way that they are deployed 

in school genres. Furthermore, it is suggested more specific analysis and 

adaptation of SFL tools in Greek language, given that they have implemented 

basically in English, and, finally, our remarks are extended to education and 

literacy under the rule of equal opportunities and emancipative knowledge. 

 

 

Keywords 

Systemic Functional Linguistics, genre, technicality, abstraction, school 

textbooks, history, biology. 
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1. Εισαγωγή 

Σκοπός της εργασίας είναι να εντοπιστούν και να αναλυθούν γλωσσικά με βάση 

το θεωρητικό πλαίσιο και τη μεθοδολογία της Συστημικής Λειτουργικής 

Γλωσσολογίας (εφεξής ΣΛΓ) τα κειμενικά είδη στα σχολικά εγχειρίδια της 

Βιολογίας και της Ιστορίας του γυμνασίου. 

 Η ΣΛΓ παρέχει τη δυνατότητα για εφαρμοσμένη έρευνα στη γλώσσα και τον 

τρόπο που χρησιμοποιείται στην εκπαίδευση (Christie & Unsworth, 2000: 1). 

Υπερβαίνοντας τις παραδοσιακές γλωσσικές έρευνες η ΣΛΓ επιχειρεί να διαφω-

τίσει δύο, κατά κύριο λόγο, βασικά ζητήματα: αφενός εκπαιδευτικού τύπου, δη-

λαδή πώς διδάσκεται και μαθαίνεται η γλώσσα, και αφετέρου κοινωνιολογικού 

τύπου, ποιος είναι, δηλαδή, ο ρόλος της γλώσσας στη διαμόρφωση του εαυτού 

και της κοινωνίας. Τα χαρακτηριστικά που την διαφοροποιούν από παραδοσια-

κές έρευνες στη γλωσσολογία μπορούν να εντοπιστούν κυρίως σε μία περιγρα-

φή της γλώσσας εστιασμένη στο νόημα, με άλλα λόγια ένα σύστημα σημασιών 

οι οποίες πραγματώνονται μέσα από λεξικογραμματικά στοιχεία. Σε αντίθεση με 

τις παραδοσιακές προσεγγίσεις στη γλώσσα και τη γραμματική, οι οποίες ασχο-

λούνται κατά κύριο λόγο με την περιγραφή ενός συστήματος κανόνων, η ΣΛΓ 

περιγράφει πώς χρησιμοποιείται η γλώσσα σε πραγματικές κοινωνικές συνθή-

κες, όπως για παράδειγμα σε μία σχολική τάξη. Στον αντίποδα των φορμαλιστι-

κών γλωσσολογικών προσεγγίσεις, η ΣΛΓ αντιμετωπίζει τη γλώσσα ως ένα κοι-

νωνικό σημειωτικό σύστημα. Το αντικείμενο της γλωσσικής μελέτης είναι το κεί-

μενο και όχι οι αποπλαισιωμένες προτάσεις και τα εκφωνήματα.  

 Ειδικότερα, όσον αφορά τον επιστημονικό λόγο στην εκπαίδευση, το ενδια-

φέρον της στρέφεται στην περιγραφή των λειτουργικών ποικιλιών της γλώσσας, 

στον τρόπο οργάνωσης των κειμένων, στα σημασιολογικά και λεξικογραμματικά 

σχήματα που δομούν και, πολλές φορές, διαφοροποιούν τη γλώσσα των επιμέ-

ρους επιστημονικών περιοχών. Υπό αυτήν την έννοια, η κατανόηση του εαυτού, 

του κόσμου και των διαπροσωπικών σχέσεων επιτυγχάνεται μέσω γλωσσικών 

επιλογών, σε διάφορες περιστάσεις επικοινωνίας. 

 Ο ρόλος της γλώσσας είναι καθοριστικός για την ανάπτυξη των νοημάτων 

που διατρέχουν όλα τα γνωστικά αντικείμενα. Όπως υποστηρίζει ο Halliday 

(1993: 112-113), «δεν πρέπει να απομονώνουμε τη μάθηση της γλώσσας από 

τις άλλες όψεις της μάθησης» αναφερόμενος στο πολύ γνωστό τρίπτυχο 
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«μαθαίνω τη γλώσσα, μαθαίνω μέσω της γλώσσας, μαθαίνω για τη γλώσσα», 

που έχει διατυπώσει ο ίδιος κατά την προσπάθειά του να εγκαθιδρύσει δύο 

αρχές: αφενός την αναγνώριση της αναπτυξιακής συνέχειας της γλώσσας από 

τη γέννηση έως την ενήλικη ζωή σε όλες τις κοινωνικές δομές και θεσμούς και 

αφετέρου της δομικής της συνέχειας, η οποία διατρέχει όλα τα συστατικά μέρη 

και τις διαδικασίες της μάθησης. 

 Κατά τη διερεύνηση του σχολικού λόγου, και ειδικότερα της γραπτής 

γλώσσας των σχολικών εγχειριδίων, συναντιούνται η Κειμενογλωσσολογία και η 

Ανάλυση Λόγου με την Κοινωνιογλωσσολογία, αφού στη ΣΛΓ η γλώσσα και το 

κείμενο ως βασική μονάδα πραγμάτευσης του νοήματος βρίσκονται σε άμεση 

συνάρτηση με το κοινωνικό πλαίσιο. Τα σχολικά εγχειρίδια αποτελούν το πλέον 

κοινό παιδαγωγικό μέσο για τη μύηση στα γνωστικά αντικείμενα του σχολείου 

και εκφράζουν την «αυθεντική» γνώση. Σε αυτά στηρίζεται η διδασκαλία και τα 

παιδιά τα παίρνουν μαζί τους στο σπίτι τους για να τα μελετήσουν. Μέσω αυτών 

εισάγονται οι μαθητές/τριες στον επιστημονικό λόγο και κατακτούν τη γνώση. Οι 

συγγραφείς τους ακολουθούν προδιαγραφές και μεθόδους που εναρμονίζονται 

με τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών και εκφράζουν, συνήθως όχι με ρητό 

τρόπο, τις κυρίαρχες πολιτικές και ιδεολογικές επιταγές και τις επικρατέστερες 

επιστημονικές θεωρίες σε κάθε κλάδο. Με αυτόν τον τρόπο τα σχολικά βιβλία 

καθίστανται ένα προνομιακό πεδίο διερεύνησης του τρόπου που 

συστηματοποιείται και αναμορφώνεται η εμπειρία των μαθητών/τριών στο 

σχολείο. Όπως αναφέρει και ο Bernstein (2003: 46) «είναι σημαντικό να αρχίσει 

[το παιδί] από την ανάγνωση για να κατακτήσει τον γραπτό κώδικα, διότι το 

βιβλίο είναι το σχολικό εγχειρίδιο το οποίο συνιστά σημαντικό παιδαγωγικό μέσο 

και κοινωνική σχέση». 

 Πρέπει να σημειωθεί ότι η θεωρία της ΣΛΓ έχει αναπτυχθεί στην Αυστραλία 

και έχει εφαρμοστεί κατά κύριο λόγο στην αγγλική γλώσσα. Για τον λόγο αυτό 

καταβλήθηκε προσπάθεια να γίνουν οι απαραίτητες προσαρμογές στην 

ελληνική λαμβάνοντας υπόψη και άλλες εργασίες που έχουν γίνει προς αυτήν 

την κατεύθυνση (βλ. Kondyli & Lykou ,2008· Κονδύλη & Μανιού, 2007·  Μανιού 

& Κονδύλη, 2011·  Παΐζη. & Κονδύλη, 2011). Η πρώτη από αυτές αφορά την 

ανάλυση του αποπλαισιωμένου λόγου, όπως, λ.χ., ταξινομήσεων και ορισμών, 

σε δομές προσχολικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Η δεύτερη και η τρίτη  
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αφορούν τα σχολικά εγχειρίδια του δημοτικού σχολείου· η μία εξετάζει την 

αναπλαισίωση της κοινής γνώσης όψεων του φυσικού και κοινωνικού κόσμου 

στη σχολική γλώσσα, ενώ η άλλη διερευνά το φαινόμενο της γραμματικής 

μεταφοράς, καθώς και την τεχνικότητα και την αφαίρεση. Η τελευταία αφορά τη 

διερεύνηση της σημασιολογικής ποικιλότητας και της ονοματοποίησης σε 

γραπτές εκθέσεις μαθητών/τριών του λυκείου. 

Η εργασία μας έρχεται να διερευνήσει τον λόγο των σχολικών εγχειριδίων 

του γυμνασίου, μιας περιόδου κατά την οποία τα παιδιά διανύουν την πρώτη 

εφηβική ηλικία. Εκτός από τις βιολογικές και ψυχολογικές αλλαγές που 

χαρακτηρίζουν αυτή την ηλικία παρατηρούνται και αλλαγές στη νόηση. 

Πρόκειται για ένα ακόμη μεταβατικό στάδιο στην ανάπτυξη των παιδιών, αλλά 

και για μία εκπαιδευτική μετάβαση. Η μετάβαση από την πρωτοβάθμια στη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι πολύ σημαντική για τους μαθητές και τις 

μαθήτριες, γιατί κατά την περίοδο αυτή έρχονται αντιμέτωποι/ες με τη 

γραμματική οργάνωση της γραπτής γλώσσας δεδομένου ότι τα διάφορα 

σχολικά μαθήματα ή οι επιστημονικοί χώροι που συνιστούν το διευρυμένο 

πρόγραμμα σπουδών του γυμνασίου βασίζονται όλο και περισσότερο στη 

γραπτή γλώσσα (Christie, 1999: 40). Στην ηλικία αυτή το παιδί αρχίζει να 

εξοικειώνεται με τη γλώσσα της επιστήμης με τις ταξινομήσεις, τους ορισμούς 

και το φαινόμενο της γραμματικής μεταφοράς.1 Σύμφωνα με τον Halliday (1986· 

1985· 1991, όπως παρατίθεται στο Derewianka, 2003: 185) το παιδί είναι σε 

θέση να κατανοήσει τους μεταφορικούς τρόπους έκφρασης περίπου στην ηλικία 

των 9-10 ετών και περίπου στην ηλικία των 14-15 είναι σε θέση να τους 

παραγάγει. Όπως το διατυπώνει και ο ίδιος αλλού: 

Ακριβώς όπως η πρώτη αναμόρφωση της εμπειρίας έγινε όταν τα παιδιά 
πήγαν στο δημοτικό σχολείο, έτσι και η δεύτερη αναμόρφωση συμπίπτει με 
μια άλλη εκπαιδευτική μετάβαση: τη μετάβαση από το δημοτικό στο 
γυμνάσιο-λύκειο. Το ουσιώδες χαρακτηριστικό της γραμματικής μέσω του 
οποίου αναπτύσσεται ο επιστημονικός λόγος δεν μπορεί να γίνει πλήρως 
κατανοητό από τα παιδιά μέχρι να ολοκληρώσουν τη μισή διάρκεια της 
σχολικής τους εκπαίδευσης, δηλαδή όταν φτάσουν περίπου στην ηλικία της 
εφηβείας. Αυτό το χαρακτηριστικό είναι το φαινόμενο της γραμματικής 
μεταφοράς (Halliday,1999: 28). 

 Τα  ερευνητικά ερωτήματα που τίθενται στην εργασία αφορούν τη γλώσσα 

διαφορετικών επιστημονικών κλάδων και την ανασυγκρότηση της εμπειρίας των 

                                                           
1
 Η γραμματική μεταφορά περιγράφεται στο κεφάλαιο της μεθοδολογίας (βλ. σ. 34). 
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μαθητών/τριών του γυμνασίου μέσω των γλωσσικών επιλογών και των 

συστημικών σχέσεων στον λόγο της Ιστορίας και της Βιολογίας. Η έρευνά μας 

αντλεί από την εφαρμογή των ευρημάτων της ΣΛΓ γύρω από τον λόγο των 

επιστημών. 

 Συγκεκριμένα, θα προσπαθήσουμε να διερευνήσουμε αφενός πώς οι 

λεξικoγραμματικοί πόροι και τα σημασιολογικά χαρακτηριστικά 

διαφοροποιούνται στα αντίστοιχα σχολικά εγχειρίδια Ιστορίας και Βιολογίας των 

τριών τάξεων του γυμνασίου και αφετέρου εάν και κατά πόσο αυξάνεται το 

επίπεδο της αφαίρεσης και της τεχνικότητας -που χαρακτηρίζουν τις 

ανθρωπιστικές και τις φυσικές ή θετικές επιστήμες, αντίστοιχα- από τη μία 

σχολική τάξη στην άλλη. Επιπλέον, θα μας απασχολήσουν οι διαφορές στη 

δόμηση των κειμενικών ειδών που απαντούν στα εγχειρίδια.   

  Μετά τη σύντομη αυτή εισαγωγή ακολουθεί το δεύτερο κεφάλαιο, στο οποίο, 

μέσω μιας σύντομης επισκόπησης της σχετικής βιβλιογραφίας, παρουσιάζεται 

το θεωρητικό πλαίσιο της ΣΛΓ και ειδικότερα η σχέση κειμένου και πλαισίου 

(συγκειμένου) και ο προσδιορισμός της μέσα από την έννοια του κειμενικού 

είδους (genre) και της λειτουργικής διατυπικής ποικιλίας (register)2 όπως έχει 

διατυπωθεί από τους κύριους θεωρητικούς εκπροσώπους της. Για τον σκοπό 

αυτό παρουσιάζονται τα συνήθη κειμενικά είδη που εντοπίζονται στο σχολείο και  

οι διαφορές στον λόγο των ανθρωπιστικών και των φυσικών επιστημών. Στο 

τρίτο κεφάλαιο παρατίθενται οι πηγές και ο τρόπος επιλογής του υλικού της 

έρευνας και διατυπώνεται η μεθοδολογία βάσει της οποίας γίνεται η ανάλυση 

του λόγου των σχολικών εγχειριδίων. Περιγράφονται τα γλωσσικά 

χαρακτηριστικά (δείκτες, συστήματα) που αναλύονται και διευκρινίζονται κάποια 

μεθοδολογικά ζητήματα που είναι πιθανό να προκύψουν. Στο τέταρτο κεφάλαιο 

παρουσιάζεται η ανάλυση των αποτελεσμάτων με ενδεικτικά παραδείγματα από 

τα κείμενα και γραφικές παραστάσεις ανά επιστημονικό αντικείμενο τόσο σε 

επίπεδο τάξης όσο και σε επίπεδο κειμενικού είδους. Στο πέμπτο κεφάλαιο 

διατυπώνονται τα συμπεράσματα της εργασίας και συζητούνται οι απαραίτητες 

προεκτάσεις στην εκπαίδευση και τον γραμματισμό. Τέλος, στο παράρτημα της 

εργασίας παρουσιάζονται οι αναλύσεις όλων των κειμένων.   

                                                           
2
 Στα ελληνικά έχει καθιερωθεί η μετάφραση του όρου «register» ως επίπεδο ύφους. 

Προτιμήσαμε, συμφωνώντας με τους Αρχάκη & Κονδύλη (2011: 88· 140), την απόδοσή του ως 
λειτουργική διατυπική ποικιλία, όπως νοείται και από τον Hallliday, 
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2. Θεωρητικό  πλαίσιο – Επισκόπηση της βιβλιογραφίας 

2.1 Πλαίσιο και κείμενο στη ΣΛΓ 

Η ΣΛΓ, η οποία θεμελιώθηκε από τον M.A.K. Halliday, στηρίζεται κυρίως στο 

έργο του Malinowski, του Firth, του Hjelmslev και στη Σχολή της Πράγας.3 

Πρόκειται για μία κοινωνιοσημειωτική προσέγγιση στη γλώσσα, η οποία 

περιγράφει τη γλώσσα ταυτόχρονα ως κώδικα, ως πόρο νοήματος και ως 

κοινωνική διαδικασία σημείωσης, η οποία δεν αντιστοιχεί απλώς στην 

ανθρώπινη εμπειρία, αλλά μάλλον την ερμηνεύει, την νοηματοδοτεί. Η Eggins 

(2004: 20-21) την ορίζει ως μία «λειτουργική-σημασιολογική προσέγγιση της 

γλώσσας, η οποία διερευνά αφενός πώς οι άνθρωποι χρησιμοποιούν τη 

γλώσσα σε διαφορετικά πλαίσια και αφετέρου πώς είναι δομημένη η γλώσσα 

για τη χρήση της ως σημειωτικό σύστημα». Η γλώσσα παρουσιάζεται ως πόρος 

πολλαπλών δικτύων συστημάτων (εξ ου και συστημική) που επιτρέπουν στους 

χρήστες να κάνουν επιλογές για να νοηματοδοτήσουν τα στρώματα του 

συστήματος της γλώσσας. Η νοηματοδότηση είναι η γενική λειτουργία της 

γλώσσας μέσα σε ένα συμφραστικό πλαίσιο (εξ ου και λειτουργική). Ορόσημο 

για τη ΣΛΓ αποτελεί η Εισαγωγή στη Λειτουργική Γραμματική του Halliday, που 

εκδόθηκε για πρώτη φορά το 1985.4  

  Μία από τις βασικές έννοιες στη ΣΛΓ είναι η συστημική και δυναμική σχέση 

μεταξύ κειμένου και πλαισίου.5 Το κείμενο δεν μπορεί να ιδωθεί αποκομμένο 

από το πλαίσιο, αφού είναι το αποτέλεσμα του πλαισίου εντός του οποίου 

πραγματώνεται και το σημείο όπου η γλώσσα αποκτά σκόπιμα λειτουργική 

μορφή, ενώ, από την άλλη πλευρά, μέσω του κειμένου είναι, πολλές φορές, 

δυνατό να δημιουργηθεί το πλαίσιο.  

  Όπως σημειώνουν στην εισαγωγή του πρωτοποριακού τους έργου για τη 

συνοχή στην αγγλική γλώσσα οι Halliday και Hasan (1976: 1), «η λέξη κείμενο 

στη γλωσσολογία χρησιμοποιείται για κάθε απόσπασμα, προφορικό ή γραπτό, 

                                                           
3
 Για μια εισαγωγή στο μοντέλο της ΣΛΓ βλ. ενδεικτικά Eggins, 2004· Halliday & Matthiessen, 

2004· Halliday & Webster, 2009. Στην ελληνική γλώσσα υπάρχει μια ευσύνοπτη εισαγωγή από 
τη Λύκου (2000) και η μετάφραση του βιβλίου Γλώσσα της Επιστήμης (Halliday & Martin, 2004). 
4
 Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιούμε την τρίτη έκδοση, αναθεωρημένη από τον C. M.I.M. 

Matthiessen (Halliday & Matthiessen, 2004). 
5
 Ο όρος context, που εδώ αποδίδεται ως πλαίσιο, αποδίδεται και ως συμφραζόμενα, 

συγκείμενο κ.λπ. 



13 

οιουδήποτε μήκους, που σχηματίζει ένα ενοποιημένο σύνολο». Το κείμενο 

«αποτελεί μια σημασιολογική μονάδα: μια μονάδα όχι μορφής, αλλά νοήματος» 

(αυτόθι: 2). Αντίθετα, η πρόταση αποτελεί μια λεξικογραμματική ενότητα 

(λεξικογραμματική = έκφραση/διατύπωση). Η ανάλυση του κειμένου στη ΣΛΓ 

μπορεί να γίνεται μέσω της πρότασης, αλλά πάντοτε σε συνάρτηση με το 

κοινωνικό-πολιτισμικό πλαίσιο, το συμφραστικό περιβάλλον. 

  Σύμφωνα με τους Αρχάκη και Κονδύλη (2011: 96), «το μοντέλο ανάλυσης 

οποιασδήποτε επικοινωνιακής περίστασης προβλέπει τρία αμοιβαίως 

εξαρτημένα επίπεδα: το επίπεδο του συμφραστικού πλαισίου της περίστασης, 

το επίπεδο της σημασίας και το λεξικογραμματικό επίπεδο. […] οποιοδήποτε 

γλωσσικό κείμενο συγκροτείται στη βάση της συσχέτισης των σημειωτικών 

γνωρισμάτων του συμφραστικού πλαισίου με επιλογές από το σημασιολογικό 

σύστημα, οι οποίες πραγματώνονται στο λεξικογραμματικό σύστημα». Αυτή η 

σχέση απεικονίζεται στο ακόλουθο σχήμα: 

 

Σχήμα 1: Σχέση πλαισίου, σημασιολογικού και λεξικογραμματικού επιπέδου 
(επεξεργασία από Λύκου, 2000: 67) 

 

 Η γλώσσα για τη ΣΛΓ έχει τρεις κύριες λειτουργίες (μεταλειτουργίες όπως τις 

ονομάζει ο Halliday): την αναπαραστατική (ideational), τη διαπροσωπική 

(interpersonal) και την κειμενική (textual). Η αναπαραστατική αντιπροσωπεύει 

την εμπειρία και αποτελείται από την εμπειρική και τη λογική μεταλειτουργία. Η 

διαπροσωπική (κοινωνική πραγματικότητα) εγκαθιδρύει και διατηρεί σχέσεις 

αλληλεπίδρασης μεταξύ των ανθρώπων που χρησιμοποιούν τη γλώσσα. Η 
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κειμενική (σημειωτική πραγματικότητα) δημιουργεί κείμενα με συνοχή και 

συνεκτικότητα. Οι μεταλειτουργίες εξυπηρετούν δεσμούς μεταξύ των 

γραμματικών συστημάτων από τη μία πλευρά  και  του πλαισίου της περίστασης 

(context of situation) και του πολιτισμικού πλαισίου (context of culture)6 από την 

άλλη. Με αυτόν τον τρόπο το σύστημα της μεταβιβαστικότητας εκφράζει  

αναπαραστατικά νοήματα, το σύστημα της διάθεσης διαπροσωπικά και το 

σύστημα θέματος-ρήματος κειμενικά. 

 Η ανάλυση του συγκειμενικού πλαισίου (συμφραστικού περιβάλλοντος) γίνε-

ται από τον Halliday (όπως αναφέρεται στο Halliday & Martin: 78-79) μέσω του 

πεδίου (field), του τόνου (tenor)7 και του τρόπου (mode). Το πεδίο αναφέρεται 

στην κοινωνική δράση («τι πραγματικά λαμβάνει χώρα»), με άλλα λόγια, τι είναι 

αυτό στο οποίο εμπλέκονται οι συμμετέχοντες. Ο τόνος αναφέρεται στη δομή 

των ρόλων («ποιος παίρνει μέρος»), δηλαδή στη φύση των συμμετεχόντων, στο 

στάτους τους και στους ρόλους τους.  Συγκεκριμένα, τι είδους σχέσεις ρόλων 

επιτυγχάνονται μεταξύ των συμμετεχόντων, συμπεριλαμβανομένων των μόνι-

μων και των προσωρινών σχέσεων του ενός ή του άλλου είδους. Αναφέρεται 

επίσης στους τύπους του ρόλου ομιλίας που αναλαμβάνονται στο διάλογο και 

στο όλο σύμπλεγμα των κοινωνικά σημαντικών σχέσεων στις οποίες εμπλέκο-

νται. Ο τρόπος αναφέρεται στη συμβολική οργάνωση («ποιο ρόλο παίζει η 

γλώσσα»), στο τι είναι, δηλαδή, αυτό που οι συμμετέχοντες αναμένουν ότι η 

γλώσσα θα κάνει γι' αυτούς σε μια συγκεκριμένη περίσταση. Αναφέρεται στη η 

συμβολική οργάνωση του κειμένου, το στάτους που έχει και τη λειτουργία του 

στο συμφραστικό περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένου του διαύλου (γραπτός ή 

προφορικός - ή κάποιος συνδυασμός των δύο καθώς και του ρητορικού τρόπου 

(πειστικός, κατευθυντικός κ.λπ.). 

 Στο μοντέλο του Martin αυτές οι τρεις μεταβλητές συναποτελούν το πλάνο 

της λειτουργικής διατυπικής ποικιλίας, όπως θα δούμε στην επόμενη ενότητα, 

όπου θα εξεταστούν οι σχέσεις του κειμενικού είδους με τη λειτουργική διατυπι-

κή ποικιλία. 

 Παράλληλα με τις παραμέτρους της περίστασης επικοινωνίας και τις 

μεταλειτουργίες, οι οποίες αντιπροσωπεύουν τον τρόπο που οργανώνεται η 

                                                           
6
 Οι όροι αυτοί πρωτοχρησιμοποιήθηκαν από τον Malinowski. 

7
 O όρος tenor αποδίδεται και ως συνομιλιακοί ρόλοι. 
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γλώσσα σε σχέση με τους ταυτόχρονους τρόπους νοήματος, η ΣΛΓ, 

ακολουθώντας τον Hjelmslev, αντιμετωπίζει τη γλώσσα ως ένα 

στρωματοποιημένο σύστημα, όπου ένα πιο «συγκεκριμένο» στρώμα8 

πραγματώνει ένα άλλο πιο «αφηρημένο» (Halliday & Martin, 2004). Η 

γραμματική και το λεξιλόγιο στη ΣΛΓ δεν είναι δύο διαφορετικά στρώματα αλλά 

δύο πόλοι ενός συνεχούς, της λεξικογραμματικής. Υπερβαίνοντας τον 

Hjelmslev, στη ΣΛΓ στρωματοποιείται το πλάνο περιεχομένου και απλώνεται 

στη σημασιολογία9 και στη λεξικογραμματική, όπως φαίνεται στο σχήμα 2. Η 

σχέση ανάμεσα στα στρώματα της γλώσσας καλείται πραγμάτωση. 

 

Σχήμα 2: Στρωματοποίηση 
(Από Martin, 1997: 6) 

 

 Πριν περάσουμε στην περιγραφή της σχέσης κειμενικού είδους και λειτουργι-

κής διατυπικής ποικιλίας, θα ήταν σκόπιμο να αναφερθούμε και στην έννοια της 

ιεράρχησης (rank) στη ΣΛΓ, στην οποία οι γραμματικές μονάδες προσδιορίζο-

νται με λειτουργικούς όρους. Αυτό σημαίνει αφενός ότι είναι τα σημεία προέλευ-

σης των συστημάτων δικτύων (όπως της μεταβιβαστικότητας και της διάθεσης) 

και αφετέρου ότι λειτουργούν ως συστατικά μέρη στην ολότητά τους. Η ιεράρ-

χηση στη λεξικογραμματική, όπως αποτυπώνεται στο σχήμα 3, δείχνει ότι οι μο-

νάδες που βρίσκονται στην υψηλότερη θέση της ιεραρχίας συνίστανται από μο-

                                                           
8
 O Hjelmslev είχε χρησιμοποιήσει τον όρο «πλάνο» για το «στρώμα» της ΣΛΓ.  Ο Martin 

ξαναχρησιμοποιεί τον όρο «πλάνο» για να περιγράψει τη διαφορά μεταξύ της δηλωτικής και της 
συνδηλωτικής σημειωτικής, π.χ., τα επίπεδα της γλώσσας και του συμφραστικού 
περιβάλλοντος. 
9
 Η «σημασιολογία» (semantics) του Halliday επεκτείνεται από τον Martin σε «σημασιολογία του 

λόγου» (discourse semantics). 
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νάδες της αμέσως επόμενης θέσης έως τη μονάδα που δεν διαθέτει εσωτερική 

συντακτική δομή και είναι στη χαμηλότερη θέση.  

 

 

Σχήμα 3: Ιεράρχηση (rank) στη γραμματική  

 Με άλλα λόγια, ένα κείμενο αποτελείται από μία ή περισσότερες απλές προ-

τάσεις, δηλαδή ένα σύνολο λέξεων με ένα τουλάχιστον ρηματικό σύνολο. Οι 

απλές προτάσεις μπορεί, επίσης, να περιλαμβάνουν ονοματικά σύνολα, επιθε-

τικά σύνολα, επιρρηματικά σύνολα και προθετικές φράσεις. Αυτά με τη σειρά 

τους αποτελούνται από τουλάχιστον μία λέξη. Οι λέξεις συνίστανται από το πε-

ριεχόμενό τους, δηλαδή τη λεξική ή εννοιολογική αξία (value) τους, όσο και τη 

γραμματική τους λειτουργία, δηλαδή, τη σχέση τους με άλλες λέξεις στην πρό-

ταση. Το συνολικό νόημα μιας λέξης είναι το άθροισμα και των δύο αυτών πτυ-

χών. Οι λεξικές λέξεις ή λέξεις περιεχομένου (ουσιαστικά, επίθετα, ρήματα, ε-

πιρρήματα) λειτουργούν σε λεξιλογικά ανοικτά σύνολα μάλλον παρά σε κλειστά 

γραμματικά συστήματα, ενώ οι γραμματικές ή λειτουργικές λέξεις (άρθρα, αντω-

νυμίες, σύνδεσμοι, προθέσεις) έχουν μόνο τη γραμματική τους λειτουργία. Κάθε 

λέξη, τέλος, αποτελείται από ένα τουλάχιστον μόρφημα. Τα μορφήματα είναι η 

μικρότερη διακριτή μονάδα γραμματικής. 

2.2 Κειμενικό είδος και λειτουργική διατυπική ποικιλία 

Αν και την πρώτη προσπάθεια διάκρισης των ειδών του λόγου, και ειδικότερα 

του ρητορικού, την οφείλουμε στον Αριστοτέλη, ο οποίος αναφέρει στη Ρητορική 

του: 

Ἔστιν δὲ τῆς ῥητορικῆς εἴδη τρία τὸν ἀριθμόν· τοσοῦτοι γὰρ καὶ οἱ ἀκροαταὶ 
τῶν λόγων ὑπάρχουσιν ὄντες. σύγκειται μὲν γὰρ ἐκ τριῶν ὁ λόγος, ἔκ τε τοῦ 
λέγοντος καὶ [1358b] περὶ οὗ λέγει καὶ πρὸς ὅν, καὶ τὸ τέλος πρὸς τοῦτόν 

πρόταση 

φράση/σύνολο 

λέξη 

μόρφημα 
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ἐστιν, λέγω δὲ τὸν ἀκροατήν. [...] ὥστ’ ἐξ ἀνάγκης ἂν εἴη τρία γένη τῶν 
λόγων τῶν ῥητορικῶν, συμβουλευτικόν, δικανικόν, ἐπιδεικτικόν…»,10 

ο μεγάλος Ρώσος θεωρητικός M. Bakhtin είναι αυτός ο οποίος θα κάνει λόγο για 

το genre το 1952-53 (όπως παρατίθεται στο Halliday & Martin, 2004: 83): 

Σε όλες τις διαφορετικές περιοχές της ανθρώπινης δραστηριότητας 
εμπλέκεται η χρήση της γλώσσας. [...] Η γλώσσα πραγματώνεται υπό 
μορφή μεμονωμένων συγκεκριμένων κειμένων11 (προφορικών και γραπτών) 
από τους συμμετέχοντες σε διάφορες περιοχές της ανθρώπινης 
δραστηριότητας. Τα κείμενα αντανακλούν τις ειδικές συνθήκες και τους 
στόχους κάθε τέτοιας περιοχής, όχι μόνο μέσω του περιεχομένου τους 
(θεματικό) και του γλωσσικού τους ύφους, της επιλογής δηλαδή λεξικών, 
φρασεολογικών και γραμματικών πόρων της γλώσσας, αλλά πάνω απ’ όλα 
μέσω της συστατικής δομής τους. Και οι τρεις αυτές πλευρές –θεματικό 
περιεχόμενο, ύφος και συστατική δομή- είναι αδιάρρηκτα συνδεδεμένες με 
το σύνολο του κειμένου, και καθορίζονται εξίσου από την ιδιαίτερη φύση της 
συγκεκριμένης σφαίρας επικοινωνίας. Κάθε μεμονωμένο κείμενο είναι 
ατομικό βέβαια, αλλά κάθε σφαίρα στην οποία χρησιμοποιείται η γλώσσα 
αναπτύσσει τις δικές της σχετικά σταθερές μορφές αυτών των κειμένων. 
Αυτές μπορούμε να τις ονομάσουμε «κειμενικά είδη της ομιλίας».12 

 Τις ιδέες του Bakhtin απηχούν οι απόψεις της ΣΛΓ13 για το κειμενικό είδος, οι 

οποίες έχουν εξελιχθεί κυρίως από τον J. R. Martin (1992· 1993· 2004β) και 

γενικότερα από τη «σχολή του Σύδνεϋ» (βλ. Christie & Martin, 1997· Macken-

Horarik, 2002· Martin & Rose, 2008).  

 Σύμφωνα με τον Martin (1992: 505) το κειμενικό είδος είναι «μία σταδιακή, 

στοχοθετημένη κοινωνική διαδικασία». Όπως αναλύεται στο  Martin (2009: 13) 

και στο Martin & Rose (2008:6), η διαδικασία του κειμενικού είδους είναι 

σταδιακή, γιατί απαιτούνται συνήθως περισσότερες από μία φάσεις νοήματος 

κατά την πραγμάτευση ενός κειμενικού είδους: τα κειμενικά είδη αποτελούνται 

από διακριτά μέρη που συνεργάζονται για να δομήσουν το νόημα ενός κειμένου. 

Είναι επίσης στοχοθετημένη, γιατί οι φάσεις αυτές έχουν στόχο να 

ολοκληρώσουν κάτι, το οποίο, εάν μείνει στη μέση, μας προκαλεί απογοήτευση, 

και κοινωνική, γιατί τα κειμενικά είδη λειτουργούν αλληλεπιδραστικά: οι 
                                                           
10

 «Τρία είδη ρητορικής υπάρχουν· γιατί τόσων ειδών είναι και οι ακροατές των λόγων. Τρία είναι 
τα συστατικά στοιχεία ενός λόγου: ο ομιλητής, [1358b] το θέμα για το οποίο μιλάει και, τέλος, 
αυτός στον οποίο απευθύνεται· αυτός, δηλαδή ο ακροατής, είναι και ο τελικός στόχος του λόγου 
[...] Υποχρεωτικά, επομένως, τα είδη των ρητορικών λόγων είναι τρία: ο συμβουλευτικός, ο 
δικανικός και ο επιδεικτικός.» (Μτφρ. Δ. Λυπουρλής, 2002. Αριστοτέλης. Ρητορική Βιβλίο Πρώτο. 
Εισαγωγή, μετάφραση, σχόλια. Θεσσαλονίκη: Ζήτρος). 
11

 Εδώ ο όρος «κείμενο» έχει αντικαταστήσει τον όρο «εκφώνημα» (utterance) του Bakhtin (βλ. 
Bakhtin, 1986: 60). 
12

 Στο πρωτότυπο «speech genres» (αυτόθι). 

13
 Εκτός από τη ΣΛΓ υπάρχουν και άλλες δύο πολύ γνωστές προσεγγίσεις για τα κειμενικά είδη, 

γνωστές ως New Rhetoric και ESP (English for Specific Purposes). Για αναλυτική παρουσίαση 
αυτών των προσεγγίσεων βλ. Hyon, 1996. 
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συγγραφείς τους τα διαμορφώνουν για διαφόρων ειδών αναγνώστες. Η έννοια 

του κειμενικού είδους περιγράφει την επίδραση του πολιτισμικού πλαισίου στη 

γλώσσα, ενώ η λειτουργική διατυπική ποικιλία περιγράφει την επίδραση των 

διαστάσεων του πλαισίου της περίστασης στον τρόπο που χρησιμοποιείται η 

γλώσσα (βλ. Eggins, 2004:9). Όπως βλέπουμε και στο σχήμα 4, ο Martin στο 

στρωματοποιημένο μοντέλο του τοποθετεί το κειμενικό είδος σε υψηλότερο 

επίπεδο αφαίρεσης από τη λειτουργική διατυπική ποικιλία. 

 

 

Σχήμα 4: Κειμενικό είδος, λειτουργική διατυπική ποικιλία και μεταλειτουργίες 
(Από Martin, 1997: 8) 

 Ο Martin υποδεικνύει για την ανάλυση του κειμένου μια διαδικασία σε τρία 

επίπεδα: το κειμενικό είδος πραγματώνεται μέσω της λειτουργικής διατυπικής 

ποικιλίας καθώς η λειτουργική διατυπική ποικιλία πραγματώνεται μέσω της 

γλώσσας. Μέσω της μετα-πλεοναστικότητας (πραγμάτωσης του ενός επιπέδου 

μέσω του άλλου) τα κείμενα σχετίζονται όχι μόνο με τα συστήματα που 

συγκεκριμενοποιούν, αλλά και με όλα τα συστήματα στο μοντέλο. Οι μεταβλητές 

του πεδίου, του τόνου και του τρόπου συναποτελούν εδώ το πλάνο της 

λειτουργικής διατυπικής ποικιλίας, ενώ ο Halliday αναφέρεται συνολικά σε αυτές 

ως «περίσταση επικοινωνίας» (Halliday & Martin, 2004: 79). 

 Το στρωματοποιημένο μοντέλο του συμφραστικού περιβάλλοντος έχει 

αποδειχθεί πολύ αποτελεσματικό στην εκπαιδευτική γλωσσολογία στην 

Αυστραλία και, πέρα από τον διάλογο που έχει ανοίξει στην κοινωνιοσημειωτική 
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θεωρία εμπλέκοντας τη ΣΛΓ, την κριτική θεωρία και τον μεταδομισμό, έχει 

οδηγήσει σε μία επανατοποθέτηση του κειμενικού είδους κάτω ένα πιο 

αφηρημένο επίπεδο της ιδεολογίας (Halliday & Martin, 2004: 84-85). Ο 

συνδυασμός της ιδεολογίας με το κειμενικό είδος θα μπορούσε να 

προσδιοριστεί ως δύο πλάνα του πολιτισμικού πλαισίου. Η ιδεολογία ασκεί 

περιοριστική επιρροή μέχρι ενός ορισμένου βαθμού στις επιλογές του 

κειμενικού είδους, που λειτουργεί ως μορφή έκφρασης, όπως και η λειτουργική 

διατυπική ποικιλία και η γλώσσα. Η ιδεολογία εστιάζει στην κοινωνική 

υποκειμενικότητα –στους τρόπους που οι λόγοι της τάξης, του φύλου, της 

εθνικότητας και της γενιάς τοποθετούν τους ομιλητές όσον αφορά το δυναμικό 

νοήματος του πολιτισμού τους. 

 

Σχήμα 5: Πολιτισμικό πλαίσιο και γλώσσα 
(Από Halliday & Martin, 2004: 87) 
 

 Η εμπειρία από τη διδασκαλία των κειμενικών ειδών -στην Αυστραλία επίσης- 

έχει οδηγήσει την Macken-Horarik (2002: 24-25) να κάνει λόγο για ένα σχήμα 

που χρησιμοποιείται σε μαθησιακά πλαίσια συνδυάζοντας τις «δίδυμες έννοιες 

του κειμενικού είδους και της λειτουργικής διατυπικής ποικιλίας», όπως φαίνεται 

στον παρακάτω πίνακα:  

Πίνακας 1: Κριτική άποψη του πλαισίου    

Κειμενικό 
είδος                 

(γιατί;) 

Τα κειμενικά είδη είναι σταδιακές, στοχοθετημένες γλωσσικές 

διαδικασίες· χρησιμοποιούμε διαφορετικά κειμενικά είδη στη 

γλώσσα· οι στόχοι ή οι σκοποί των χρηστών επηρεάζουν τον τύπο του 
κειμένου που παράγουν. Κάθε στάδιο του κειμένου συμβάλλει στην 
επίτευξη του γενικού κοινωνικού σκοπού των μετεχόντων. 
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Πεδίο                     
(τι;) 

Είναι η κοινωνική δραστηριότητα των μετεχόντων (τι συμβαίνει). Το 
περιεχόμενο (θέμα) είναι μία πτυχή του πεδίου. Στον γραπτό λόγο το 
πεδίο είναι το περιεχόμενο, γιατί η αναδόμηση του πεδίου από τον 
αναγνώστη εξαρτάται αποκλειστικά από τη γλώσσα. 

Τόνος / 
Συνομιλιακοί 

ρόλοι                
(ποιος;) 

Αναφέρεται στην υποτιθέμενη σχέση των μετεχόντων σε ένα 
επικοινωνιακό συμβάν (ποιος παίρνει μέρος). Ποια είναι η κοινωνική 
τους θέση, η οικειότητα μεταξύ τους και ο βαθμός της συναισθηματικής 
διάθεσης σε μία αλληλεπίδραση. Στο γραπτό λόγο η σχέση αφορά 
συχνά διαφορετική κοινωνική θέση (δάσκαλος με μαθητή),  με 
σημαντική κοινωνική απόσταση μεταξύ συγγραφέα και αναγνώστη 
(που συνιστούν απρόσωπους συνομιλιακούς ρόλους). 

Τρόπος 
(πώς;) 

Αναφέρεται στον ρόλο που παίζει η γλώσσα (πώς χρησιμοποιείται η 
γλώσσα). Η απλούστερη διάκριση είναι αυτή μεταξύ γραπτού και 
προφορικού λόγου. Ο τρόπος μπορεί να αναπαρασταθεί ως ένα 
συνεχές, που κινείται από κείμενα που είναι πιο «προφορικά» προς 
άλλα περισσότερο «γραπτά». Ο τρόπος επίσης επηρεάζεται από τη 
σημειωτική απόσταση των δύο ειδών: αφενός την απόσταση του 
ομιλητή ή του συγγραφέα από τα γεγονότα όσον αφορά το ποια 
γλώσσα χρησιμοποιείται (από τη γλώσσα εν δράσει προς τη γλώσσα 
ως στοχασμό) και αφετέρου την απόσταση των ίδιων των μετεχόντων 
κατά την αλληλεπίδραση (από την επικοινωνία που έχει υψηλή 
ανατροφοδότηση έως την επικοινωνία με καθυστερημένη -ή και 
καθόλου- ανατροφοδότηση). 

