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ΓΚΡΑΦΙΣΙ 

 
 

Γίλνκαη έμαιιε, θαζώο βιέπσ όηη ν ηνίρνο ηνπ ζρνιείνπ θαζαξίζηεθε θαη 

μαλαβάθηεθε γηα ηέηαξηε  θνξά, γηα λα θαζαξίζεη από ην γθξάθηηη. Η 

δεκηνπξγηθόηεηα είλαη αμηνζαύκαζηε, αιιά νη άλζξσπνη πξέπεη  λα 

βξίζθνπλ ηξόπνπο λα εθθξάδνληαη, ρσξίο λα πξνθαινύλ πξόζζεηα 

πξνβιήκαηα ζηελ θνηλσλία. 

Γηαηί δπζθεκείο ηε λενιαία δσγξαθίδνληαο γθξάθηηη, εθεί όπνπ 

απαγνξεύεηαη; Οη επαγγεικαηίεο θαιιηηέρλεο δελ θξεκνύλ ηνπο πίλαθέο ηνπο 

ζηνπο δξόκνπο, έηζη δελ είλαη; Απελαληίαο, ςάρλνπλ γηα ρξεκαηνδόηεζε θαη 

απνθηνύλ θήκε κέζα από λόκηκεο εθζέζεηο. 

Καηά ηε γλώκε κνπ ηα θηήξηα, νη πεξηθξάμεηο θαη ηα παγθάθηα ζηα πάξθα 

είλαη έξγα ηέρλεο από κόλα ηνπο. Είλαη ζη’ αιήζεηα ιππεξό λα ραιάο ηελ 

αξρηηεθηνληθή ηνπο κε ην γθξάθηηη θαη επηπιένλ απηή ε κέζνδνο θαηαζηξέθεη 

ην ζηξώκα ηνπ όδνληνο. Εηιηθξηλά, δελ θαηαιαβαίλσ γηαηί απηνί νη 

εγθιεκαηηθνί θαιιηηέρλεο ελνρινύληαη, επεηδή ηα «έξγα» ηνπο ζβήλνληαη θαη 

μαλαζβήλνληαη. 

Χέιγθα 
 

 

 

 
 

Δελ ππάξρεη πεξηνξηζκόο ζην γνύζην. Η θνηλσλία καο είλαη γεκάηε 

επηθνηλσλία θαη δηαθήκηζε. Λνγόηππνη  εηαηξεηώλ, ηακπέιεο καγαδηώλ. 

Μεγάιεο ελνριεηηθέο αθίζεο ζηνπο δξόκνπο. Είλαη όια απηά απνδεθηά; 

Σπλήζσο λαη. Είλαη ην γθξάθηηη απνδεθηό; Γηα άιινπο λαη, γηα άιινπο όρη. 

Πνηνο πιεξώλεη ηε δεκηά ηνπ γθξάθηηη; Πνηνο ζε ηειεπηαία αλάιπζε 

πιεξώλεη ην αληίηηκν ησλ δηαθεκίζεσλ; Σσζηό. Ο θαηαλαισηήο. 

Απηνί πνπ έρνπλ αλαξηήζεη δηαθεκηζηηθέο ηακπέιεο έρνπλ δεηήζεη ηελ άδεηά 

ζαο; Όρη. Γηαηί ηόηε απηνί πνπ δσγξαθίδνπλ γθξάθηηη ζα πξέπεη; Τα πάληα δελ 

είλαη ζέκα επηθνηλσλίαο- ην δηθό ζαο όλνκα θαη ηεο παξέαο θαη ηα κεγάια 

έξγα ηέρλεο ζηνπο δξόκνπο; 

Θπκεζείηε ηα ξηγέ θαη ηα θαξό ξνύρα πνπ εκθαλίζηεθαλ ζηα καγαδηά ιίγα 

ρξόληα πξηλ. Καη ηα ξνύρα ηνπ ζθη. Τα ζρέδηα θαη ηα ρξώκαηα πάξζεθαλ 

θαηεπζείαλ από ηνπο  δσγξαθηζκέλνπο κε ινπινύδηα ηζηκεληέληνπο ηνίρνπο. 

Είλαη αζηείν απηά ηα ζρέδηα θαη ηα ρξώκαηα λα είλαη απνδεθηά θαη λα 

ζαπκάδνληαη, ελώ ην γθξάθηηη, πνπ είλαη ζην ίδην ζηηι, λα ζεσξείηαη θξηθηό. 

Δύζθνινη θαηξνί γηα ηελ ηέρλε. 

Σνθία 
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Oη δύν επηζηνιέο ηεο πξνεγνύκελεο ζειίδαο πξνέξρνληαη από ην Δηαδίθηπν (Internet) 
θαη έρνπλ σο ζέκα ην γθξάθηηη. Τν γθξάθηηη είλαη παξάλνκε δσγξαθηθή θαη γξαθή ζε 
ηνίρνπο θαη αιινύ. Αλαθεξζείηε ζηηο επηζηνιέο, γηα λα απαληήζεηε ζηηο παξαθάησ 
εξσηήζεηο. 
 

