
Έλεγχος Κειμένου 
    

- Σχετικά με τον έλεγχο του κειμένου κατά τη διάρκεια και στο τέλος της 

γραφής, χρήσιμες είναι οι πληροφορίες που δίνονται στο σχολικό βιβλίο 

Έκφραση-Έκθεση Γ Λυκείου, στην ενότητα «Γράφω: 4. Ελέγχω το κείμενό 

μου» του παραρτήματος «Διαβάζω και γράφω».  

 

- Κατά τη διαδικασία του γραψίματος, όπως και αφού ολοκληρώσω το 

κείμενο μου, ελέγχω τα παρακάτω στοιχεία:  

 

Α. Ως προς το περιεχόμενο προσέχω: 

 την ενότητα, δηλαδή την άμεση σχέση του περιεχομένου με την κύρια 

ιδέα του θέματος. 

 την πληρότητα, δηλαδή την επαρκή ανάπτυξη του θέματος σε όλο 

του το βάθος και το πλάτος. 

 την τεκμηρίωση των θέσεων με πειστικά και ορθά επιχειρήματα και 

τεκμήρια.  

 

Β. Ως προς τη διάρθρωση των σκέψεων/την αρχιτεκτονική του 

κειμένου προσέχω: 

 τη λογική αλληλουχία των νοημάτων, δηλαδή τη σειρά με την οποία 

εκθέτω τις ιδέες μου. Η αλληλουχία επιτυγχάνεται με τη σαφή 

διάκριση των τμημάτων (πρόλογος, κύριο μέρος, επίλογος) και των 

υποτμημάτων του κύριου μέρους. Επιτυγχάνεται ακόμη με τη σωστή 

διάταξη. Η χρονολογική σειρά π.χ. εξυπηρετεί συνδέσεις και 

συσχετίσεις σε αφηγηματικά κείμενα. Στα περιγραφικά κείμενα η ύλη 

διευθετείται πάνω στον τοπικό άξονα. Στα αποδεικτικά κείμενα 

ακολουθείται η λογική σειρά. Συγκεκριμένα προσέχω: α. τη 

συνεκτικότητα του κειμένου, δηλαδή τη νοηματική συνάφεια 

ανάμεσα στις προτάσεις, στις περιόδους και τις παραγράφους του 

κειμένου και β. τη συνοχή του κειμένου, δηλαδή τη σύνδεση των 

προτάσεων, των περιόδων, των παραγράφων, των τμημάτων του 

κειμένου, με διάφορους τρόπους συνοχής π.χ. με τη χρήση 

διαρθρωτικών λέξεων / φράσεων, με την οργάνωση του λόγου στον 

άξονα του χρόνου ή του χώρου, με τη διατήρηση ενιαίου ύφους κ.ο.κ.  

 

Γ. Ως προς τη χρήση της γλώσσας προσέχω: 

 την ακρίβεια. 

 τη σαφήνεια. 

 το λεκτικό και τον εκφραστικό πλούτο. 

 την τήρηση των μορφοσυντακτικών κανόνων. 

 τη σωστή χρήση των σημείων στίξης. 

 την καταλληλότητα του ύφους, δηλαδή την επιλογή του 

κατάλληλου λεξιλογίου, του κατάλληλου τρόπου σύνταξης, γενικά 

της κατάλληλης γλωσσικής ποικιλίας ανάλογα με το είδος 

κειμένου. 

  



Δ. Ως προς την αποτελεσματικότητα του κειμένου προσέχω: 

- Το κείμενό μου να διαθέτει το κατάλληλο περιεχόμενο, την 

κατάλληλη διάρθρωση και το κατάλληλο ύφος, για να πετύχω το 

σκοπό που επιδιώκω, π.χ. να πληροφορήσω, να πείσω, να προβληματίσω 

τον αναγνώστη ή και να προκαλέσω κάποιες επιθυμητές αντιδράσεις / 

ενέργειες. 