 
 

  Μία ακόμη προσέγγιση από τον ευρύτερο χώρο της ΣΛΓ συνιστά το μοντέλο 

των Knapp και Watkins (2005: 37-38), το οποίο εστιάζει στην εκπαίδευση και 

τον γραμματισμό και έχει ως βασικές κατηγορίες το κειμενικό είδος, το κείμενο 

και τη γραμματική. Η χρησιμότητα τους έγκειται στη δυνατότητα που παρέχουν 

για σαφείς συνδέσεις ανάμεσα:  

 στο κειμενικό είδος, το κοινωνικό πλαίσιο και τις σχέσεις εντός των 

οποίων παράγονται τα κείμενα,  

 στο κείμενο, τις γλωσσικές διεργασίες που χρησιμοποιούνται για τη 

δόμηση των προϊόντων των κειμενικών ειδών και  

 στη γραμματική, τις επιλογές και τους περιορισμούς που έχουν οι 

χρήστες της γλώσσας όταν συνταιριάζουν λέξεις στα κείμενα. 

 Στο μοντέλο τους προτείνουν μία διαγραμματική αναπαράσταση για τα 

κειμενικά είδη στη σχολική μάθηση, όπως απεικονίζεται στον πίνακα της 

επόμενης σελίδας. 
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Χρησιμοποιούνται συνήθως σε:  

Περιγράφουν 

 

μέσω της διαδικα-
σίας της κατηγορι-

οποίησης των 
πραγμάτων σε 

κοινά/καθημερινά 
και τεχνικά πλαίσια 

νοήματος 

Εξηγούν 

 

μέσω της διαδικα-
σίας της διαδοχής 

των φαινομένων σε 
σχέσεις χρονικότη-
τας ή/και αιτιότητας 

Καθοδηγούν 

 

μέσω της διαδικα-
σίας της λογικής 

διαδοχής δραστη-
ριοτήτων ή συμπε-

ριφορών 

Επιχειρηματολογούν 

 

μέσω της διαδικασίας 
της ανάπτυξης μιας 
πρότασης ώστε να 
πείσει για την απο-
δοχή μιας άποψης 

 

 

 

Αφηγούνται 

 

μέσω της διαδι-
κασίας της διαδο-
χής προσώπων 
και γεγονότων 

στο χώρο και στο 
χρόνο 

Προσωπικές 
περιγραφές 

Καθημερινές 
περιγραφές 

Τεχνικές περι-
γραφές 

Περιγραφικές 
αναφορές 

Επιστημονικές 
αναφορές 

Ορισμούς 

 

Εξηγήσεις (πώς) 

Εξηγήσεις    
(γιατί) 

Πραγματείες 

Εξηγήσεις     
μέσω παραδειγ-

μάτων 

 

 

Διαδικασίες 

Οδηγίες 

Εγχειρίδια 

Συνταγές 

Κατευθυντήριες 
οδηγίες   

 

Δοκίμια 

Εκθέσεις 

Συζητήσεις /    
Αντιπαραθέσεις 

Ερμηνείες 

Αξιολογήσεις 

 

Προσωπικές 
διηγήσεις 

Ιστορικές     
διηγήσεις 

Ιστορίες 

Μύθους 

Παραμύθια 

Αφηγήσεις 

Επιστημονικά πειράματα   ·       Επιθεωρήσεις/Αξιολογήσεις     ·      Ταξιδιωτικές 

εντυπώσεις    ·      Σχόλια    ·    Συνεντεύξεις    ·      Επιστολές      ·     Ειδήσεις/Νέα     

·     Άρθρα    ·    Ιστοσελίδες 

 Δ Ι Α Δ Ι Κ Α Σ Ι Ε Σ  

  Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Α  

Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Α  Σ Υ Ν Θ Ε Σ Η Σ  Κ Ε Ι Μ Ε Ν Ι Κ Ω Ν  Ε Ι Δ Ω Ν   

Κ Ε Ι Μ Ε Ν Ι Κ Α  Ε Ι Δ Η : 

 Κοινωνικές διαδικασίες που: 

 

Πίνακας 2: Κειμενικά είδη 
(προσαρμογή από Knapp & Watkins, 2005: 27) 
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2.3 Κειμενικά είδη στα σχολικά εγχειρίδια 

Η συμβολή του Martin στην περιγραφή και υποδειγματική ανάλυση των 

κειμενικών ειδών στον σχολικό λόγο είναι καθοριστική. Αναφέρει ως βασικούς 

τύπους κειμένων για τις μεν ανθρωπιστικές επιστήμες την αναφορά και την 

έκθεση, ενώ για τις θετικές την αναφορά και την εξήγηση (2004β: 295). Η έννοια 

της σχηματικής δομής που εισήγαγε ο Martin εκφράζει την αναμενόμενη 

ακολουθία των σταδίων ενός κειμένου ανάλογα με το είδος του. 

 Για τα κειμενικά είδη που εντοπίζονται στον σχολικό λόγο υπάρχουν πολλές 

συναφείς εργασίες με μικρές διαφοροποιήσεις ως προς την ονομασία και ως 

προς τη σχηματική δομή (βλ. Macken-Horarik, 2002: 20 κ.ε.· Martin & Rose, 

2008· Shleppergrel, 2004: 77 κ.ε.· Veel, 1997: 170· Wignell, 1994 κ.ε.). 

Ειδικότερα, για την Ιστορία πολύ σημαντική είναι η  συστηματική και αναλυτική 

περιγραφή της Coffin (2006: 44 κ.ε.), η οποία, επεκτείνοντας τις αναλύσεις των 

Veel και Coffin (1996) και Coffin (1997), πραγματεύεται, εκτός των άλλων, τον 

ρόλο των κειμενικών ειδών στον λόγο της Ιστορίας, ταξινομώντας τα σε τρεις 

βασικές οικογένειες: περιγραφή, εξήγηση, επιχειρηματολογία. Στα κειμενικά είδη 

της περιγραφής εντάσσει την αυτοβιογραφική, τη βιογραφική και την ιστορική 

διήγηση, καθώς και την ιστορική αναφορά. Στα είδη της εξήγησης εντάσσει την 

εξήγηση συνεπειών και την εξήγηση παραγόντων. Τέλος, στην οικογένεια της 

επιχειρηματολογίας εντάσσει την έκθεση, τη συζήτηση και την αντιπαράθεση. 

  Στον παρακάτω πίνακα έχουν ταξινομηθεί τα βασικότερα κειμενικά είδη που 

εντοπίζονται στα σχολικά εγχειρίδια (της δευτεροβάθμιας, κατά κύριο λόγο, 

εκπαίδευσης) κατόπιν επεξεργασίας της σχετικής βιβλιογραφίας. 

Πίνακας 3: Κειμενικά είδη στα σχολικά εγχειρίδια 

Ιστορία (ανθρωπιστικές επιστήμες) Βιολογία (φυσικές επιστήμες) 

 αναφορά 

 εξήγηση (παράγοντες/ συνέπειες) 

 έκθεση 

 διήγηση (αυτοβιογραφική/ βιογρα-

φική/ ιστορική) 

 

 αναφορά (ταξινόμηση/περιγραφή) 

 εξήγηση 

 διαδικασία 

 έκθεση 
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2.4 Διαφορές στον λόγο των ανθρωπιστικών και των φυσικών επιστημών  

Όπως είδαμε, στον χώρο της ΣΛΓ υπάρχουν αρκετές εργασίες αναφορικά με τη 

γλώσσα της Ιστορίας, στις οποίες στηριζόμαστε για την παρούσα έρευνα (βλ. 

Veel & Coffin, 1996· Coffin, 1997· 2006). Αντίστοιχα για τον λόγο των φυσικών 

και θετικών επιστημών αντλούμε στοιχεία από τις μελέτες του Halliday  (2004α· 

2004β), του Veel (1997· 1998) και των Wignell κ. ά. (2004). Για τις σχέσεις στον 

λόγο των φυσικών και των ανθρωπιστικών επιστημών αξιοποιούμε τη θεώρηση 

του Martin (2004α· 2004β).  

 Η ανάλυση του Martin στα κείμενα των σχολικών εγχειριδίων προσδιορίζει 

κάποιες γενικές διαφορές μεταξύ των τρόπων που οι θετικές επιστήμες και η 

Ιστορία αντλούν χαρακτηριστικά από τα είδη του ακαδημαϊκού λόγου. Υπό την 

ευρύτερη έννοια, ο λόγος των θετικών επιστημών χαρακτηρίζεται από 

τεχνικότητα, ενώ της Ιστορίας από αφαίρεση. Αυτό οφείλεται στο ότι η γλώσσα 

των θετικών επιστημών κατασκευάζει την εμπειρία του κόσμου, ενώ η γλώσσα 

της Ιστορίας κατασκευάζει ερμηνείες της κοινωνικής εμπειρίας. Αυτές οι 

διαφορές αντανακλώνται στους διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους τα 

επιστημονικά αντικείμενα αντλούν λεξικογραμματικούς πόρους. Έτσι, στον λόγο 

των θετικών επιστημών το σημείο εστίασης βρίσκεται στη γραμματική μεταφορά 

και τον ρόλο που παίζει στην πραγμάτωση της τεχνικότητας και της διάρθρωσης 

των κειμένων, ενώ στον λόγο της Ιστορίας στους γραμματικούς πόρους που 

πραγματώνουν τις ερμηνείες και τις απόψεις των ιστορικών. Και στις δύο 

περιπτώσεις δίνεται έμφαση στην παιδαγωγική αναπλαισίωση του νοήματος 

στα σχολικά εγχειρίδια. Για την Schleppegrell (2004: 114) η αναπλαισίωση του 

επιστημονικού λόγου για παιδαγωγικούς σκοπούς αντανακλά τις αξίες και τον 

τρόπο σκέψης της επιστημονικής κοινότητας. 

 Μολονότι δεν μπορεί να παραγνωριστεί η διάκριση ανάμεσα σε Ιστορία και 

θετικές επιστήμες, οι σχετικές μελέτες δείχνουν ότι στην πραγματικότητα 

υπάρχει ένα  είδος συνέχειας ως προς τον τρόπο που αποδίδουν νόημα  στον 

κόσμο, καθώς στην Ιστορία τα κείμενα ερμηνεύουν (interpret) τον κόσμο από 

μια ονοματική οπτική γωνία, ενώ στις φυσικές/θετικές επιστήμες τα κείμενα 

ανασυγκροτούν τον κόσμο ως τόπο όπου τα πράγματα συνδέονται με 

πράγματα (βλ. Martin 2004α: 291· Μανιού & Κονδύλη, 2011: 305).  

 Στη μελέτη των Wignell κ.ά. (2004: 207-209), που επικεντρώνεται στον λόγο 
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της Γεωγραφίας, επισημαίνεται ότι ο βαθμός τεχνικότητας του επιστημονικού 

λόγου θέτει τα εξής ερωτήματα: ποιες είναι οι λειτουργίες αυτής της τεχνικότητας 

και γιατί είναι απαραίτητο ένα επιστημονικό πεδίο να συγκροτήσει έναν ιδιαίτερο 

λόγο με ένα τεχνικό λεξιλόγιο. Αυτή η τεχνικότητα έχει υποστεί κριτική που 

απηχεί μάλλον λαϊκές αντιλήψεις, οι οποίες θα μπορούσαν να ονομαστούν: 

αντίληψη της τεχνικότητας ως τζάργκον και ως στενογραφίας. Η πρώτη 

αντίληψη, θεωρώντας την τεχνικότητα ως τζάργκον,  υποστηρίζει ότι 

χρησιμοποιείται για να παρεμποδίσει την επικοινωνία και να περιορίσει την 

πρόσβαση των πολλών στο πεδίο. H άποψη αυτή στηρίζεται στην πεποίθηση 

ότι για κάθε όρο υπάρχει ήδη μια κατάλληλη κοινή λέξη που θα μπορούσε να 

χρησιμοποιηθεί στη θέση του. Έτσι, πιστεύεται ότι ένας τεχνικός όρος 

κατασκευάζεται με στόχο να εντυπωσιάσει το αμύητο κοινό ή να του 

δημιουργήσει αισθήματα ανεπάρκειας. Ωστόσο, κατά τους παραπάνω 

συγγραφείς, η τεχνικότητα δεν είναι απλά ένας εντυπωσιακός τρόπος να μιλάει 

κανείς για πράγματα που έχουν ήδη ένα άλλο όνομα. Kαι αυτό το αποδεικνύουν 

οι ίδιοι οι γλωσσικοί πόροι: η χρήση ταξινομικών πόρων και η δομή 

δείγματος/αξίας. Η δεύτερη, λιγότερο επικριτική, αντίληψη θεωρεί ότι η 

τεχνικότητα λειτουργεί ως στενογραφία, ότι επιτυγχάνει μια συνοπτική 

επικοινωνία μεταξύ των ειδικών. Πράγματι, ο λόγος της τεχνικότητας καθιστά 

δυνατή τη διύλιση ή τη συμπίεση των σημασιών. Αυτό γίνεται εμφανές όταν 

«πακετάρουμε», ή «ξεπακετάρουμε» αντίστοιχα, τους διάφορους τεχνικούς 

όρους, μέσω του κυριότερου μηχανισμού της γραμματικής μεταφοράς, την 

ονοματοποίηση. 

 Επί τη βάσει όλων όσων προαναφέρθηκαν, η ανάλυση του λόγου της 

Ιστορίας και της Βιολογίας στην εργασία μας μέσω της διερεύνησης των 

γλωσσικών χαρακτηριστικών των κειμένων από τα αντίστοιχα σχολικά εγχειρίδια 

του γυμνασίου, έχει στόχο να συνεισφέρει στη συζήτηση για την ανασυγκρότηση 

της σχολικής γνώσης τόσο στις ανθρωπιστικές επιστήμες όσο και στις φυσικές 

επιστήμες. Όπως επισημάνθηκε στο εισαγωγικό κεφάλαιο, οι συναφείς έρευνες 

στην ελληνική βιβλιογραφία έχουν διερευνήσει τον λόγο του νηπιαγωγείου, του 

δημοτικού σχολείου και του λυκείου. Στην παρούσα εργασία, σε σχέση και με τις 

έρευνες που έχουν γίνει σε άλλες χώρες, προσπαθούμε να διερευνήσουμε τη 

γλώσσα της Ιστορίας και της Βιολογίας στο γυμνάσιο, προκειμένου να  

διαπιστώσουμε εάν μπορούμε να οδηγηθούμε σε παρόμοια συμπεράσματα.  
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3. Υλικό και μεθοδολογία της έρευνας 

3.1 Corpus 

Για τους σκοπούς της έρευνας έχουν επιλεγεί κείμενα από τα σχολικά εγχειρίδια 

Βιολογίας και Ιστορίας του Γυμνασίου με κριτήριο την αντιπροσώπευση των 

κυριότερων κειμενικών ειδών που εντοπίζονται σε αυτά. Ως πηγές για την 

άντληση των κειμένων χρησιμοποιήθηκαν τα εξής βιβλία του μαθητή: α) Αρχαία 

Ιστορία Α’ Γυμνασίου, β) Μεσαιωνική και Νεότερη Ιστορία Β’ Γυμνασίου, γ) 

Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία Γ’ Γυμνασίου, δ) Βιολογία Α’ Γυμνασίου και ε) 

Βιολογία Γ’ Γυμνασίου.14 Συνολικά αναλύονται είκοσι τέσσερα (24) κείμενα από 

τα σχολικά εγχειρίδια (4 κείμενα από κάθε βιβλίο Ιστορίας και 6 από κάθε βιβλίο 

Βιολογίας) και έχουν κατά μέσο όρο περίπου τριακόσιες (300) λέξεις έκαστο. Η 

αρίθμηση των κειμένων έχει κωδικοποιηθεί με τη μορφή 1.x για τα κείμενα της 

Ιστορίας και 2.x για τα κείμενα της Βιολογίας με τη σειρά που εμφανίζονται στις 

σελίδες των βιβλίων. Η ανάλυση των δεδομένων έχει σκοπό να διαφωτίσει 

ζητήματα σχετικά με την ανασυγκρότηση της σχολικής γνώσης τόσο στις 

ανθρωπιστικές επιστήμες όσο και στις φυσικές επιστήμες.  

3.2 Μεθοδολογικά εργαλεία ανάλυσης 

Η γλώσσα στην κοινωνιοσημειωτική προσέγγιση λειτουργεί, όπως έχει ήδη 

αναφερθεί, ως πόρος νοήματος και τα νοήματα πραγματώνονται μέσω της 

λεξικογραμματικής. Στο επίπεδο της λεξικογραμματικής η προσοχή μας 

εστιάζεται στο σύστημα μεταβιβαστικότητας, ιδιαίτερα στις διαδικασίες (βλ. 

Eggins, 2004· Halliday & Matthiessen, 2004· Martin κ.ά., 1997), στο φαινόμενο 

της γραμματικής μεταφοράς, και ειδικότερα στις ονοματοποιήσεις (βλ. Halliday & 

Martin, 2004· Halliday & Matthiessen, 2004· Taverniers,  2003), και στη μέτρηση 

της λεξικής πυκνότητας (βλ. Halliday, 1987/2002· Halliday & Matthiessen, 

2004). Στη συνέχεια, αναλύονται η τροπικότητα και οι συνδετικές σχέσεις (βλ. 

Martin & Rose, 2003). Ο εντοπισμός και η καταμέτρηση των γλωσσικών δεικτών 

χρονικότητας και αιτιότητας, κυρίως στην Ιστορία, συνεισφέρουν επίσης στην 

ανάλυση των δεδομένων της παρούσας εργασίας (βλ. Achugar & Schleppegrel, 

                                                           
14

 Πρόκειται για εκδόσεις του Οργανισμού Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων στην ανατύπωση του 
2009. Τα βιβλία είναι ανηρτημένα ως ψηφιακά αρχεία στην ιστοσελίδα του Ψηφιακού Σχολείου 
του Υπουργείου Παιδείας: http://digitalschool.minedu.gov.gr. Να σημειωθεί ότι το μάθημα της 
Βιολογίας δεν διδάσκεται στη Β’ τάξη. 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/
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2005· Coffin, 2006). Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειωθεί ότι τα γλωσσικά 

χαρακτηριστικά στα οποία εστιάζουμε αναλύονται κυρίως στην αναπαραστατική 

μεταλειτουργία της γλώσσας (πεδίο) και έχουν διερευνηθεί και σε άλλες 

συναφείς έρευνες15, επιτρέποντάς μας κάποιες συγκρίσεις. Ένα χαρακτηριστικό 

που δεν έχει διερευνηθεί, εξ όσων γνωρίζουμε, στην ελληνική βιβλιογραφία είναι 

οι συνδετικές σχέσεις. Όλα αυτά τα γλωσσικά χαρακτηριστικά μελετώνται υπό το 

πρίσμα των κειμενικών ειδών (βλ. Eggins, 2004· Martin, 1993· 1997· 2004β· 

Martin & Rose, 2008· Veel & Coffin, 1996). 

 Η ανάλυση ακολουθεί τη διαδρομή από κάτω προς τα άνω (bottom-up): από 

τη λεξικογραμματική στο σημασιολογικό επίπεδο και επεκτείνεται τόσο στο 

πλαίσιο της περίστασης όσο και στο πολιτισμικό πλαίσιο των κειμένων. 

Θεωρούμε ότι τα αποτελέσματα της ανάλυσης θα μας δώσουν επαρκή στοιχεία 

για την κατανόηση της αφαίρεσης και την τεχνικότητας που χαρακτηρίζουν τον 

λόγο της Ιστορίας και της Βιολογίας, αντίστοιχα. Σε συνάρτηση με τα ερευνητικά 

μας ερωτήματα προσπαθούμε να συναγάγουμε συμπεράσματα και από την 

ποσοτική σχέση των γλωσσικών δεικτών, αφενός ως προς τα επιστημονικά 

αντικείμενα και τη σχολική τάξη και αφετέρου ως προς τα κειμενικά είδη. Όπως 

θα φανεί από την περιγραφή των γλωσσικών χαρακτηριστικών στα οποία 

εστιάζουμε τη μελέτη μας -και σε συνάρτηση με τη σχετική βιβλιογραφία-  

αναμένουμε να δούμε με ποιους τρόπους διαφοροποιείται η γλώσσα στις 

ανθρωπιστικές και τις φυσικές επιστήμες, γιατί λέμε ότι στις μεν πρώτες  

υπάρχει αφαίρεση ενώ στις άλλες τεχνικότητα, ποιοι λεξικογραμματικοί πόροι 

και λογικές-σημασιολογικές σχέσεις εντοπίζονται στα κείμενα και κατά πόσον 

συνεμφανίζονται στα διάφορα κειμενικά είδη.  

 Εκκινώντας την ανάλυση των κειμένων (το κείμενο είναι μια σημασιολογική 

μονάδα όπως είπαμε στην ενότητα 2.1) είναι σημαντικό να εντοπίσουμε τις 

δομικές γραμματικές μονάδες που τα αποτελούν. Το πρώτο βήμα, επομένως, 

είναι  ο χωρισμός τους σε προτάσεις, κάτι με το οποίο είμαστε εξοικειωμένοι 

μέσα από την παραδοσιακή γραμματική. Εδώ όμως προσπαθούμε να δούμε τις 

μεταλειτουργίες της γλώσσας και τους τρόπους που πραγματώνονται μέσα από 

τα συστήματα που περιγράφει η ΣΛΓ. Επίσης, προσπαθούμε να αναλύσουμε, 

στο επίπεδο πέραν της πρότασης, τις λογικές σχέσεις και τις συνδετικότητες 

                                                           
15

 Βλ. σελ. 9. 
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που δημιουργούν συνοχή στο κείμενο. Η ανάλυση αυτή δεν αποτελεί 

αυτοσκοπό, αλλά μέσο για την ανάδειξη της νοηματοδότησής τους και της 

ανασυγκρότησης της γνώσης  στα επιστημονικά αντικείμενα που διερευνούνται.  

Σύστημα μεταβιβαστικότητας (transitivity) 

Σύμφωνα με τους Halliday & Matthiessen (2004: 10) η πρόταση αποτελεί το 

επίκεντρο της γλωσσικής ανάλυσης, με την έννοια ότι περικλείει ποικίλα 

νοήματα χαρτογραφημένα σε μία ολοκληρωμένη γραμματική δομή. Όπως 

αναφέρει χαρακτηριστικά και η Eggins (2004: 211), «η πρόταση δεν μας δίνει 

απλά πληροφορίες. Μας δίνει πληροφορίες για κάτι». Στην αναπαραστατική 

μεταλειτουργία της γλώσσας ο Halliday θεωρεί την πρόταση «ως παράσταση 

της εμπειρίας». Το γραμματικό σύστημα, μέσω του οποίου πραγματώνεται αυτή 

η μεταλειτουργία είναι το σύστημα της μεταβιβαστικότητας. Στο σύστημα αυτό 

ερμηνεύεται και αναλύεται ο κόσμος της εμπειρίας σε τύπους διαδικασιών, με 

άλλα λόγια, διακρίνονται οι λεξικογραμματικές επιλογές που αποδίδει το 

υποκείμενο, βάσει του νοήματος, στις ενέργειες και τις οντότητες του εξωτερικού 

και εσωτερικού κόσμου. Συνίσταται από τις διαδικασίες (processes), τους 

εμπλεκόμενες μετέχοντες/οντότητες (participants) καθώς και τις περιστάσεις 

(circumstances) (βλ. Halliday & Matthiessen, 2004: 170-175). Οι διαδικασίες 

αποτελούν τον πυρήνα του συστήματος μεταβιβαστικότητας καθώς εκφράζουν 

δράσεις και γεγονότα που αφορούν τις εξωτερικές και τις εσωτερικές εμπειρίες, 

αλλά και συσχέτιση διαφορετικών μετεχόντων μεταξύ τους σε συμβολικό 

επίπεδο. Οι διαδικασίες πραγματώνονται με ρηματικά σύνολα, οι μετέχοντες με 

ονοματικά και οι περιστάσεις με επιρρηματικά σύνολα ή προθετικές φράσεις. 

Στην ανάλυσή μας επικεντρωνόμαστε στις διαδικασίες (με άλλα λόγια, τις 

προτάσεις μέσω των οποίων πραγματώνονται) και στο είδος των εμπλεκόμενων 

μετεχόντων/οντότητων.  

 Οι κύριοι τύποι διαδικασιών είναι οι υλικές (material), οι νοητικές (mental) και 

οι συσχετιστικές (relational), οι οποίες διακρίνονται σε συσχετιστικές απόδοσης 

χαρακτηριστικών (attributive) και συσχετιστικές ταυτοποιητικές (identifying). 

Εκτός από αυτές υπάρχουν και οι λεκτικές (verbal), οι οποίες τοποθετούνται 

ανάμεσα στις νοητικές και στις συσχετιστικές, οι συμπεριφορικές (behavioural), 

οι οποίες τοποθετούνται ανάμεσα στις υλικές και στις νοητικές και, τέλος, οι 

υπαρκτικές (existential), οι οποίες τοποθετούνται ανάμεσα στις συσχετιστικές 
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και στις υλικές. Όπως επισημαίνει σχετικά και ο Martin (1997:14), σχολιάζοντας 

την εικόνα στο εξώφυλλο της 2ης έκδοσης της Εισαγωγής στη Λειτουργική 

Γραμματική του Halliday, οι διαδικασίες αναμειγνύονται όπως το ένα χρώμα με 

το άλλο στο ουράνιο τόξο. Στους πίνακες που ακολουθούν περιγράφονται 

αφενός οι  διαδικασίες και οι κατηγορίες των ρημάτων και αφετέρου οι 

μετέχοντες σε αυτές.16 

 Πίνακας 4: Διαδικασίες και σημασίες ρημάτων  

Διαδικασίες Ρήματα 

Υλικές 
δράσης, που δείχνουν 
αλλαγή/ δημιουργί-
α/γεγονότα 

κάνω, δημιουργώ, κατα-
σκευάζω, κτίζω, ιδρύω, κυ-
ριεύω, κόβω κ.λπ. 

Νοητικές 

αίσθησης, αντίληψης, 
σκέψης, μνήμης, ψυχι-
κού πάθους   

βλέπω, ακούω, μυρίζω, αρέ-
σω, αισθάνομαι, ξέρω, γνω-
ρίζω, μαθαίνω, θυμάμαι, μι-
σώ, απεχθάνομαι, συμπαθώ 
κ.λπ. 

Σ
υ
σ

χ
ετ

ισ
τι

κ
ές

 

Απόδοσης             
χαρακτηριστικών 

που αποδίδουν χαρα-
κτηριστικά  

είμαι, γίνομαι, φαίνομαι, βρί-
σκομαι, παραμένω, ανήκει, 
έχω κ.λπ. 

Ταυτοποιητικές 
που ταυτοποιούν 

μεταγλωσσικά 

είμαι, σημαίνω, ανήκει κ.λπ.   

λέγεται, ονομάζεται κ.λπ.                                                                                               

Λεκτικές λεκτικά λέω, ισχυρίζομαι, σημειώνω, 
τονίζω, αναφέρω, ανακοινώ-
νω, απαντώ, εξηγώ κ.λπ. 

Συμπεριφορικές που εκφράζουν συ-
μπεριφορά 

κοιτάζω, γελάω, κλαίω κ.λπ.  

Υπαρκτικές υπαρκτικά υπάρχει, είναι (μη συνδετικό) 
κ.λπ. 

 

 Πίνακας 5: Προτάσεις και (κύριοι) Μετέχοντες  

Προτάσεις Μετέχοντες 

Υλικές Δράστης (actor) Στόχος (goal) 

Νοητικές Αισθανόμενος (senser) Φαινόμενο (phenomenon) 

Συσχετιστικές απόδοσης 
χαρακτηριστικών 

Φορέας (carrier) Χαρακτηριστικό (attribute) 

Συσχετιστικές               
ταυτοποιητικές 

Έκτυπο/δείγμα (token) Αξία (value) 

Λεκτικές Λέγων (sayer) Αποδέκτης (receiver) 

Συμπεριφορικές 
Συμπεριφερόμενος    
(behaver) 

 

Υπαρκτικές Υπάρχων (existent)  

                                                           
16

 Η επεξεργασία των πινάκων έχει βασιστεί στην περιγραφή του συστήματος 
μεταβιβαστικότητας από τα Eggins, 2004· Halliday  & Matthiessen, 2004· Martin κ.ά., 1997. 
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 Αναλυτικότερα, οι υλικές προτάσεις (material) εκφράζουν τις πράξεις και τα 

γεγονότα και αναφέρονται σε συγκεκριμένες και αφηρημένες διαδικασίες (Martin 

κ.ά., 1997: 103). Όταν υπάρχει μόνο ένας μετέχων σε αυτές τις διαδικασίες,17 

αυτός είναι ο δράστης (actor), και προαιρετικά ο στόχος (goal), και σε μερικές 

περιπτώσεις ο επωφελούμενος (beneficiary) ή, σε προτάσεις χωρίς στόχο, το 

εύρος (range). Ας δούμε μερικά παραδείγματα: 

Τα ερυθρά αιμοσφαίρια μεταφέρουν το οξυγόνο. 

δράστης Δ18: υλική  στόχος 

 

Το οξυγόνο μεταφέρεται από τα ερυθρά αιμοσφαίρια. 

στόχος Δ: υλική δράστης 

 Εδώ παρατηρούμε ότι στις προτάσεις με παθητική σύνταξη ο δράστης δεν 

συμπίπτει με το υποκείμενο του ρήματος. 

Ο ήλιος στέλνει φως στη γη. 

δράστης Δ: υλική στόχος επωφελούμενος 
 

 Όσον αφορά το εύρος, θα λέγαμε ότι αποτελεί αναδιατύπωση ή 

προέκταση της ίδιας της διαδικασίας (Eggins, 2004: 218). Πολλές φορές 

είναι αυτό που καλείται εσωτερικό ή σύστοιχο αντικείμενο στην 

παραδοσιακή γραμματική. 

Ο Νίκος παίζει κιθάρα. 

δράστης Δ: υλική εύρος 

 

Ο Νίκος τραγουδάει  ένα τραγούδι. 

δράστης Δ: υλική εύρος 

 Οι νοητικές προτάσεις (mental) εκφράζουν αντιληπτικές, γνωστικές και 

συναισθηματικές διαδικασίες. Εδώ οι κύριοι μετέχοντες είναι ο αισθανόμενος 

(senser) και το φαινόμενο (phenomenon) που αισθάνεται: 

Οι σύγχρονοι δεν αντιλήφθηκαν τη σημασία των γεγονότων. 

αισθανόμενος Δ: νοητική φαινόμενο 

 Οι συσχετιστικές προτάσεις (relational), όπως είδαμε στους πίνακες 2.1.1 και 

2.1.2 διακρίνονται σε απόδοσης χαρακτηριστικών (attributive) και ταυτοποιητικές 

(identifying). Οι μετέχοντες στις συσχετιστικές προτάσεις απόδοσης 

χαρακτηριστικών είναι o φορέας (carrier) και το χαρακτηριστικό (attribute): 

                                                           
17

 Προτάσεις με αμετάβατα ρήματα στην παραδοσιακή γραμματική. 
18

 Δ = Διαδικασία 
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Ο πόλεμος ονομάστηκε Πελοποννησιακός. 

φορέας Δ:συσχετιστική απόδ. χαρακτηρ. χαρακτηριστικό 

 Το κύριο χαρακτηριστικό των συσχετιστικών προτάσεων απόδοσης 

χαρακτηριστικών είναι ότι δεν είναι αντιστρέψιμες. Το υποκείμενο (subject) δεν 

μπορεί σε καμιά περίπτωση να συγχωνευτεί με το χαρακτηριστικό αλλά πολύ 

συχνά συνδυάζεται με τον ρόλο του φορέα (Eggins, 2004:241). Με άλλα λόγια, 

το προηγούμενο παράδειγμα δεν μπορεί να αντιστραφεί και να γίνει: Ο 

Πελοποννησιακός ονομάστηκε πόλεμος. Το κριτήριο της αντιστρεψιμότητας 

αποτελεί ένα σημαντικό σημασιολογικό χαρακτηριστικό διάκρισης των 

προτάσεων απόδοσης χαρακτηριστικών και ταυτοποίησης. 

 
και αντεστραμμένο: 

 Οι μετέχοντες στις ταυτοποιητικές συσχετιστικές προτάσεις είναι το δείγμα 

(token) και η αξία (value): 

Τα φύλλα είναι όργανα των φυτών. 

δείγμα Δ:συσχετιστική ταυτοποιητική αξία 

Επιπλέον, οι συσχετιστικές προτάσεις διακρίνονται σε εντασιακές (intensive), 

κτητικές (possessive) και περιστασιακές (circumstantial): 

 Πίνακας 6: Συσχετιστικές προτάσεις19  

 Απόδοσης 
χαρακτηριστικών 

Ταυτοποιητικές  

Εντασιακές 
Τα χορδωτά είναι 
μονοφυλετικά. 

Ο όρος «ζώο» 
δηλώνει μια 
πολυφυλετική 
ομάδα 

εκφράζουν τη 
σχέση «το χ είναι 
(το) α», την 
ανάθεση, δηλαδή, 
ποιότητας, 
ταξινόμησης ή 
περιγραφικού 
επιθέτου σε ένα 
μετέχοντα 

 

                                                           
19

 Τα παραδείγματα του πίνακα προέρχονται από το Halliday & Martin, 2004: 95. Για αναλυτικά 
στοιχεία για τις υποκατηγορίες των συσχετιστικών προτάσεων βλ. Halliday & Matthiessen, 2004: 
219-247. 

Ο ήλιος είναι ο μεγαλύτερος πλανήτης. 

δείγμα Δ:συσχετιστική ταυτοποιητική αξία 

Ο μεγαλύτερος πλανήτης είναι ο ήλιος. 

αξία Δ:συσχετιστική ζαυτοποιητική δείγμα 
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 Απόδοσης 
χαρακτηριστικών 

Ταυτοποιητικές  

Κτητικές 
Άλλα ζώα ανήκουν 
σε μια τρίτη ομάδα. 

Τα χορδωτά 
περιλαμβάνουν 
όλα τα 
σπονδυλόζωα. 

νοηματοδοτούν την 
ιδιοκτησία ή την 
κατοχή 

Περιστασιακές 

Η παλαιοζωική 
εποχή διήρκεσε 
περίπου 345 
εκατομμύρια χρόνια. 

Τα ονόματα της 
καθομιλουμένης δεν 
αντιστοιχούν σε 
καλώς 
σχηματισμένες 
εξελικτικά ομάδες. 

προσδιορίζουν μία 
συσχέτιση με 
όρους τοποθεσίας, 
τρόπου, ρόλου, 
συνοδείας κ.λπ. 

 Οι λεκτικές προτάσεις (verbal) εκφράζουν λεκτικές διαδικασίες και οι 

μετέχοντες σε αυτές είναι ο λέγων (sayer) και –προαιρετικά- ο αποδέκτης 

(receiver). Το περιεχόμενο της λεκτικής διαδικασίας είναι το/τα λεγόμενο/α 

(verbiage): 

Ο στρατηγός τούς  μίλησε. 

λέγων αποδέκτης Δ: λεκτική 

 

Ο στρατηγός τούς  ανακοίνωσε την απόφαση. 

λέγων αποδέκτης Δ: λεκτική λεγόμενο 

 Οι συμπεριφορικές προτάσεις (behavioural) εκφράζουν (ανθρώπινες) 

συμπεριφορές, συμπεριλαμβανομένων των νοητικών και λεκτικών 

συμπεριφορών, και ο μετέχων είναι ο συμπεριφερόμενος (behaver): 

Η νέα φιλοβασιλική κυβέρνηση  δεν τήρησε την υπόσχεσή της 

συμπεριφερόμενος Δ: συμπεριφορική  

 Τέλος, οι υπαρκτικές προτάσεις (existential) αναφέρονται στις διαδικασίες της 

ύπαρξης ενός μετέχοντος, που ονομάζεται υπάρχων (existent).  

Δεν υπήρχε καμία εστία αντίστασης. 

Δ: υπαρκτική υπάρχων 

 Στην ανάλυσή μας κατά την καταγραφή των διαδικασιών ένα από τα 

ζητήματα που μπορεί να προκύψει είναι το ποια διαδικασία μετριέται όταν 

συναντήσουμε στα κείμενα απλές προτάσεις που περιέχουν συνδυασμό 

ρηματικών συνόλων, όπως λ.χ. «άρχισε να ρωτάει». Σε αυτήν την περίπτωση 

καταμετριέται ο μη-παρεμφατικός τύπος ρωτάει και η πρόταση χαρακτηρίζεται 

λεκτική. Στην περίπτωση που έχουμε άλλες προτάσεις με το να, όπως λ.χ. 

«(αυτοί) θέλουν να αλλάξουν τα παπούτσια» ακολουθούμε το προηγούμενο 

παράδειγμα και η πρόταση χαρακτηρίζεται υλική. Αν όμως κάθε ρηματικό 
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σύνολο έχει διαφορετικό μετέχοντα, όπως λ.χ. « (εγώ) θέλω (εσύ) να αλλάξεις τα 

παπούτσια», η πρώτη πρόταση χαρακτηρίζεται νοητική και η δεύτερη υλική (βλ. 

Martin κ.ά, 1997: 117).20  

 Τέλος, ως προς τους μετέχοντες εξετάζουμε κυρίως αν είναι ανθρώπινες, 

θεσμικές, φυσικές ή αφηρημένες οντότητες. Η ανάλυση της μεταβιβαστικότητας 

μάς ενδιαφέρει, διότι δείχνει ποιος έχει τη δυνατότητα αφενός να κάνει 

πράγματα και αφετέρου να κάνει τα πράγματα να συμβούν, και επιπρόσθετα 

ποιος έχει φωνή μέσα στο κείμενο. 

Λεξική πυκνότητα (lexical density) 

Η λεξική πυκνότητα εντάσσεται στην κειμενική μεταλειτουργία και συνιστά έναν 

δείκτη της «προφορικότητας» ή της «γραπτότητας» ενός κειμένου. Με άλλα 

λόγια, ένα προφορικό και ένα γραπτό κείμενο με το ίδιο περιεχόμενο διαφέρουν, 

όπως διαφέρουν τα υφάσματα ως προς την ύφανση: άλλα έχουν πιο πυκνή υφή 

και άλλα πιο αραιή (Halliday, 1987/2002: 328-329). Ο γραπτός λόγος έχει 

μεγαλύτερη λεξική πυκνότητα επειδή οι σημασίες του συμπυκνώνονται σε 

ονοματικά σύνολα και δεν μεταφέρονται μέσω ρηματικών διαδικασιών, σε 

αντίθεση με τον προφορικό λόγο που είναι λεξικά αραιός αλλά γραμματικά 

περιπεπλεγμένος καθώς η πολυπλοκότητά του δεν μεταφέρεται μέσω σημασιών 

που συμπυκνώνονται σε ονοματικά σύνολα, αλλά μέσω συνθέτων.  

 Σύμφωνα με τον Halliday (αυτόθι), ένας από τους τρόπους υπολογισμού της 

λεξικής πυκνότητας ενός κειμένου είναι ο λόγος του πλήθους των λεξικών 

λέξεων (λέξεων περιεχομένου) ενός κειμένου (ουσιαστικά, επίθετα, ρήματα, 

επιρρήματα) προς τον αριθμό των απλών προτάσεων του κειμένου. Εκτός από 

αυτόν τον τρόπο, ο Halliday αναφέρει και τη μέθοδο που είχε ακολουθήσει η 

Jane Ure, σύμφωνα με την οποία η λεξική πυκνότητα υπολογίζεται ως το 

ποσοστό των λέξεων περιεχομένου προς τον συνολικό αριθμό των λέξεων ενός 

κειμένου. Με αυτόν τον τρόπο υπολογισμού συμφωνεί και η Eggins (2004: 97). 

Στην παρούσα εργασία η λεξική πυκνότητα υπολογίζεται και με τις δύο 

μεθόδους (στα αποτελέσματα συμβολίζονται με α’ και β, αντίστοιχα). Τα 

βοηθητικά ρήματα, τα κύρια ονόματα και οι χρονολογίες δεν υπολογίζονται ως 

                                                           
20

 Στις προτάσεις αυτές το να+ρήμα ισοδυναμεί με το απαρέμφατο άλλων γλωσσών (και της 
αρχαίας ελληνικής) και στην τελευταία περίπτωση μάς παραπέμπει στο φαινόμενο της 
ετεροπροσωπίας στη σύνταξη της αρχαίας ελληνικής γλώσσας. 
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λέξεις περιεχομένου. Είναι απαραίτητο να σημειωθεί, επίσης, ότι κατά τη 

μέτρηση υπολογίζονται και οι εγκιβωτισμένες προτάσεις,21 διότι -κατά τη γνώμη 

μας- με αυτόν τον τρόπο καθίσταται περισσότερο σαφής η διαφοροποίηση των 

κειμένων ως προς τη λεξική πυκνότητα. 

Τροπικότητα (modality) 

Η τροπικότητα, που εντάσσεται στη διαπροσωπική μεταλειτουργία και στο 

σύστημα του τρόπου (mood), μπορεί να οριστεί ως ο γραμματικός πόρος μέσω 

του οποίου οι ομιλητές/συγγραφείς διατυπώνουν βαθμούς των απόψεών τους. 

Συνεπώς μπορεί να θεωρηθεί ως ο ενδιάμεσος χώρος μεταξύ του θετικού και 

του αρνητικού πόλου -ή τα διάφορα είδη αοριστίας (indeterminacy) που 

παρεμβάλλονται στο ενδιάμεσο- όπως φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα. 

  Πίνακας 7: Παράδειγμα τροπικότητας (πιθανότητα/συχνότητα) 

Θετικός 

 

Αρνητικός 

Ναι βέβαια, ίσως, πιθανώς, κλπ. Όχι 

Πάντα συνήθως, συχνά, σπάνια, πολύ σπάνια, κλπ. Ποτέ 

 Η επιστημική τροπικότητα (modalization) είναι η έκφραση των βαθμών της 

πιθανότητας (probability) και των βαθμών συχνότητας (usuality). Μπορεί να 

πραγματωθεί γλωσσικά με επιρρηματικές εκφράσεις (πιθανώς, προφανώς, 

μάλλον, βέβαια, συνήθως κ.λπ.), αλλά και με τα λεγόμενα τροπικά ή ημιτροπικά 

ρήματα, κυρίως τα πρέπει και μπορεί, τα οποία συντάσσονται με 

συμπληρωματικές προτάσεις που εισάγονται με το να:22 

Το μάθημα πρέπει να άρχισε στις 11.15 ακριβώς. (ενν. «μάλλον») 

 Η δεοντική τροπικότητα (modulation) είναι η έκφραση των βαθμών 

υποχρέωσης (obligation) και των βαθμών προδιάθεσης (inclination). Και εδώ 

μπορεί να συναντήσουμε επιρρηματικές εκφράσεις (οπωσδήποτε, χωρίς 

συζήτηση, μάλλον κ.λπ.) και τροπικά ή ημιτροπικά ρήματα, κυρίως το πρέπει: 

Το μάθημα πρέπει να αρχίσει στις 11.15 ακριβώς. (ενν. «οφείλει») 

                                                           
21

 Ο Halliday (1987/2002: 329) κατά τον υπολογισμό της λεξικής πυκνότητας δεν μετρά  τις 
εγκιβωτισμένες προτάσεις (βλ. σχετ και Halliday & Matthiessen, 2004: 655). Για τις 
εγκιβωτισμένες προτάσεις βλ. Halliday & Matthiessen, 2004: 100, 155 και 426-441. 
22

 Βλ. σχετ. Κλαίρης & Μπαμπινιώτης, 2007: 178-180, απ΄ όπου και τα παραδείγματα. 
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 Η επιστημική τροπικότητα συνδέεται με την ανταλλαγή πληροφοριών: το 

νόημα είναι ίσως (δηλαδή είτε ναι είτε όχι) ή μερικές φορές (και ναι και όχι), 

δηλαδή κάποιος βαθμός πιθανότητας ή συχνότητας. Η δεοντική τροπικότητα 

συνδέεται με την ανταλλαγή αγαθών και υπηρεσιών: το νόημα είναι «ο x θέλει 

να/ζητείται να», δηλαδή κάποιος βαθμός υποχρέωσης ή προδιάθεσης (Halliday 

& Matthiessen, 2004: 613-625). Στα υπό μελέτη κείμενα γίνεται μια προσπάθεια 

διερεύνησης αυτών των γραμματικών πόρων σε επίπεδο προτάσεων. 

Γραμματική μεταφορά - Ονοματοποιήσεις 

Η γραμματική μεταφορά υποδηλώνει μια ασυμφωνία μεταξύ σημασιολογίας 

(νοημάτων) και λεξικογραμματικής (διατυπώσεων). Τόσο οι δηλωτικές όσο και οι 

μεταφορικές εκδοχές συνεπάγονται ένα διαφορετικό νόημα· «κάτι που λέγεται 

διαφορετικά είναι κάτι διαφορετικό που λέγεται» (Freddi, 2004). Ο Halliday23 

αναφέρει χαρακτηριστικά τα εξής για τη διαδικασία της γραμματικής μεταφοράς:  

Μοιάζει με τη μεταφορά στη συνηθισμένη της έννοια, μόνο που, αντί να 
υποκαθιστά μια λέξη με μιαν άλλη, όπως όταν λέμε «λες πατάτες» αντί για 
«λες βλακείες», υποκαθιστά μια γραμματική τάξη ή μια γραμματική δομή 
από μιαν άλλη, π.χ. «η αναχώρησή του» αντί για «αυτός αναχώρησε». Εδώ 
οι λέξεις (λεξικά αντικείμενα) είναι οι ίδιες. Αυτό που έχει αλλάξει είναι η 
θέση τους στη γραμματική.[….] Άλλα παραδείγματα είναι τα «η πρόσφατη 
ομιλία της αφορούσε τη φτώχεια» αντί «αυτή μίλησε πρόσφατα αναφορικά 
με τη φτώχεια» και «ο ρυθμός ανάπτυξης της ρωγμής του γυαλιού» αντί 
«πόσο γρήγορα αναπτύσσονται οι ρωγμές στο γυαλί». Συχνά μπορεί να 
αλλάζουν και οι λέξεις εκτός από τη γραμματική, όπως στο τελευταίο 
παράδειγμα…»(2004: 151). 

Σύμφωνα με τη Ravelli (1988: 137, όπως αναφέρεται στο Taverniers, 2003: 

21) η γραμματική μεταφορά ερμηνεύεται ως «ένας συνδυασμός 

σημασιολογικών χαρακτηριστικών» ή ως «ένα σημασιολογικό μείγμα». 

 Από τις πραγματώσεις του φαινομένου της γραμματικής μεταφοράς 

εστιάζουμε στο μηχανισμό της ονοματοποίησης στα σχολικά εγχειρίδια. Η 

ονοματοποίηση είναι ένα πολύ κοινό φαινόμενο, ιδιαίτερα στον επιστημονικό και 

τεχνικό γραπτό λόγο όπου έχει αναπτυχθεί ένας περισσότερο μεταφορικός 

τρόπος κωδικοποίησης της πραγματικότητας «πακεταρισμένης» ως πράγματα 

(things) μάλλον παρά εκτυλισσόμενης ως συμβάντων κατανεμημένων σε ένα 

πλήθος προτάσεων. Μια τέτοια πρακτική αντιστοιχεί σε μια τάση προς την 

                                                           
23

 Ο Halliday εισάγει την έννοια της γραμματικής μεταφοράς στην Εισαγωγή στη Λειτουργική 
Γραμματική (1

η
 έκδ., 1985), δίχως να παραθέτει έναν σαφή και ξεκάθαρο ορισμό, διακρίνοντας 

ωστόσο την διαπροσωπική (interpersonal) και την αναπαραστατική (ideational) μεταφορά. 
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αντικειμενοποίηση της πραγματικότητας (Halliday & Martin, 2004). Με άλλα 

λόγια, πρόκειται για την μετατροπή προτασιακών μοτίβων σε ονοματικά. Οι 

διαδικασίες αναδιατυπώνονται μεταφορικά ως ονόματα, οπότε τα ρηματικά 

σύνολα αντί να λειτουργούν στην πρόταση ως διαδικασίες, λειτουργούν ως 

πράγματα στο ονοματικό σύνολο. Η αναδιατύπωση είναι μεταφορική ή 

«λιγότερο κυριολεκτική».   

Το συγκρότημα έπαιξε το κομμάτι ωραία και το κοινό χειροκρότησε με ενθουσιασμό. 

  
Η ωραία εκτέλεση του κομματιού από το συγκρότημα προκάλεσε το ενθουσιώδες 
χειροκρότημα του κοινού. 

 Η καταμέτρηση των ονοματοποιήσεων μάς βοηθά στην ερμηνεία της 

αφαίρεσης και της τεχνικότητας στην Ιστορία και τη Βιολογία, αντίστοιχα. Να 

σημειωθεί ότι οι ονοματοποιήσεις υπολογίζονται σε σχέση με τις προτάσεις ενός 

κειμένου και σε περίπτωση που  επαναλαμβάνονται στο ίδιο κείμενο μετριούνται 

μόνο μία φορά.  

Συνδετικότητα (conjunction) – Συνδετικές σχέσεις (conjunctive relations) 

Η συνδετικότητα24 ως παράμετρος της συνοχής ενός κειμένου σύμφωνα με τους 

Halliday & Hasan (1976) αφορά τους τρόπους σύνδεσης των προτάσεων μέσα 

από τις λεξικογραμματικές επιλογές και εντοπίζεται κυρίως στην κειμενική μετα-

λειτουργία της γλώσσας. Την έννοια της συνδετικότητας και των συνδετικών 

σχέσεων την προεκτείνει ο αργότερα ο Martin (1992) σύμφωνα με τον οποίο η 

συνδετικότητα  αφορά τους πόρους σύνδεσης των μηνυμάτων μέσω της πρό-

σθεσης, της σύγκρισης, της χρονικής ακολουθίας και της συνέ-

πειας/επακόλουθου (βλ. σχετ. Martin, 2002· Martin & Rose, 2003). 

   Σε αυτό το πλαίσιο, εκτός από τη σύνδεση μεταξύ προτάσεων, η συνδετικό-

τητα μπορεί να πραγματώνεται και εντός της πρότασης μέσω ουσιαστικών, ρη-

μάτων ή προθέσεων. Η συνοχή συνιστά υπό αυτήν την έννοια ένα σύνολο ση-

μασιολογικών συστημάτων σε πιο αφηρημένο επίπεδο από αυτό της λεξικο-

γραμματικής και η συνδετικότητα σχετίζεται με τη λογική μεταλειτουργία της 

γλώσσας. Στον πίνακα που ακολουθεί (περαιτέρω επεξεργασία του Martin & 

Rose, 2003: 119 κ.ε.) παρουσιάζονται οι λογικές σχέσεις και οι συνδετικότητες 

με κάποια παραδείγματα πραγμάτωσής τους. 

                                                           
24

 Ο όρος conjunction έχει αποδοθεί στα ελληνικά και ως σύζευξη (βλ. Αρχάκης, 2010). 
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Πίνακας 8: Παραδείγματα συνδετικών σχέσεων  

Λογικές σχέσεις  

 

Σημασία Παραδείγματα πραγμάτωσης 

Πρόσθεση  Προσθήκη 

Εναλλαγή 

και, επιπλέον, επίσης κ.λπ.  

ή, εναλλακτικά κ.λπ. 

Σύγκριση Ομοιότητα 

Αντίθεση 

Αναδιατύπωση 

Παράδειγμα  

όπως, σαν, ομοίως κ.λπ. 

αλλά, από την άλλη κ.λπ. 

με άλλα λόγια, δηλαδή, ειδικότερα κ.λπ. 

π.χ. κ.λπ. 

Χρόνος Διαδοχή/ακολουθία 

Ταυτόχρονο 

μετά, ακολούθως, πριν, τέλος κ.λπ. 

ενώ, καθώς, την ίδια στιγμή, 
ταυτόχρονα κ.λπ. 

Συνέπεια/ 

επακόλουθο 

Αιτία/αποτέλεσμα  

Μέσο/τρόπος 

Σκοπός 

Συνθήκη 

επειδή, για τον λόγο, έτσι κ.λπ. 

μέσω, με αυτόν τον τρόπο κ.λπ. 

για να, ώστε να κ.λπ. 

αν, εκτός αν κ.λπ. 

 

 Μία σημαντική διάκριση που γίνεται τόσο από τους Halliday & Hasan (1976) 

όσο και από τους Martin & Rose (2003) για τις συνδετικές σχέσεις είναι η εξής: 

• Εσωτερικές: αφορούν κυρίως την οργάνωση του κειμένου· το ίδιο το 

κείμενο ανακατασκευάζει πιο ανοικτά την επιστημονική γνώση. 

• Εξωτερικές: εντοπίζονται εξωκειμενικά· ανάλυση της γνώσης σαν να 

ακολουθεί μια «φυσική» αλληλουχία. 

 Οι διαφορετικοί ρόλοι που μπορούν να έχουν οι εξωτερικές και οι εσωτερικές 

συνδετικές σχέσεις, σύμφωνα με τους Martin & Rose (2003: 127), δίνονται στον 

επόμενο πίνακα. 

Πίνακας 9: Ρόλοι εξωτερικών και εσωτερικών συνδετικών σχέσεων 

Λογικές σχέσεις  

 

Εξωτερικές Εσωτερικές 

Πρόσθεση  προσθέτουν δραστηριότητες προσθέτουν επιχειρήματα 

Σύγκριση συγκρίνουν και 
αντιπαραθέτουν γεγονότα, 
αντικείμενα και ιδιότητες 

συγκρίνουν και 
αντιπαραθέτουν επιχειρήματα 
και τεκμήρια 

Χρόνος τακτοποιούν τα γεγονότα σε 
χρονική σειρά 

τακτοποιούν τα επιχειρήματα 
στο κείμενο 

Συνέπεια/ 

επακόλουθο 

εξηγούν γιατί και πώς 
συμβαίνουν τα γεγονότα 

αντλούν συμπεράσματα ή 
αντικρούουν επιχειρήματα 

 Οι συνδετικές σχέσεις δεν είναι πάντοτε ρητές, αλλά σε πολλές περιπτώσεις 

μπορεί να είναι και υπόρρητες. Συμβάλλουν στη δομή του λόγου 
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αναδεικνύοντας τις σημασιολογικές σχέσεις μεταξύ αυτού που έχει λεχθεί και 

αυτού που θα ειπωθεί, δημιουργώντας συνοχή στα κείμενα. Οι συνδετικές 

σχέσεις αποτελούν έναν επιπλέον πόρο για την ερμηνεία των κειμένων και στην 

ανάλυσή μας περιγράφονται με βάση τη διάκριση σε εσωτερικές – εξωτερικές 

και ρητές – υπόρρητες και, επιπλέον, δηλώνεται η σημασία τους (στο 

παράρτημα απεικονίζονται σε μορφή σχημάτων). Εκτός από την 

προαναφερθείσα βασική βιβλιογραφία, για την ανάλυση των συνδετικών 

σχέσεων στηριζόμαστε και σε δύο άρθρα του Unsworth (1998· 2001β).  

Χρονικότητα – Αιτιότητα 

Σύμφωνα με τους Veel & Coffin (1996) οι πλέον συχνές λογικές σχέσεις στον 

λόγο των ιστορικών κειμένων είναι οι δείκτες χρονικότητας και αιτιότητας, 

δηλαδή χρονικοί και αιτιολογικοί σύνδεσμοι, επιρρήματα, μετοχές, αλλά και 

ρήματα (διαδικασίες) που δηλώνουν χρονική ή αιτιακή ακολουθία. Ως 

χρονικότητα και αιτιότητα, με άλλα λόγια, ορίζουμε τον βαθμό στον οποίο ένα 

κείμενο επιστρατεύει γραμματικούς πόρους προκειμένου να οργανώσει τα 

γεγονότα σε χρονική αλληλουχία ή να νοηματοδοτήσει αντίστοιχα σχέσεις αιτίου 

και αποτελέσματος (Μανιού & Κονδύλη, 2011). Αρκετοί ερευνητές στον χώρο 

της ΣΛΓ έχουν επισημάνει ότι συνδετικότητες, όπως το γιατί και το έτσι, 

ουσιαστικά, όπως αιτία και αποτέλεσμα, ρήματα, όπως οδηγεί και συντελεί, και 

προθέσεις, όπως για και από, συγκροτούν αιτιότητα (βλ. Achugar & 

Schleppegrel, 2005· Coffin, 2006· Martin & Rose, 2003 Veel & Coffin, 1996). 

Αντίστοιχα, η χρονικότητα μπορεί να συγκροτηθεί μέσω των ακόλουθων 

γραμματικών πόρων: χρονικές περιστάσεις, λ.χ., τη δεκαετία του ’20, διαδικασίες 

(ρήματα), λ.χ., ακολούθησε, χρονικούς συνδέσμους που εισάγουν εξαρτημένες 

προτάσεις, λ.χ., όταν, χρονικά επιρρήματα, λ.χ., πρώτον, και χρήση του 

ρηματικού χρόνου (βλ. Coffin, 2006:101). 

 Ο βαθμός κατά τον οποίο ένα κείμενο δομείται ως προς τη χρονικότητα και 

την αιτιότητα  ποικίλλει ανάλογα με τους σκοπούς του ή, με άλλα λόγια, το 

κειμενικό είδος που ανήκει (Schleppegrell, 2004:131). Όταν πραγματοποιούνται 

μέσω της συνδετικότητας, οι σύνδεσμοι και οι συνδέτες χρησιμοποιούνται συχνά 

με τρόπους που είναι διφορούμενοι όσον αφορά τη χρονική και αιτιακή 

ακολουθία (αυτόθι: 136).  

 Στην εργασία αναζητούνται οι λεξικογραμματικοί πόροι που συγκροτούν  
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αιτιακές και χρονικές σχέσεις (ως προς τον αριθμό των προτάσεων ενός 

κειμένου) αναμένοντας να εντοπιστούν περισσότερο  στην Ιστορία. Ένα 

ενδιαφέρον ερευνητικό ερώτημα είναι κατά πόσον εντοπίζονται τέτοιου είδους 

δείκτες στον λόγο της Βιολογίας. 

Σύνδρομα χαρακτηριστικών 

Σύμφωνα με τον Halliday (2004α: 112-114· 2004β: 146) στη γλώσσα της 

επιστήμης παρατηρούνται συμπλέγματα αλληλοσχετιζόμενων και 

συνεμφανιζόμενων χαρακτηριστικών που σχηματίζουν ένα είδος συνδρόμου στη 

λειτουργική διατυπική ποικιλία. Η έννοια του συνδρόμου επεκτείνεται από τον 

Veel (1997: 188) στον τρόπο που αυτά τα σύνδρομα χαρακτηριστικών 

μεταβάλλονται με σκοπό να δημιουργήσουν νέα είδη νοημάτων. Στον σχολικό 

λόγο η αλλαγή στη διαμόρφωση των γραμματικών χαρακτηριστικών οδηγεί τους 

μαθητές και τις μαθήτριες από το συνδεδεμένο με το εδώ-και-τώρα νόημα προς 

αφαιρετικά και τεχνικά είδη νοήματος που χαρακτηρίζουν τον λόγο των 

επιστημονικών αντικειμένων. 

 Στην εργασία μας προσπαθούμε να εντοπίσουμε τα συνεμφανιζόμενα αυτά 

χαρακτηριστικά στον λόγο της Ιστορίας και της Βιολογίας σε σχέση και με το 

κειμενικό είδος. 
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4. Ανάλυση δεδομένων - Αποτελέσματα  

4.1 Εισαγωγικά 

Στο παρόν κεφάλαιο θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα της ανάλυσης των 24 

κειμένων από τα σχολικά εγχειρίδια της Ιστορίας και της Βιολογίας του 

γυμνασίου. Τα κειμενικά είδη που επιλέξαμε με κριτήριο, όπως προαναφέραμε,  

την αντιπροσώπευση των κυριότερων από αυτά που εντοπίζονται στα 

εγχειρίδια, δίνονται στους παρακάτω πίνακες. 

Πίνακας 10: Κειμενικά είδη στα εγχειρίδια Ιστορίας του γυμνασίου 

Κείμενο Τάξη Κειμενικό είδος 

1.1 Α' Αναφορά 

1.2 Α' Αναφορά 

1.3 Α' Εξήγηση (παράγοντες) 

1.4 Α' Αναφορά 

1.5 Β' Αναφορά 

1.6 Β' Αναφορά 

1.7 Β' Εξήγηση (συνέπειες) 

1.8 Β' Εξήγηση (συνέπειες) 

1.9 Γ' Αναφορά 

1.10 Γ' Αναφορά 

1.11 Γ' Εξήγηση (παράγοντες) 

1.12 Γ' Αναφορά 

Πίνακας 11: Κειμενικά είδη στα εγχειρίδια Βιολογίας του γυμνασίου 

Κείμενο Τάξη Κειμενικό είδος 

2. 1 Α' Αναφορά (ταξινόμηση) 

2. 2 Α' Αναφορά (ταξινόμηση) 

2. 3 Α' Εξήγηση 

2. 4 Α' Εξήγηση 

2. 5 Α' Εξήγηση 

2. 6 Α' Εξήγηση 

2. 7 Γ' Αναφορά (ταξινόμηση) 

2. 8 Γ' Αναφορά (ταξινόμηση) 

2. 9 Γ' Αναφορά (περιγραφή) 

2.1 0 Γ' Αναφορά (περιγραφή) 

2.11 Γ' Αναφορά (ταξινόμηση) 

2.12 Γ' Έκθεση 
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Τα κείμενα, όπως αναφέρθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο, αναλύθηκαν ως 

προς: 

 τις διαδικασίες και τους μετέχοντες (μεταβιβαστικότητα),  

 τη λεξική πυκνότητα,  

 τους δείκτες τροπικότητας,  

 τις ονοματοποιήσεις, 

 τις συνδετικές σχέσεις και 

 τους δείκτες χρονικότητας και αιτιότητας 

Οι αναλύσεις όλων των κειμένων παρουσιάζονται στο Παράρτημα. Εδώ  

παρουσιάζονται κατ΄ αρχάς κάποια ενδεικτικά παραδείγματα ανάλυσης από 

διαφορετικά κειμενικά είδη που απαντούν στα σχολικά εγχειρίδια των δύο 

επιστημονικών κλάδων,25 και ακολούθως τα συνολικά αποτελέσματα της 

ανάλυσης ανά σύστημα και δείκτη, καθώς και τα σύνδρομα των 

χαρακτηριστικών αυτών ανά αντικείμενο και κειμενικό είδος.  

4.2 Παραδείγματα ανάλυσης κειμένων 

Κείμενο 1.2 ΙΣΤΟΡΙΑ «περιγράφω» (αναφορά) 

[1]26Η αρμονική ανάπτυξη του σώματος και του πνεύματος είχε τεθεί ως υ-
πέρτατος παιδευτικός στόχος από την αθηναϊκή Πολιτεία. [2] Η ανάπτυξη του 
καλού γούστου, της ευπρέπειας, της κοινωνικότητας και της οξυδερκούς πο-
λιτικής σκέψης ήταν επίσης παραπληρωματικοί στόχοι των εκπαιδευτικών ε-
πιδιώξεων. [3] Η μουσική κατέχει δεσπόζουσα θέση σ' αυτή τη μαθησιακή δι-
αδικασία. [4] Ο παιδαγωγός, συνήθως ένας μορφωμένος δούλος, βοηθά στο 
σπίτι το αγόρι στην εκμάθηση των μαθημάτων του και [5] το συνοδεύει στο 
σχολείο του. [6] Εκεί ο γραμματιστής τού διδάσκει γραφή, ανάγνωση και την 
κατανόηση των ομηρικών επών. [7] Ο κιθαριστής διδάσκει στο παιδί μουσική 
και [8] ο παιδοτρίβης το εκγυμνάζει. [9] Αργότερα, στην εφηβική ηλικία, τα 
παιδιά των πλούσιων Αθηναίων, [10] που επεδίωκαν μια υψηλή σταδιοδρο-
μία στον πολιτικό τομέα, διδάσκονταν από τους σοφιστές τη ρητορική, την τέ-
χνη της ορθής έκφρασης και της ικανότητας να πείθεις τον δήμο. [11] Οι σο-
φιστές ήταν μορφωμένοι άνθρωποι, [12] οι οποίοι είχαν συρρεύσει στην Αθή-
να απ' όλα τα μέρη της Ελλάδας, ακόμα και από τις αποικίες, και [13] δίδα-
σκαν στους νέους τη ρητορική με αδρή αμοιβή. 

                                                           
25

 Στη Βιολογία χρησιμοποιείται συχνά και το κειμενικό είδος της διαδικασίας, κυρίως στα 
πειράματα. Στο γυμνάσιο τα πειράματα περιέχονται όχι στο βιβλίο του μαθητή, αλλά στον 
Εργαστηριακό Οδηγό. Επιλέξαμε να μην αντλήσουμε κείμενα από αυτό το βιβλίο, θεωρώντας 
ότι τα γλωσσικά χαρακτηριστικά των διαδικασιών είναι αρκετά αναμενόμενα (χρήση 
προστακτικής, δεοντική τροπικότητα, υλικές διαδικασίες, χρονική ακολουθία κ.λπ.) και δεν θα 
προσφέρουν κάτι στη σύγκριση με τα ιστορικά κείμενα. 
26

 Οι αριθμοί εντός των αγκυλών δηλώνουν τον αριθμό της πρότασης που αρχίζει από εκείνο το 
σημείο. 
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[14] Όμως, τον νέο, και ιδιαίτερα τον έφηβο, τον βοηθούσε στη διανοητική και 

αισθητική του ανάπτυξη η όλη πνευματική ατμόσφαιρα [15] που κυριαρχούσε 

στην Αθήνα. [16] «Ελλάδος παίδευσιν» ονομάζει την πόλη ο Θουκυδίδης και 

[17] αυτή ήταν η πραγματικότητα. [18] Πνευματικό και καλλιτεχνικό κέντρο του 

ελληνισμού η Αθήνα,  παρείχε κάθε δυνατότητα στους νέους [19] να αναπτύ-

ξουν όλες τους τις ικανότητες, [20] να διευρύνουν τους πνευματικούς τους ο-

ρίζοντες και [21] να αναδείξουν τα όποια ταλέντα τους. 

 Το κείμενο 1.2 ακολουθεί τη σχηματική δομή της αναφοράς 

(υπόβαθρο^καταγραφή γεγονότων^συμπέρασμα/κρίση).27 Στόχος του είναι να 

περιγράψει τη διαδικασία μόρφωσης των αρχαίων Αθηναίων. Κυριαρχούν οι 

υλικές και οι συσχετιστικές διαδικασίες, λ.χ, οι προτάσεις [4-8] είναι υλικές, η [1] 

είναι συσχετιστική ταυτοποιητική, ενώ η [11] είναι συσχετιστική απόδοσης 

χαρακτηριστικών (εντασιακές αμφότερες). Οι μετέχοντες είναι κυρίως 

ανθρώπινες οντότητες (ως επί το πλείστον αφηρημένες) αλλά έχουμε και 

θεσμικές, λ.χ. αθηναϊκή Πολιτεία [1]. Το επίρρημα συνήθως [4] αποτελεί τον 

μοναδικό δείκτη επιστημικής τροπικότητας, ο οποίος εκφράζει συχνότητα. Η 

υψηλή λεξική πυκνότητα και οι ονοματοποιήσεις καθιστούν το κείμενο 

περισσότερο αφηρημένο. Οι εξωτερικές συνδετικές σχέσεις είναι κυρίως 

προσθετικές, οι οποίες πραγματώνονται με το και όπως αυτές μεταξύ των [4] - 

[5], [7] – [8] και [20] – [21]. Οι εσωτερικές συνδετικές σχέσεις είναι υπόρρητες 

και δηλώνουν αναδιατύπωση, όπως μεταξύ [1]  - [21, [10] – [11], [17] - [18,] και 

επιβεβαίωση, όπως μεταξύ [16] – [17]. Οι δείκτες χρονικότητας είναι το 

Αργότερα [9] και η χρήση του υπερσυντέλικου είχαν συρρεύσει [12] που δείχνει 

το προτερόχρονο, ενώ της αιτιότητας τα ουσιαστικά στόχος και στόχοι στην [1] 

και [2]. 

Κείμενο 1.8 ΙΣΤΟΡΙΑ «εξηγώ» (εξήγηση: συνέπειες) 

[1] Ο Καρλομάγνος (768-814), διάδοχος του Πιπίνου του Βραχύ, με συνεχείς 
πολέμους κατόρθωσε να επεκτείνει το Φραγκικό Βασίλειο και [2] να 
δημιουργήσει ένα πανίσχυρο χριστιανικό κράτος. [3] Την ημέρα των 
Χριστουγέννων του έτους 800 στέφθηκε στη Ρώμη από τον πάπα 
αυτοκράτορας του Ρωμαϊκού Κράτους. [4] Το γεγονός αυτό υπήρξε αφετηρία 
διαμάχης μεταξύ της Δύσης και της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, [5] γιατί οι 
Βυζαντινοί θεωρούσαν τον αυτοκράτορα τους ως τον μοναδικό κληρονόμο 
και συνεχιστή της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. 
[6] Ο Καρλομάγνος όρισε ως έδρα του την Αιξ- Λα-Σαπέλ (Ακυίσγρανο, 
σημερινό Άαχεν), [7] που αναδείχθηκε σε διοικητικό και πολιτιστικό κέντρο 
της αυτοκρατορίας. [8] Για να ασκεί τον έλεγχο ενός τόσο εκτεταμένου 

                                                           
27

 Το ^ δηλώνει την ακολουθία στη σχηματική δομή του κειμενικού είδους. 
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κράτους [9] οργάνωσε τους πολιτικούς και διοικητικούς θεσμούς του 
βασιλείου, αξιοποιώντας τη ρωμαϊκή παράδοση αλλά και τα γερμανικά έθιμα. 
[10] Παράλληλα, η αποκατάσταση της τάξης και η οργάνωση του κράτους 
δημιούργησαν τις προϋποθέσεις για οικονομική ανάκαμψη με την αύξηση της 
αγροτικής παραγωγής και την αναθέρμανση του εμπορίου. 
[11] Μετά το θάνατο του Καρλομάγνου η ενότητα του Φραγκικού Κράτους 
άρχισε να κλονίζεται και [12] οι διάδοχοί του διένειμαν μεταξύ τους την 
αυτοκρατορική κληρονομιά με τη Συνθήκη του Βερντέν (843). [13] 
Συγκεκριμένα, η αυτοκρατορία διαιρέθηκε σε τρία τμήματα [14] που 
αντιστοιχούσαν περίπου στη σημερινή Γερμανία, στη σημερινή Γαλλία και στα 
εδάφη [15] που περιλαμβάνουν το σημερινό Βέλγιο, την Ελβετία και την 
κεντρική Ιταλία, ως τη Ρώμη. [16] Η συνθήκη αυτή, [17] που χώρισε την 
Ευρώπη για πρώτη φορά γλωσσικά, αποτέλεσε την απαρχή της δημιουργίας 
της νεότερης Ευρώπης. 
[18] Την ίδια εποχή, που οι κληρονόμοι του Καρλομάγνου συγκρούονται 
μεταξύ τους για την κληρονομιά, [19] η Ευρώπη δέχεται νέες εισβολές. [20] 
Από το νότο οι Σαρακηνοί (μουσουλμάνοι της Αφρικής και της Ισπανίας) 
επιτίθενται στα παράλια της Μεσογείου και [21] από τα ανατολικά οι 
Μαγυάροι (Ούγγροι) εξαπολύουν επιδρομές σε μεγάλο τμήματα της δυτικής 
Ευρώπης. [22] Τέλος, από τις Σκανδιναβικές Χώρες φτάνουν οι Νορμανδοί ή 
Βίκινγκς [23] που αναστατώνουν την Ευρώπη με αιφνίδιες επιδρομές και [24] 
εγκαθίστανται στα εδάφη της. 

  

 Το κείμενο 1.8 ακολουθεί τη σχηματική δομή προσδιορισμός 

φαινομένου^ακολουθία εξήγησης ή σύμφωνα με την Coffin (2006, 75) τη δομή 

εισαγωγή^συνέπειες, με στόχο να ερμηνεύσει και να εξηγήσει τα αποτελέσματα 

της διακυβέρνησης του Καρλομάγνου και τις συνέπειες στο Φραγκικό κράτος 

μετά τον θάνατό του. Κυριαρχούν οι υλικές διαδικασίες, όπως για παράδειγμα 

στις προτάσεις [1], [2], [8], [9] κ.λπ. Από τις συσχετιστικές προτάσεις οι [3], [4], 

και [5] είναι εντασιακές ενώ οι [6] και [7] είναι περιστασιακές. Κτητικές 

συσχετιστικές ταυτοποιητικές είναι οι προτάσεις [14] και [15]. Οι μετέχοντες είναι 

κυρίως ανθρώπινες οντότητες (συγκεκριμένες και αφηρημένες) αλλά και 

θεσμικές, λ.χ., το Φραγκικό Βασίλειο [1], η αυτοκρατορία [4], [5] κ.α. Το 

επίρρημα συνήθως [4]  αποτελεί τον μοναδικό δείκτη επιστημικής τροπικότητας, 

ο οποίος εκφράζει συχνότητα. Η υψηλή λεξική πυκνότητα (5,24) και οι 

ονοματοποιήσεις καθιστούν το κείμενο περισσότερο αφηρημένο. Οι συνδετικές 

σχέσεις είναι κυρίως εξωτερικές, συναντάμε όμως και εσωτερικές –γεγονός 

αναμενόμενο στην εξήγηση- όπως ρητή αναδιατύπωση/εξειδίκευση 

(Συγκεκριμένα) μεταξύ των προτάσεων [12] και [13] αλλά και υπόρρητη μεταξύ 

των [18] και [12]. Στο κείμενο συναντάμε  πέντε δείκτες χρονικότητας: Την ημέρα 

των Χριστουγέννων του έτους 800 [3], παράλληλα [10], Μετά [11], Την ίδια 

εποχή [18] και Τέλος [22]. Αντίστοιχα, η αιτιότητα πραγματώνεται με το ρήμα 
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(διαδικασία) κατόρθωσε [1], τους συνδέσμους γιατί [5] και Για να [8], και τα 

ουσιαστικά αφετηρία [4] και απαρχή [17]. Σχετικά με τη χρήση του ρηματικού 

χρόνου παρατηρούμε ότι, εκτός από τον αόριστο στο μεγαλύτερο μέρος του 

κειμένου, στην τελευταία παράγραφο χρησιμοποιείται ο ιστορικός ενεστώτας για 

να τονίσει το ταυτόχρονο στη χρονική σχέση.  

Κείμενο 1.11 ΙΣΤΟΡΙΑ «εξηγώ» (εξήγηση: παράγοντες) 

[1] Η έκρηξη του Α' Παγκόσμιου πολέμου ήταν αποτέλεσμα της ταυτόχρονης 
δράσης τριών κυρίως παραγόντων: του ιμπεριαλισμού, του εθνικισμού και 
του μιλιταρισμού. 
[2] Ο ιμπεριαλισμός (η πολιτική επέκτασης των βιομηχανικά αναπτυγμένων 
κρατών σε βάρος άλλων κρατών) υπήρξε η κυριότερη αιτία του πολέμου. [3] 
Καταλυτικός παράγοντας στάθηκε η επιθετική προσπάθεια της ταχύτατα 
αναπτυσσόμενης Γερμανίας [4] να καλύψει τις ανάγκες της σε πρώτες ύλες 
καύσιμα και αγορές μέσω της αναδιανομής του παγκόσμιου πλούτου και των 
αποικιών. [5] Η πολιτική αυτή την έφερε γρήγορα αντιμέτωπη με τη Βρετανία 
και τη Γαλλία, [6] τις χώρες που έλεγχαν τότε τις περισσότερες και 
πλουσιότερες αποικίες. 
[7] Ο εθνικισμός έπαιξε ουσιαστικό ρόλο στην ωρίμανση των συνθηκών [8] 
που οδήγησαν στον πόλεμο. [9] Σε μια Ευρώπη όπου οι πολιτικές αποφάσεις 
είχαν πάψει πλέον [10] να αφορούν μόνο τους ηγέτες, [11] οι συμπεριφορές 
των λαών είχαν βαρύτητα. [12] Βεβαίως, εκτός από κάποιους φανατικούς οι 
λαοί της Ευρώπης δεν επιθυμούσαν τον πόλεμο. [13] Δεν ήταν, ωστόσο, και 
διατεθειμένοι να καταπνίξουν τα εθνικά τους αισθήματα [14] για να διατηρηθεί 
η ειρήνη.  
[15] Ο μιλιταρισμός (ο υπερτονισμός των στρατιωτικών αξιών) ενισχυόταν 
διαρκώς, επιταχύνοντας την πορεία προς τον πόλεμο. [16] Η ανάπτυξη της 
γερμανικής πολεμικής βιομηχανίας και η στρατιωτική ενίσχυση της Γερμανίας 
ώθησαν και τις άλλες ευρωπαϊκές Δυνάμεις στην κλιμάκωση των 
στρατιωτικών εξοπλισμών. [17] Παράλληλα, όλο και πιο πολλές φωνές 
τόνιζαν τη σημασία και την αξία του πολέμου ως μέσου επίλυσης των διεθνών 
διαφορών. 
 

 Το κείμενο 1.11 ακολουθεί τη σχηματική δομή προσδιορισμός φαινομέ-

νου^ακολουθία εξήγησης ή σύμφωνα με την Coffin (2006, 75) τη δομή αποτέλε-

σμα^παράγοντες. Ο στόχος του είναι να ερμηνεύσει και να εξηγήσει τα αίτια και 

τους παράγοντες που οδήγησαν στον Α’ Παγκόσμιο πόλεμο. Εδώ το πλήθος 

των υλικών διαδικασιών, όπως λ.χ. στις προτάσεις [4], [8], [9], [16] κ.λπ. και των 

συσχετιστικών, όπως είναι οι ταυτοποιητικές εντασιακές [1], [2], [3], η περιστα-

σιακή απόδοσης χαρακτηριστικών [7] κ.λπ. είναι σχεδόν το ίδιο. Συναντάμε επί-

σης και δύο νοητικές προτάσεις, τις [12] και [13], η δεύτερη με προβολή υλική 

(δεν ήταν διατεθειμένοι να καταπνίξουν) καθώς και μία λεκτική, την [17]. Οι μετέ-

χοντες είναι κυρίως αφηρημένες και θεσμικές οντότητες, λ.χ. ο ιμπεριαλισμός 

[2], ο εθνικισμός [7] κ.λπ. Το επίρρημα Βεβαίως [12]  αποτελεί τον μοναδικό δεί-
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κτη επιστημικής τροπικότητας, ο οποίος εκφράζει βεβαιότητα. Η υψηλή λεξική 

πυκνότητα (6,47), οι ονοματοποιήσεις και οι διάφοροι –ισμοί (ιμπεριαλισμός, ε-

θνικισμός, μιλιταρισμός), οι οποίοι αποτελούν «τεχνικούς όρους» του ιστορικού 

λόγου (βλ. Martin κ.ά., 2010· Halliday & Martin, 2004), καθιστούν το κείμενο πε-

ρισσότερο αφηρημένο. Παρατηρούμε επίσης περισσότερα ονοματικά σύνολα με 

ταξινομητές, όπως για παράδειγμα ταυτόχρονης δράσης, επιθετική προσπάθεια, 

παγκόσμιου πλούτου, γερμανικής πολεμικής βιομηχανίας, στρατιωτική ενίσχυση 

κ.λπ., αρκούντως πυκνά όπως και στα προηγούμενα κείμενα. Οι συνδετικές 

σχέσεις είναι κυρίως εξωτερικές, υπάρχουν όμως και εσωτερικές όπως η ρητή 

χρονική που δηλώνει το ταυτόχρονο (Παράλληλα) μεταξύ των δύο τελευταίων 

προτάσεων αλλά και η υπόρρητη αντιθετική μεταξύ των [8] και [12]. Στο κείμενο 

συναντάμε  τέσσερις δείκτες χρονικότητας: γρήγορα [5], είχαν πάψει [9], διαρ-

κώς [15] και παράλληλα [17]. Η αρκετά υψηλή αιτιότητα πραγματώνεται με τα 

ουσιαστικά αποτέλεσμα, αιτία και παράγοντας στις [1],  [2] και [3], αντίστοιχα, το 

μέσω [4] και τα ρήματα έπαιξε ουσιαστικό ρόλο [7], οδήγησαν [8] και ώθησαν 

[16].  

Κείμενο 2.1 ΒΙΟΛΟΓΙΑ «περιγράφω» (αναφορά: ταξινόμηση) 

[1] Σε έναν πολυκύτταρο οργανισμό υπάρχουν κύτταρα [2] που μοιάζουν  και 
[3] κύτταρα που διαφέρουν μεταξύ τους στο μέγεθος, στο σχήμα, [4] αλλά και 
στις λειτουργίες που επιτελούν. [5] Στα ζώα, τα ερυθρά αιμοσφαίρια 
μεταφέρουν το οξυγόνο, [6] τα νευρικά κύτταρα μεταφέρουν μηνύματα και [7] 
τα μυϊκά κύτταρα βοηθούν στην κίνηση. [8] Κύτταρα που έχουν παρόμοια 
μορφή και λειτουργία [9] συνήθως συνδέονται και [10] αποτελούν έναν ιστό. 
[11] Οι ιστοί συνεργάζονται και [12] δημιουργούν τα όργανα. [13] Όργανα των 
φυτών είναι τα φύλλα, τα άνθη κτλ. [14] Κάθε όργανο αποτελείται από 
διάφορους ιστούς [15] πού συνεργάζονται μεταξύ τους. [16] Στον οργανισμό 
του ανθρώπου υπάρχουν διάφορα όργανα με συγκεκριμένη λειτουργία το 
καθένα, [17] όπως είναι η καρδιά, ο εγκέφαλος κτλ. [18] Η καρδιά, για 
παράδειγμα, αποτελείται κυρίως από μυϊκό αλλά και νευρικό ιστό. [19] Ένα 
όργανο όμως δεν μπορεί να ολοκληρώσει μόνο τού μια λειτουργία. [20] Για 
παράδειγμα, στην κυκλοφορία τού αίματος η καρδιά έχει ιδιαίτερα σημαντικό 
ρόλο, [21] αλλά χρειάζεται να συνεργαστεί και με άλλα όργανα, π.χ. τα 
αγγεία. [22] Τα διάφορα όργανα που συνεργάζονται μεταξύ τους για την 
πραγματοποίηση μιας συγκεκριμένης λειτουργίας [23] αποτελούν ένα 
σύστημα οργάνων. [24] Έτσι, η καρδιά, οι αρτηρίες και οι φλέβες ενός ζωικού 
οργανισμού συμβάλλουν στην κυκλοφορία του αίματος και [25] 
συναποτελούν το κυκλοφορικό σύστημα. [26] Ένας πολυκύτταρος 
οργανισμός αποτελείται από διάφορα συστήματα οργάνων (π.χ. 
κυκλοφορικό, αναπνευστικό, νευρικό κτλ.) [27] τα οποία συνεργάζονται και 
[28] λειτουργούν συντονισμένα. 
[29] Στα φυτά συναντάμε απλούστερη οργάνωση. [30] Φυτικά κύτταρα με 
παρόμοια μορφή και λειτουργία συνδέονται και [31] σχηματίζουν ιστούς. [32] 
Διαφορετικοί ιστοί συνδυάζονται και [33] δημιουργούν τα φυτικά όργανα, [34] 
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όπως είναι τα φύλλα, ο βλαστός, η ρίζα κτλ. [35] Τα φυτά δεν διαθέτουν 
συστήματα οργάνων. [36] Τα φυτικά όργανα συνεργάζονται μεταξύ τους για 
την πραγματοποίηση διάφορων λειτουργιών και [37] συγκροτούν τον φυτικό 
οργανισμό.  
[38] Είδαμε ότι σε έναν πολυκύτταρο οργανισμό τα κύτταρα κάθε ιστού 
εξειδικεύονται σε μια συγκεκριμένη λειτουργία και [39] συνεργάζονται στενά 
μεταξύ τους. [40] Είδαμε επίσης ότι συνεργάζονται και με κύτταρα άλλων 
ιστών [41] που εξειδικεύονται σε μια διαφορετική λειτουργία. [42] Για 
παράδειγμα, τα νευρικά κύτταρα, μεταφέρουν μηνύματα από τον εγκέφαλο 
προς τα μυϊκά κύτταρα, [43] ώστε να επιτευχθεί η κίνηση. [44] Μέσα από τη 
συνεργασία των κυττάρων εξυπηρετείται το σύνολο των λειτουργιών του 
οργανισμού. [45] Τι σημαίνει όμως αυτό για το ίδιο το κύτταρο; [46] Μπορεί, 
για παράδειγμα, ένα νευρικό κύτταρο να ζήσει ανεξάρτητα από τον υπόλοιπο 
οργανισμό;  [47] Αυτό είναι αδύνατο, [48] γιατί λόγω της εξειδίκευσής του δεν 
μπορεί να ζήσει ανεξάρτητα από τα υπόλοιπα. [49] Αντίθετα, το ένα και 
μοναδικό κύτταρο ενός μονοκύτταρου οργανισμού επιτελεί όλες τις 
απαραίτητες για την επιβίωσή του λειτουργίες. 

 

 Το κείμενο 2.1 ακολουθεί τη σχηματική δομή της ταξινομικής αναφοράς 

(γενική διατύπωση^περιγραφή) με στόχο να περιγράψει τον τρόπο που 

ταξινομούνται τα κύτταρα στους πολυκύτταρους οργανισμούς. Το κείμενο παρά 

τις αρκετές λέξεις περιεχομένου και ονοματοποιήσεις δεν έχει πολύ υψηλή 

λεξική πυκνότητα (3,71). Κυριαρχούν οι υλικές και οι συσχετιστικές διαδικασίες, 

λ.χ οι προτάσεις [6-7], [11-12], [30-33], [36-44] κ.λπ. είναι υλικές, οι [8], [10], 

[14], [18], [23], [25], [26] και [35] συσχετιστικές απόδοσης χαρακτηριστικών 

(κτητικές), η [13] συσχετιστική ταυτοποιητική (εντασιακή). Οι μετέχοντες είναι 

κυρίως υπονοούμενες ανθρώπινες οντότητες (λ.χ. εμείς) και ανατομικά όργανα, 

λ.χ. κύτταρα, ιστοί, καρδιά κ.λπ. Το επίρρημα συνήθως [9] αποτελεί τον 

μοναδικό δείκτη επιστημικής τροπικότητας, ο οποίος εκφράζει συχνότητα, ενώ 

το ρήμα χρειάζεται [21] εκφράζει δεοντική τροπικότητα. Οι εξωτερικές συνδετικές 

σχέσεις είναι προσθετικές, όπως λ.χ. μεταξύ των  [6] – [7], [10] – [11] και [27] – 

[28], αντιθετικές, όπως λ.χ.  μεταξύ των  [3] – [4] και [45] – [46], και συνέπειας/ 

επακόλουθου, όπως λ.χ. μεταξύ των  [23] – [24], [42] – [43] και [47] – [48]. Οι 

εσωτερικές συνδετικές σχέσεις δηλώνουν κυρίως παράδειγμα, όπως λ.χ.   στις 

[18], [20], [42] και [46] με ρητό τρόπο ή με υπόρρητο στις [17] και [34]. Επίσης 

εκφράζουν και αναδιατύπωση (συνόψιση) στις προτάσεις [38] και [40]. Δεν 

έχουμε δείκτες χρονικότητας αλλά μόνο αιτιότητας, όπως τα έτσι [24], ώστε να 

[43], μέσα από [44] και γιατί  [48].  
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Κείμενο 2.3 ΒΙΟΛΟΓΙΑ «εξηγώ» (εξήγηση) 

 [1] Όταν ανεβαίνουμε πολλές σκάλες, [2] παίζουμε μπάλα ή [3] τρέχουμε, [4] 
νιώθουμε την καρδιά μας [5] να χτυπά γρηγορότερα. [6] Τα μυϊκά κύτταρα, [7] 
που βοηθούν στις συγκεκριμένες κινήσεις, απαιτούν περισσότερη ενέργεια 
και, [8] για να την εξασφαλίσουν, [9] χρειάζονται περισσότερο οξυγόνο και 
θρεπτικές ουσίες. [10] Συνεπώς, το αίμα μας πρέπει να κυκλοφορεί με 
γρηγορότερο ρυθμό [11] για να μεταφέρει αυτές τις ουσίες.   [12] Έτσι, η 
καρδιά και ολόκληρο το κυκλοφορικό σύστημα εργάζονται εντονότερα. 
[13] Όπως ήδη γνωρίσαμε, οι θρεπτικές ουσίες [14] που απορροφώνται στο 
λεπτό έντερο, ως προϊόντα διάσπασης των τροφών, [15] καταλήγουν στο 
αίμα. [16] Με την κυκλοφορία του αίματος φτάνουν σε όλα τα κύτταρα του 
οργανισμού μας. [17] Στο αίμα επίσης καταλήγουν οι άχρηστες ουσίες [18] 
που παράγονται κατά τον μεταβολισμό των κυττάρων μας. [19] Γίνεται 
δηλαδή ανταλλαγή ουσιών μεταξύ του αίματος και των κυττάρων του 
οργανισμού μας.                                                  
[20] Η κυκλοφορία του αίματος στον άνθρωπο επιτυγχάνεται χάρη στις 
συστολές και στις διαστολές της  τετράχωρης καρδιάς του. 
 
 

 Το κείμενο 2.3 ακολουθεί τη σχηματική δομή της εξήγησης (προσδιορισμός 

φαινομένου^ακολουθία εξήγησης). Ο στόχος του είναι να εξηγήσει πώς γίνεται η 

μεταφορά και η αποβολή  ουσιών στον άνθρωπο μέσω της κυκλοφορίας του 

αίματος. Η λεξική πυκνότητα δεν είναι υψηλή (3,68). Κυριαρχούν οι υλικές 

διαδικασίες, ενώ υπάρχουν δύο συσχετιστικές απόδοσης χαρακτηριστικών 

(κτητικές): [7] και [9], και δύο νοητικές: [4] και [13]. Οι μετέχοντες είναι κυρίως 

υπονοούμενες ανθρώπινες οντότητες (λ.χ., εμείς) και ανατομικά όργανα, λ.χ. 

μυϊκά κύτταρα, αίμα, καρδιά κ.λπ. Το ρήμα πρέπει [10] αποτελεί τον μοναδικό 

δείκτη δεοντικής τροπικότητας στο κείμενο, ο οποίος εκφράζει υποχρέωση. Οι 

συνδετικές σχέσεις είναι κυρίως εξωτερικές. Δηλώνουν κυρίως 

συνέπεια/επακόλουθο με ρητό τρόπο: [1], [8], [10], [12], [20], και με υπόρρητο: 

[4], [16]. Οι εσωτερικές εκφράζουν με ρητό τρόπο αναδιατύπωση: [13] και [19]. 

Ένας δείκτης χρονικότητας είναι ο σύνδεσμος Όταν [1]. Η αιτιότητα συγκροτείται 

με τα Συνεπώς [10], για να [11], Έτσι [12], και χάρη [20.] 

Κείμενο 2.12 ΒΙΟΛΟΓΙΑ «επιχειρηματολογώ» (έκθεση) 

[1] Οι δυνατότητες της νέας γενετικής είναι τόσες, [2] που πολλοί πιστεύουν 
[3] ότι ακόμα δεν έχουμε καν φανταστεί [4] τι μπορεί να συμβεί στο μέλλον. [5] 
Η γενετική μηχανική, για παράδειγμα, προσφέρει αναμφισβήτητα πολλά 
πλεονεκτήματα, ιδιαίτερα στον τομέα της γονιδιακής θεραπείας και στη 
βελτίωση της παραγωγής τροφίμων. [6] Όμως προκύπτει και έντονος 
προβληματισμός με ηθικές και νομικές προεκτάσεις. [7] Για παράδειγμα, η 
δυνατότητα να προβλέπουμε την πιθανή μελλοντική εκδήλωση κάποιας 
γενετικής ασθένειας σε ένα άτομο [8] έχει πάντοτε θετικές συνέπειες για το 
άτομο και την οικογένεια του; 
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[9] Πώς θα αντιμετωπίσει ένα μελλοντικό ασθενή μια ασφαλιστική εταιρεία; 
[10] Ακόμη, έστω ότι καταφέρνουμε να κατασκευάσουμε ένα γενετικά 
τροποποιημένο ιό [11] που θα μεταφέρει το φυσιολογικό γονίδιο της 
ινσουλίνης και [12] να τον εισαγάγουμε σε ένα διαβητικό άτομο. [13] Φυσιολο-
γικά, ο ιός αυτός θα παραμείνει στα κύτταρα του παγκρέατος. [14] Το πλεο-
νέκτημα είναι ότι ο ασθενής θα θεραπευτεί. [15] Τι θα συμβεί όμως [16] αν, 
κατά τύχη, ο ιός μολύνει και άλλα κύτταρα του οργανισμού; 
[17] Επίσης, δεν μπορεί να αποκλειστεί η πιθανότητα μετατροπής του 
ανενεργού ιού σε παθογόνο. [18] Τέλος, είναι ηθικό να έχουμε τη δυνατότητα 
[19] να τροποποιούμε «κατά παραγγελία» τα κληρονομικά χαρακτηριστικά 
ενός ατόμου; [20] Ποιο θα είναι το αποτέλεσμα στην περίπτωση [21] που 
κάποιος θελήσει να εισαγάγει σε ένα έμβρυο γονίδια για συγκεκριμένα 
χαρακτηριστικά [22] που φυσιολογικά το άτομο δεν διαθέτει, [23] όπως 
γονίδια για ξανθά μαλλιά, γαλανά μάτια, γονίδια που σχετίζονται με τον βαθμό 
ευφυΐας κτλ.; 
[24] Παρόμοιοι προβληματισμοί αναπτύσσονται και [25] σε ό,τι αφορά τη 
δημιουργία και την απελευθέρωση στο περιβάλλον γενετικά τροποποιημένων 
οργανισμών, ιδίως φυτών. [26] Πώς θα επηρεάσουν τους άλλους 
οργανισμούς [27] που ζουν στο ίδιο περιβάλλον;  [28] Θα διαταραχθεί η 
ισορροπία του περιβάλλοντος; [29] Όταν στο παρελθόν ένα είδος εισήχθη σε 
ένα οικοσύστημα από τον άνθρωπο, [30] οι συνέπειες, τις περισσότερες 
φορές, ήταν αρνητικές. 
[31] Οι προβληματισμοί που προκύπτουν από τις εφαρμογές της σύγχρονης 
βιολογίας και γενετικής [32] εξετάζονται από τον επιστημονικό κλάδο της 
βιοηθικής. [33] Η βιοηθική ασχολείται με τα θέματα ηθικής που έχουν σχέση 
με όλες τις μορφές ζωής. [34] Στοχεύει στη διατύπωση γενικών κανόνων σε 
σχέση με τις πρακτικές [35] που εφαρμόζουμε, με σκοπό την ειρηνική 
ανάπτυξη της ανθρωπότητας και την αρμονική συνύπαρξη μας με το 
περιβάλλον. 

 
 Το κείμενο 2.12 ακολουθεί τη σχηματική δομή της έκθεσης 

(θέση^επιχειρήματα^ενίσχυση θέσης) και έχει στόχο να εκθέσει επιχειρήματα και 

να διατυπώσει προβληματισμούς για τις δυνατότητες της νέας γενετικής και τις 

πιθανές συνέπειές τους στην ανθρωπότητα. Αυτό το κειμενικό είδος συναντάται 

πιο συχνά στον λόγο των ανθρωπιστικών επιστημών και σπανιότερα στις 

φυσικές επιστήμες. Ένα βασικό του χαρακτηριστικό είναι η σχετικά υψηλή 

επιστημική τροπικότητα, λ.χ., τι μπορεί να συμβεί, πάντοτε, δεν μπορεί να 

αποκλειστεί η πιθανότητα, τις περισσότερες φορές κ.λπ. Κυριαρχούν οι υλικές 

και οι συσχετιστικές διαδικασίες, όπως και στα προηγούμενα κείμενα. Οι 

συνδετικές σχέσεις είναι κυρίως εσωτερικές, όπως αναμένεται σε ένα κείμενο 

που χρησιμοποιεί επιχειρήματα, και εκφράζουν παράδειγμα, λ.χ., το για 

παράδειγμα στην [5] και την [7], προσθήκη, λ.χ., το Ακόμη στην [10] και το 

Επίσης στην [17], ομοιότητα, λ.χ., το  Παρόμοιοι στην [24] και ακολουθία όπως 

το Τέλος στην [18]. Φαίνεται, τελικά, ότι ο ανθρώπινος παράγοντας σε αυτό το 

κείμενο δεν παρακολουθεί απλώς, αλλά αλληλεπιδρά με το περιβάλλον. 
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4.3  Αποτελέσματα μετρήσεων ανά σχολική τάξη και αντικείμενο 

Διαδικασίες 

Οι διαδικασίες που κυριαρχούν και στα δύο αντικείμενα είναι οι υλικές και οι συ-

σχετιστικές, όπως βλέπουμε στον πίνακα και το γράφημα που ακολουθούν. 

Παρατηρούμε ότι το ποσοστό των συσχετιστικών διαδικασιών αυξάνεται από 

την α’ στη β’ γυμνασίου στην Ιστορία και από την α’ στη γ’ γυμνασίου στη Βιο-

λογία. Γενικά, οι υλικές διαδικασίες, οι οποίες νοηματοδοτούν τις διαδικασίες ως 

ακολουθία συγκεκριμένων αλλαγών, υπερτερούν και είναι πιο «απτές» για τους 

μαθητές. Αξιοσημείωτη είναι, όμως η υπερίσχυση των συσχετιστικών διαδικα-

σιών στη γ’ τάξη στο μάθημα της Βιολογίας. Οι συσχετιστικές χρησιμοποιούνται 

περισσότερο για να εξηγήσουν, να ορίσουν και να ταξινομήσουν και για να νοη-

ματοδοτήσουν σχέσεις μέρους-συνόλου ή μέλους-κατηγορίας μεταξύ φορέα και 

χαρακτηριστικού ή  μεταξύ έκτυπου/δείγματος και αξίας. Τα άλλα είδη διαδικα-

σιών εμφανίζονται με μικρή συχνότητα. 

Πίνακας 12: Διαδικασίες στην Ιστορία και τη Βιολογία 

  Υλικές  Νοητικές Συσχετιστικές Λεκτικές  Συμπεριφορικές Υπαρκτικές 

Ιστορία 
Α΄  

90 12 39 1 0 1 

61,9% 7,4% 29,0% 1,0% 0,0% 0,6% 

Ιστορία 
Β΄ 

62 1 33 3 0 1 

62,0% 1,2% 33,0% 2,8% 0,0% 1,0% 

Ιστορία 
Γ΄ 

69 5 29 10 0 0 

60,0% 5,0% 27,1% 7,9% 0,0% 0,0% 

Βιολογία 
Α΄  

130 2 56 1 1 2 

71,5% 1,7% 25,2% 0,4% 0,4% 0,9% 

Βιολογία 
Γ΄ 

86 10 96 3 4 5 

41,8% 3,8% 49,6% 1,4% 1,2% 2,0% 
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Σχήμα 6: Ποσοστό διαδικασιών ανά μάθημα και τάξη 

 

 Οι συσχετιστικές προτάσεις στη Βιολογία είναι κυρίως ταυτοποιητικές και 

χρησιμοποιούνται κυρίως για να ορίσουν τους τεχνικούς όρους. Στην Ιστορία 

κυρίως αποδίδουν χαρακτηριστικά στους μετέχοντες.   

 

Οι σοφιστές ήταν μορφωμένοι άνθρωποι. 

φορέας Δ:συσχετιστική απόδ. 
χαρακτηρ. (εντασιακή) 

χαρακτηριστικό 

 

 Οι υλικές προτάσεις και στα δύο επιστημονικά αντικείμενα χρησιμοποιούνται 

κυρίως για να περιγράψουν ή να δείξουν τη χρονική ακολουθία. 

 

Τα νευρικά κύτταρα μεταφέρουν μηνύματα. 

δράστης Δ: υλική  στόχος 

 

Οι ανοργάνωτες λαϊκές μάζες προηγήθηκαν. 

δράστης Δ: υλική  

 

  

Η καρδιά αποτελείται από μυϊκό και νευρικό ιστό. 

δείγμα Δ:συσχετιστική 
ταυτοποιητική (κτητική) 

αξία 
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Λεξική πυκνότητα 

Τα αποτελέσματα της λεξικής πυκνότητας των κειμένων είναι τα εξής: 

Πίνακας 13: Αποτελέσματα λεξικής πυκνότητας 

  

Κείμενο 
Λέξεις           

περιεχομέ-
νου 

Προτάσεις 
Σύνολο      
λέξεων        

κειμένου 

Λεξική             
πυκνότητα 

α’  β' 

ΙΣ
Τ

Ο
Ρ

ΙΑ
 

1.1 164 42 328 3,90 50,0% 

1.2 110 21 228 5,24 48,2% 

1.3 107 24 267 4,46 40,1% 

1.4 223 56 518 3,98 43,1% 

Α’ 604 143 1.341 4,40 45,3% 

1.5 122 24 268 5,08 45,5% 

1.6 126 31 283 4,06 44,5% 

1.7 108 21 220 5,14 49,1% 

1.8 122 24 297 5,08 41,1% 

Β’ 478 100 1.068 4,84 45,1% 

1.9 151 31 332 4,87 45,5% 

1.10 171 37 351 4,62 48,7% 

1.11 110 17 214 6,47 51,4% 

1.12 166 28 415 5,93 40,0% 

Γ’ 598 113 1.312 5,47 46,4% 

Σύν.  ΙΣΤ. 1.680 356 3.721 4,90 45,6% 

Β
ΙΟ

Λ
Ο

Γ
ΙΑ

 

2.1 182 49 383 3,71 47,5% 

2.2 201 47 409 4,28 49,1% 

2.3 70 20 140 3,50 50,0% 

2.4 71 18 149 3,94 47,7% 

2.5 133 29 277 4,59 48,0% 

2.6 110 29 229 3,79 48,0% 

Α’ 767 192 1.587 3,97 48,4% 

2.7 66 17 150 3,88 44,0% 

2.8 158 38 352 4,16 44,9% 

2.9 123 29 255 4,24 48,2% 

2.10 237 56 489 4,23 48,5% 

2.11 113 29 226 3,90 50,0% 

2.12 158 35 333 4,51 47,4% 

Γ’ 855 204 1.805 4,15 47,2% 

Σύν.  ΒΙΟΛ. 1.622 396 3.392 4,06 47,8% 

Γεν. Σύνολο 3.304 3.302 752 7.113 4,48 
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 Η λεξική πυκνότητα στα κείμενα της Ιστορίας, όπως φαίνεται, είναι υψηλότερη 

από τα κείμενα της Βιολογίας και αυξάνεται και στα δύο μαθήματα από τη μία 

τάξη στην άλλη, όπως φαίνεται στο σχήμα 7. Αξιοποιούμε κυρίως τον δείκτη 

που προκύπτει από τον πρώτο τρόπο υπολογισμού, που προκρίνει και ο 

Halliday (λόγος λέξεων περιεχομένου προς αριθμό προτάσεων κειμένου) διότι 

τα αποτελέσματα της δεύτερης μεθόδου δεν δείχνουν με ακριβή τρόπο –κατά τη 

γνώμη μας- τη διαφοροποίηση στη λεξική πυκνότητα και κάποιες φορές θα 

μπορούσαν να μας παραπλανήσουν, όπως στην περίπτωση του κειμένου 1.1 ή 

1.12 στην Ιστορία. Στο κείμενο 1.1 οι λέξεις περιεχομένου είναι οι μισές από τις 

συνολικές λέξεις του κειμένου, ωστόσο έχουμε πολλές απλές προτάσεις χωρίς 

εγκιβωτισμένες φράσεις ή μεγάλα ονοματικά, ρηματικά και προθετικά σύνολα. 

Στο κείμενο 1.12 υπάρχουν πολλοί συγκεκριμένοι ανθρώπινοι μετέχοντες που 

πραγματώνονται με κύρια ονόματα, τα οποία δεν υπολογίζονται ως λέξεις 

περιεχομένου, με αποτέλεσμα στη δεύτερη μέθοδο το ποσοστό τους σε σχέση 

με τις συνολικές  λέξεις του κειμένου να φαίνεται σχετικά χαμηλό (40%). 

 

Σχήμα 7: Λεξική πυκνότητα (λέξεις περιεχομένου / προτάσεις) 
 

 
 
Σχήμα 8: Λεξική πυκνότητα (λέξεις περιεχομένου / λέξεις κειμένου)  
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Τροπικότητα 

Η τροπικότητα, είτε ως δείκτης επιστημικής είτε ως δείκτης δεοντικής, δεν κάνει 

συχνά την εμφάνισή της στα κείμενα που αναλύθηκαν. Η επιστημική, όπως είναι 

αναμενόμενο σε επιστημονικά κείμενα, είναι μεγαλύτερη από την δεοντική. 

Αξιοσημείωτη στο σχήμα 9 είναι η σχετικά υψηλή επιστημική τροπικότητα στη 

Βιολογία της Γ’ γυμνασίου, η οποία απαντά στα τρία τελευταία κείμενα. Όπως 

θα δούμε στα τρία πρώτα παραδείγματα που ακολουθούν, εκφράζεται η 

πιθανότητα, ενώ στα τρία τελευταία η συχνότητα: 

Αυτό σημαίνει ότι είναι δυνατόν να καταπολεμηθεί ο εθισμός 

 

…ο χρήστης μπορεί να βιώσει δυσάρεστες καταστάσεις… 

 

Κάθε γονίδιο μπορεί να εμφανίζεται με διαφορετικές μορφές. 

 

…που σχετίζονται κυρίως με τη δική του συμπεριφορά. 

 

…οι συνέπειες, τις περισσότερες φορές, ήταν αρνητικές. 

 

και συνήθως συμβολίζεται με το αντίστοιχο πεζό γράμμα (π.χ. α). 

 
 

  

Σχήμα 9: Δείκτες τροπικότητας 

  Μέσα από την καταμέτρηση των δεικτών τροπικότητας δεν είμαστε σε 

θέση να αναλύσουμε όλα τα διαπροσωπικά χαρακτηριστικά των κειμένων, ω-

στόσο αντλούμε πληροφορίες για κάποια από αυτά. Για παράδειγμα, η σχετικά 
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υψηλή επιστημική τροπικότητα, όπου εμφανίζεται, δηλώνει ότι τα παιδιά εξοι-

κειώνονται με τη μείωση ή την αύξηση της βεβαιότητας ή της πιθανότητας να 

συμβούν κάποια φαινόμενα, αντιλαμβάνονται ότι οι εξηγήσεις και οι ερμηνείες 

στα επιστημονικά αντικείμενα δεν είναι πάντοτε απόλυτες.     

Ονοματοποίηση 

Η αύξηση στη μέση εμφάνιση ονοματοποιήσεων από τάξη σε τάξη θα λέγαμε 

πως είναι αναμενόμενη. Στο σχήμα 10 γίνεται εμφανής η διαφοροποίηση της 

Ιστορίας από τη Βιολογία. Η αφαίρεση στον λόγο της Ιστορίας επιτυγχάνεται 

μέσω της γραμματικής μεταφοράς και των ονοματοποιήσεων. Οι 

ονοματοποιήσεις προέρχονται κυρίως από καθημερινά ρήματα, όπως για 

παράδειγμα πορεία, ενίσχυση, ανάλυση, διαφορά, πόλεμος, παραγωγή, 

έλεγχος, απόφαση, εκλογή κ.λπ. χωρίς όμως να λείπουν και πιο λόγια, όπως 

επιγαμία, υπερτονισμός, μεταρρύθμιση, συμπαράταξη, έκφανση κ.λπ. Οι 

ονοματοποιήσεις στη Βιολογία έχουν να κάνουν περισσότερο με ορισμούς, 

ταξινομήσεις και τεχνικούς όρους, όπως για παράδειγμα συστολή, διαστολή, 

διάχυση, αναπαραγωγή, κύηση, εθισμός, ούρηση κ.λπ. Αναφορικά με το 

πακετάρισμα της διαδικασίας, τη μετατροπή, δηλαδή, του ρηματικού μοτίβου σε 

όνομα στην ελληνική, η παρατήρηση της Κονδύλη (προφορική συζήτηση) ότι 

«σχεδόν όλες οι ονοματοποιήσεις που προέρχονται από λόγια ρήματα είναι 

γένους θηλυκού», θα μας έβρισκε απόλυτα σύμφωνους. 

 

Σχήμα 10: Δείκτες ονοματοποίησης  
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Χρονικότητα – Αιτιότητα 

Οι δείκτες της χρονικότητας είναι περισσότεροι από αυτούς της αιτιότητας στην 

Ιστορία, όπως ήταν αναμενόμενο, και, γενικά, η μέση εμφάνιση των αιτιακών και 

χρονικών σχέσεων, όπως απεικονίζονται στο σχήμα 11, φαίνεται να είναι 

υψηλότερη στην Ιστορία παρά στη Βιολογία. Και οι δύο δείκτες αυξάνονται και 

στα δύο αντικείμενα από τη μικρότερη τάξη στη μεγαλύτερη. Η χρονικότητα 

βέβαια στη Βιολογία είναι σχεδόν ανύπαρκτη. 

 Η χρονικότητα πραγματώνεται με χρονικές περιστάσεις (π.χ., την ημέρα των 

Χριστουγέννων του έτους 800), με ρηματικές διαδικασίες (π.χ., είχαν πάψει), με 

χρονικούς συνδέσμους (π.χ., όταν), με προθέσεις (π.χ., μετά) και με χρονικά 

επιρρήματα (διαρκώς, παράλληλα κ.λπ.). 

 Η αιτιότητα αντίστοιχα πραγματώνεται με αιτιολογικούς συνδέσμους (π.χ., 

γιατί, για να), με προθέσεις ή προθετικές φράσεις (μέσω, με αυτόν τον τρόπο 

κ.λπ.), με επιρρήματα (συνεπώς, έτσι κ.λπ.), με ρήματα (π.χ., κατόρθωσε, 

ώθησε), και με ουσιαστικά (στόχος, αιτία, αποτέλεσμα κ.λπ.). 

  

Σχήμα 11: Δείκτες χρονικότητας-αιτιότητας 

 Συνοψίζοντας, θα λέγαμε ότι όλα τα γλωσσικά χαρακτηριστικά στα οποία ε-

στιάσαμε τη μελέτη μας εμφανίζονται σε γενικές γραμμές με διαφορετικό τρόπο 

στα δύο αντικείμενα και με σχετική αυξητική  τάση από τη μία τάξη στην άλλη. 

Θεωρώντας ότι η συνεμφάνιση κάποιων χαρακτηριστικών χαρακτηρίζει τον λόγο 

της Ιστορίας και της Βιολογίας αντίστοιχα, καθώς επίσης και την οργάνωση των 

κειμενικών ειδών που εντοπίζονται στα αντίστοιχα σχολικά εγχειρίδια, στην επό-

μενη ενότητα εξετάζουμε τα αποτελέσματα υπό την οπτική γωνία των συνδρό-

μων χαρακτηριστικών.   
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4.4 Σύνδρομα χαρακτηριστικών ανά αντικείμενο και κειμενικό είδος  

Στον πίνακα και τα σχήματα που ακολουθούν παρουσιάζονται τα ευρήματα και 

τα αποτελέσματα της έρευνάς μας στα σχολικά εγχειρίδια του γυμνασίου ανά 

επιστημονικό αντικείμενο και κειμενικό είδος. Αυτή η απεικόνιση των μέσων εμ-

φανίσεων των επιλεγμένων γλωσσικών χαρακτηριστικών ανά πρόταση μάς βο-

ηθά να κάνουμε συγκρίσεις ανάμεσα στα κειμενικά είδη των δύο επιστημονικών 

αντικειμένων. 

Πίνακας 14: Διαδικασίες ανά αντικείμενο και κειμενικό είδος  

  Υλικές  Νοητικές Συσχετιστικές Λεκτικές  Συμπεριφορικές Υπαρκτικές 

ΙΣ
Τ

Ο
Ρ

ΙΑ
 

Αναφορά  

170 12 75 11 0 2 

62,6% 3,2% 29,4% 4,1% 0,0% 0,8% 

Εξήγηση  
(παράγοντες) 

21 5 13 2 0 0 

50,6% 12,1% 32,2% 5,0% 0,0% 0,0% 

Εξήγηση  
(συνέπειες) 

30 1 13 1 0 0 

66,7% 2,4% 28,6% 2,4% 0,0% 0,0% 

Β
ΙΟ

Λ
Ο

Γ
ΙΑ

 

Αναφορά 
(ταξινόμηση) 

83 1 89 1 1 4 

42,5% 0,5% 53,3% 1,1% 0,4% 2,2% 

Αναφορά 
(περιγραφή) 

41 5 31 2 4 2 

51,6% 4,5% 36,0% 2,6% 3,6% 1,8% 

Εξήγηση 

73 2 20 0 0 1 

77,6% 2,5% 19,1% 0,0% 0,0% 0,9% 

Έκθεση 

19 4 12 0 0 0 

54,3% 11,4% 34,3% 0,0% 0,0% 0,0% 

 

 

Σχήμα 12: Διαδικασίες ανά αντικείμενο και κειμενικό είδος 
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Σχήμα 13: Λεξική πυκνότητα ανά αντικείμενο και κειμενικό είδος 

 

Σχήμα 14: Τροπικότητα ανά αντικείμενο και κειμενικό είδος 

 

Σχήμα 15: Ονοματοποίηση ανά αντικείμενο και κειμενικό είδος 

 

Σχήμα 16: Χρονικότητα-Αιτιότητα ανά αντικείμενο και κειμενικό είδος 
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 Όπως γίνεται εμφανές, στην Ιστορία όλα τα χαρακτηριστικά έχουν 

μεγαλύτερη μέση εμφάνιση, πλην της επιστημικής τροπικότητας που 

εμφανίζεται υψηλότερη στη Βιολογία. Στην Ιστορία το κειμενικό είδος της 

παραγοντικής εξήγησης συγκεντρώνει περισσότερα χαρακτηριστικά από τα 

υπόλοιπα, γιατί απαιτούνται περισσότεροι λεξικογραμματικοί πόροι (όπως για 

παράδειγμα οι ονοματοποιήσεις και οι δείκτες χρονικότητας και αιτιότητας) για 

να ερμηνευθούν και να εξηγηθούν οι αιτίες και οι παράγοντες που καθορίζουν 

ένα ιστορικό γεγονός. Στη Βιολογία οι υψηλότερες μέσες τιμές εντοπίζονται στο 

είδος της έκθεσης, το οποίο όπως σημειώσαμε προηγουμένως δεν είναι τόσο 

συνηθισμένο στις φυσικές και στις θετικές επιστήμες. Ίσως αυτό να εξηγεί και 

την υψηλή σχετικά αιτιότητα. Η χρονικότητα στη Βιολογία είναι πολύ χαμηλή, 

ενώ στην Ιστορία, στην οποία δίνεται έμφαση στην χρονική τοποθέτηση των 

γεγονότων, είναι υψηλότερη. 

 Από την ανάλυση των κειμένων προέκυψε επίσης ότι στην Ιστορία υπάρχουν 

περισσότεροι ανθρώπινοι μετέχοντες, ενώ στη Βιολογία η παρουσία τους είναι 

περιορισμένη. Η πιο συχνή εμφάνισή τους είναι ως υπονοούμενες ανθρώπινες 

οντότητες (εμείς). Οι μετέχοντες στη Βιολογία είναι κυρίως φυσικές οντότητες και 

ανατομικά και φυσιολογικά όργανα του ανθρώπινου σώματος.  

 Όσον αφορά τις συνδετικές σχέσεις, παρατηρούμε κυρίως εξωτερικές 

συνδετικές σχέσεις είτε ρητές είτε υπόρρητες, όπως είδαμε ενδεικτικά και στα 

παραδείγματα ανάλυσης κάποιων κειμένων στην ενότητα 4.2. Στα κειμενικά είδη 

της εξήγησης και πολύ περισσότερο στις εκθέσεις οι εσωτερικές συνδετικές 

σχέσεις αυξάνονται. 
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5. Συμπεράσματα - Συζήτηση 

5.1 Συμπεράσματα 

Η ανάλυση του κειμένου στη ΣΛΓ προσπαθεί κυρίως να εξηγήσει πώς ένα 

κείμενο νοηματοδοτεί την εμπειρία. Εξετάζοντας όμως τη λειτουργία των 

γραμματικών μονάδων μέσα στο πλαίσιο χρήσης τους αποκαλύπτει και το τι 

σημαίνει. Μπορούμε επομένως να υποστηρίξουμε ότι συνιστά μία ερμηνευτική 

προσπάθεια. Η εξαγωγή απόλυτων και γενικευτικών συμπερασμάτων δεν είναι 

πάντοτε εφικτή και σε κάθε περίπτωση μπορούν να γίνουν αναλύσεις και 

ερμηνείες με διαφορετικούς τρόπους, ακόμα και μέσα στο ίδιο το πλαίσιο της 

συστημικής λειτουργικής ανάλυσης. Σύμφωνα με τον Halliday (1985/2002: 285) 

σε κάθε ανάλυση υπάρχει η δυνατότητα για περαιτέρω εκλέπτυνση (delicacy) 

και μία βασική αρχή είναι η επιλογή όσων στοιχείων μάς χρειάζονται 

προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι σκοποί της ανάλυσής μας. Η 

λεξικογραμματική ανάλυση δεν είναι δυνατό να εξαντλήσει ούτε να 

υποκαταστήσει το ερμηνευτικό έργο, διότι το κείμενο αποτελεί μία 

σημασιολογική μονάδα. Δεν παύει όμως να είναι μία σημαντική διαδικασία από 

την οποία είναι απαραίτητο να εκκινήσει αυτή η προσπάθεια. 

 Στην εργασία μας προσπαθήσαμε με βάση το θεωρητικό πλαίσιο και τη 

μεθοδολογία της Συστημικής Λειτουργικής Γλωσσολογίας να διερευνήσουμε τα 

γλωσσικά χαρακτηριστικά της Ιστορίας και της Βιολογίας μέσα από κείμενα των  

σχολικών εγχειριδίων του γυμνασίου. Η ανάλυση του κειμένου μέσω της 

πρότασης λειτούργησε ως ένα είδος «αποκρυπτογράφησης» της γλώσσας των 

επιστημονικών κειμένων όπως εμφανίζονται στα σχολικά εγχειρίδια. Η ανάλυση 

σε επίπεδο πρότασης έγινε μέσα από το σύστημα μεταβιβαστικότητας, την 

τροπικότητα, τις ονοματοποιήσεις και τη λεξική πυκνότητα των κειμένων. Στο 

επίπεδο πέραν της πρότασης αναλύθηκαν οι λογικές σχέσεις και η 

συνδετικότητα.  

 Σε γενικές γραμμές διαπιστώθηκε ότι τα παιδιά στο γυμνάσιο, καθώς 

πηγαίνουν από τη μια τάξη στην άλλη, έρχονται αντιμέτωπα με πιο σύνθετα και 

αφηρημένα κείμενα, όπως γίνεται εμφανές από την αύξηση της λεξικής 

πυκνότητας και των ονοματοποιήσεων. Τα κείμενα γίνονται περισσότερο 

«γραπτά». Μία ακόμη διαπίστωση είναι ότι η αφαίρεση πραγματώνεται με 



59 

διαφορετικό τρόπο στα κείμενα της Ιστορίας και της Βιολογίας. Η 

ονοματοποίηση, και γενικότερα το φαινόμενο της γραμματικής μεταφοράς, είναι 

ο γλωσσικός πόρος από τον οποίο εξαρτώνται η αφαίρεση στην Ιστορία  και η 

τεχνικότητα στη Βιολογία. Όπως είδαμε, στη Βιολογία η ονοματοποίηση 

διευκολύνει τις ταξινομήσεις και τους ορισμούς: κυριαρχεί η τεχνικότητα, ενώ 

στην Ιστορία η ονοματοποίηση είναι πιο αφαιρετική και συνδέεται με 

καθημερινές δραστηριότητες. Οι ονοματοποιήσεις στα κείμενα της Ιστορίας ήταν 

περισσότερες και  προέρχονταν τόσο από ρήματα καθημερινής γλώσσας όσο 

και από πιο λόγια. Στην Ιστορία παρατηρήθηκαν ονοματοποιήσεις της 

ακολουθίας των γεγονότων που συγκροτούν μια περισσότερο αφηρημένη 

εκδοχή τους. Κατά τη μελέτη των χρονικών και αιτιακών σχέσεων και του 

τρόπου που συγκροτούνται, διαπιστώθηκε ότι πολλές φορές πραγματώνονται 

με υπόρρητο τρόπο, κατά κάποιο τρόπο «θάβονται» μέσα στην πρόταση (βλ. 

Martin, 2004β: 362), και πρέπει να ανακαλυφθούν από τους μαθητές. Αυτό τους 

δημιουργεί μάλλον αρκετές δυσκολίες στην κατανόηση των κειμένων.  

 Η κυριαρχία των υλικών και των συσχετιστικών προτάσεων ήταν 

αναμενόμενη. Τα ιστορικά γεγονότα αλλά και τα φυσικά φαινόμενα και 

αντιδράσεις απαιτούν τη χρήση υλικών διαδικασιών. Οι συσχετιστικές 

διαδικασίες χρησιμοποιούνται περισσότερο για να ορίσουν και να 

νοηματοδοτήσουν σχέσεις όλου-μέρους. Οι μετέχοντες στην Ιστορία είναι 

κυρίως ανθρώπινες οντότητες (συγκεκριμένες και αφηρημένες). Οι μαθητές 

συναντούν πολλά ονόματα στα εγχειρίδια της Ιστορίας τα οποία συνήθως 

συσχετίζονται με χαρακτηριστικά ή είναι δράστες διαφόρων υλικών διαδικασιών. 

 Στο σημείο αυτό, κάνοντας μια ειδικότερη αναφορά στη γλώσσα της 

βιολογίας, θα λέγαμε ότι κινείται από την παραδοσιακή επιστημονική γλώσσα 

που χαρακτηρίζεται από αυστηρές ταξινομίες και χρήση μεσοπαθητικής φωνής  

-μέσω της οποίας τα γεγονότα παρουσιάζονται σαν να συμβαίνουν απλώς, σαν 

να είναι το φυσικό περιβάλλον ανεξάρτητο από την ανθρώπινη ύπαρξη-  προς 

μια γλώσσα που συνδυάζει τη ρητορική των ανθρωπιστικών επιστημών και τη 

γνώση των φυσικών επιστημών. Η επιστήμη στο σχολείο γίνεται, όπως 

διατείνεται ο Veel (1998), «πράσινη», κινείται προς τον «περιβαλλοντισμό», 

όπου ο άνθρωπος και η ανθρώπινη δραστηριότητα φαίνεται να αποτελεί μέρος 

του φυσικού περιβάλλοντος και να το επηρεάζει. Για τον λόγο αυτό συναντάμε 

συχνότερα και το κειμενικό είδος της έκθεσης στη Βιολογία, κάτι που πριν από 
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αρκετά χρόνια δεν ήταν συνηθισμένο. 

 Από την οπτική γωνία του κειμενικού είδους, η Ιστορία στο γυμνάσιο έχει 

κυρίως αναφορές και εξηγήσεις, ενώ η Βιολογία περιλαμβάνει εξηγήσεις, 

διαδικασίες (πειράματα) και ταξινομικές και περιγραφικές αναφορές. Στην 

Ιστορία τα παιδιά μαθαίνουν κυρίως τι (και πολλές φορές γιατί) συνέβη, ενώ στη 

Βιολογία πώς είναι ο κόσμος. Κατά τη μελέτη των κειμένων δεν έλειψαν οι 

προβληματισμοί αναφορικά με τα κειμενικά είδη έχοντας κατά νου τα λεγόμενα 

μακρο-κειμενικά είδη, τα οποία χρησιμοποιούνται στα μεγαλύτερα κείμενα των 

σχολικών εγχειριδίων και συνδυάζουν χαρακτηριστικά από τα οικεία κειμενικά 

είδη (βλ. Martin, 1997: 16). 

 Όσον αφορά τις συνδετικές σχέσεις, παρατηρήθηκε μία σχετικά αυξανόμενη 

χρήση της εσωτερικής συνδετικότητας από τη μία τάξη στην άλλη, κυρίως στα 

κειμενικά είδη που εξηγούν και ερμηνεύουν, η οποία δηλώνει ότι το ίδιο το 

κείμενο ανακατασκευάζει με πιο φανερό τρόπο την επιστημονική γνώση, μέσα 

από το ξεδίπλωμα της ρητορικής του κειμένου, δηλαδή τον τρόπο λογικής 

οργάνωσης και σύνδεσης των επιχειρημάτων στο συγκεκριμένο κειμενικό είδος. 

Η εσωτερική συνδετικότητα φέρνει μάλλον στο προσκήνιο τον καθοριστικό ρόλο 

του κειμένου στη διαμόρφωση της γνώσης,  παρά την ανάλυση της γνώσης σαν 

«φυσική» ακολουθία συμβάντων, όπως τείνει να συμβαίνει στα κείμενα που 

έχουν κυρίως εξωτερική συνδετικότητα. Οι μαθητές/τριες του γυμνασίου 

αρχίζουν να έρχονται σε επαφή με γλωσσικά χαρακτηριστικά που οδηγούν τη 

σκέψη τους σε ένα είδος γνώσης όλο και πιο απόμακρο από το εδώ-και-τώρα 

της καθημερινής ζωής. Αυτό αντανακλά τα ευρήματα της μελέτης της Painter για  

τη γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών, σύμφωνα με τα οποία η 

«προσανατολισμένη στο πεδίο» εξωτερική συνδετικότητα εμφανίστηκε πριν από 

«την προσανατολισμένη στον τρόπο» εσωτερική συνδετικότητα (Veel, 

1997:187-188). 

 Τέλος, επισημαίνουμε ότι λόγω του όγκου του υλικού μας δεν ήταν εφικτή σε 

αυτήν την εργασία η ανάλυση άλλων συστημάτων που παρουσιάζουν 

ενδιαφέρον, όπως για παράδειγμα του θέματος-ρήματος ή της αποτίμησης 

(appraisal)28 –το τελευταίο ειδικότερα στην Ιστορία-, όπως επίσης και της 

πολυτροπικότητας των κειμένων. Σύμφωνα και με προηγούμενες, συναφείς ως 

                                                           
28

 Βλ. σχετ. Martin, 1997· Martin & White, 2005· Coffin, 2006. 
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προς το θεωρητικό πλαίσιο, έρευνες29 έχει διαφανεί ότι η συστημική λειτουργική 

γραμματική μπορεί να εφαρμοστεί στην ελληνική γλώσσα και για τον λόγο αυτό 

θα ήταν σημαντικό να συστηματοποιηθούν περισσότερο οι ερευνητικές εργασίες 

και να γίνουν διεξοδικότερες προσαρμογές των συστημάτων και των εργαλείων 

της ΣΛΓ στα ελληνικά.  

5.2 Εκπαιδευτικές προεκτάσεις  

Από την παρούσα εργασία προκύπτει ότι η συστημική λειτουργική ανάλυση των 

σχολικών εγχειριδίων αποκαλύπτει πολλά κρυμμένα γλωσσικά χαρακτηριστικά 

γνωρίσματα των κειμένων που σε άλλη περίπτωση θα έμεναν στην αφάνεια. Η 

εξοικείωση με τις γλωσσικές λειτουργίες και πράξεις, το φαινόμενο της 

γραμματικής μεταφοράς, τα κειμενικά είδη κ.ο.κ. θα μπορούσε να αποβεί 

ωφέλιμη τόσο για τους συγγραφείς των σχολικών εγχειριδίων, όσο και για τους 

καθηγητές που τα διδάσκουν, ενισχύοντας την αυτοπεποίθησή τους,  αφού θα 

είναι σε θέση να αναγνωρίζουν με μεγαλύτερη ευκολία τις προκλήσεις που 

εμπεριέχονται στον σχολικό λόγο.  

 Η μετάβαση από  το μη-μεταφορικό στο μεταφορικό κείμενο  υπό μία έννοια 

συμβολίζεται από τον διαχωρισμό πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης και την κατεύθυνση από τις θεματικά οργανωμένες  πολυ-

επιστημονικές ενότητες του δημοτικού στην αυστηρά ταξινομημένη 

επιστημονική εξειδίκευση του γυμνασίου και του λυκείου (Martin,1997: 30).  Τα 

παιδιά πηγαίνοντας στο γυμνάσιο, εκτός από την είσοδο στην εφηβεία, 

αντιμετωπίζουν και μία διαφορετική οργάνωση του σχολικού προγράμματος από 

αυτήν που είχαν συνηθίσει στο δημοτικό σχολείο με πολλούς καθηγητές πλέον 

να διδάσκουν διακριτά επιστημονικά αντικείμενα σε αντίστοιχες διδακτικές ώρες. 

Κατά συνέπεια, έχουν να αντιμετωπίσουν τη γλώσσα των διαφόρων 

επιστημονικών αντικειμένων που απαιτεί την εξοικείωση τους με τα νέα 

δεδομένα, προκειμένου να είναι σε θέση να την κατανοήσουν. Όπως 

υποστηρίζει και ο Unsworth (2001α: 11), η κατανόηση των γραμματικών 

μορφών της γραπτής γλώσσας και του τρόπου που αναπτύσσονται στα 

κειμενικά είδη σε όλα τα μαθήματα του σχολείου συνιστά ιδιαίτερα σημαντική 

πηγή ενδυνάμωσης των μαθητών στη κατανόηση και τη σύνθεση των διακριτών 
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 Βλ. σελ. 9. 
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μορφών λόγου των διαφόρων επιστημονικών αντικειμένων.  

 Τα σχολικά εγχειρίδια περιέχουν πυκνή πληροφορία, που πραγματώνεται 

από τις λογικο-σημασιολογικές σχέσεις και τις λεξικογραμματικές τους επιλογές, 

και λειτουργούν ως «αυθεντία» στη  γνώση. Δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι τα 

κείμενα του σχολικού λόγου δεν είναι ουδέτερα, αλλά ενσωματώνουν 

ιδεολογικές επιλογές. Τόσο οι μαθητές/ριες όσο και οι καθηγητές/τριες 

χρειάζονται αφενός εργαλεία για το «ξεπακετάρισμα» των νοημάτων και 

αφετέρου τη συνειδητοποίηση των ιδεολογικών πτυχών και των θέσεων που 

εμπεριέχονται σε αυτά.  

 Προς την κατεύθυνση αυτή, στη ΣΛΓ γίνονται αντικείμενο επεξεργασίας οι 

έννοιες της κοινής (commonsense) και της μη κοινής (uncommonsense) 

γνώσης, που προέρχονται από τη θεωρία του Βernstein, και η εκπαιδευτική 

διαδικασία αντιμετωπίζεται ως κοινωνική περίσταση που έχει σκοπό να 

μεταφέρει το παιδί από τον κόσμο της άμεσης, καθημερινής εμπειρικής του 

γνώσης στον κόσμο της μη κοινής, σχολικής γνώσης.30 Έτσι, αναφορικά με τον 

γραμματισμό αναπτύχθηκε από τη «σχολή του Σύδνεϋ» (στην Αυστραλία) η 

αντίληψη για τη διδασκαλία με βάση τα κειμενικά είδη επεκτείνοντας τις ιδέες της 

χαλλιντεϊανής θεώρησης. Σύμφωνα με την προσέγγιση της παιδαγωγικής των 

κειμενικών ειδών, «ο σκοπός της εκπαίδευσης θα έπρεπε να είναι να παρέχει 

ίσες ευκαιρίες σε όλους τους μαθητές και σε όλες τις μαθήτριες για να 

αναπτύξουν τις διαλεκτικές τους ικανότητες στους τομείς ακριβώς που είναι 

ουσιαστικοί για την εκπαίδευσή τους» (Hasan, 2006: 161).  

 Εν κατακλείδι, θα μπορούσαμε να πούμε ότι το σκεπτικό της γλωσσολογικής 

ανάλυσης του λόγου της Ιστορίας και της Βιολογίας στο γυμνάσιο με βάση τη 

ΣΛΓ, που επιχειρήθηκε στην παρούσα εργασία, βρίσκεται στο ίδιο μήκος 

κύματος με την άποψη του Luke (βλ. εισαγωγικό σημείωμα στο Halliday & 

Martin, 2004: 21): «μια κοινωνικά κατευθυνόμενη γλωσσολογική ανάλυση των 

κειμένων του λόγου των φυσικών και των ανθρωπιστικών επιστημών συνιστά 

μια σπουδαία πολιτική και παιδαγωγική κίνηση». 

                                                           
30

 Η ΣΛΓ, ως εξωτροπική θεωρία, είναι σε θέση να συνομιλεί με άλλες θεωρίες όπως την 
κοινωνιο-γενετική ψυχολογία του Vygotsky και τη σημειωτική κοινωνιολογία του Bernstein (βλ. 
σχετ. Hasan, 2005). 
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έντονη γραφή λέξη περιεχομένου (λεξική λέξη) 
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/// σύμπλεγμα προτάσεων 

[[  ]] εγκιβωτισμένη πρόταση 

<<  >> παρένθετη πρόταση 

                     ονοματοποίηση 

                     επιστημική τροπικότητα 

                     δεοντική τροπικότητα 

χχχχννμ  χρονικότητα 

χχχχχνμ  αιτιότητα 

 

Συνδετικές σχέσεις  

 

Συντομογραφία 

Πρόσθεση  Προσθήκη 

Εναλλαγή 

προσθ.  

εναλλ. 

Σύγκριση Ομοιότητα 

Αντίθεση 

Αναδιατύπωση 

Παράδειγμα  

ομοιότ.  

αντίθ. 

αναδ. 

π.χ. 

Χρόνος Διαδοχή/ακολουθία 

Ταυτόχρονο 

ακολ. 

ταυτ. 

Συνέπεια/ 

επακόλουθο 

Αιτία/αποτέλεσμα  

Μέσο/τρόπος 

Σκοπός 

Συνθήκη 

αιτ. / αποτ. 

μέσ. 

σκοπ. 

συνθ. 
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Κείμενο 1.1: Η ΠΟΛΗ-ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ  

(Ιστορία Α’ Γυμνασίου: 45) Κειμενικό είδος : Αναφορά 
 

1  Τον 8ο αιώνα  π.Χ. παρατηρήθηκε στον ελληνικό κόσμο μία σημαντική 

εξέλιξη.//Νοητική 

2  Το παλιό φυλετικό κράτος διασπάστηκε// Υλική 
3  και τη θέση του πήρε η πόλη-κράτος. // Υλική 
4  Ο Αριστοτέλης είδε τη δημιουργία της πόλης-κράτους ως επιθυμία των 

ανθρώπων για ζωή και την επιβίωση της ως επιθυμία για καλή ζωή. //Νοητική  
5  Πυρήνας του νέου θεσμού υπήρξε ο συνοικισμός. //Συσχετιστική ταυτοποιητική 
6  Ακολούθησε  η ένωση των συνοικισμών σε μία πόλη (άστυ), γύρω από μία 

ισχυρή θέση, την ακρόπολη.// Υλική 
7  Πάνω στην ακρόπολη χτίζονταν οι ναοί και τα δημόσια κτίρια. // Υλική 
8  Κάτω και γύρω από αυτήν απλώνονταν οι κατοικίες και τα καταστήματα, // 

Υλική 
9  όπου τεχνίτες, ξυλουργοί, αγγειοπλάστες και έμποροι εργάζονταν // Υλική 

10  για να  καλύψουν τις ανάγκες της ζήτησης. ///Υλική 

11  Σταδιακά η πόλη περιβάλλεται από τείχη. // Υλική 

12  Στην ύπαιθρο εξακολούθησε  να μένει ένα μέρος του πληθυσμού // Υλική 

13  [[που ασχολούνταν με τη γεωργία και την κτηνοτροφία.]] Υλική
 

14  Ο πολίτης αισθάνεται ασφαλής, //Συσχετιστική απόδοσης χαρακτηριστικών 
15  αναπτύσσει ποικίλες δραστηριότητες //Υλική 
16  και νιώθει ελεύθερος. // Συσχετιστική απόδοσης χαρακτηριστικών 
17  Αποκτά συνείδηση του ρόλου του ως μέλους μιας κοινότητας, //Υλική 
18  στη διακυβέρνηση της οποίας μετέχει ενεργά. //Υλική 
19  Οι πολίτες στρατεύονται //Υλική 
20  για να  υπηρετήσουν τις ανάγκες ενός νέου οργανικού συνόλου. //Υλική  

21  Συγκροτούν την «οπλιτική φάλαγγα», //Υλική 
22  φορούν πανοπλία //Υλική 
23  και όλοι μαζί υπερασπίζονται την πόλη τους. //Υλική 
24  Η προσφορά είναι συλλογική και ο σκοπός κοινός. //Συσχετιστική απόδοσης 

χαρακτηριστικών 
25  Στην οπλιτική φάλαγγα συμμετείχαν //Υλική 
26  [[όσοι μπορούσαν να αγοράσουν με δική τους δαπάνη την απαραίτητη 

πανοπλία.]] ///Υλική 
27  Αυτή η διευρυμένη συμμετοχή επέφερε  μια γενικότερη κοινωνική 

εξίσωση. //Υλική 
28  Οι κοινωνικές διαφορές περιορίστηκαν. //Υλική 
29  Ωστόσο, δεν έλειψαν οι πολιτικοί ανταγωνισμοί //Υπαρκτική 
30  [[που αντικείμενο τους είχαν την άσκηση εξουσίας. ]]///Συσχετιστική απόδοσης 

χαρακτηριστικών 
31  Με την πόλη συνδέεται και το πολίτευμα, δηλαδή το σύστημα 

διακυβέρνησης. //Συσχετιστική απόδοσης χαρακτηριστικών 

32  Όταν συγκροτήθηκε η πόλη, //Υλική 

33  η βασιλεία είχε παρακμάσει. //Υλική 
34  Την εξουσία κατέλαβαν οι ευγενείς //Υλική 
35  και έτσι  το πολίτευμα έγινε αριστοκρατικό. //Συσχετιστική απόδοσης χαρακτηριστικών 

36  Η ονομασία αυτή οφείλεται  στους αρίστους, τους πλούσιους δηλαδή 

ιδιοκτήτες γης, //Υλική 
37  που παλαιότερα αποτελούσαν και το συμβούλιο του βασιλιά. //Συσχετιστική 

ταυτοποιητική 
38  Με την ανάπτυξη του εμπορίου και την ευρεία χρησιμοποίηση του 
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νομίσματος δημιουργήθηκε  μία νέα τάξη, //Υλική 

39  η οποία με τη δύναμη του χρήματος αφαίρεσε την εξουσία από τους αριστο-
κράτες. //Υλική 

40  Οι λίγοι αυτοί επέβαλαν τη δική τους εξουσία //Υλική 
41  και το πολίτευμα έγινε ολιγαρχικό. //Συσχετιστική απόδοσης χαρακτηριστικών 
42  Κριτήριο για συμμετοχή στην εξουσία δεν ήταν πια  η καταγωγή αλλά ο 

πλούτος. //Συσχετιστική ταυτοποιητική 
 
 

Λεξική Πυκνότητα 

Α’ 
Λέξεις περιεχομένου /    Προτάσεις Λεξική πυκνότητα 

164 42 3,90 

Β’ 
Λέξεις περιεχομένου /   Σύνολο λέξεων  

164 328 50% 

 
Διαδικασίες 

Υλικές Νοητικές Συσχετιστικές Λεκτικές Συμπεριφορικές Υπαρκτικές 

29 2 10   1 

 
Μετέχοντες: ανθρώπινες οντότητες (συγκεκριμένες και αφηρημένες), θεσμικές 
οντότητες 
Ονοματοποιήσεις: 0,43 
Χρονικότητα: 0,14 
Αιτιότητα: 0,14 
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Συνδετικότητα (συνδετικές σχέσεις) 
 

Εσωτερικές    Εξωτερικές Πραγμάτωση 

  1.     
  2.   υπόρρητες /αποτ.  
  3.   υπόρρητες /αποτ.  
  4.     
  5.     
  6.   ρητές/ακολ. Ακολούθησε 
  7.     
  8.   υπόρρητες/ακολ.  
  9.     
  10.   ρητές/σκοπ. για να 
  11.   ρητές/ακολ. Σταδιακά 
  12.   υπόρρητες/ακολ.  
  13.     
  14.     
  15.   υπόρρητες/ταυτ.  
  16.   υπόρρητες/ταυτ.  
  17.   υπόρρητες/ταυτ.  
  18.     
  19.   υπόρρητες/ταυτ.  
  20.   ρητές/σκοπ. για να 
  21.     
  22.   υπόρρητες/ταυτ.  
  23.   υπόρρητες/ταυτ.  
  24.     
  25.     
  26.     
  27.   υπόρρητες /αποτ.  
  28.   υπόρρητες /αποτ.  
  29.   ρητές/αντίθ. Ωστόσο 
  30.     
  31.     
  32.     
  33.   ρητές/ακολ. Όταν 
  34.     
ρητές /αποτ.  35.    έτσι 
ρητές /αιτ.  36.    οφείλεται 
  37.   ρητές/ακολ. παλαιότερα 
  38.   υπόρρητες /αποτ.  
  39.     
  40.     
  41.   υπόρρητες/ αποτ.  
  42.   υπόρρητες/ αποτ.  
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Κείμενο 1.2: Η ΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ 
(Ιστορία Α’ Γυμνασίου: 78-79) Κειμενικό είδος : Αναφορά 

 
1.  Η αρμονική ανάπτυξη του σώματος και του πνεύματος είχε τεθεί ως 

υπέρτατος παιδευτικός στόχος  από την αθηναϊκή Πολιτεία. //Συσχετιστική 

ταυτοποιητική 
2.  Η ανάπτυξη του καλού γούστου, της ευπρέπειας, της κοινωνικότητας και 

της οξυδερκούς πολιτικής σκέψης ήταν επίσης παραπληρωματικοί 

στόχοι  των εκπαιδευτικών επιδιώξεων. //Συσχετιστική ταυτοποιητική 

3.  Η μουσική κατέχει δεσπόζουσα θέση σ' αυτή τη μαθησιακή διαδικασία. 
//Συσχετιστική απόδοσης χαρακτηριστικών 

4.  Ο παιδαγωγός, συνήθως ένας μορφωμένος δούλος, βοηθά στο σπίτι το 
αγόρι στην εκμάθηση των μαθημάτων του //Υλική 

5.  και το συνοδεύει στο σχολείο του. ///Υλική 
6.  Εκεί ο γραμματιστής τού διδάσκει γραφή, ανάγνωση και την κατανόηση 

των ομηρικών επών. //Υλική 
7.  Ο κιθαριστής διδάσκει στο παιδί μουσική //Υλική 
8.  και ο παιδοτρίβης το εκγυμνάζει. ///Υλική 
9.  Αργότερα , στην εφηβική ηλικία, τα παιδιά των πλούσιων Αθηναίων, [[που 

επεδίωκαν μια υψηλή σταδιοδρομία στον πολιτικό τομέα, ]]Συσχετιστική απόδοσης 

χαρακτηριστικών 
10.  διδάσκονταν από τους σοφιστές τη ρητορική, την τέχνη της ορθής 

έκφρασης και της ικανότητας να πείθεις τον δήμο. ///Υλική 
11.  Οι σοφιστές ήταν μορφωμένοι άνθρωποι, //Συσχετιστική απόδοσης χαρακτηριστικών 
12.  οι οποίοι είχαν συρρεύσει στην Αθήνα απ' όλα τα μέρη της Ελλάδας, ακόμα 

και από τις αποικίες, //Υλική 
13.  και δίδασκαν στους νέους τη ρητορική με αδρή αμοιβή. ///Υλική 
14.  Όμως, τον νέο, και ιδιαίτερα τον έφηβο, τον βοηθούσε στη διανοητική και 

αισθητική του ανάπτυξη η όλη πνευματική ατμόσφαιρα //Υλική 
15.  που κυριαρχούσε στην Αθήνα. //Υλική 
16.  «Ελλάδος παίδευσιν» ονομάζει την πόλη ο Θουκυδίδης //Συσχετιστική ταυτοποιητική 
17.  και αυτή ήταν η πραγματικότητα. //Συσχετιστική ταυτοποιητική 
18.  Πνευματικό και καλλιτεχνικό κέντρο του ελληνισμού η Αθήνα, παρείχε 

κάθε δυνατότητα στους νέους //Συσχετιστική απόδοσης χαρακτηριστικών 
19.  να αναπτύξουν όλες τους τις ικανότητες, //Υλική 
20.  να διευρύνουν τους πνευματικούς τους ορίζοντες //Υλική  
21.  και να αναδείξουν τα όποια ταλέντα τους.//Υλική 

 
Λεξική Πυκνότητα 

Α’ 
Λέξεις περιεχομένου /    Προτάσεις Λεξική πυκνότητα 

110 21 5,24 

Β’ 
Λέξεις περιεχομένου /   Σύνολο λέξεων  

110 228 48,2% 

 
Διαδικασίες 

Υλικές Νοητικές Συσχετιστικές Λεκτικές Συμπεριφορικές Υπαρκτικές 

13  8    
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Μετέχοντες: ανθρώπινες οντότητες (συγκεκριμένες και αφηρημένες), θεσμικές 
οντότητες 
Ονοματοποιήσεις: 0,38 
Επιστημική Τροπικότητα: 0,05 
Χρονικότητα: 0,10 
Αιτιότητα: 0,10 
 
Συνδετικότητα (συνδετικές σχέσεις) 

 

Εσωτερικές  1. p  Εξωτερικές Πραγμάτωση 

  1.     
  2.   ρητές /προσθ. επίσης 
  3.     
  4.     
  5.   ρητές /προσθ. και 
  6.     
  7.     
  8.   ρητές /προσθ. και 
  9.   ρητές/ακολ. Αργότερα 
  10.     
υπόρρητες /αναδ.  11.     
  12.     
  13.   ρητές/προσθ. και 
  14.   ρητές/αντίθ. όμως 
  15.     
υπόρρητες /αναδ.  16.     
υπόρρητες /αναδ.  17.     
υπόρρητες/αναδ.  18.     
  19.     
  20.     
υπόρρητες/αναδ.  21.   ρητές/προσθ. και 
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Κείμενο 1.3: ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΦΟΡΜΕΣ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ  
(Ιστορία Α΄ Γυμνασίου: 83) Κειμενικό είδος : Εξήγηση (παράγοντες) 
 

1.  Η Αθήνα, μετά  την πλήρη κυριαρχία στο Αιγαίο, στρέφει τις βλέψεις της και 

προς τη Δύση, το Ιόνιο και την Αδριατική.//Υλική 
2.  Αυτό τη φέρνει  σε σύγκρουση με την Κόρινθο, κύρια σύμμαχο της 

Σπάρτης,//Υλική 
3.  η οποία θεωρούσε ως χώρο επιρροής της τις δυτικές θάλασσες //Νοητική 
4.  και βλέπει τώρα  τα οικονομικά της συμφέροντα //Νοητική  

5.  να απειλούνται./// Υλική (προβολή) 
6.  Ακόμη, η πολιτειακή διαφορά της Αθήνας με τη Σπάρτη, <<η οποία γεννά  

και τη διαφορά στην ανάπτυξη των νοοτροπιών,>>Υλική 
7.  είναι η βαθύτερη και ουσιαστικότερη αιτία του χάσματος ανάμεσα στις δύο 

πόλεις,/// Συσχετιστική ταυτοποιητική  
8.  το οποίο, σταδιακά , θα καταστεί αγεφύρωτο.///Συσχετιστική απόδοσης χαρακτηριστικών  

9.  Η κλειστή και αριστοκρατική Σπάρτη έβλεπε με ολοφάνερη καχυποψία τη 
συνεχώς αυξανόμενη δύναμη της ανοικτής και δημοκρατικής 
Αθήνας.//Νοητική  

10.  Με την Αθήνα και τη Σπάρτη βρίσκονται αντιμέτωπες δύο αντίπαλες και 
αντίθετες κοσμοθεωρίες.//Υλική  

11.  Η σύγκρουση ήταν αναπόφευκτη.//Συσχετιστική απόδοσης χαρακτηριστικών 
12.  Σύμφωνα με τον Θουκυδίδη, η ανάμειξη των Αθηναίων στη διαμάχη 

ανάμεσα στην Κέρκυρα και την Κόρινθο για την Επίδαμνο (Δυρράχιο), 

αποτελεί την πρώτη  αφορμή  του πολέμου.// Συσχετιστική ταυτοποιητική  

13.  Η αντιπαλότητα ανάμεσα σε Κόρινθο και Αθήνα οξύνεται//Υλική 
14.  και οι Κορίνθιοι ωθούν σε αποστασία από την Αθηναϊκή συμμαχία την 

Ποτίδαια (432 π.Χ.).///Υλική  
15.  Σε αντίποινα ο Περικλής απαγορεύει στα πλοία των Μεγαρέων, συμμάχων 

της Σπάρτης// Υλική 
16.  να αγκυροβολούν σε λιμάνια της Αθηναϊκής συμμαχίας//Υλική 
17.  και να διεξάγουν εμπόριο (Κατά Μεγαρέων ψήφισμα).///Υλική  
18.  Οι «Τριακοντούτεις σπονδαί» (τριακονταετής ειρήνη) είχαν 

παραβιαστεί.//Υλική  
19.  Σε συνέδριο στη Σπάρτη, Κορίνθιοι και Μεγαρείς, με τη συμπαράταξη και της 

φιλοπόλεμης σπαρτιατικής μερίδας, ισχυρίζονται ότι ο πόλεμος είναι η 
μόνη λύση.//Λεκτική  

20.  Επικρατούν οι φιλοπόλεμοι//Υλική  

21.  και οι εχθροπραξίες αρχίζουν το 431 π.Χ .//Υλική  

22.  Ο πόλεμος ονομάστηκε Πελοποννησιακός,//Συσχετιστική απόδοσης χαρακτηριστικών  
23.  κράτησε , με μικρές διακοπές, 27 χρόνια//Συσχετιστική απόδοσης χαρακτηριστικών  

24.  και διακρίνεται σε τρεις φάσεις: α) Αρχιδάμειος πόλεμος (431-421 π.Χ.) β) 

Σικελική εκστρατεία (415-413 π.Χ.) γ) Δεκελεικός πόλεμος (413-411 

π.Χ.).///Συσχετιστική απόδοσης χαρακτηριστικών 

 
Λεξική Πυκνότητα 

Α’ 
Λέξεις περιεχομένου /    Προτάσεις Λεξική πυκνότητα 

107 24 4,46 

Β’ 
Λέξεις περιεχομένου /   Σύνολο λέξεων  

107 267 40,1% 
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Διαδικασίες 

Υλικές Νοητικές Συσχετιστικές Λεκτικές Συμπεριφορικές Υπαρκτικές 

13 3 7 1  
  

Μετέχοντες: ανθρώπινες οντότητες (συγκεκριμένες και αφηρημένες), θεσμικές 
οντότητες 
Ονοματοποιήσεις: 0,42 
Χρονικότητα: 0,38 
Αιτιότητα: 0,21 
 
Συνδετικότητα (συνδετικές σχέσεις) 
 

Εσωτερικές  2. p  Εξωτερικές Πραγμάτωση 

  1.     
  2.   υπόρρητες/αποτ.  
  3.     
  4.     
  5.   υπόρρητες/αποτ.  
  6.   ρητές/προσθ Ακόμη 
  7.   ρητές/αιτ. αιτία 
  8.   ρητές/ακολ. σταδιακά 
υπόρρητες/αναδ.  9.     
  10.   ρητές/σκοπ.  
υπόρρητες/αποτ.  11.   ρητές/ακολ.  
υπόρρητες/αιτ.  12.     
  13.     
  14.   υπόρρητες/ακολ.  
  15.   υπόρρητες/αποτ.  
  16.     
  17.     
υπόρρητες/αποτ.  18.     
  19.   υπόρρητες/ταυτ.  
  20.     
  21.     
  22.     
  23.     
υπόρρητες/αναδ.  24.     
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Κείμενο 1.4: ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 
(Ιστορία A΄ Γυμνασίου: 102-103) Κειμενικό είδος : Αναφορά 

1.  Η εκστρατεία του Αλέξανδρου δημιουργεί ένα εκτεταμένο κράτος από την 
Αδριατική έως τον Ινδό ποταμό και από την Κασπία έως την Αίγυπτο. //Υλική 

2.  Αυτό περιλάμβανε ένα πλήθος λαών με διαφορετικές γλώσσες, θρησκείες, 
νοοτροπίες και παραδόσεις. //Συσχετιστική απόδοσης χαρακτηριστικών 

3.  Ο Αλέξανδρος κατανόησε //Νοητική 
4.  ότι, <<για να  κυβερνηθεί αυτό το κράτος, >>Υλική  

5.  έπρεπε να εφαρμοστεί μια πολιτική //Υλική (προβολή) 
6.  [[που θα γινόταν αποδεκτή από τους λαούς. ]]///Συσχετιστική απόδοσης χαρακτηριστικών 
7.  Η αρχή της νέας πολιτικής γίνεται από το στρατό. //Υλική 

8.  Εντάσσονται σ' αυτόν νεαροί Πέρσες, //Υλική 
9.  αφού πρώτα εκπαιδεύονταν στη μακεδονική πολεμική τακτική και στα 

ελληνικά γράμματα. ///Υλική 
10.  Διατηρείται  η διοικητική διαίρεση της περσικής αυτοκρατορίας, //Συσχετιστική 

απόδοσης χαρακτηριστικών 
11.  υιοθετούνται ορισμένα από τα έθιμα της περσικής αυλής //Υλική 
12.  και ενθαρρύνονται οι μεικτοί γάμοι, ένα μέσο για τη συμφιλίωση Ελλήνων 

και Περσών. /// Υλική 
13.  Όλη αυτή η συμπεριφορά έδειχνε //Νοητική 
14.  ότι ο Αλέξανδρος επιθυμούσε //Νοητική (προβολή) 
15.  να συμπεριφερθεί προς όλους τους κατοίκους του κράτους του όχι ως 

κατακτητής αλλά ως αγαθός ηγεμόνας. // Συσχετιστική απόδοσης χαρακτηριστικών (προβολή) 
16.  Όμως η μεγαλύτερη προσφορά του Αλέξανδρου στον πολιτισμό είναι οι 

πόλεις // Συσχετιστική ταυτοποιητική 
17.  [[που ίδρυσε στα κατακτημένα εδάφη. ]] Υλική 
18.  Στις νέες Αλεξάνδρειες εγκαταστάθηκαν αρχικά Έλληνες στρατιώτες. // Υλική  

19.  Γρήγορα  όμως έγιναν πόλος έλξης και για πολλούς άλλους Έλληνες από 

την Ελλάδα και τη Μικρά Ασία. /Συσχετιστική ταυτοποιητική 
20.  Οι πόλεις αυτές, με το πέρασμα του χρόνου , μεταβλήθηκαν σε οικονομικές 

και πολιτιστικές κυψέλες του ελληνισμού, /Συσχετιστική απόδοσης χαρακτηριστικών 
21.  όπου άνθησαν η ελληνική παιδεία και γλώσσα καθώς και ο ελληνικός 

τρόπος ζωής. /Υλική 
22.  Για πρώτη φορά ο ελληνικός πολιτισμός απλώνεται στα βάθη της Ανατολής 

//Υλική 
23.  και ο απόηχος της κληρονομιάς [[που άφησε ο Αλέξανδρος στις περιοχές 

αυτές ]] Υλική 
24.  κρατά μέχρι σήμερα . ///Συσχετιστική απόδοσης χαρακτηριστικών 

25.  Αυτή η πολιτική συνεργασίας συμπληρώνεται από μια προσπάθεια πολύ 
περισσότερο φιλόδοξη και ριζικά νεωτεριστική ως προς τη σύλληψη. //Υλική  

26.  Ο Αλέξανδρος δεν επιδιώκει να μεταβάλει τους λαούς της Ασίας σε Έλληνες, 
//Υλική (προβολή) 

27.  αλλά να τους αναμείξει σ' ένα αρμονικό σύνολο, // Υλική 
28.  όπου ο καθένας θα είχε τη θέση του. // Συσχετιστική απόδοσης χαρακτηριστικών 
29.  Ο καλύτερος τρόπος για να  πετύχει το σχέδιο είναι οι μεικτοί γάμοι. 

//Συσχετιστική ταυτοποιητική 
30.  Ο Αλέξανδρος δίνει το παράδειγμα. //Υλική 
31.  Νυμφεύεται τη Ρωξάνη, τη θυγατέρα ενός ευγενή από τη Βακτριανή. //Υλική 
32.  Μέσα σε μια ημέρα, όταν ο στρατός επιστρέφει από την Ινδία, //Υλική 

33.  οι περισσότεροι στρατηγοί του και 10.000 στρατιώτες νυμφεύονται 
Περσίδες σε μια λαμπρή τελετή. //Υλική 
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34.  Συγχρόνως οργανώνει τη διδασκαλία των ελληνικών για 40.000 παιδιά 

της Περσίας. //Υλική 
35.  Ακόμη καλεί καλλιτέχνες από την Ελλάδα, όπως τον Λύσιππο και τον Απελλή, 

//Υλική 
36.  για να  απαθανατίσουν με την τέχνη τους τη δόξα του. //Υλική 

37.  Οργανώνει στις πόλεις της Ασίας γυμναστικούς και μουσικούς αγώνες. 
//Υλική 

38.  Ο Αλέξανδρος εξακολουθεί να λατρεύει τους θεούς. //Υλική 

39.  Όμως κατανοεί την αξία της ανεξιθρησκίας //Νοητική 
40.  και επιτρέπει στον καθένα /Υλική 
41.  να πιστεύει //Νοητική 
42.  ό,τι θέλει. /// Νοητική (προβολή) 
43.  Όμως ο Αλέξανδρος είναι αρκετά ρεαλιστής //Συσχετιστική απόδοσης χαρακτηριστικών 
44.  για να  κατανοεί //Νοητική 

45.  ότι οι ανταλλαγές είναι η ασφαλέστερη εγγύηση για την ενοποίηση της 
αυτοκρατορίας. ///Συσχετιστική ταυτοποιητική (προβολή) 

46.  Ανταλλαγές ζωικών ή φυτικών προϊόντων ανάμεσα  σε απομακρυσμένες 
περιοχές. Κυρίως ανταλλαγές ανθρώπων, τις οποίες διευκολύνουν οι 
δρόμοι, //Υλική 

47.  οι διώρυγες, τα λιμάνια, τα πλοία που συνεχώς κατασκευάζει //Υλική 
48.  ή επιδιορθώνει. //Υλική 
49.  Επιπλέον επιβάλλει στην αυτοκρατορία ένα κοινό νόμισμα. //Υλική 
50.  Τα μακεδονικά νομίσματα αντικαθιστούν σταδιακά  στην Ασία τους 

δαρεικούς, τα βαριά περσικά νομίσματα. //Συσχετιστική ταυτοποιητική 
51.  Δωδεκάμισι χρόνια βασιλείας. Ελάχιστα και όμως αρκετά για τον Αλέξανδρο 

για να  επιφέρει ριζικούς νεωτερισμούς, //Υλική 

52.  οι οποίοι επηρέασαν την πορεία της ιστορίας. //Υλική 

53.  Θεμελιώνει ένα νέο συγκεντρωτικό πολίτευμα, //Υλική 
54.  διαδίδει τον ελληνικό τρόπο ζωής στην Αίγυπτο και την Ασία, //Υλική 
55.  εγκαινιάζει μια αντιρατσιστική πολιτική, αναγνωρίζοντας  την ισότητα 

όλων των λαών. //Υλική 
56.  Κυρίως γι' αυτό το τελευταίο η ιστορία δίκαια τον ονόμασε «Μέγα». 

//Συσχετιστική ταυτοποιητική 

 
Λεξική Πυκνότητα 

Α’ 
Λέξεις περιεχομένου /    Προτάσεις Λεξική πυκνότητα 

223 56 3,98 

Β’ 
Λέξεις περιεχομένου /   Σύνολο λέξεων  

223 518 43,1% 

 
Διαδικασίες 

Υλικές Νοητικές Συσχετιστικές Λεκτικές Συμπεριφορικές Υπαρκτικές 

35 7 14    

 
Μετέχοντες: ανθρώπινες οντότητες (συγκεκριμένες), θεσμικές οντότητες 
Ονοματοποιήσεις: 0,20 
Επιστημική Τροπικότητα: 0,04 
Χρονικότητα: 0,21 
Αιτιότητα: 0,13 
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Συνδετικότητα (συνδετικές σχέσεις) 

Εσωτερικές  3. p  Εξωτερικές Πραγμάτωση 

  1.     
  2.     
  3.     
  4.   ρητές/σκοπ. για να 
  5.     
  6.     
  7.     
  8.     
  9.   ρητές/ακολ. αφού 
  10.     
  11.     

  12.     
  13.     
  14.     
  15.     
  16.   ρητές/αντίθ. Όμως 
  17.     
  18.     
  19.   ρητές/ακολ. Γρήγορα 
  20.   υπόρρητες/ακολ.  
  21.     
  22.     
  23.     
  24.   υπόρρητες/ακολ.  
  25.     
  26.     
  27.   ρητές/αντίθ. αλλά 
  28.     
  29.     
  30.     
  31.     
υπόρρητες/π.χ.  32.     
  33.     
  34.   ρητές/ταυτ. Συγχρόνως 
  35.   ρητές/προσθ.. Ακόμη 
  36.     
  37.     
  38.     
  39.     
  40.     
  41.     
  42.     
  43.   ρητές/αντίθ. Όμως 
  44.     
  45.     
  46.     
  47.     
  48.   ρητές/προσθ Επιπλέον 
  49.   ρητές/ακολ. σταδιακά 
  50.     
  51.   υπόρρητες/αποτ.  
  52.     
υπόρρητες/π.χ.  53.     
  54.     
υπόρρητες/αιτ.  55.     
ρητές/αναδ.  56.    αυτό το τελευταίο 
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Κείμενο 1.5: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 
(Ιστορία Β΄ Γυμνασίου: 48) Κειμενικό είδος : Αναφορά 

 
1.  Οι γαιοκτήμονες-αριστοκράτες του ύστερου Ρωμαϊκού Κράτους φαίνεται 

ότι χάθηκαν κατά τις εχθρικές εισβολές του 7ου αι. //Συσχετιστική απόδοσης 

χαρακτηριστικών (προβολή) 
2.  Στο μεταίχμιο από τον 8ο προς τον 9ο αι. άρχισε να σχηματίζεται μια νέα 

αριστοκρατία της γης (ή επαρχιακή), //Υλική 
3.  κοντά στην οποία υπάρχει και η αριστοκρατία των αξιωμάτων (ή αστική). 

//Υπαρκτική 
4.  Οι δύο ομάδες της αριστοκρατίας συνήθιζαν να συνδέονται με επιγαμίες 

//Συσχετιστική απόδοσης χαρακτηριστικών 
5.  και συγχωνεύτηκαν σε ενιαία τάξη στα τέλη του 10ου αι. // Υλική  

6.  Είναι οι δυνατοί. //Συσχετιστική ταυτοποιητική 
7.  Σ' αυτούς περιλαμβάνονταν οι πολιτικοί, οι στρατιωτικοί και οι 

θρησκευτικοί άρχοντες και οι διαχειριστές της κρατικής της 
αυτοκρατορικής, της εκκλησιαστικής και μοναστικής περιουσίας. 
//Συσχετιστική ταυτοποιητική 

8.  Οι αγροτικές μάζες, οι πένητες, αποτελούνταν από ελεύθερους 
γαιοκτήμονες, ακτήμονες γεωργούς //Συσχετιστική απόδοσης χαρακτηριστικών 

9.  [[που μίσθωναν γη για καλλιέργεια]] Υλική 
10.  και παροίκους [[που ήταν δεμένοι με τη γη]] Συσχετιστική απόδοσης χαρακτηριστικών 
11.  ή [[είχαν προσωπική εξάρτηση από τους κυρίους της]]. ///Συσχετιστική απόδοσης 

χαρακτηριστικών  
12.  Από τις αρχές του 9ου αι.  η αγροτική κοινότητα και οι ανεξάρτητοι αγρότες 

άρχιζαν να κινδυνεύουν τόσο από τη συνήθεια των μεγαλοκτηματιών//Υλική 
13.  να αποκτούν τα κτήματα των μικρομεσαίων γαιοκτημόνων με νόμιμους 

(αγορά ή κληροδοσία) ή και παράνομους τρόπους όσο και από τη 
φορολογική πίεση //Υλική 

14.  που ασκούσε το κράτος. // Υλική 
15.  Τα μεγάλα κτήματα δεν ήταν ενιαία, //Συσχετιστική απόδοσης χαρακτηριστικών 
16.  αλλά αποτελούνταν από πολυάριθμες διάσπαρτες εκτάσεις, τα χωρία ή 

προάστεια //Συσχετιστική ταυτοποιητική 
17.  [[που καλλιεργούσαν ελεύθεροι ενοικιαστές ή πάροικοι. ]]//Υλική 
18.  Με τα έσοδα από τα κτήματα τους και με τους μισθούς που έπαιρναν από 

το κράτος ως αξιωματούχοι, //Υλική 
19.  οι ευγενείς ζούσαν ζωή γεμάτη χλιδή. // Υλική 
20.  Από την άλλη μεριά ήταν απρόθυμοι να δαπανήσουν χρήματα, //Συσχετιστική 

απόδοσης χαρακτηριστικών 
21.  για να  βελτιώσουν τις εγκαταστάσεις των υποστατικών τους και τα μέσα 

και τις τεχνικές της παραγωγής. //Υλική 
22.  Όλα αυτά συνέβαλαν //Υλική 
23.  ώστε  η αγροτική παραγωγή στο Βυζάντιο να παραμείνει  στάσιμη και 

ευάλωτη στις κρίσεις //Συσχετιστική απόδοσης χαρακτηριστικών 
24.  [[που άρχισαν να εκδηλώνονται στα μέσα του 11ου αι. ]]// /Υλική 

 
Λεξική Πυκνότητα 

Α’ 
Λέξεις περιεχομένου /    Προτάσεις Λεξική πυκνότητα 

122 24 5,08 

Β’ 
Λέξεις περιεχομένου /   Σύνολο λέξεων  

122 268 45,5% 
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Διαδικασίες 

Υλικές Νοητικές Συσχετιστικές Λεκτικές Συμπεριφορικές Υπαρκτικές 

12 
 

11   1 

 
Μετέχοντες: ανθρώπινες οντότητες (αφηρημένες), θεσμικές οντότητες 
Ονοματοποιήσεις: 0,29 
Επιστημική Τροπικότητα: 0,04 
Χρονικότητα: 0,25 
Αιτιότητα: 0,08 
 
Συνδετικότητα (συνδετικές σχέσεις) 
 

Εσωτερικές  4. p  Εξωτερικές Πραγμάτωση 

  1.     
  2.   υπόρρητες/ακολ.  
  3.     
  4.     
  5.     
υπόρρητες/αναδ.  6.     
  7.     
  8.     
  9.     
  10.     
  11.     
  12.   ρητές/ακολ. Από τις αρχές 
  13.     
  14.     
  15.     
  16.   ρητές/αντίθ. αλλά 
  17.     
  18.     
υπόρρητες/αποτ.  19.   υπόρρητες/αιτ.  
  20.   ρητές/αντίθ. Από την άλλη 
  21.   ρητές/σκοπ. για να 
υπόρρητες/αποτ.  22.     
  23.   ρητες/αποτ.. ώστε 
  24.     
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Κείμενο 1.6: ΟΙ ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ Η ΠΡΩΤΗ ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 
(Ιστορία Β΄ Γυμνασίου: 59) Κειμενικό είδος : Αναφορά 

1.  Οι σταυροφορίες ήταν μια κίνηση //Συσχετιστική απόδοσης χαρακτηριστικών 
2.  [[που εκδηλώθηκε στη Δύση τον 11ο αι.,  ]] Υλική 

3.  προήλθε από πρωτοβουλία των παπών // Υλική 

4.  και απέβλεπε  στην απελευθέρωση του Παναγίου Τάφου και των Αγίων 

Τόπων // Υλική 
5.  [[που είχαν κατακτήσει οι Σελτζούκοι (1077). ]]///Υλική 
6.  Παράγοντες [[που επηρέασαν τη διαμόρφωση τους, ]] Υλική 

7.  ήταν η φημολογία για τις ωμότητες Αράβων και Τούρκων κατά των 
προσκυνητών, τα οικονομικά προβλήματα της Δύσης και το κάλεσμα για 
βοήθεια //Συσχετιστική ταυτοποιητική 

8.  [[που απηύθυνε ο αυτοκράτορας Αλέξιος Α' Κομνηνός στους ηγεμόνες 
της. ]]Λεκτική 

9.  Η πρώτη σταυροφορία (1096-1099) κηρύχτηκε από τον πάπα Ουρβανό Β' 

στην Κλερμόν της Γαλλίας (1095). //Λεκτική 
10.  Αν και τα οικονομικά προβλήματα (υπερπληθυσμός και έλλειψη γης) 

έπαιξαν κάποιο ρόλο , //Συσχετιστική απόδοσης χαρακτηριστικών 

11.  η πρώτη σταυροφορία είχε κυρίως θρησκευτικό χαρακτήρα. //Συσχετιστική 

απόδοσης χαρακτηριστικών 
12.  Διακρίνεται σε μια λαϊκή και μια φεουδαρχική σταυροφορία. //Συσχετιστική 

απόδοσης χαρακτηριστικών 
13.  Οι ανοργάνωτες λαϊκές μάζες προηγήθηκαν, //Υλική 

14.  αλλά εξολοθρεύτηκαν από τους Τούρκους. //Υλική 
15.  Ακολούθησε  η εκστρατεία των φεουδαρχών που νίκησαν τους Τούρκους 

//Υλική 
16.  και έτσι  ανέκτησαν //Υλική 

17.  και παραχώρησαν στο Βυζάντιο βάσει συμφωνίας  τα εδάφη της δυτικής 

Μ. Ασίας. //Υλική 
18.  Οι φεουδάρχες ίδρυσαν ακολούθως  μια σειρά από ηγεμονίες και 

αυτοτελή κρατίδια στη Συρία και την Παλαιστίνη. //Υλική 
19.  Οι στρατιώτες τους έδειξαν σ' όλη τη διάρκεια των συγκρούσεων 

μαχητικότητα μέχρις αυταπάρνησης και γνήσιο θρησκευτικό πάθος. // 
Συσχετιστική απόδοσης χαρακτηριστικών 

20.  Οι επόμενες  δύο σταυροφορίες (12ος αι.) δεν στέφθηκαν από επιτυχία. 

//Συσχετιστική απόδοσης χαρακτηριστικών 
21.  Σημαντική για το Βυζάντιο ήταν η απώλεια της Κύπρου, έμμεση συνέπεια 

της τρίτης σταυροφορίας. //Συσχετιστική ταυτοποιητική 
22.  Η μεγαλόνησος καταλήφθηκε από τον άγγλο βασιλιά Ριχάρδο 

Λεοντόκαρδο //Υλική 
23.  και παραδόθηκε στο φράγκο Γουίδο Λουζινιάν (1192). //Υλική 
24.  Έκτοτε  το νησί παρέμεινε στην εξουσία των Δυτικών για τέσσερις σχεδόν  

αιώνες . //Συσχετιστική απόδοσης χαρακτηριστικών 

25.  Στις σταυροφορίες [[που διαδέχτηκαν την πρώτη σταυροφορία]]Υλική  

26.  υποχώρησαν βαθμιαία τα θρησκευτικά //Υλική 

27.  και κυριάρχησαν τα υλικά κίνητρα. ///Υλική 
28.  Το αποκορύφωμα της εξέλιξης σημειώθηκε με την τέταρτη σταυροφορία. 

//Υλική 
29.  Οι σταυροφόροι, αυτοί οι υποτιθέμενοι στρατιώτες του Χριστού, [[που είχαν 

αρχικό στόχο την Αίγυπτο και τη Συρία,]] Υλική 
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30.  παρεξέκλιναν από αυτόν //Υλική 
31.  και κατέλαβαν την Κωνσταντινούπολη (1204). ///Υλική 

Λεξική Πυκνότητα 

Α’ 
Λέξεις περιεχομένου /    Προτάσεις Λεξική πυκνότητα 

126 31 4,06 

Β’ 
Λέξεις περιεχομένου /   Σύνολο λέξεων  

126 283 44,5% 

 
Διαδικασίες 

Υλικές Νοητικές Συσχετιστικές Λεκτικές Συμπεριφορικές Υπαρκτικές 

20  9 2   

 
Μετέχοντες: ανθρώπινες οντότητες (συγκεκριμένες και αφηρημένες), θεσμικές  
Ονοματοποιήσεις: 0,32 
Επιστημική Τροπικότητα: 0,03 
Χρονικότητα: 0,35 
Αιτιότητα: 0,19 
 
Συνδετικότητα (συνδετικές σχέσεις) 

Εσωτερικές    Εξωτερικές Πραγμάτωση 

  1.     
  2.     
  3.   ρητές/αιτ. προήλθε 
  4.   ρητές/σκοπ. απέβλεπε 
  5.     
υπόρρητες/αναδ.  6.    παράγοντες  
  7.     
  8.     
  9.     
  10.   ρητές/αντίθ. Αν και 
  11.     
  12.     
  13.     
  14.   ρητές/αντίθ. αλλά 
  15.   ρητές/ ακολ. Ακολούθησε 
  16.   ρητές/ αποτ. έτσι 
  17.   ρητές/ προσθ. και 
  18.   ρητές/ ακολ. ακολούθως 
  19.     
ρητές/ ακολ.  20.    Οι επόμενες 
  21.   ρητές/ αποτ. συνέπεια 
  22.     
  23.     
  24.     
ρητές/ ακολ.  25.    διαδέχτηκαν 
  26.     
  27.   ρητές/ προσθ. και 
υπόρρητες/αποτ.  28.     
  29.     
  30.     
  31.   ρητές/αποτ. και 



83 

Κείμενο 1.7: Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 
(Ιστορία Β΄ Γυμνασίου: 67-68) Κειμενικό είδος: Εξήγηση (συνέπειες) 

 
1.  Η βυζαντινή ιδεολογία επηρέασε  έντονα την ιδεολογία του Μοσχοβίτικου 

κράτους. //Υλική 
2.  Οι Ρώσοι θεώρησαν //Νοητική 
3.  ότι ήταν οι μοναδικοί κληρονόμοι της βυζαντινής πνευματικής και 

πολιτικής παράδοσης // Συσχετιστική ταυτοποιητική (προβολή) 

4.  και διατύπωσαν στις αρχές του 16ου αι.  τη θεωρία //Λεκτική 

5.  ότι η Μόσχα ήταν η Τρίτη Ρώμη, // Συσχετιστική ταυτοποιητική (προβολή) 

6.  η πόλη που έμελλε να ανασυστήσει τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. ///Υλική 
7.  Πέραν των Ρώσων και οι ορθόδοξοι βαλκανικοί λαοί επηρεάστηκαν βαθιά 

από το βυζαντινό πολιτισμό, //Υλική 
8.  ενώ η Ορθοδοξία συνέβαλε στη διατήρηση της πνευματικής τους 

ταυτότητας στα χρόνια της Τουρκοκρατίας . //Υλική 

9.  Συνολικά η συνεισφορά  του Βυζαντίου στον ευρωπαϊκό και παγκόσμιο 

πολιτισμό ήταν πολύ σημαντική. //Συσχετιστική απόδοσης χαρακτηριστικών 
10.  Η αυτοκρατορία διέσωσε τον ευρωπαϊκό πολιτισμό από την απειλή των 

αραβικών κατακτήσεων κατά τον 7ο και 8ο αι. //Υλική 

11.  Ανέπτυξε μια μεγάλη και πρωτότυπη τέχνη //Υλική 
12.  που επηρέασε Ανατολή και Δύση. //Υλική 

13.  Εκτός του ορθόδοξου σλαβικού κόσμου, χαρακτηριστικά παραδείγματα 
αποτελούν η ιταλική προαναγεννησιακή τέχνη και η οθωμανική 
αρχιτεκτονική. // Συσχετιστική ταυτοποιητική 

14.  Το Βυζάντιο διαφύλαξε, //Υλική 
15.  καλλιέργησε //Υλική 
16.  και μετέδωσε στην Ευρώπη την κλασική κληρονομιά, //Υλική 
17.  στην οποία ανήκει και η ρωμαϊκή νομική παράδοση. //Συσχετιστική απόδοσης 

χαρακτηριστικών 
18.  Ανέπτυξε νέα γραμματειακά είδη (όπως τη χρονογραφία και τη λειτουργική 

ποίηση) και τις θετικές επιστήμες (όπως την αστρονομία και τα μαθηματικά) 
/Υλική 

19.  και τελειοποίησε την οργάνωση των κρατικών υπηρεσιών, //Υλική 
20.  από την οποία επηρεάστηκαν το Χαλιφάτο, τα μεσαιωνικά βαλκανικά 

κράτη, η Ρωσία και το Οθωμανικό κράτος. //Υλική 
21.  Συνέβαλε επίσης στη διαμόρφωση της θρησκευτικής μουσικής, του 

μοναστισμού, των ουμανιστικών ή ανθρωπιστικών σπουδών και άλλων 
εκφάνσεων του πολιτισμού στη δυτική Ευρώπη. //Υλική 

 
Λεξική Πυκνότητα 

Α’ 
Λέξεις περιεχομένου /    Προτάσεις Λεξική πυκνότητα 

108 21 5,14 

Β’ 
Λέξεις περιεχομένου /   Σύνολο λέξεων  

108 220 49,1% 

 
Διαδικασίες 

Υλικές Νοητικές Συσχετιστικές Λεκτικές Συμπεριφορικές Υπαρκτικές 

14 1 5 1   
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Μετέχοντες: ανθρώπινες οντότητες (συγκεκριμένες  και αφηρημένες), θεσμικές 
οντότητες 
Ονοματοποιήσεις: 0,33 
Χρονικότητα: 0,14 
Αιτιότητα: 0,29 

 
 
Συνδετικότητα (συνδετικές σχέσεις) 

 

Εσωτερικές  5. p  Εξωτερικές Πραγμάτωση 

  1.     
υπόρρητες/αναδ.  2.     
  3.     
  4.   ρητές/προσθ. και 
  5.     
  6.     
  7.   ρητές/προσθ. Πέραν 
  8.   ρητές/αντίθ. ενώ 
ρητές/αναδ.  9.    Συνολικά 
  10.     
  11.     
  12.     
  13.   ρητές/προσθ Εκτός 
  14.     
  15.     
υπόρρητες/αποτ.  16.   ρητές/προσθ και 
  17.     
  18.     
  19.   ρητές/προσθ και 
  20.     
  21.   ρητές/προσθ επίσης 
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Κείμενο 1.8: Ο ΚΑΡΛΟΜΑΓΝΟΣ ΚΑΙ Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ 
(Ιστορία Β΄ Γυμνασίου: 89) Κειμενικό είδος : Εξήγηση (συνέπειες) 

 
1.  Ο Καρλομάγνος (768-814), διάδοχος του Πιπίνου του Βραχύ, με συνεχείς 

πολέμους κατόρθωσε  να επεκτείνει το Φραγκικό Βασίλειο //Υλική 

2.  και να δημιουργήσει ένα πανίσχυρο χριστιανικό κράτος. ///Υλική 
3.  Την ημέρα των Χριστουγέννων του έτους 800 στέφθηκε στη Ρώμη από τον 

πάπα αυτοκράτορας του Ρωμαϊκού Κράτους. // Συσχετιστική ταυτοποιητική 
4.  Το γεγονός αυτό υπήρξε αφετηρία διαμάχης μεταξύ της Δύσης και της 

Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, //Συσχετιστική απόδοσης χαρακτηριστικών 
5.  γιατί οι Βυζαντινοί θεωρούσαν τον αυτοκράτορα τους ως τον μοναδικό 

κληρονόμο και συνεχιστή της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. // Συσχετιστική 

ταυτοποιητική 
6.  Ο Καρλομάγνος όρισε ως έδρα του την Αιξ- Λα-Σαπέλ (Ακυίσγρανο, 

σημερινό Άαχεν), //Συσχετιστική απόδοσης χαρακτηριστικών 
7.  που αναδείχθηκε σε διοικητικό και πολιτιστικό κέντρο της αυτοκρατορίας. 

//Συσχετιστική ταυτοποιητική 
8.  Για να  ασκεί τον έλεγχο ενός τόσο εκτεταμένου κράτους //Υλική 

9.  οργάνωσε τους πολιτικούς και διοικητικούς θεσμούς του βασιλείου, 

αξιοποιώντας  τη ρωμαϊκή παράδοση αλλά και τα γερμανικά έθιμα. //Υλική 

10.  Παράλληλα, η αποκατάσταση της τάξης και η οργάνωση του κράτους 

δημιούργησαν τις προϋποθέσεις για οικονομική ανάκαμψη με την αύξηση 
της αγροτικής παραγωγής και την αναθέρμανση του εμπορίου. //Υλική 

11.  Μετά  το θάνατο του Καρλομάγνου η ενότητα του Φραγκικού Κράτους 

άρχισε να κλονίζεται // Υλική 
12.  και οι διάδοχοί του διένειμαν μεταξύ τους την αυτοκρατορική κληρονομιά 

με τη Συνθήκη του Βερντέν (843). //Υλική 
13.  Συγκεκριμένα, η αυτοκρατορία διαιρέθηκε σε τρία τμήματα // Υλική 
14.  που αντιστοιχούσαν περίπου στη σημερινή Γερμανία, στη σημερινή Γαλλία 

και στα εδάφη //Συσχετιστική ταυτοποιητική  
15.  που περιλαμβάνουν το σημερινό Βέλγιο, την Ελβετία και την κεντρική 

Ιταλία, ως τη Ρώμη. //Συσχετιστική ταυτοποιητική 
16.  Η συνθήκη αυτή, [[που χώρισε την Ευρώπη για πρώτη φορά  γλωσσικά,]] 

Υλική 
17.  αποτέλεσε την απαρχή  της δημιουργίας της νεότερης Ευρώπης. //Συσχετιστική 

ταυτοποιητική 
18.  Την ίδια εποχή , που οι κληρονόμοι του Καρλομάγνου συγκρούονται μεταξύ 

τους για την κληρονομιά, //Υλική 
19.  η Ευρώπη δέχεται νέες εισβολές. ///Υλική 
20.  Από το νότο οι Σαρακηνοί (μουσουλμάνοι της Αφρικής και της Ισπανίας) 

επιτίθενται στα παράλια της Μεσογείου //Υλική 
21.  και από τα ανατολικά οι Μαγυάροι (Ούγγροι) εξαπολύουν επιδρομές σε 

μεγάλα τμήματα της δυτικής Ευρώπης. ///Υλική 
22.  Τέλος , από τις Σκανδιναβικές Χώρες φτάνουν οι Νορμανδοί ή Βίκινγκς //Υλική 

23.  [[που αναστατώνουν την Ευρώπη με αιφνίδιες επιδρομές ]]Υλική 
24.  και εγκαθίστανται στα εδάφη της. ///Υλική 
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Λεξική Πυκνότητα 

Α’ 
Λέξεις περιεχομένου /    Προτάσεις Λεξική πυκνότητα 

122 24 5,08 

Β’ 
Λέξεις περιεχομένου /   Σύνολο λέξεων  

122 297 41,1% 

 

Διαδικασίες 

Υλικές Νοητικές Συσχετιστικές Λεκτικές Συμπεριφορικές Υπαρκτικές 

16 
 

8 
 

  

 
Μετέχοντες: ανθρώπινες οντότητες (συγκεκριμένες  και αφηρημένες), θεσμικές 
οντότητες 
Ονοματοποιήσεις: 0,50 
Χρονικότητα: 0,25 
Αιτιότητα: 0,25 
 
Συνδετικότητα (συνδετικές σχέσεις) 

 

Εσωτερικές  6. p  Εξωτερικές Πραγμάτωση 

  1.     
  2.   ρητές/προσθ. και 
  3.     
  4.   υπόρρητες/αποτ.  
  5.   ρητές/αιτ γιατί 
  6.     
  7.     
  8.   ρητές/σκοπ. Για να 
  9.     
  10.   ρητές/ταυτ. Παράλληλα 
  11.   ρητές/ακολ. Μετά 
  12.   υπόρρητες/ ακολ.  
ρητές/αναδ.  13.    Συγκεκριμένα 
  14.     
  15.     
  16.     
υπόρρητες/αναδ.  17.   υπόρρητες /αποτ.  
  18.   ρητές/ταυτ. Την ίδια εποχή 
  19.     
  20.     
  21.   ρητές/προσθ. και 
  22.   ρητές/ακολ. Τέλος 
  23.     
  24.   ρητές/προσθ. και 

. 
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Κείμενο 1.9: Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ 
(Ιστορία Γ΄ Γυμνασίου: 18-19) Κειμενικό είδος : Αναφορά 

1.  Μετά από  εκλογές με καθολική ψηφοφορία, αναδείχτηκε η Συμβατική 

συνέλευση, // Υλική 
2.  [[η οποία, ύστερα από  πρόταση των Ορεινών (βλέπε γλωσσάριο) και παρά 

τη διαφωνία των Γιρονδίνων, κατάργησε τη μοναρχία (21 Σεπτεμβρίου 
1792)]]Υλική 

3.  και εγκαθίδρυσε, για πρώτη φορά στην Ευρώπη, το πολίτευμα της 

αβασίλευτης δημοκρατίας. ///Υλική 
4.  Ακόμη, υιοθετήθηκε νέο ημερολόγιο. //Υλική 
5.  Έτσι άρχισε το έτος Ι της Δημοκρατίας (1793). //Υλική 

6.  Ο βασιλιάς και η βασίλισσα καταδικάστηκαν /Υλική 
7.  και αποκεφαλίστηκαν (1793). /Υλική 
8.  Παράλληλα, η Συμβατική αποφάσισε τη συνέχιση του πολέμου //Λεκτική 

9.  για να  καταληφθούν εδάφη //Υλική 

10.  [[που θεωρούνταν γαλλικά στο Βέλγιο και στις όχθες του ποταμού 
Ρήνου. ]]/// Συσχετιστική απόδοσης χαρακτηριστικών  

11.  Η απόφαση αυτή συσπείρωσε εναντίον της Γαλλίας πολλά ευρωπαϊκά 
κράτη. //Υλική 

12.  Την ίδια στιγμή, στο εσωτερικό ξεσπούσαν αντεπαναστατικές εξεγέρσεις 

(1793: εξέγερση στην επαρχία της Βανδέας στη δυτική Γαλλία) /Υλική 
13.  και η οικονομική κατάσταση επιδεινωνόταν, ιδίως για τα ασθενέστερα 

κοινωνικά στρώματα. /// Υλική 
14.  Τότε, η Συμβατική, μετά από πιεστικές προτάσεις των Ορεινών, μεταξύ των 

οποίων πρωταγωνιστικό ρόλο έπαιζαν τα μέλη της πολιτικής λέσχης των 
Ιακωβίνων, //Συσχετιστική απόδοσης χαρακτηριστικών 

15.  σύστησε την Επιτροπή Δημόσιας Σωτηρίας, την Επιτροπή Γενικής Ασφάλειας 
και επαναστατικά δικαστήρια με στόχο την καταστολή αντεπαναστατικών 
ενεργειών. //Υλική 

16.  Οι Γιρονδίνοι αντέδρασαν, // Υλική  
17.  αλλά η Συμβατική, μετά από  πρόταση των Ορεινών, διέταξε τη σύλληψη 

των ηγετών τους (Ιούνιος 1793). ///Λεκτική 
18.  Λίγες μέρες αργότερα  εγκρίθηκε το σύνταγμα του έτους Ι (24 Ιουνίου 

1793). // Υλική 
19.  Μετά την πτώση των Γιρονδίνων, οι Ορεινοί, με επικεφαλής τον 

Ροβεσπιέρο, ηγετική φυσιογνωμία των Ιακωβίνων, σχημάτισαν 

επαναστατική κυβέρνηση, // Υλική 
20.  έχοντας να αντιμετωπίσουν αντεπαναστατικές κινήσεις σε πολλές 

περιοχές της Γαλλίας οι Ορεινοί //Υλική 
21.  αναδιοργάνωσαν τον στρατό, κάνοντας  τον ένα ισχυρό όπλο απέναντι 

στους εχθρούς της επανάστασης τόσο τους εξωτερικούς όσο και τους 
εσωτερικούς. ///Υλική 

22.  Παράλληλα, στο όνομα της προστασίας της επανάστασης εκτελέστηκαν 

με συνοπτικές διαδικασίες 40.000 περίπου άνθρωποι //Υλική 
23.  που θεωρήθηκαν ύποπτοι για αντεπαναστατική δράση (περίοδος της 

Τρομοκρατίας). // Συσχετιστική απόδοσης χαρακτηριστικών 

24.  Ακόμη, η χριστιανική θρησκεία αντικαταστάθηκε από τη λατρεία του 
Ανώτατου Όντος / Συσχετιστική ταυτοποιητική 

25.  ενώ δόθηκαν και νέα ονόματα στους μήνες. //Υλική 
26.  Παρά την κάποια βελτίωση που σημειώθηκε στο βιοτικό επίπεδο κυρίως 

των κατώτερων κοινωνικών στρωμάτων,//Συσχετιστική απόδοσης χαρακτηριστικών 



88 

27.  τα ακραία μέτρα, [[που σε πολλές περιπτώσεις υιοθετήθηκαν]], Υλική 
28.  προκάλεσαν αντιδράσεις. //Υλική 

29.  Ο Ροβεσπιέρος βρέθηκε στο στόχαστρο //Συσχετιστική απόδοσης χαρακτηριστικών 
30.  και τελικά η Συμβατική αποφάσισε //Λεκτική  

31.  να τον εκτελέσει μαζί με 20 συνεργάτες του (28 Ιουλίου 1794). ///Υλική 

 
Λεξική Πυκνότητα 

Α’ 
Λέξεις περιεχομένου /    Προτάσεις Λεξική πυκνότητα 

151 31 4,87 

Β’ 
Λέξεις περιεχομένου /   Σύνολο λέξεων  

151 332 45,5% 

 
Διαδικασίες 

Υλικές Νοητικές Συσχετιστικές Λεκτικές Συμπεριφορικές Υπαρκτικές 

22 
 

6 3   

 
Μετέχοντες: ανθρώπινες οντότητες (συγκεκριμένες  και αφηρημένες), θεσμικές 
οντότητες 
Ονοματοποιήσεις: 0,42 
Επιστημική Τροπικότητα: 0,06 
Χρονικότητα: 0,39 
Αιτιότητα: 0,10 
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Συνδετικότητα (συνδετικές σχέσεις) 

 

Εσωτερικές  7. p  Εξωτερικές Πραγμάτωση 

  1.     
  2.   ρητές/ακολ. ύστερα 
  3.   ρητές/προσθ. και 
  4.   ρητές/προσθ. Ακόμη 
  5.   ρητές/αποτ. Έτσι 
  6.     
  7.     
  8.   ρητές/ταυτ. Παράλληλα 
  9.   ρητές/σκοπ. για να 
  10.     
  11.     
  12.   ρητές/ταυτ. Την ίδια στιγμή 
  13.   ρητές/προσθ. και  
  14.   ρητές/ταυτ. Τότε 
  15.     
  16.   υπόρρητες/αποτ.  
  17.   ρητές/αντίθ. αλλά 
  18.   ρητές/ακολ. αργότερα 
  19.   ρητές/ακολ. Μετά  
  20.     
  21.     
  22.   ρητές/ταυτ. Παράλληλα 
  23.     
  24.   ρητές/προσθ. Ακόμη 
  25.     
  26.     
  27.     
  28.     
  29.     
  30.   ρητές/ακολ τελικά 
  31.     
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Κείμενο 1.10: Ο ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ 
(Ιστορία Γ΄ Γυμνασίου: 84) Κειμενικό είδος : Αναφορά 
 

1.  Μετά το  κίνημα του 1909, ο Σύνδεσμος κάλεσε τον Ελευθέριο Βενιζέλο στην 

Αθήνα //Υλική 
2.  και του πρότεινε την πρωθυπουργία. //Λεκτική 
3.  Ο Κρητικός πολιτικός, όμως, αρνήθηκε. //Λεκτική 
4.  Επίσης, δεν συμφώνησε με εκείνους //Λεκτική 
5.  [[που ζητούσαν την κατάργηση της μοναρχίας.]] Λεκτική 
6.  Έκρινε //Νοητική 
7.  ότι μια τέτοια απόφαση θα δίχαζε τον λαό σε μια στιγμή //Υλική (προβολή) 
8.  που αναμένονταν κρίσιμες εξελίξεις στην περιοχή.///Υλική 
9.  Έτσι , συμφωνήθηκε ανάμεσα στον Σύνδεσμο, τον βασιλιά, τα παλαιά 

κόμματα και τον Βενιζέλο //Λεκτική 
10.  να γίνουν εκλογές για την ανάδειξη αναθεωρητικής Βουλής (βλέπε 

γλωσσάριο) και όχι συντακτικής (βλέπε γλωσσάριο), όπως ζητούσαν 
ορισμένοι. ///Υλική (προβολή) 

11.  Τελικά, μετά από δύο εκλογικές αναμετρήσεις (Αύγουστος και Νοέμβριος 

1910), το Κόμμα των Φιλελευθέρων, <<που μόλις είχε ιδρυθεί από τον 

Βενιζέλο>> Υλική και 
12.  <<αποτελούνταν κυρίως από νέους πολιτικούς>> Συσχετιστική απόδοσης 

χαρακτηριστικών 
13.  κέρδισε την πλειοψηφία στη Βουλή. //Υλική 
14.  Αποτέλεσμα  των εργασιών της αναθεωρητικής Βουλής ήταν το 

αναθεωρημένο σύνταγμα του 1911, // Συσχετιστική ταυτοποιητική 
15.  που προστάτευε αποτελεσματικότερα τις ατομικές ελευθερίες, //Υλική 
16.  επέτρεπε στο κράτος να αφαιρεί από τους ιδιοκτήτες τους με αποζημίωση 

μεγάλες εκτάσεις γης για να μοιραστούν σε ακτήμονες, //Υλική 
17.  θέσπιζε τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων, // Υλική  
18.  απαγόρευε στους στρατιωτικούς και στους δημοσίους υπαλλήλους // Λεκτική 
19.  να εκλέγονται βουλευτές / Υλική (προβολή) 

20.  και καθιέρωνε την υποχρεωτική, δωρεάν εκπαίδευση. ///Συσχετιστική απόδοσης 

χαρακτηριστικών 
21.  Στην προώθηση των παραπάνω μεταρρυθμίσεων καταλυτικό ρόλο  

έπαιξε και η ολιγομελής αλλά ιδιαίτερα δραστήρια ριζοσπαστική 
κοινοβουλευτική ομάδα των Κοινωνιολόγων με επικεφαλής τον Αλέξανδρο 
Παπαναστασίου. //Συσχετιστική απόδοσης χαρακτηριστικών 

22.  Παράλληλα, ο Βενιζέλος ασχολήθηκε με την αναδιοργάνωση των 

ενόπλων δυνάμεων, //Υλική 
23.  φρόντισε να αποκτήσει ισχυρή επιρροή στο στράτευμα //Υλική 
24.  και επιδίωξε την αξιοποίηση όλων των αξιωματικών. ///Υλική 
25.  Στο πλαίσιο αυτό, επανέφερε στην ηγεσία του στρατού τον διάδοχο 

Κωνσταντίνο, //Υλική 
26.  επιλογή που προκάλεσε  αντιδράσεις ανάμεσα στους βενιζελικούς. // Υλική 

27.  Όλες οι παραπάνω βενιζελικές πολιτικές πρωτοβουλίες συνδέονταν 
στενά με την εκτίμηση του Βενιζέλου //Συσχετιστική απόδοσης χαρακτηριστικών 

28.  ότι η Ελλάδα σύντομα θα έπρεπε να πάρει μέρος σε πόλεμο //Υλική 
29.  για να  επιτύχει τους εθνικούς της στόχους. //Υλική 

30.  Υπό αυτό το πρίσμα πρέπει να ερμηνευθούν η συμβιβαστική στάση του 
απέναντι στη μοναρχία, /Νοητική 

31.  τα μέτρα που προώθησε  υπέρ των ασθενέστερων κοινωνικών τάξεων και 

η στρατιωτική ανασυγκρότηση της χώρας. //Υλική 
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32.  Οι εκλογές του Μαρτίου 1912 εξελίχθηκαν σε θρίαμβο του κόμματος των 

Φιλελευθέρων. //Συσχετιστική απόδοσης χαρακτηριστικών 
33.  Φάνηκε καθαρά //Συσχετιστική απόδοσης χαρακτηριστικών 
34.  ότι μεγάλο μέρος της ελληνικής κοινωνίας πίστευε //Νοητική 
35.  ότι ο Βενιζέλος ήταν ο ηγέτης// Συσχετιστική ταυτοποιητική 
36.  [[που μπορούσε να επιλύσει μεγάλα κοινωνικά και εθνικά ζητήματα[[. 

///Υλική (προβολή) 
37.  Παράλληλα, σημειώθηκε η ριζικότερη μέχρι τότε πολιτική ανανέωση με 

την εκλογή μεγάλου αριθμού νέων βουλευτών. //Υλική 

 
Λεξική Πυκνότητα 

Α’ Λέξεις περιεχομένου /    Προτάσεις Λεξική πυκνότητα 

171 37 4,62 

Β’ 
Λέξεις περιεχομένου /   Σύνολο λέξεων  

171 351 48,7% 

 
Διαδικασίες 

Υλικές Νοητικές Συσχετιστικές Λεκτικές Συμπεριφορικές Υπαρκτικές 

20 3 8 6   

 
Μετέχοντες: ανθρώπινες οντότητες (συγκεκριμένες  και αφηρημένες), θεσμικές 
οντότητες 
Ονοματοποιήσεις: 0,54 
Επιστημική Τροπικότητα: 0,05 
Δεοντική Τροπικότητα: 0,05 
Χρονικότητα: 0,16 
Αιτιότητα: 0,16 
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Συνδετικότητα (συνδετικές σχέσεις) 

 

Εσωτερικές  8. p  Εξωτερικές Πραγμάτωση 

  1.   ρητές/ακολ. Μετά 
  2.     
  3.   ρητές/αντίθ. όμως 
  4.   ρητές/προσθ. Επίσης 
  5.     
  6.     
  7.     
  8.     
  9.   ρητές/αποτ. Έτσι 
  10.     
  11.   ρητές/ακολ. Τελικά 
  12.     
  13.     
  14.   ρητές/αποτ. Αποτέλεσμα  
  15.     
  16.     
  17.     
  18.     
  19.     
  20.   ρητές/προσθ και 
  21.     
  22.   ρητές/ταυτ. Παράλληλα 
  23.     
  24.     
  25.   υπόρρητες/αποτ.  
  26.     
υπόρρητες/αναδ.  27.     
  28.     
  29.     
  30.     
  31.     
  32.     
  33.     
  34.     
  35.     
υπόρρητες/αιτ.  36.     
  37.   ρητές/ταυτ. Παράλληλα 
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Κείμενο 1.11: ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΤΟΥ Α' ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ 
(Ιστορία Γ΄ Γυμνασίου: 89-90) Κειμενικό είδος: Εξήγηση (παράγοντες) 
 

1.  Η έκρηξη του Α' Παγκόσμιου πολέμου ήταν αποτέλεσμα της ταυτόχρονης 

δράσης τριών κυρίως παραγόντων: του ιμπεριαλισμού,* του εθνικισμού* 
και του μιλιταρισμού.* //Συσχετιστική ταυτοποιητική 

2.  Ο ιμπεριαλισμός* (η πολιτική επέκτασης των βιομηχανικά αναπτυγμένων 

κρατών σε βάρος άλλων κρατών) υπήρξε η κυριότερη αιτία του πολέμου. 

//Συσχετιστική ταυτοποιητική 
3.  Καταλυτικός παράγοντας στάθηκε η επιθετική προσπάθεια της ταχύτατα 

αναπτυσσόμενης Γερμανίας //Συσχετιστική ταυτοποιητική 
4.  να καλύψει τις ανάγκες της σε πρώτες ύλες, καύσιμα και αγορές μέσω της 

αναδιανομής του παγκόσμιου πλούτου και των αποικιών. //Υλική 
5.  Η πολιτική αυτή την έφερε γρήγορα αντιμέτωπη με τη Βρετανία και τη 

Γαλλία, //Υλική 
6.  τις χώρες που έλεγχαν τότε τις περισσότερες και πλουσιότερες αποικίες. 

//Υλική 
7.  Ο εθνικισμός* έπαιξε ουσιαστικό ρόλο  στην ωρίμανση των συνθηκών// 

Συσχετιστική απόδοσης χαρακτηριστικών 
8.  [[που οδήγησαν στον πόλεμο. ]]///Υλική 

9.  Σε μια Ευρώπη όπου οι πολιτικές αποφάσεις είχαν πάψει πλέον //Υλική 

10.  να αφορούν μόνο τους ηγέτες, //Συσχετιστική απόδοσης χαρακτηριστικών 
11.  οι συμπεριφορές των λαών είχαν βαρύτητα. //Συσχετιστική απόδοσης χαρακτηριστικών 
12.  Βεβαίως, εκτός από κάποιους φανατικούς οι λαοί της Ευρώπης δεν 

επιθυμούσαν τον πόλεμο. //Νοητική 
13.  Δεν ήταν, ωστόσο, και διατεθειμένοι να καταπνίξουν τα εθνικά τους 

αισθήματα //Νοητική 
14.  για να διατηρηθεί η ειρήνη.// Υλική 
15.  Ο μιλιταρισμός* (ο υπερτονισμός των στρατιωτικών αξιών) ενισχυόταν 

διαρκώς , επιταχύνοντας  την πορεία προς τον πόλεμο. //Υλική 

16.  Η ανάπτυξη της γερμανικής πολεμικής βιομηχανίας και η στρατιωτική 

ενίσχυση της Γερμανίας ώθησαν και τις άλλες ευρωπαϊκές Δυνάμεις στην 

κλιμάκωση των στρατιωτικών εξοπλισμών. //Υλική 
17.  Παράλληλα, όλο και πιο πολλές φωνές τόνιζαν τη σημασία και την αξία του 

πολέμου ως μέσου επίλυσης των διεθνών διαφορών.//Λεκτική 

 
Λεξική Πυκνότητα 

Α’ 
Λέξεις περιεχομένου /    Προτάσεις Λεξική πυκνότητα 

110 17 6,47 

Β’ 
Λέξεις περιεχομένου /   Σύνολο λέξεων  

110 214 51,4% 

 
Διαδικασίες 

Υλικές Νοητικές Συσχετιστικές Λεκτικές Συμπεριφορικές Υπαρκτικές 

8 2 6 1   

 
*Οι διάφοροι –ισμοί αποτελούν «τεχνικούς όρους» του ιστορικού λόγου (βλ. Martin κ.ά., 2010· 
Halliday & Martin, 2004).  
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Μετέχοντες: ανθρώπινες οντότητες (συγκεκριμένες  και αφηρημένες), θεσμικές 
οντότητες 
Ονοματοποιήσεις: 0,82 
Επιστημική Τροπικότητα: 0,06 
Χρονικότητα: 0,24 
Αιτιότητα: 0,47 

 
Συνδετικότητα (συνδετικές σχέσεις) 

 
Εσωτερικές  9. p  Εξωτερικές Πραγμάτωση 

  1.     
  2.   ρητές/αιτ. αιτία 
  3.     
  4.     
  5.   ρητές/ακολ. γρήγορα 
  6.     
  7.     
  8.   υπόρρητες/αιτ.  
  9.     
  10.     
  11.     
υπόρρητες/αντίθ.  12.     
  13.     
  14.   ρητές/σκοπ. γα να 
  15.   υπόρρητες/αποτ.  
  16.   υπόρρητες/αποτ.  

ρητές/ταυτ.  17.    Παράλληλα 
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Κείμενο 1.12: Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 
(Ιστορία Γ΄ Γυμνασίου: 132-133) Κειμενικό είδος: Αναφορά 

 
1.  Η αντίσταση ξεκίνησε  από νωρίς με μεμονωμένες ενέργειες. //Υλική 

2.  Η πιο εντυπωσιακή από αυτές υπήρξε η υποστολή της σημαίας των ναζί 

από την Ακρόπολη, στις 30 Μαΐου 1941 , από δύο φοιτητές, τον Μανόλη 

Γλέζο και τον Απόστολο Σάντα. //Συσχετιστική ταυτοποιητική 
3.  Η πράξη τους αποτέλεσε  πλήγμα στο κύρος των κατακτητών. //Συσχετιστική 

απόδοσης χαρακτηριστικών 
4.  Το φθινόπωρο του 1941 δημιουργήθηκαν οι πρώτες οργανώσεις 

αντίστασης. //Υλική 
5.  Το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο (ΕΑΜ), η μεγαλύτερη οργάνωση 

αντίστασης, ιδρύθηκε με πρωτοβουλία του Κομμουνιστικού Κόμματος 
Ελλάδας (ΚΚΕ) και τη συνεργασία μικρότερων αριστερών κομμάτων. //Υλική 

6.  Σύμφωνα με τις διακηρύξεις του, κύριοι σκοποί  του ήταν η οργάνωση του 

αγώνα εναντίον των κατακτητών, αλλά και η διασφάλιση της δυνατότητας 
των Ελλήνων //Συσχετιστική απόδοσης χαρακτηριστικών 

7.  να επιλέξουν μόνοι τους, μετά την απελευθέρωση, τη μορφή 
διακυβέρνησης της χώρας. ///Υλική 

8.  Ο Εθνικός Δημοκρατικός Ελληνικός Σύνδεσμος (ΕΔΕΣ) δημιουργήθηκε από 

τον συνταγματάρχη Ναπολέοντα Ζέρβα με σκοπό  την απελευθέρωση της 

Ελλάδας και την εγκαθίδρυση μετά τον πόλεμο  αβασίλευτης δημοκρατίας. 

//Υλική 
9.  Παράλληλα, έδρασαν και διάφορες μικρότερες οργανώσεις, με 

σημαντικότερη ανάμεσα τους την Εθνική Και Κοινωνική Απελευθέρωση 
(ΕΚΚΑ), //Υλική 

10.  τη μόνη από αυτές που διέθετε ένοπλο τμήμα με επικεφαλής τον 
συνταγματάρχη Δημήτρη Ψαρρό. //Συσχετιστική απόδοσης χαρακτηριστικών 

11.  Τον Φεβρουάριο του 1942 ιδρύθηκε,  με πρωτοβουλία του  ΕΑΜ, ο Εθνικός 

Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός (ΕΛΑΣ). //Υλική 
12.  Στις αρχές Ιουνίου του 1942 μια ομάδα ανταρτών με επικεφαλής έναν 

κομμουνιστή γεωπόνο από τη Λαμία, τον Θανάση Κλάρα,  
13.  [[που έγινε γνωστός με το αντιστασιακό ψευδώνυμο Άρης Βελουχιώτης]], 

//Συσχετιστική ταυτοποιητική 
14.  εμφανίστηκε στο χωριό Δομνίστα της Ευρυτανίας καλώντας  σε ένοπλο 

αγώνα. //Υλική  
15.  Σύντομα  ο Βελουχιώτης έγινε ο αναμφισβήτητος ηγέτης του ΕΛΑΣ. // 

Συσχετιστική ταυτοποιητική 
16.  Την ίδια περίπου εποχή  έκαναν την εμφάνιση τους και ένοπλες ομάδες του 

ΕΔΕΣ. //Υλική 
17.  Τμήματα του ΕΛΑΣ και του ΕΔΕΣ μαζί με Βρετανούς καταδρομείς 

ανατίναξαν, το Νοέμβριο του 1942, τη γέφυρα του Γοργοπόταμου (νότια της 

Λαμίας), διακόπτοντας  τον εφοδιασμό του γερμανικού στρατού της 

Αφρικής μέσω Ελλάδας. //Υλική 
18.  Παράλληλα, αναπτύχθηκε η αντίσταση και στις πόλεις. //Υλική 

19.  Τον Απρίλιο του 1942 απεργία των υπαλλήλων των τηλεπικοινωνιών, από 

τις πρώτες στην κατεχόμενη Ευρώπη, υποχρέωσε  τις αρχές //Υλική 

20.  να προβούν σε παροχές. //Υλική 
21.  Επίσης, μεγάλη γενική απεργία, τον Ιανουάριο του 1943, εμπόδισε τις 

αρχές κατοχής //Υλική 
22.  να στείλουν Έλληνες στη Γερμανία για εργασία. //Υλική 
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23.  Την ίδια εποχή , η κηδεία του Κωστή Παλαμά έγινε αφορμή για ένα ακόμη 

ογκώδες συλλαλητήριο κατά των κατακτητών. //Συσχετιστική ταυτοποιητική 
24.  Σε αυτές τις κινητοποιήσεις ιδιαίτερη υπήρξε η συμμετοχή της νεολαίας 

κυρίως μετά την ίδρυση, με απόφαση του ΕΑΜ, της Ενιαίας Πανελλαδικής 

Οργάνωσης Νέων (ΕΠΟΝ). //Συσχετιστική ταυτοποιητική 
25.  Πολλές Ελληνίδες πήραν μέρος στον αγώνα εναντίον των κατακτητών. 

//Υλική 
26.  Μερικές, μάλιστα, έγραψαν με αίμα τη δική τους ιστορία αντίστασης. //Υλική 
27.  Η Ηλέκτρα Αποστόλου, η Λέλα Καραγιάννη, η Ηρώ Κωνσταντοπούλου και η 

Παναγιώτα Σταθοπούλου είναι μερικά μόνο παραδείγματα γυναικών// 
Συσχετιστική απόδοσης χαρακτηριστικών  

28.  [[που θυσιάστηκαν. ]]///Υλική 
29.  Επίσης, αρκετές γυναίκες εντάχθηκαν στα ένοπλα τμήματα του ΕΛΑΣ. 

//Υλική 

 
Λεξική Πυκνότητα 

Α’ 
Λέξεις περιεχομένου /    Προτάσεις Λεξική πυκνότητα 

166 28 5,93 

Β’ 
Λέξεις περιεχομένου /   Σύνολο λέξεων  

166 415 40% 

 
Διαδικασίες 

Υλικές Νοητικές Συσχετιστικές Λεκτικές Συμπεριφορικές Υπαρκτικές 

19 
 

9 
 

  

 
Μετέχοντες: ανθρώπινες οντότητες (συγκεκριμένες  και αφηρημένες), θεσμικές 
οντότητες 
Ονοματοποιήσεις: 0,61 
Χρονικότητα: 0,54 
Αιτιότητα: 0,25 
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Συνδετικότητα (συνδετικές σχέσεις) 
 

Εσωτερικές  10. p  Εξωτερικές Πραγμάτωση 

  1.     
υπόρρητες/π.χ.  2.     
  3.   υπόρρητες/αποτ.  
  4.   υπόρρητες/ακολ.  
  5.     
  6.     
  7.     
υπόρρητες/π.χ.  8.     
  9.   ρητές/ταυτ. Παράλληλα 
  10.     
  11.   υπόρρητες/ακολ.  
  12.     
  13.     
  14.     
  15.   ρητές/ακολ. Σύντομα 
  16.   ρητές/ταυτ. Την ίδια εποχή 
  17.     
  18.   ρητές/ταυτ. Παράλληλα 
  19.   υπόρρητες/αιτ.  
  20.     
  21.   ρητές/προσθ. Επίσης 
  22.     
  23.   ρητές/ταυτ. Την ίδια εποχή 
  24.     
  25.     
  26.     
ρητές/π.χ.  27.    παραδείγματα 
  28.   ρητές/προσθ. Επίσης 
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Κείμενο 2.1: Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΥΚΥΤΤΑΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 
(Βιολογία Α΄ Γυμνασίου: 25-26) Κειμενικό είδος: Αναφορά (ταξινόμηση) 

 
1.  Σε έναν πολυκύτταρο οργανισμό υπάρχουν κύτταρα //Συσχετιστική απόδοσης 

χαρακτηριστικών  
2.  [[που μοιάζουν]] Συσχετιστική απόδοσης χαρακτηριστικών 
3.  και κύτταρα [[που διαφέρουν μεταξύ τους στο μέγεθος, στο 

σχήμα,]]/Συσχετιστική απόδοσης χαρακτηριστικών/  
4.  αλλά και στις λειτουργίες που επιτελούν.///Υλική  
5.  Στα ζώα, τα ερυθρά αιμοσφαίρια μεταφέρουν το οξυγόνο,//Υλική  
6.  τα νευρικά κύτταρα μεταφέρουν μηνύματα//Υλική  
7.  και τα μυϊκά κύτταρα βοηθούν στην κίνηση.///Υλική  
8.  Κύτταρα [[που έχουν παρόμοια μορφή και λειτουργία]] Συσχετιστική απόδοσης 

χαρακτηριστικών  
9.  συνήθως συνδέονται //Υλική 
10.  και αποτελούν έναν ιστό.///Συσχετιστική  ταυτοποιητική 
11.  Οι ιστοί συνεργάζονται //Υλική 
12.  και δημιουργούν τα όργανα. //Υλική 
13.   Όργανα των φυτών είναι τα φύλλα, τα άνθη κτλ.//Συσχετιστική ταυτοποιητική  
14.  Κάθε όργανο αποτελείται από διάφορους ιστούς.//Συσχετιστική απόδοσης 

χαρακτηριστικών /   
15.  [[που συνεργάζονται μεταξύ τους]] Υλική 
16.  Στον οργανισμό του ανθρώπου υπάρχουν διάφορα όργανα με 

συγκεκριμένη λειτουργία το καθένα, //Συσχετιστική απόδοσης χαρακτηριστικών 
17.  [[όπως είναι η καρδιά, ο εγκέφαλος κτλ.]] Συσχετιστική ταυτοποιητική 
18.  Η καρδιά, για παράδειγμα, αποτελείται κυρίως από μυϊκό αλλά και νευρικό 

ιστό. //Συσχετιστική  απόδοσης χαρακτηριστικών 
19.  Ένα όργανο όμως δεν μπορεί να ολοκληρώσει μόνο του μια λειτουργία. 

//Υλική   
20.  Για παράδειγμα, στην κυκλοφορία τού αίματος η καρδιά έχει ιδιαίτερα 

σημαντικό ρόλο, //Συσχετιστική απόδοσης χαρακτηριστικών 

21.   αλλά χρειάζεται να συνεργαστεί και με άλλα όργανα, π.χ. τα αγγεία.// Υλική   
22.  Τα διάφορα όργανα [[που συνεργάζονται μεταξύ τους για την 

πραγματοποίηση μιας συγκεκριμένης λειτουργίας]]Υλική   
23.  αποτελούν ένα σύστημα οργάνων. ///Συσχετιστική  ταυτοποιητική 
24.  Έτσι , η καρδιά, οι αρτηρίες και οι φλέβες ενός ζωικού οργανισμού 

συμβάλλουν στην κυκλοφορία του αίματος//Υλική   
25.  και συναποτελούν το κυκλοφορικό σύστημα. //Συσχετιστική ταυτοποιητική 
26.  Ένας πολυκύτταρος οργανισμός αποτελείται από διάφορα συστήματα 

οργάνων (π.χ. κυκλοφορικό, αναπνευστικό, νευρικό κτλ.) //Συσχετιστική απόδοσης 

χαρακτηριστικών  
27.  [[τα οποία συνεργάζονται]] Υλική    
28.  και λειτουργούν συντονισμένα. //Υλική 
29.  Στα φυτά συναντάμε απλούστερη οργάνωση. //Υπαρκτική 
30.  Φυτικά κύτταρα με παρόμοια μορφή και λειτουργία συνδέονται //Υλική  
31.  και σχηματίζουν ιστούς. //Υλική  
32.  Διαφορετικοί ιστοί συνδυάζονται // Υλική   
33.  και δημιουργούν τα φυτικά όργανα, //Υλική   
34.  [[όπως είναι τα φύλλα, ο βλαστός, η ρίζα κτλ.]] /// Συσχετιστική ταυτοποιητική 
35.  Τα φυτά δεν διαθέτουν συστήματα οργάνων. //Συσχετιστική απόδοσης χαρακτηριστικών 
36.  Τα φυτικά όργανα συνεργάζονται μεταξύ τους για την πραγματοποίηση 

διάφορων λειτουργιών//Υλική 
37.  και συγκροτούν τον φυτικό οργανισμό.//Υλική 
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38.  Είδαμε ότι σε έναν πολυκύτταρο οργανισμό τα κύτταρα κάθε ιστού 
εξειδικεύονται σε μια συγκεκριμένη λειτουργία///Υλική 

39.  και συνεργάζονται στενά μεταξύ τους. //Υλική    
40.  Είδαμε επίσης ότι συνεργάζονται και με κύτταρα άλλων ιστών //Υλική 
41.  [[που εξειδικεύονται σε μια διαφορετική λειτουργία.]] ///Υλική   
42.  Για παράδειγμα, τα νευρικά κύτταρα, μεταφέρουν μηνύματα από τον 

εγκέφαλο προς τα μυϊκά κύτταρα, //Υλική   
43.  ώστε  να επιτευχθεί η κίνηση. //Υλική   

44.  Μέσα από τη συνεργασία των κυττάρων εξυπηρετείται το σύνολο των 
λειτουργιών του οργανισμού. //Υλική 

45.  Τι σημαίνει όμως αυτό για το ίδιο το κύτταρο; //Συσχετιστική ταυτοποιητική 
46.  Μπορεί, για παράδειγμα, ένα νευρικό κύτταρο να ζήσει ανεξάρτητα από τον 

υπόλοιπο οργανισμό; //Υλική 
47.  Αυτό είναι αδύνατο, //Συσχετιστική απόδοσης χαρακτηριστικών 
48.  γιατί λόγω της εξειδίκευσής του δεν μπορεί να ζήσει ανεξάρτητα από τα 

υπόλοιπα. ///Υλική   
49.  Αντίθετα, το ένα και μοναδικό κύτταρο ενός μονοκύτταρου οργανισμού 

επιτελεί όλες τις απαραίτητες για την επιβίωσή του λειτουργίες. //Υλική 

 
Λεξική Πυκνότητα 

Α’ 
Λέξεις περιεχομένου /    Προτάσεις Λεξική πυκνότητα 

182 49 3,71 

Β’ 
Λέξεις περιεχομένου /   Σύνολο λέξεων  

182 383 47,5% 

 
Διαδικασίες 

Υλικές Νοητικές Συσχετιστικές Λεκτικές Συμπεριφορικές Υπαρκτικές 

30  18   1 

 
Μετέχοντες: υπονοούμενες ανθρώπινες οντότητες (εμείς), ανατομικά όργανα 
Ονοματοποιήσεις: 0,14 
Επιστημική Τροπικότητα: 0,08 
Δεοντική Τροπικότητα: 0,02 
Αιτιότητα: 0,08 
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Συνδετικότητα (συνδετικές σχέσεις) 
 

Εσωτερικές  11. p  Εξωτερικές Πραγμάτωση 

  1.     
  2.     
  3.     
  4.   ρητές/αντίθ. αλλά 
  5.     
  6.     
  7.   ρητές/προσθ. και 
  8.     
  9.     
  10.   ρητές/προσθ. και 
  11.     
  12.     
  13.     
  14.     
  15.     
  16.     
υπόρρητες/π.χ.  17.     
ρητές/π.χ.  18.    για παράδειγμα 
  19.   ρητές/αντίθ. όμως 
ρητές/π.χ.  20.    Για παράδειγμα 
  21.     
  22.     
  23.     
  24.   ρητές/αποτ. Έτσι 
  25.   ρητές/προσθ. και 
  26.     
  27.     
  28.     
  29.   ρητές/προσθ. και 
  30.     
υπόρρητες/π.χ.  31.     
  32.     
  33.     
  34.     
ρητές/αναδ.  35.     
  36.   .  
  37.   ρητές/προσθ. και 
ρητές/αναδ.  38.    Είδαμε 
ρητές/π.χ.  39.   ρητές/προσθ. και 
ρητές/προσθ.  40.    Είδαμε επίσης 
  41.     
ρητές/π.χ  42.    Για παράδειγμα 
  43.   ρητές/αποτ. ώστε 
  44.     
  45.     
ρητές/π.χ  46.    για παράδειγμα 
  47.     
  48.   ρητές/αιτ. γιατί 
  49.   ρητές/αντίθ. Αντίθετα 
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Κείμενο 2.2: Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ Η ΑΠΟΒΟΛΗ ΟΥΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΖΩΙΚΟΥΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ 

(Βιολογία A΄ Γυμνασίου: 61-64) Κειμενικό είδος: Αναφορά (ταξινόμηση) 
 

1.  <<Όπως έχουμε ήδη αναφέρει,>> Λεκτική 
2.  τα κύτταρα των πολυκύτταρων οργανισμών δεν έρχονται σε άμεση επαφή 

με το περιβάλλον.//Υλική  
3.  Εξαίρεση αποτελούν κάποια ζώα, όπως οι μέδουσες και οι θαλάσσιες 

ανεμώνες. //Συσχετιστική ταυτοποιητική 
4.  Στα ζώα αυτά η μεταφορά ουσιών μέσα και έξω από τα κύτταρα του 

οργανισμού τους γίνεται συνήθως με  διάχυση. //Υλική 

5.  Οι υπόλοιποι ζωικοί οργανισμοί διαθέτουν ένα σύστημα μεταφοράς 
ουσιών από και προς τα κύτταρα, το κυκλοφορικό σύστημα.//Συσχετιστική απόδοσης 

χαρακτηριστικών 
6.  Αυτό περιλαμβάνει την καρδιά και τα αιμοφόρα αγγεία, //Συσχετιστική απόδοσης 

χαρακτηριστικών 
7.  [[στα οποία κυκλοφορεί το αίμα. ]]Υλική 
8.  Το αίμα μεταφέρει διάφορες ουσίες //Υλική 
9.  [[που πρέπει να φτάσουν στα κύτταρα ]]Υλική 
10.  και απομακρύνει από αυτά τις ουσίες //Υλική 
11.  [[που πρέπει να αποβληθούν. ]]Υλική 
12.  Οι οργανισμοί μπορεί να διαθέτουν μία ή περισσότερες καρδιές. //Συσχετιστική 

απόδοσης χαρακτηριστικών 
13.  Η καρδιά μπορεί να αποτελείται από μία, δύο, τρεις ή τέσσερις κοιλότητες 

//Συσχετιστική απόδοσης χαρακτηριστικών 
14.  και αντίστοιχα χαρακτηρίζεται ως μονόχωρη, δίχωρη, τρίχωρη ή 

τετράχωρη. //Συσχετιστική απόδοσης χαρακτηριστικών 
15.  Οι χώροι αυτοί ονομάζονται κόλποι και κοιλίες. //Συσχετιστική ταυτοποιητική 
16.  Η καρδιά έχει την ικανότητα να διαστέλλεται //Υλική 
17.  και να συστέλλεται. //Υλική 
18.  Αντίστοιχα δέχεται //Υλική 
19.  και προωθεί το αίμα, //Υλική 
20.  λειτουργώντας  σαν αντλία που ρυθμίζει την κυκλοφορία του. ///Υλική 

21.  Το κυκλοφορικό σύστημα διαφέρει από οργανισμό σε οργανισμό. //Συσχετιστική 

απόδοσης χαρακτηριστικών 
22.  Οι πολύπλοκοι οργανισμοί έχουν αυξημένες ανάγκες //Συσχετιστική απόδοσης 

χαρακτηριστικών 
23.  και συνεπώς  διαθέτουν πολυπλοκότερο κυκλοφορικό σύστημα. //Συσχετιστική 

απόδοσης χαρακτηριστικών 
24.  Το κυκλοφορικό σύστημα μπορεί να είναι ανοικτό ή κλειστό. //Συσχετιστική 

απόδοσης χαρακτηριστικών 
25.  Τα αρθρόποδα, όπως τα έντομα και πολλά μαλάκια, έχουν ανοικτό 

κυκλοφορικό σύστημα: //Συσχετιστική απόδοσης χαρακτηριστικών 
26.  •   μία ή περισσότερες καρδιές προωθούν το αίμα μέσα στα αγγεία //Υλική 
27.  •   το αίμα εξέρχεται από τα αγγεία //Υλική 
28.  και περνά σε κοιλότητες του σώματος//Υλική 
29.  •   το αίμα επιστρέφει από τις κοιλότητες στα αγγεία χάρη στη λειτουργία της 

καρδιάς. //Υλική 
30.  Άλλα ασπόνδυλα, όπως ο γεωσκώληκας και το χταπόδι, έχουν κλειστό 

κυκλοφορικό σύστημα.  
31.  Σε αυτό, το αίμα παραμένει συνεχώς  μέσα στα αιμοφόρα αγγεία //Συσχετιστική 

απόδοσης χαρακτηριστικών 
32.  και κυκλοφορεί χάρη στη  λειτουργία της καρδιάς. //Υλική 
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33.  Όλα τα σπονδυλωτά έχουν κλειστό κυκλοφορικό σύστημα. //Συσχετιστική απόδοσης 

χαρακτηριστικών 
34.  Το αίμα [[που προωθείται από την καρδιά προς τα αγγεία]] Υλική ονομάζεται 

αρτηριακό. //Συσχετιστική ταυτοποιητική 
35.  Το αίμα [[που φτάνει από τα αγγεία στην καρδιά ]]//Υλική 
36.  ονομάζεται φλεβικό. //Συσχετιστική ταυτοποιητική 
37.  Σε ορισμένα σπονδυλωτά, όπως τα ψάρια, τα αμφίβια και τα φίδια, το 

φλεβικό αίμα αναμειγνύεται με το αρτηριακό. //Υλική 
38.  Το κυκλοφορικό σύστημα συμβάλλει στη ρύθμιση της θερμοκρασίας του 

σώματος. //Υλική 
39.  Στα περισσότερα ζώα η θερμοκρασία του σώματος δε διατηρείται σταθερή, 

//Υλική 
40.  αλλά επηρεάζεται  από τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος. //Υλική 

41.  Για τον λόγο αυτό  χαρακτηρίζονται ποικιλόθερμα. //Συσχετιστική απόδοσης 

χαρακτηριστικών 
42.  Ορισμένα ποικιλόθερμα σπονδυλωτά, όπως τα φίδια, <<για να  

αντεπεξέλθουν τις χαμηλές θερμοκρασίες του χειμώνα,>>Συμπεριφορική  
43.  πέφτουν σε χειμερία νάρκη. //Υλική 
44.  Τα πτηνά και τα θηλαστικά διατηρούν σταθερή τη θερμοκρασία του 

σώματός τους, ανεξάρτητα από τις μεταβολές της θερμοκρασίας του 
περιβάλλοντος. //Υλική 

45.  Είναι δηλαδή ζώα ομοιόθερμα. //Συσχετιστική ταυτοποιητική 
46.  Ορισμένα θηλαστικά, όπως η αρκούδα, πέφτουν το χειμώνα σε χειμέριο 

ύπνο, //Υλική 
47.  επειδή την εποχή αυτή είναι δύσκολο να εξασφαλίσουν την τροφή του.//Υλική 

 
Λεξική Πυκνότητα 

Α’ 
Λέξεις περιεχομένου /    Προτάσεις Λεξική πυκνότητα 

201 47 4,28 

Β’ 
Λέξεις περιεχομένου /   Σύνολο λέξεων  

201 409 49,1% 

 
Διαδικασίες 

Υλικές Νοητικές Συσχετιστικές Λεκτικές Συμπεριφορικές Υπαρκτικές 

27  18 1 1  

 
Μετέχοντες: ζωικοί οργανισμοί, ανατομικά όργανα 
Ονοματοποιήσεις: 0,13 
Επιστημική Τροπικότητα: 0,11 
Δεοντική Τροπικότητα: 0,04 
Χρονικότητα: 0,06 
Αιτιότητα: 0,17 
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Συνδετικότητα (συνδετικές σχέσεις) 

 

Εσωτερικές  12. p  Εξωτερικές Πραγμάτωση 

  1.     
  2.     
  3.     
  4.     
υπόρρητες/αντίθ.  5.     
  6.     
  7.     
  8.     
  9.     
  10.   υπόρρητες/ακολ.  
  11.     
  12.     
  13.     
  14.     
  15.     
  16.     
  17.   ρητές/προσθ. και 
  18.     
  19.   ρητές/προσθ. και 
  20.   υπόρρητες/μές.  
  21.     
  22.     
  23.   ρητές/αποτ. συνεπώς 
  24.     
  25.     
  26.     
  27.     
  28.   υπόρρητες/ακολ.  
  29.   υπόρρητες/ακολ.  
  30.     
  31.   ρητές/ακολ. συνεχώς 
  32.   ρητές/αιτ. χάρη στη 
  33.     
  34.     
  35.     
  36.     
  37.     
  38.     
  39.     
  40.   ρητές/αντίθ. αλλά 
  41.   ρητές/αιτ. Για τον λόγο αυτό 
  42.   ρητές/σκοπ. για να 
  43.     
  44.     
ρητές/αναδ.  45.    δηλαδή 
  46.     
  47.   ρητές/αιτ. Επειδή 
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Κείμενο 2.3: Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ Η ΑΠΟΒΟΛΗ ΟΥΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ 

(Βιολογία A΄ Γυμνασίου: 65-66) Κειμενικό είδος: Εξήγηση 
 

1.  Όταν ανεβαίνουμε πολλές σκάλες,//Υλική 

2.  παίζουμε μπάλα ή //Υλική  
3.  τρέχουμε, //Υλική 
4.  νιώθουμε την καρδιά μας// Νοητική  
5.  να χτυπά γρηγορότερα. ///Υλική (προβ.) 
6.  Τα μυϊκά κύτταρα, <<που βοηθούν στις συγκεκριμένες κινήσεις>>, //Υλική 
7.  απαιτούν περισσότερη ενέργεια //Συσχετιστική απόδοσης χαρακτηριστικών 
8.  και, <<για να  την εξασφαλίσουν, >>Υλική 

9.  χρειάζονται περισσότερο οξυγόνο και θρεπτικές ουσίες.///Συσχετιστική απόδοσης 

χαρακτηριστικών 
10.  Συνεπώς , το αίμα μας πρέπει να κυκλοφορεί με γρηγορότερο ρυθμό //Υλική 

11.  για να  μεταφέρει αυτές τις ουσίες. //Υλική 

12.  Έτσι, η καρδιά και ολόκληρο το κυκλοφορικό σύστημα εργάζονται 

εντονότερα. //Υλική 
13.  <<Όπως ήδη γνωρίσαμε>>, Νοητική 
14.  οι θρεπτικές ουσίες [[που απορροφώνται στο λεπτό έντερο, ως προϊόντα 

διάσπασης των τροφών, ]]Υλική 
15.  καταλήγουν στο αίμα. /// Υλική 
16.  Με την κυκλοφορία του αίματος φτάνουν σε όλα τα κύτταρα του 

οργανισμού μας. //Υλική 
17.  Στο αίμα επίσης καταλήγουν οι άχρηστες ουσίες //Υλική 
18.  [[που παράγονται κατά τον μεταβολισμό των κυττάρων μας.]] Υλική 
19.  Γίνεται δηλαδή ανταλλαγή ουσιών μεταξύ του αίματος και των κυττάρων 

του οργανισμού μας. // Υλική 
20.  Η κυκλοφορία του αίματος στον άνθρωπο επιτυγχάνεται χάρη στις  

συστολές και στις διαστολές της  τετράχωρης καρδιάς του. //Υλική 

 
 
Λεξική Πυκνότητα 

Α’ 
Λέξεις περιεχομένου /    Προτάσεις Λεξική πυκνότητα 

70 20 3,50 

Β’ 
Λέξεις περιεχομένου /   Σύνολο λέξεων  

70 140 50% 

 
Διαδικασίες 

Υλικές Νοητικές Συσχετιστικές Λεκτικές Συμπεριφορικές Υπαρκτικές 

16 2 2    

 
Μετέχοντες: υπονοούμενες ανθρώπινες οντότητες (εμείς), ανατομικά όργανα 
Ονοματοποιήσεις: 0,40 
Δεοντική Τροπικότητα: 0,05 
Χρονικότητα: 0,05 
Αιτιότητα: 0,30 
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Συνδετικότητα (συνδετικές σχέσεις) 
 

Εσωτερικές  13. p  Εξωτερικές Πραγμάτωση 

  1.   ρητές/ ταυτ. Όταν 
  2.     
  3.     
  4.   υπόρρητες / αποτ.  
  5.   υπόρρητες/ακολ.  
  6.   υπόρρητες/ακολ.  
  7.     
  8.   ρητές / σκοπ για να 
  9.     
  10.   ρητές / αποτ Συνεπώς 
  11.     
  12.   ρητές / αποτ Έτσι 
ρητές/αναδ.  13.    Όπως ήδη γνωρίσαμε 
  14.     
  15.     
  16.   υπόρρητες/μέσ.  
  17.   ρητές/προσθ. επίσης 
  18.    δηλαδή 
ρητές/αναδ.  19.     
  20.   ρητές/αιτ. Χάρη 
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Κείμενο 2.4: Η ΠΟΡΕΙΑ ΑΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΝ ΑΧΡΗΣΤΩΝ ΟΥΣΙΩΝ 
(Βιολογία Α΄ Γυμνασίου: 71) Κειμενικό είδος: Εξήγηση 

 
1.  Οι άχρηστες ουσίες περνούν από τα κύτταρα στο αίμα //Υλική 
2.  και με την κυκλοφορία του μεταφέρονται μέχρι και τους νεφρούς. ///Υλική 
3.  Καθώς  περνά από τους νεφρούς, //Υλική 

4.  το αίμα φιλτράρεται //Υλική 
5.  και απομακρύνονται από αυτό οι περισσότερες άχρηστες ουσίες. ///Υλική 

6.  Στη συνέχεια, οι ουσίες αυτές διαλύονται σε νερό //Υλική 

7.  και σχηματίζουν τα ούρα, // Υλική 
8.  <<που αποβάλλονται από τον οργανισμό. >>///Υλική 
9.  Εκτός από την κατακράτηση άχρηστων ουσιών από το αίμα, οι νεφροί 

ρυθμίζουν την ποσότητα του νερού του οργανισμού μας και τη σύσταση 
του αίματος. //Υλική 

10.  Τα ούρα απομακρύνονται από τους νεφρούς με τους ουρητήρες//Υλική 
11.  (στενοί σωλήνες που ξεκινούν ένας από κάθε νεφρό). /// Υλική  
12.  Οι ουρητήρες καταλήγουν στην ουροδόχο κύστη (ένα μυώδη σάκο), // 

Υλική 
13.  όπου τα ούρα αποθηκεύονται προσωρινά. ///Υλική 
14.  Από την ουροδόχο κύστη ξεκινά ένας σωλήνας // Υλική 
15.  [[που ονομάζεται ουρήθρα.]]Συσχετιστική ταυτοποιητική 
16.  Στη γυναίκα η ουρήθρα καταλήγει λίγο πάνω από τον κόλπο, ενώ στον 

άνδρα στην κορυφή του πέους. // Υλική 
17.  Όταν η ουροδόχος κύστη γεμίσει, //Συσχετιστική απόδοσης χαρακτηριστικών 

18.  τα ούρα αποβάλλονται από  το ανθρώπινο σώμα με την ούρηση. ///Υλική 

 
 
Λεξική Πυκνότητα 

Α’ 
Λέξεις περιεχομένου /    Προτάσεις Λεξική πυκνότητα 

71 18 3,94 

Β’ 
Λέξεις περιεχομένου /   Σύνολο λέξεων  

71 149 47,7% 

 
Διαδικασίες 

Υλικές Νοητικές Συσχετιστικές Λεκτικές Συμπεριφορικές Υπαρκτικές 

16 
 

2    

 
Μετέχοντες: ανθρώπινες οντότητες, ανατομικά όργανα 
Ονοματοποιήσεις: 0,11 
Χρονικότητα: 0,17 
Αιτιότητα: 0,06 
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Συνδετικότητα (συνδετικές σχέσεις) 
 

Εσωτερικές  14. p  Εξωτερικές Πραγμάτωση 

  1.     
  2.     
  3.   ρητές/ταυτ. Καθώς 
  4.     
  5.   ρητές/προσθ. και 
  6.   ρητές/ακολ. Στη συνέχεια 
  7.   ρητές/προσθ. και 
  8.     
  9.     
υπόρρητες/μέσ.  10.     
  11.     
  12.   υπόρρητες/ακολ.  
  13.     
  14.     
  15.     
  16.     
  17.   ρητές/ακολ. Όταν 
υπόρρητες/αναδ.  18.     
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Κείμενο 2.5: ΕΙΣΠΝΟΗ, ΕΚΠΝΟΗ - ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ 
(Βιολογία Α΄ Γυμνασίου: 88) Κειμενικό είδος: Εξήγηση 

 
1.  Η είσοδος και η έξοδος του αέρα από τους πνεύμονες γίνεται με τη  

βοήθεια του διαφράγματος και των μεσοπλεύριων (πλευρικών) μυών. 
//Υλική 

2.  Το διάφραγμα είναι ένας θολωτός μυς Συσχετιστική απόδοσης χαρακτηριστικών  
3.  [[που βρίσκεται κάτω από τους πνεύμονες ]] Υπαρκτική 
4.  και  χωρίζει τη θωρακική από την κοιλιακή  κοιλότητα. ///Υλική 
5.  Εισπνοή: Για να  πραγματοποιηθεί η εισπνοή, //Υλική 

6.  συστέλλονται οι μεσοπλεύριοι μύες και το διάφραγμα. ///Υλική 
7.  Με τη συστολή το διάφραγμα  κατεβαίνει  προς τα κάτω. //Υλική  
8.  Έτσι , αυξάνεται ο όγκος της θωρακικής κοιλότητας, προκαλώντας την 

είσοδο ατμοσφαιρικού αέρα στους πνεύμονες.//Υλική 
9.  Εκπνοή: Οι μεσοπλεύριοι μύες και το διάφραγμα χαλαρώνουν, με 

αποτέλεσμα  την επαναφορά της θωρακικής κοιλότητας στην αρχική της 

κατάσταση και επομένως τη μείωση του όγκου της. //Υλική 
10.  Έτσι, οι πνεύμονες συμπιέζονται //Υλική 

11.  και ο αέρας εξωθείται στο περιβάλλον.//Υλική 
12.  Η ανταλλαγή των αναπνευστικών αερίων (οξυγόνου, διοξειδίου του 

άνθρακα) γίνεται στις κυψελίδες των πνευμόνων. //Υλική 
13.  Κάθε κυψελίδα μοιάζει με ένα μικρό σάκο. //Συσχετιστική απόδοσης χαρακτηριστικών 
14.  Τα τοιχώματα της κυψελίδας περιβάλλονται από ένα δίκτυο τριχοειδών 

αγγείων. //Συσχετιστική απόδοσης χαρακτηριστικών  
15.  Η ανταλλαγή των αερίων μεταξύ του αέρα [[που βρίσκεται στο εσωτερικό 

της κυψελίδας και του αίματος ]] Συσχετιστική απόδοσης χαρακτηριστικών 
16.  [[που υπάρχει στα τριχοειδή αγγεία]] Υπαρκτική 
17.  γίνεται με διάχυση.// Υλική 
18.  Η συγκέντρωση του οξυγόνου στον αέρα [[που βρίσκεται στο εσωτερικό 

των κυψελίδων]] Συσχετιστική απόδοσης χαρακτηριστικών 
19.  είναι μεγαλύτερη από αυτήν του αίματος. //Συσχετιστική απόδοσης χαρακτηριστικών 
20.  Το γεγονός αυτό αναγκάζει  οξυγόνο από τις κυψελίδες να εισέρχεται στο 

αίμα. ///Υλική 
21.  Αντίθετα, διοξείδιο του άνθρακα εξέρχεται από το αίμα προς τις κυψελίδες. 

//Υλική 
22.  Έτσι, η σύσταση του εισπνεόμενου αέρα διαφέρει από εκείνη του 

εκπνεόμενου. //Συσχετιστική απόδοσης χαρακτηριστικών 
23.  Το οξυγόνο [[που εισέρχεται στο αίμα του βρόγχου]] Υλική 
24.   δεσμεύεται από την αιμοσφαιρίνη των ερυθρών αιμοσφαιρίων. //Υλική 
25.  Με την κυκλοφορία  του αίματος μεταφέρεται σε όλους τους ιστούς. //Υλική 

26.  Εκεί, το οξυγόνο εισέρχεται σε κάθε κύτταρο, με διάχυση, //Υλική 
27.  και αξιοποιείται στην κυτταρική αναπνοή. //Συσχετιστική απόδοσης χαρακτηριστικών 
28.  Το διοξείδιο του άνθρακα [[που παράγεται  κατά την κυτταρική 

αναπνοή]]Υλική  
29.  ακολουθεί την αντίστροφη πορεία. //Υλική 

 
Λεξική Πυκνότητα 

Α’ 
Λέξεις περιεχομένου /    Προτάσεις Λεξική πυκνότητα 

133 29 4,59 

Β’ 
Λέξεις περιεχομένου /  Σύνολο λέξεων  

133 277 48% 



109 

 
Διαδικασίες 

Υλικές Νοητικές Συσχετιστικές Λεκτικές Συμπεριφορικές Υπαρκτικές 

19 
 

9   1 

 
Μετέχοντες: ανατομικά και φυσιολογικά όργανα 
Ονοματοποιήσεις: 0,38 
Αιτιότητα: 0,31 
 
Συνδετικότητα (συνδετικές σχέσεις) 

 

Εσωτερικές  15. p  Εξωτερικές Πραγμάτωση 

  1.     
  2.     
  3.     
  4.     
  5.   ρητές/σκοπ. Για να 
υπόρρητες/αναδ.  6.     
  7.   υπόρρητες/ακολ.  
  8.   ρητές/αποτ. Έτσι 
υπόρρητες/αναδ.  9.     
  10.   ρητές/αποτ. Έτσι 
  11.   ρητές/προσθ. και 
  12.     
  13.     
  14.     
  15.     
  16.     
  17.     
  18.     
  19.     
  20.   υπόρρητες/αποτ.  
  21.   ρητές/αντίθ. Αντίθετα 
  22.   ρητές/αποτ. Έτσι 
υπόρρητες/αναδ.  23.     
  24.     
  25.   υπόρρητες/μέσ.  
  26.   υπόρρητες/αποτ.  
  27.     
  28.     
υπόρρητες/αναδ.  29.     
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Κείμενο 2.6: ΑΠΟ ΤΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ 
(Βιολογία Α΄ Γυμνασίου: 126-127) Κειμενικό είδος : Εξήγηση 

 
1.  Η είσοδος των σπερματοζωαρίων στον κόλπο της γυναίκας γίνεται με τη  

σεξουαλική επαφή. // Υλική 
2.  Τα 200-300 εκατομμύρια σπερματοζωάρια [[που απελευθερώνονται κατά 

την εκσπερμάτωση ]] Υλική 
3.  αρχίζουν ένα ταξίδι, //Υλική 

4.  με σκοπό  να φτάσουν στις σάλπιγγες // Υλική 

5.  και να γονιμοποιήσουν το ωάριο. //Υλική 
6.  Παρ' όλο που πολλές χιλιάδες από αυτά θα καταφέρουν να συναντήσουν 

το ωάριο, //Υλική 
7.  μόνο ένα θα το γονιμοποιήσει. ///Υλική 
8.  Αμέσως μετά τη γονιμοποίηση σχηματίζεται μία μεμβράνη γύρω από το 

γονιμοποιημένο ωάριο //Συσχετιστική απόδοσης χαρακτηριστικών 
9.  και παρεμποδίζεται η είσοδος άλλων σπερματοζωαρίων. ///Υλική 
10.  Το ζυγωτό κινείται προς τη μήτρα, //Υλική 
11.  ενώ ταυτόχρονα  αρχίζει να διαιρείται. ///Υλική 

12.  Σταδιακά σχηματίζεται μια μάζα κυττάρων, //Συσχετιστική απόδοσης χαρακτηριστικών 

13.  [[η οποία, <<όταν φτάσει στη μήτρα, >> Υλική  

14.  εμφυτεύεται στο ενδομήτριο.]]///Υλική 
15.  Η κύηση (εγκυμοσύνη) έχει αρχίσει. // Υλική 

16.  Τα παχιά τοιχώματα του ενδομητρίου είναι πλούσια σε αιμοφόρα 
αγγεία//Συσχετιστική απόδοσης χαρακτηριστικών 

17.  και βοηθούν την ανάπτυξη του εμβρύου. //Υλική 

18.  Επί δέκα περίπου εβδομάδες τού εξασφαλίζουν οξυγόνο και θρεπτικές 

ουσίες. //Υλική 
19.  Κατόπιν σχηματίζεται ο πλακούντας και ο ομφάλιος λώρος,//Υλική 

20.  που συνδέουν το έμβρυο με το κυκλοφορικό σύστημα της μητέρας. 
//Συσχετιστική απόδοσης χαρακτηριστικών 

21.  Με τον τρόπο αυτό  περνούν πλέον οι θρεπτικές ουσίες και το οξυγόνο στο 

έμβρυο. //Υλική 
22.  Το έμβρυο βρίσκεται μέσα στον αμνιακό σάκο, // Συσχετιστική απόδοσης χαρακτηριστικών  
23.  [[ο οποίος περιέχει και το αμνιακό υγρό, ]]Συσχετιστική απόδοσης χαρακτηριστικών 
24.  που προστατεύει το έμβρυο από επιδράσεις του περιβάλλοντος. ///Υλική 
25.  Μετά από εννέα περίπου μήνες  κύησης, το έμβρυο παίρνει την κατάλληλη 

θέση // Υλική 
26.  και είναι έτοιμο για τον τοκετό, δηλαδή την έξοδο του από τη 

μήτρα.///Συσχετιστική απόδοσης χαρακτηριστικών 
27.  Ο αμνιακός σάκος σπάει, //Υλική 
28.  αποβάλλεται το αμνιακό υγρό //Υλική 
29.  και, με συσπάσεις της μήτρας, το έμβρυο ωθείται έξω από το σώμα της 

μητέρας. ///Υλική 
 
Λεξική Πυκνότητα 

Α’ 
Λέξεις περιεχομένου /    Προτάσεις Λεξική πυκνότητα 

110 29 3,79 

Β’ 
Λέξεις περιεχομένου /   Σύνολο λέξεων  

110 229 48% 
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Διαδικασίες 

Υλικές Νοητικές Συσχετιστικές Λεκτικές Συμπεριφορικές Υπαρκτικές 

22 
 

7    

 
Μετέχοντες: ανατομικά όργανα, ανθρώπινες οντότητες,  
Ονοματοποιήσεις: 0,31 
Επιστημική Τροπικότητα: 0,03 
Χρονικότητα: 0,31 
Αιτιότητα: 0,17 
 
Συνδετικότητα (συνδετικές σχέσεις) 
 

Εσωτερικές  16. p  Εξωτερικές Πραγμάτωση 

  1.     
  2.     
  3.   υπόρρητες/ακολ.  
  4.   ρητές/σκοπ. με σκοπό 
  5.     
  6.   ρητές/αντίθ. Παρ’ όλο 
  7.     
  8.   ρητές/ακολ. Αμέσως μετά 
  9.     
  10.   υπόρρητες/ακολ.  
  11.   ρητές/ταυτ. ταυτόχρονα 
  12.   ρητές/ακολ. Σταδιακά 
  13.     
  14.     
υπόρρητες/αναδ.  15.     
  16.     
  17.   ρητές/προσθ.  
  18.     
  19.   ρητές/ακολ. Κατόπιν 
  20.     
  21.   ρητές/μέσ. Με τον τρόπο αυτό 
  22.     
υπόρρητες/αναδ.  23.     
  24.     
  25.   ρητές/ακολ. Μετά από 
  26.     
  27.   υπόρρητες/αποτ.  
  28.   υπόρρητες/ακολ.  
υπόρρητες/αναδ.  29.   υπόρρητες/μέσ.  
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Κείμενο 2.7: ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 
(Βιολογία Γ΄ Γυμνασίου: 24) Κειμενικό είδος : Αναφορά (ταξινόμηση) 

 
1.  Οι οργανισμοί μπορεί να είναι μονοκύτταροι ή πολυκύτταροι. //Συσχετιστική 

απόδοσης χαρακτηριστικών 
2.  Οι απλούστεροι οργανισμοί της Γης είναι οι μονοκύτταροι,// Συσχετιστική 

ταυτοποιητική 
3.  και συνήθως δεν είναι ορατοί με γυμνό μάτι. ///Συσχετιστική απόδοσης χαρακτηριστικών 
4.  Αυτοί μπορεί να είναι προκαρυωτικοί, όπως τα βακτήρια και τα 

κυανοβακτήρια, ή ευκαρυωτικοί, όπως τα πρωτόζωα, κάποια φύκη και 
μύκητες. //Συσχετιστική απόδοσης χαρακτηριστικών 

5.  Οι μονοκύτταροι οργανισμοί, όπως τα πρωτόζωα, π.χ η αμοιβάδα, 
αποτελούνται από ένα κύτταρο, //Συσχετιστική απόδοσης χαρακτηριστικών 

6.  [[το οποίο επιτελεί όλες τις λειτουργίες ]]Υλική 
7.  που απαιτούνται για την ανάπτυξη και την αναπαραγωγή του οργανισμού. 

///Συσχετιστική απόδοσης χαρακτηριστικών 
8.  Ορισμένοι μονοκύτταροι οργανισμοί μετακινούνται με τη βοήθεια  

μαστιγίων ή βλεφαρίδων //Υλική 
9.  [[που διαθέτουν, ]]Συσχετιστική απόδοσης χαρακτηριστικών 
10.  ενώ άλλοι μετακινούνται σχηματίζοντας  ψευδοπόδια. ///Υλική 

11.  Επίσης, ορισμένοι μονοκύτταροι οργανισμοί, όπως τα κυανοβακτήρια και 
τα μονοκύτταρα φύκη, φωτοσυνθέτουν. //Υλική 

12.  Οι πολυκύτταροι οργανισμοί, όπως ο άνθρωπος ή η παπαρούνα, 
αποτελούνται από πολλά διαφορετικά ευκαρυωτικά κύτταρα. //Συσχετιστική 

απόδοσης χαρακτηριστικών  
13.  Τα κύτταρα αυτά παρουσιάζουν  ομοιότητες αλλά και διαφορές//Συσχετιστική 

απόδοσης χαρακτηριστικών 
14.  που αφορούν τη δομή και τη λειτουργία τους. //Συσχετιστική απόδοσης χαρακτηριστικών 
15.  Παράλληλα όμως συνεργάζονται μεταξύ τους, //Υλική 

16.  με αποτέλεσμα να μπορεί να λειτουργήσει //Υλική 

17.  και να επιβιώσει ολόκληρος ο οργανισμός. ///Υλική 

 
 

Λεξική Πυκνότητα 

Α’ 
Λέξεις περιεχομένου /    Προτάσεις Λεξική πυκνότητα 

66 17 3,88 

Β’ 
Λέξεις περιεχομένου /   Σύνολο λέξεων  

66 150 44% 

 
Διαδικασίες 

Υλικές Νοητικές Συσχετιστικές Λεκτικές Συμπεριφορικές Υπαρκτικές 

7  10    

 
Μετέχοντες: ζωικοί και φυτικοί οργανισμοί 
Ονοματοποιήσεις: 0,24 
Επιστημική Τροπικότητα: 0,24 
Χρονικότητα: 0,06 
Αιτιότητα: 0,18 
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Συνδετικότητα (συνδετικές σχέσεις) 

 

Εσωτερικές  17. p  Εξωτερικές Πραγμάτωση 

  1.     
υπόρρητες/αναδ.  2.     
  3.     
υπόρρητες/αναδ.  4.     
  5.     
  6.     
  7.     
υπόρρητες/αναδ.  8.     
  9.     
  10.   ρητές/αντίθ. ενώ 
  11.   ρητές/προσθ. Επίσης 
υπόρρητες/αναδ.  12.     
  13.     
  14.     
  15.   ρητές/ταυτ. Παράλληλα 
ρητές/αποτ.  16.    με αποτέλεσμα 
  17.     
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Κείμενο 2.8: Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΜΒΙΩΝ ΟΝΤΩΝ - ΤΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
(Βιολογία Γ΄ Γυμνασίου: 30-31) Κειμενικό είδος : Αναφορά (ταξινόμηση) 

 
1.  Η βιολογία και γενικά οι επιστήμες [[που μελετούν τα φαινόμενα της 

ζωής ]]Υλική 
2.  δεν περιορίζονται στη μελέτη της μορφής και της εσωτερικής οργάνωσης 

των οργανισμών. //Υλική 
3.  Ερευνούν τους τρόπους //Υλική 
4.  [[με τους οποίους αυτοί οργανώνονται ]]Υλική 
5.  και μελετούν τις σχέσεις //Υλική 
6.  [[που αναπτύσσουν μεταξύ τους και με το άβιο περιβάλλον τους. ]]///Υλική  
7.  Οι σχέσεις αυτές αποτελούν το αντικείμενο μελέτης της οικολογίας. 

//Συσχετιστική ταυτοποιητική 
8.  Προκειμένου να  διευκολυνθεί η μελέτη των πολύπλοκων αυτών σχέσεων, 

//Υλική 
9.  οι επιστήμονες κατέταξαν τους οργανισμούς σε πέντε μεγάλες ομάδες 

(ζώα, φυτά, μύκητες, πρώτιστα, μονήρη). //Υλική 
10.  Κάθε ομάδα διαιρείται σε υποομάδες. //Συσχετιστική απόδοσης χαρακτηριστικών 
11.  Η απλούστερη από αυτές, [[όπως θα μάθουμε στην ενότητα της 

Εξέλιξης,]]Νοητική  
12.  είναι το είδος. //Συσχετιστική ταυτοποιητική 
13.  Τα άτομα [[που ανήκουν στο ίδιο είδος]] Συσχετιστική απόδοσης χαρακτηριστικών 
14.  παρουσιάζουν μεγάλες ομοιότητες στην εξωτερική μορφή και στην 

εσωτερική οργάνωση. ///Συσχετιστική απόδοσης χαρακτηριστικών 
15.  Διασταυρώνονται μεταξύ τους // Υλική 
16.  και δημιουργούν γόνιμους απογόνους. /// Υλική 
17.  Υπάρχουν είδη, όπως ο άνθρωπος, //Υπαρκτική 
18.  που παρουσιάζουν μεγάλη γεωγραφική εξάπλωση, //Συσχετιστική απόδοσης 

χαρακτηριστικών 
19.  και άλλα, όπως το κοάλα, που συναντώνται μόνο σε συγκεκριμένες 

περιοχές. ///Συσχετιστική απόδοσης χαρακτηριστικών 
20.  Οι οργανισμοί του ίδιου είδους [[που κατοικούν στην ίδια περιοχή, σε μια 

συγκεκριμένη χρονική περίοδο, ]] Υλική 
21.  συγκροτούν έναν πληθυσμό. // Υλική 
22.  Για παράδειγμα, όλα τα κουνέλια της Γης ανήκουν στο ίδιο είδος, //Συσχετιστική 

απόδοσης χαρακτηριστικών 
23.  ενώ τα κουνέλια της Μεσογείου μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελούν έναν 

πληθυσμό. ///Συσχετιστική απόδοσης χαρακτηριστικών 
24.  Διαφορετικοί πληθυσμοί (π.χ. κουνέλια, καρότα, άνθρωποι και 

αλεπούδες) συνυπάρχουν στην ίδια περιοχή. //Υπαρκτική 
25.  Οι περιβαλλοντικές συνθήκες [[που επικρατούν σε αυτήν την περιοχή 

(θερμοκρασία, υγρασία, ηλιοφάνεια, ανάγλυφο και γεωλογική σύσταση 
εδάφους, διαθεσιμότητα νερού κτλ.) ]]Συσχετιστική απόδοσης χαρακτηριστικών 

26.  είναι ευνοϊκές για  την επιβίωση αυτών των πληθυσμών. //Συσχετιστική απόδοσης 

χαρακτηριστικών 
27.  Η περιοχή αυτή ονομάζεται βιότοπος. //Συσχετιστική ταυτοποιητική 
28.  Βιότοπος μπορεί να είναι μια λίμνη (όπως η Κερκίνη), το δέλτα ενός 

ποταμού (όπως του 'Εβρου), ένα δάσος (όπως της Δαδιάς) κτλ. //Συσχετιστική 

ταυτοποιητική 
29.  Ανάμεσα στα άτομα του ίδιου ή διαφορετικών πληθυσμών ενός βιότοπου 

αναπτύσσονται σχέσεις συνεργασίας, ανταγωνισμού, τροφικές, 
αναπαραγωγικές κτλ. //Συσχετιστική απόδοσης χαρακτηριστικών 

30.  Για παράδειγμα, οι άνθρωποι τρώνε τα κουνέλια, //Υλική 
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31.  οι αλεπούδες αναπαράγονται μεταξύ τους κτλ. //Υλική 
32.  Οι σχέσεις μεταξύ των οργανισμών [[που ζουν στον ίδιο βιότοπο ]]Συσχετιστική 

απόδοσης χαρακτηριστικών 
33.  εξαρτώνται από πολλές παραμέτρους, π.χ. από τον αριθμό των ατόμων 

κάθε πληθυσμού και τις ιδιαίτερες περιβαλλοντικές συνθήκες //Συσχετιστική 

απόδοσης χαρακτηριστικών 
34.  που επικρατούν στον συγκεκριμένο βιότοπο. //Συσχετιστική απόδοσης χαρακτηριστικών 
35.  Οι οργανισμοί που ανήκουν σε διαφορετικούς πληθυσμούς (π.χ. γεράκια, 

ποντίκια, βελανιδιές) //Συσχετιστική απόδοσης χαρακτηριστικών 
36.  και κατοικούν στον ίδιο βιότοπο // Υλική 
37.  συγκροτούν βιοκοινότητες. /// Υλική 
38.  Οι οργανισμοί ενός βιότοπου (βιοτικοί παράγοντες), το άβιο περιβάλλον 

(αβιοτικοί παράγοντες) και όλες οι μεταξύ τους σχέσεις αποτελούν ένα 
οικοσύστημα (π.χ. δάσος). //Συσχετιστική ταυτοποιητική 

 
 
Λεξική Πυκνότητα 

Α’ 
Λέξεις περιεχομένου /    Προτάσεις Λεξική πυκνότητα 

158 38 4,16 

Β’ 
Λέξεις περιεχομένου /  Σύνολο λέξεων  

158 352 44,9% 

 
Διαδικασίες 

Υλικές Νοητικές Συσχετιστικές Λεκτικές Συμπεριφορικές Υπαρκτικές 

16 1 19   2 

 
Μετέχοντες: φυτικοί και ζωικοί οργανισμοί 
Ονοματοποιήσεις: 0,16 
Επιστημική Τροπικότητα: 0,05 
Αιτιότητα: 0,08 
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Συνδετικότητα (συνδετικές σχέσεις) 

 

Εσωτερικές  18. p  Εξωτερικές Πραγμάτωση 

  1.     
  2.     
  3.   υπόρρητες/προσθ  
  4.     
  5.   ρητές/προσθ. και 
  6.     
υπόρρητες/αναδ.  7.     
  8.   ρητές/σκοπ. Προκειμένου να 
  9.     
  10.     
  11.     
  12.     
  13.     
  14.     
  15.     
  16.   ρητές/προσθ. και 
  17.     
  18.     
  19.     
  20.     
  21.     
ρητές/π.χ.  22.    Για παράδειγμα 
  23.     
  24.     
  25.     
  26.     
  27.     
  28.     
  29.     
ρητές/π.χ.  30.    Για παράδειγμα 
  31.     
  32.     
  33.     
  34.     
  35.     
  36.     
  37.     
  38.     
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Κείμενο 2.9: ΑΝΘΡΩΠΟΣ  ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
(Βιολογία Γ΄ Γυμνασίου: 64-65) Κειμενικό είδος : Αναφορά (περιγραφή) 

 
1.  Έχουμε ήδη ολοκληρώσει ένα μεγάλο ταξίδι //Υλική 
2.  [[που ξεκίνησε  από τα κύτταρα και την εσωτερική τους οργάνωση ]] Υλική 

3.  και κατέληξε στην οργάνωση των οικοσυστημάτων. /// Υλική  

4.  Σε όλους τους σταθμούς αυτού του ταξιδιού συναντήσαμε την ενέργεια, 

ως απαραίτητη προϋπόθεση της ζωής. //Υλική 

5.  Η αξιοποίηση διάφορων μορφών ενέργειας κατέχει σημαντικό ρόλο και 

σε πολλές διαδικασίες της καθημερινότητάς μας, //Συσχετιστική απόδοσης 

χαρακτηριστικών 
6.  [[όπως είναι η κίνηση του αυτοκινήτου και η διατήρηση της οργάνωσης 

ενός σπιτιού.]] Συσχετιστική ταυτοποιητική 
7.  Ο ανθρώπινος οργανισμός αποτελείται από κύτταρα Συσχετιστική απόδοσης 

χαρακτηριστικών 
8.  [[που οργανώνονται σε ιστούς, όργανα]] Υλική 
9.  και συστήματα οργάνων [[που συνεργάζονται αρμονικά και 

συντονισμένα.]] Υλική 
10.  Για να  επιβιώσει //Υλική 

11.  και να αναπαραχθεί, //Υλική 
12.  πρέπει να μπορεί να διατηρεί αυτή την πολύπλοκη δομή //Συσχετιστική απόδοσης 

χαρακτηριστικών 
13.  και να επιτελεί διάφορες λειτουργίες. ///Υλική 
14.  Οι διαδικασίες αυτές απαιτούν διαρκή προσφορά ενέργειας, //Συσχετιστική 

απόδοσης χαρακτηριστικών 
15.  [[όπως συμβαίνει με την κίνηση ενός αυτοκινήτου και τη διατήρηση της 

οργάνωσης ενός σπιτιού. ]]Συσχετιστική απόδοσης χαρακτηριστικών 
16.  Ο άνθρωπος, όπως όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί, αξιοποιεί τη χημική 

ενέργεια των ουσιών //Υλική 
17.  που περιέχονται στην τροφή, //Συσχετιστική απόδοσης χαρακτηριστικών 
18.  τη μετατρέπει σε άλλες μορφές ενέργειας //Υλική 
19.  και παράγει έργο (μηχανικό κ.ά.), καλύπτοντας με τον τρόπο αυτό  τις 

ενεργειακές του ανάγκες. //Υλική 
20.  Οι κινήσεις και η διατήρηση της οργάνωσης των κυττάρων του 

ανθρώπινου σώματος είναι δύο από τις πολλές διαδικασίες // Συσχετιστική 

ταυτοποιητική 
21.  [[που συμβαίνουν συνεχώς  ]] Υλική 

22.  και απαιτούν ενέργεια. // Υλική  
23.  Εδώ θα πρέπει να τονίσουμε μια πολύ σημαντική διαφορά! // Λεκτική 
24.  Τα άβια αντικείμενα, [[όπως είναι το σπίτι και το αυτοκίνητο,]] Συσχετιστική 

ταυτοποιητική  

25.  δεν μπορούν από μόνα τους να φροντίσουν την τροφοδοσία τους //Υλική 
26.  και να διατηρήσουν την οργάνωση τους. /// Υλική 

27.  Αντίθετα, οι οργανισμοί, χάρη στο  γενετικό υλικό των κυττάρων τους, 

διαθέτουν προγραμματισμό και εσωτερικούς μηχανισμούς παραγωγής 
έργου (μηχανικού, χημικού, μεταφοράς ουσιών κτλ.), //Συσχετιστική απόδοσης 

χαρακτηριστικών 
28.  μέσω των οποίων διατηρούν την οργάνωση τους // Υλική  

29.  και επιτελούν τις λειτουργίες τους. ///Υλική 

 
 
 



118 

Λεξική Πυκνότητα 

Α’ 
Λέξεις περιεχομένου /  Προτάσεις Λεξική πυκνότητα 

123 29 4,24 

Β’ 
Λέξεις περιεχομένου /   Σύνολο λέξεων  

123 255 48,2% 

 
Διαδικασίες 

Υλικές Νοητικές Συσχετιστικές Λεκτικές Συμπεριφορικές Υπαρκτικές 

18  10 1  
  

Μετέχοντες: άνθρωπος (αφηρημένη οντότητα) 
Ονοματοποιήσεις: 0,28 
Επιστημική Τροπικότητα: 0,07 
Δεοντική Τροπικότητα: 0,07 
Χρονικότητα: 0,21 
Αιτιότητα: 0,17 
 
Συνδετικότητα (συνδετικές σχέσεις) 
 

Εσωτερικές  19. p  Εξωτερικές Πραγμάτωση 

υπόρρητες/αναδ.  1.     
  2.     
  3.     
υπόρρητες/αναδ.  4.     
  5.     
υπόρρητες/π.χ.  6.     
  7.     
  8.     
  9.     
  10.   ρητές/σκοπ. Για να 
  11.   ρητές/προσθ. και 
  12.     
  13.     
  14.     
υπόρρητες/π.χ.  15.     
  16.     
  17.     
  18.     
  19.     
  20.     
  21.     
  22.     
υπόρρητες/αντίθ  23.     
.  24.     
  25.     
  26.   ρητές/προσθ. και 
  27.   ρητές/αντίθ. Αντίθετα 
  28.   ρητές/μέσ. μέσω 
  29.   ρητές/προσθ. και 



119 

Κείμενο 2.10: ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ 
(Βιολογία Γ΄ Γυμνασίου: 87-89) Κειμενικό είδος: Αναφορά (περιγραφή) 

1.  Ο άνθρωπος, ανακαλύπτοντας τη μικροβιακή φύση των ασθενειών, 

κατάφερε να ελέγξει, //Υλική 

2.  ακόμα και να εξαφανίσει πολλές από αυτές. //Υλική 
3.  Όμως δεν κατάφερε  ακόμα να προστατευτεί από ασθένειες //Υλική 

4.  [[που σχετίζονται κυρίως με τη δική του συμπεριφορά και συνήθειες ]] 
Συσχετιστική απόδοσης χαρακτηριστικών 

5.  όπως είναι η κατανάλωση ουσιών //Συσχετιστική ταυτοποιητική 
6.  [[που προκαλούν εθισμό (εξαρτησιογόνες, π.χ. καπνός, οινοπνευματώδη 

ποτά, ναρκωτικά), η έλλειψη άσκησης, η κακή διατροφή κ.ά. ]]///Συσχετιστική 

απόδοσης χαρακτηριστικών 
7.  Οι εξαρτησιογόνες ουσίες διαταράσσουν την ομοιόσταση του οργανισμού 

επηρεάζοντας  πρωτίστως τη λειτουργία του νευρικού συστήματος. //Υλική 

8.  Όταν εισέλθουν στον οργανισμό του ανθρώπου, //Υλική 

9.  μεταβάλλουν τον τρόπο //Υλική 
10.  με τον οποίο συμπεριφέρεται, //Συμπεριφορική 
11.  σκέφτεται //Νοητική 
12.  ή αισθάνεται, //Νοητική 
13.  επηρεάζουν δηλαδή τη σωματική και την ψυχική του κατάσταση. ///Υλική 

14.  Όταν ένα άτομο χρησιμοποιεί επανειλημμένα μια εξαρτησιογόνα ουσία, 

//Υλική 
15.  παρατηρείται σταδιακή μείωση των αποτελεσμάτων της //Συσχετιστική απόδοσης 

χαρακτηριστικών 
16.  και ο χρήστης αναγκάζεται να αυξήσει τις δόσεις της //Υλική 
17.  για να  πετύχει το ίδιο αποτέλεσμα. ///Υλική 

18.  Η παρατεταμένη χρήση κάποιας εξαρτησιογόνας ουσίας οδηγεί  αργά ή  

γρήγορα  στον εθισμό, δηλαδή σε μια ψυχοσωματική κατάσταση //Συσχετιστική 

απόδοσης χαρακτηριστικών 
19.  [[που δημιουργεί μια όλο και λιγότερο ελεγχόμενη επιθυμία ]]Υλική 
20.  να χρησιμοποιήσει ο χρήστης την ουσία αυτή. //Υλική (προβολή) 
21.  Για τον λόγο αυτό  είναι δύσκολο οι άνθρωποι που χρησιμοποιούν 

εξαρτησιογόνες ουσίες //Υλική 
22.  να ελέγξουν την επιθυμία να τις χρησιμοποιήσουν. //Συμπεριφορική 
23.  Όταν ο άνθρωπος αισθάνεται έντονη επιθυμία να επαναλάβει τη χρήση 

μιας εξαρτησιογόνας ουσίας, σε μικρότερα ή μεγαλύτερα χρονικά 
διαστήματα, //Συμπεριφορική 

24.  για να  μπορέσει να μετριάσει τη δυσφορία και το άγχος //Υλική 

25.  [[που αισθάνεται, ]] Νοητική 
26.  λέμε ότι έχει αποκτήσει ψυχική εξάρτηση. //Συσχετιστική απόδοσης χαρακτηριστικών 
27.  Ως σωματική εξάρτηση χαρακτηρίζεται η κατάσταση //Συσχετιστική ταυτοποιητική  
28.  κατά την οποία, <<όταν ο χρήστης σταματήσει τη χρήση της 

εξαρτησιογόνας ουσίας, >>Υλική 
29.  εμφανίζει συμπτώματα αντίθετα από τα αποτελέσματα  //Συσχετιστική απόδοσης 

χαρακτηριστικών 
30.  που προκαλεί  η συγκεκριμένη ουσία. ///Συσχετιστική απόδοσης χαρακτηριστικών 

31.  Για παράδειγμα, αν ένα άτομο είναι εθισμένο στην καφεΐνη (διεγερτική 

ουσία), //Συσχετιστική απόδοσης χαρακτηριστικών 
32.  όταν σταματήσει τη χρήση της, //Υλική 

33.  θα αισθάνεται υπνηλία. ///Νοητική 
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34.  Στις σοβαρότερες περιπτώσεις προκαλείται  σύνδρομο στέρησης, μια 

οργανική και μερικές φορές θανατηφόρα διαταραχή, //Συσχετιστική απόδοσης 

χαρακτηριστικών 
35.  [[η οποία χαρακτηρίζεται από έντονες σωματικές μεταβολές (καρδιακές, 

αναπνευστικές, ενδοκρινολογικές κ.ά. δυσλειτουργίες). ]]///Συσχετιστική απόδοσης 

χαρακτηριστικών 
36.  Συχνά η ψυχική και η σωματική εξάρτηση συνυπάρχουν //Υπαρκτική 
37.  και προκαλούν πολύπλοκα συμπτώματα, όπως δυσφορία, ένταση και 

πόνο, //Συσχετιστική απόδοσης χαρακτηριστικών 
38.  τα οποία είναι δύσκολο να αντιμετωπιστούν. ///Συσχετιστική απόδοσης χαρακτηριστικών 
39.  Τότε ο χρήστης αναγκάζεται να ξαναπάρει την ουσία, //Υλική 

40.  για να  μειώσει τις αρνητικές επιδράσεις //Υλική 

41.  που προκαλεί η αποχή του από αυτήν. ///Συσχετιστική απόδοσης χαρακτηριστικών 

42.  Αν ο χρήστης σταματήσει να κάνει χρήση της εξαρτησιογόνας ουσίας, //Υλική 

43.  σταδιακά ο οργανισμός αναπροσαρμόζεται.//Συμπεριφορική 

44.  Αυτό σημαίνει ότι είναι δυνατόν να καταπολεμηθεί ο εθισμός, //Υλική 

45.  μόνο που ο χρήστης μπορεί να βιώσει δυσάρεστες καταστάσεις στη  

διάρκεια της περιόδου  //Νοητική 

46.  [[που θα εμφανίζονται τα συμπτώματα της στέρησης.]] ///Υλική 
47.  Όμως τα προβλήματα που δημιουργούν οι εξαρτησιογόνες ουσίες δεν είναι 

μόνο αυτά. //Υλική 
48.  Το κάπνισμα και η κατάχρηση οινοπνευματωδών ποτών έχουν  

ενοχοποιηθεί για  διάφορα προβλήματα υγείας, //Συσχετιστική απόδοσης χαρακτηριστικών 

49.  πολλά από τα οποία εμφανίζονται αργότερα στη ζωή ενός ανθρώπου. 

//Υπαρκτική 
50.  Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας χαρακτηριστικά αναφέρει //Λεκτική 
51.  ότι «τα νοσήματα [[που συνδέονται με το κάπνισμα]] Συσχετιστική απόδοσης 

χαρακτηριστικών 
52.  αποτελούν την κυριότερη αιτία για την κακή υγεία στις περισσότερες 

χώρες του κόσμου. //Συσχετιστική ταυτοποιητική 
53.  Ο έλεγχος του καπνίσματος θα μπορούσε να συντελέσει  ουσιαστικά σε μια 

καλύτερη και μακρύτερη ζωή περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη 
ενέργεια στον τομέα της προληπτικής ιατρικής» //Υλική 

54.  και ότι «ο καπνός είναι ουσία που προκαλεί  εξάρτηση και βλάβη της 

υγείας//Συσχετιστική απόδοσης χαρακτηριστικών και,  
55.  επειδή είναι πολύ διαδεδομένος, //Συσχετιστική απόδοσης χαρακτηριστικών 

56.  αποτελεί το σημαντικότερο πρόβλημα δημόσιας υγείας στις περισσότερες 
χώρες του κόσμου». //Συσχετιστική ταυτοποιητική 
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Λεξική Πυκνότητα 

Α’ 
Λέξεις περιεχομένου /    Προτάσεις Λεξική πυκνότητα 

237 56 4,23 

Β’ 
Λέξεις περιεχομένου /   Σύνολο λέξεων  

237 489 48,5% 

 
Διαδικασίες 

Υλικές Νοητικές Συσχετιστικές Λεκτικές Συμπεριφορικές Υπαρκτικές 

23 5 21 1 4 2 

Μετέχοντες: άνθρωπος (αφηρημένη οντότητα), θεσμική οντότητα 
Ονοματοποιήσεις: 0,38 
Επιστημική Τροπικότητα: 0,07 
Χρονικότητα: 0,20 
Αιτιότητα: 0,38 
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Συνδετικότητα (συνδετικές σχέσεις) 

Εσωτερικές  20. p  Εξωτερικές Πραγμάτωση 

  1.     
  2.     
  3.   ρητές/αντίθ. Όμως 
  4.     
  5.     
  6.     
  7.     
  8.   ρητές/ακολ. Όταν 
  9.     
  10.     
  11.     

  12.     
ρητές/αναδ.  13.    δηλαδή 
  14.   ρητές/ακολ. Όταν 
  15.     
  16.     
  17.   ρητές/σκοπ. για να 
  18.     
  19.     
  20.     
ρητές/αιτ.  21.    Για τον λόγο αυτό 
  22.     
  23.     
  24.   ρητές/σκοπ. για να 
  25.     
  26.     
  27.     
  28.     
  29.     
  30.     
ρητές/π.χ.  31.    Για παράδειγμα 
  32.   ρητές/ακολ. όταν 
  33.     
  34.     
  35.     
  36.     
  37.     
  38.     
  39.     

  40.     
  41.     
  42.   ρητές/συνθ. Αν 
  43.     
υπόρρητες/αναδ.  44.     
  45.     
  46.     
ρητές/αντίθ.  47.    Όμως 
υπόρρητες/προσθ.  48.     
  49.     
  50.     
  51.     
  52.   ρητές/αιτ. αιτία 
υπόρρητες/αποτ.  53.     

  54.     
  55.   ρητές/αιτ. επειδή 
  56.     
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Κείμενο 2.11: ΑΛΛΗΛΟΜΟΡΦΑ 
(Βιολογία Γ΄ Γυμνασίου: 103) Κειμενικό είδος : Αναφορά (ταξινόμηση) 

1.  Οι διπλοειδείς οργανισμοί περιέχουν τις γενετικές πληροφορίες, τα 
γονίδια, δύο φορές, μία από τη μητέρα και μία από τον πατέρα. //Συσχετιστική 

απόδοσης χαρακτηριστικών 
2.  Κάθε γονίδιο μπορεί να εμφανίζεται με διαφορετικές μορφές, Συσχετιστική 

απόδοσης χαρακτηριστικών 
3.  [[που ονομάζονται αλληλόμορφα.]] Συσχετιστική απόδοσης χαρακτηριστικών 
4.  Συνεπώς, για κάθε χαρακτηριστικό οι διπλοειδείς οργανισμοί διαθέτουν 

δύο αλληλόμορφα, //Συσχετιστική απόδοσης χαρακτηριστικών 
5.  [[τα οποία βρίσκονται σε αντίστοιχες θέσεις των ομόλογων 

χρωμοσωμάτων.]] //Συσχετιστική απόδοσης χαρακτηριστικών 
6.  Ένα άτομο μπορεί να φέρει ίδια ή διαφορετικά αλληλόμορφα για ένα 

συγκεκριμένο χαρακτηριστικό. //Συσχετιστική απόδοσης χαρακτηριστικών 
7.  Για παράδειγμα, όσον αφορά τη μορφή των λοβών των αυτιών, μπορεί το 

ένα αλληλόμορφο να καθορίζει ελεύθερους λοβούς και το άλλο 
προσκολλημένους. //Συσχετιστική απόδοσης χαρακτηριστικών 

8.  Όταν τα αλληλόμορφα είναι ίδια, //Συσχετιστική απόδοσης χαρακτηριστικών 

9.  το άτομο [[που τα φέρει]] Συσχετιστική απόδοσης χαρακτηριστικών 
10.  είναι ομόζυγο για το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό, //Συσχετιστική ταυτοποιητική 
11.  ενώ, <<αν είναι διαφορετικά>>, Συσχετιστική απόδοσης χαρακτηριστικών 

12.  το άτομο είναι ετερόζυγο. //Συσχετιστική ταυτοποιητική 
13.  Ένα ομόζυγο άτομο [[που φέρει δύο αλληλόμορφα]] Συσχετιστική απόδοσης 

χαρακτηριστικών 
14.  [[τα οποία καθορίζουν ελεύθερους λοβούς]] Συσχετιστική απόδοσης χαρακτηριστικών 
15.  εκδηλώνει αυτό το χαρακτηριστικό. //Συσχετιστική απόδοσης χαρακτηριστικών 
16.  Ομοίως, ένα ομόζυγο άτομο [[που φέρει δύο αλληλόμορφα ]]Συσχετιστική 

απόδοσης χαρακτηριστικών 
17.  [[τα οποία καθορίζουν προσκολλημένους λοβούς ]]Συσχετιστική απόδοσης 

χαρακτηριστικών 
18.  εμφανίζει αυτό το χαρακτηριστικό. //Συσχετιστική απόδοσης χαρακτηριστικών 
19.  Επίσης, ένα άτομο ετερόζυγο για τα παραπάνω αλληλόμορφα έχει 

ελεύθερους λοβούς. //Συσχετιστική απόδοσης χαρακτηριστικών 
20.  Αυτό συμβαίνει // Υπαρκτική 
21.  επειδή το αλληλόμορφο για τους ελεύθερους λοβούς καλύπτει τη δράση 

του αλληλομόρφου για τους προσκολλημένους λοβούς. //Υλική 
22.  Το αλληλόμορφο [[του οποίου η δράση εκδηλώνεται στην ετερόζυγη 

κατάσταση ]]//Υλική 
23.  ονομάζεται επικρατές //Συσχετιστική ταυτοποιητική 
24.  και συμβολίζεται συνήθως με κεφαλαίο γράμμα (π.χ. Α). //Συσχετιστική ταυτοποιητική 
25.  Το αλληλόμορφο [[του οποίου η δράση δεν εκδηλώνεται στην ετερόζυγη 

κατάσταση]] Υλική 
26.  ονομάζεται υπολειπόμενο //Συσχετιστική ταυτοποιητική 
27.  και συνήθως συμβολίζεται με το αντίστοιχο πεζό γράμμα (π.χ. α). 

//Συσχετιστική ταυτοποιητική 
28.  Συμπεραίνουμε  λοιπόν //Λεκτική 

29.  ότι τα υπολειπόμενα αλληλόμορφα μπορούν να εκδηλωθούν μόνο σε 
ομόζυγη κατάσταση. //Συσχετιστική απόδοσης χαρακτηριστικών (προβολή) 
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Λεξική Πυκνότητα 

Α’ 
Λέξεις περιεχομένου /    Προτάσεις Λεξική πυκνότητα 

113 29 3,90 

Β’ 
Λέξεις περιεχομένου /   Σύνολο λέξεων  

113 226 50% 
 
Διαδικασίες 

Υλικές Νοητικές Συσχετιστικές Λεκτικές Συμπεριφορικές Υπαρκτικές 

3  24 1  1 

 
Μετέχοντες: ανθρώπινοι οργανισμοί 
Ονοματοποιήσεις: 0,03 
Επιστημική Τροπικότητα: 0,21 
Χρονικότητα: 0,03 
Αιτιότητα: 0,10 
 
Συνδετικότητα (συνδετικές σχέσεις) 

Εσωτερικές  21. p  Εξωτερικές Πραγμάτωση 

  1.     
  2.     
  3.     
  4.   ρητές/αποτ. Συνεπώς 
  5.     
  6.     
ρητές/π.χ.  7.    Για παράδειγμα 
  8.   ρητές/συνθ. Όταν 
  9.     
  10.     
  11.   ρητές/αντίθ. ενώ 
  12.   ρητές/συνθ. αν 
  13.     
  14.     
  15.     
  16.   ρητές/ομοιότ. Ομοίως 
  17.     
  18.     
  19.   ρητές/προσθ. Επίσης 
  20.     
  21.   ρητές/αιτ. επειδή 
  22.     
  23.     
  24.     
  25.     
  26.     
  27.     
ρητές/αποτ.  28.    Συμπεραίνουμε   
  29.     
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Κείμενο 2.12: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΩΝ 
ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ - ΒΙΟΗΘΙΚΗ 
(Βιολογία Γ΄ Γυμνασίου: 126) Κειμενικό είδος: Έκθεση 

 
1.  Οι δυνατότητες της νέας γενετικής είναι τόσες, //Συσχετιστική απόδοσης χαρακτηριστικών 
2.  που πολλοί πιστεύουν // Νοητική  
3.  ότι ακόμα δεν έχουμε καν φανταστεί //Νοητική 
4.  <<τι μπορεί να συμβεί στο μέλλον.>> Υλική 

5.  Η γενετική μηχανική, για παράδειγμα, προσφέρει αναμφισβήτητα πολλά 

πλεονεκτήματα, ιδιαίτερα στον τομέα της γονιδιακής θεραπείας και στη 
βελτίωση της παραγωγής τροφίμων. //Συσχετιστική απόδοσης χαρακτηριστικών 

6.  Όμως προκύπτει  και έντονος προβληματισμός με ηθικές και νομικές 

προεκτάσεις. //Υλική 
7.  Για παράδειγμα, η δυνατότητα να προβλέπουμε την πιθανή μελλοντική 

εκδήλωση κάποιας γενετικής ασθένειας σε ένα άτομο // Νοητική 
8.  έχει πάντοτε θετικές συνέπειες  για το άτομο και την οικογένεια του; 

//Συσχετιστική απόδοσης χαρακτηριστικών 
9.  Πώς θα αντιμετωπίσει ένα μελλοντικό ασθενή μια ασφαλιστική εταιρεία; 

//Υλική 
10.  Ακόμη, έστω ότι καταφέρνουμε  να κατασκευάσουμε ένα γενετικά 

τροποποιημένο ιό //Υλική 
11.  που θα μεταφέρει το φυσιολογικό γονίδιο της ινσουλίνης . //Υλική 
12.  και να τον εισαγάγουμε σε ένα διαβητικό άτομο. //Υλική 
13.  Φυσιολογικά, ο ιός αυτός θα παραμείνει  στα κύτταρα του παγκρέατος. // 

Υλική 
14.  Το πλεονέκτημα είναι <<ότι ο ασθενής θα θεραπευτεί. >>Υλική 
15.  Τι θα συμβεί όμως// Συσχετιστική απόδοσης χαρακτηριστικών 
16.  αν, κατά τύχη, ο ιός μολύνει και άλλα κύτταρα του οργανισμού; ///Υλική 
17.  Επίσης, δεν μπορεί να αποκλειστεί η πιθανότητα μετατροπής του 

ανενεργού ιού σε παθογόνο. // Υλική 
18.  Τέλος, είναι ηθικό να έχουμε τη δυνατότητα //Συσχετιστική ταυτοποιητική 

19.  <<να τροποποιούμε «κατά παραγγελία» τα κληρονομικά χαρακτηριστικά 
ενός ατόμου; >> /// Υλική 

20.  Ποιο θα είναι το αποτέλεσμα  στην περίπτωση //Συσχετιστική απόδοσης χαρακτηριστικών 

21.  [[που κάποιος θελήσει να εισαγάγει σε ένα έμβρυο γονίδια για 
συγκεκριμένα χαρακτηριστικά]] Υλική 

22.  [[που φυσιολογικά το άτομο δεν διαθέτει, ]]Υλική 
23.  όπως γονίδια για ξανθά μαλλιά, γαλανά μάτια, γονίδια που σχετίζονται με 

τον βαθμό ευφυΐας κτλ.; ///Συσχετιστική απόδοσης χαρακτηριστικών 
24.  Παρόμοιοι προβληματισμοί αναπτύσσονται //Νοητική 
25.  και σε ό,τι αφορά τη δημιουργία και την απελευθέρωση στο περιβάλλον 

γενετικά τροποποιημένων οργανισμών, ιδίως φυτών. // Συσχετιστική απόδοσης 

χαρακτηριστικών 
26.  Πώς θα επηρεάσουν τους άλλους οργανισμούς //Συσχετιστική απόδοσης 

χαρακτηριστικών 
27.  που ζουν στο ίδιο περιβάλλον; //Υλική 
28.  Θα διαταραχθεί η ισορροπία του περιβάλλοντος; //Υλική 
29.  Όταν στο παρελθόν ένα είδος εισήχθη σε ένα οικοσύστημα από τον 

άνθρωπο, //Υλική 
30.  οι συνέπειες, τις περισσότερες φορές, ήταν αρνητικές. //Συσχετιστική απόδοσης 

χαρακτηριστικών 
31.  Οι προβληματισμοί [[που προκύπτουν από τις εφαρμογές της σύγχρονης 
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βιολογίας και γενετικής]] Υλική 
32.  εξετάζονται από τον επιστημονικό κλάδο της βιοηθικής. //Υλική 
33.  Η βιοηθική ασχολείται με τα θέματα ηθικής που έχουν σχέση με όλες τις 

μορφές ζωής. //Συσχετιστική απόδοσης χαρακτηριστικών 
34.  Στοχεύει  στη διατύπωση γενικών κανόνων σε σχέση με τις πρακτικές 

//Συσχετιστική απόδοσης χαρακτηριστικών 
35.  που εφαρμόζουμε, με σκοπό  την ειρηνική ανάπτυξη της ανθρωπότητας 

και την αρμονική συνύπαρξη μας με το περιβάλλον. //Υλική 

 
 
Λεξική Πυκνότητα 

Α’ 
Λέξεις περιεχομένου /   Προτάσεις Λεξική πυκνότητα 

158 35 4,51 

Β’ 
Λέξεις περιεχομένου /   Σύνολο λέξεων  

158 333 47,4% 

 
Διαδικασίες 

Υλικές Νοητικές Συσχετιστικές Λεκτικές Συμπεριφορικές Υπαρκτικές 

19 4 12    

 
Μετέχοντες: υπονοούμενες ανθρώπινες οντότητες (εμείς), ανατομικά και φυσιολογικά 
όργανα 
Ονοματοποιήσεις: 0,31 
Επιστημική Τροπικότητα: 0,18 
Χρονικότητα: 0,14 
Αιτιότητα: 0,29 
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Συνδετικότητα (συνδετικές σχέσεις) 
 

Εσωτερικές  22. p  Εξωτερικές Πραγμάτωση 

  1.     
  2.     
  3.     
  4.     
ρητές/π.χ.  5.    για παράδειγμα 
ρητές/αποτ.  6.    προκύπτει 
ρητές/π.χ.  7.    Για παράδειγμα 
  8.     
  9.     
ρητές/προσθ.  10.    Ακόμη 
  11.     
  12.   ρητές/προσθ. και 
  13.     
  14.     
  15.     
  16.   ρητές/συνθ. αν 
ρητές/προσθ.  17.    επίσης 
ρητές/ακολ.  18.    Τέλος 
  19.     
  20.     
  21.     
  22.     
υπόρρητες /π.χ.  23.     
ρητές/ομοιότ.  24.    Παρόμοιοι 
  25.     
  26.     
  27.   υπόρρητες/αποτ.  
  28.     
  29.     
  30.   ρητές/συνθ. Όταν 
  31.     
  32.     
υπόρρητες/αναδ.  33.     
  34.     
  35.     

 
 

 