Δρώηηζη 1: ΓΚΡΑΦΙΤΙ  

Ο ζθνπόο θαζεκηάο από ηηο παξαπάλσ επηζηνιέο είλαη 

Α. λα εμεγήζεη ηη είλαη ην γθξάθηηη. 
Β. λα εθθξάζεη άπνςε γηα ην γθξάθηηη. 
Γ. λα δείμεη πόζν δεκνθηιή είλαη ηα γθξάθηηη. 
Γ. λα πεη πόζν κεγάιε είλαη ε δαπάλε γηα ηνλ θαζαξηζκό από ην γθξάθηηη. 

Δρώηηζη 2: ΓΚΡΑΦΙΤΙ  

Γηαηί ε νθία αλαθέξεηαη ζηε δηαθήκηζε; 

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

Δρώηηζη 3: ΓΚΡΑΦΙΤΙ  

Με πνηα από ηηο δύν επηζηνιέο ζπκθσλείηε;  Δμεγήζηε ηελ απάληεζή ζαο με δικά 
ζας λόγια, αλαθεξόκελνη ζε ό,ηη έρεη ιερζεί ζηε κία ή θαη ζηηο δύν επηζηνιέο. 

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  
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Δρώηηζη 4: ΓΚΡΑΦΙΤΙ  

Γλσξίδεηε όηη κπνξνύκε λα κηιήζνπκε γηα ην ηι ιέεη κία επηζηνιή (πεξηερόκελν). 

Γλσξίδεηε όηη κπνξνύκε λα κηιήζνπκε γηα ηον ηρόπο πνπ κία επηζηνιή είλαη 
γξακκέλε (ύθνο). 

Χσξίο λα ιάβεηε ππόςε ζαο κε πνηα επηζηνιή ζπκθσλείηε, πνηα λνκίδεηε όηη είλαη ε 
θαιύηεξε επηζηνιή; Αηηηνινγήζηε ηελ απάληεζή ζαο θάλνληαο αλαθνξά ζηον ηρόπο 
κε ηνλ νπνίν ε κία ή θαη νη δύν επηζηνιέο είλαη γξακκέλεο. 

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σεκείσζε 1. Από Δηεζλέο Πξόγξακκα γηα ηελ Αμηνιόγεζε ησλ Μαζεηώλ- PISA (ζει. 52-54), από Κέληξν 

Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο, 2007, Αζήλα: Δπηάινθνο Α.Β.Δ.Δ. (πξνζαξκνγή) 
Σεκείσζε 2. Θέκα πνπ δόζεθε ζηνπο καζεηέο/ηξηεο γηα ην Πξόγξακκα PISA 2000 (θπξίσο έξεπλα). 
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ΓΚΡΑΦΙΣΙ 
 

ΟΓΗΓΙΔΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 
ΔΡΩΤΗΣΗ 1 

 

Αποδεκηή απάνηηζη 

 Β. Να εθθξάζεη άπνςε γηα ην γθξάθηηη.  
 
Μη αποδεκηή απάνηηζη 

 Άιιεο απαληήζεηο. 
 
 

ΔΡΩΤΗΣΗ 2 

 

Αποδεκηή απάνηηζη 

 Αλαγλσξίδεη ηε ζύγθξηζε αλάκεζα ζηε δηαθήκηζε θαη ζηα γθξάθηηη. Η 
απάληεζε παξνπζηάδεη ηελ ηδέα όηη ε δηαθήκηζε είλαη κηα λόκηκε κνξθή 
γθξάθηηη. 
 Γηα λα δείμεη όηη ε δηαθήκηζε κπνξεί λα είλαη εμίζνπ «επηζεηηθή» κε ηα 

γθξάθηηη. 

 Γηαηί κεξηθνί άλζξσπνη ζεσξνύλ όηη ε δηαθήκηζε είλαη ηόζν άζρεκε όζν θαη ε 
δσγξαθηθή κε ζπξέη. 

 Λέεη όηη ε δηαθήκηζε δελ είλαη παξά κηα λόκηκε κνξθή γθξάθηηη. 

 Θεσξεί όηη ε δηαθήκηζε είλαη ζαλ ηα γθξάθηηη. 

 Γηαηί δελ καο δεηνύλ ηελ άδεηά καο πξηλ λα εγθαηαζηήζνπλ ηηο δηαθεκηζηηθέο 
ηακπέιεο. [Η ζύγθξηζε κεηαμύ δηαθήκηζεο θαη γθξάθηηη ππνδειώλεηαη.] 

 Γηαηί νη δηαθεκηζηηθέο αθίζεο ηνπνζεηνύληαη ζην πεξηβάιινλ καο ρσξίο ηελ 
άδεηά καο, αθξηβώο όπσο θαη ηα γθξάθηηη. 

 Δηόηη νη δηαθεκηζηηθέο αθίζεο είλαη όπσο ηα γθξάθηηη. [Σύληνκε απάληεζε. Ο 
καζεηήο αλαγλσξίδεη ηελ νκνηόηεηα ρσξίο λα ηελ αλαπηύμεη .] 

 Δηόηη απηή είλαη κηα άιιε κνξθή αθηζνθόιιεζεο. 

 Δηόηη νη δηαθεκηζηέο θνιινύλ αθίζεο ζηνπο ηνίρνπο θαη εθείλε πηζηεύεη όηη  
είλαη όπσο ηα γθξάθηηη. 

 Γηαηί θαη ηα δύν ηνπνζεηνύληαη πάλσ ζηνπο ηνίρνπο. 

 Γηαηί θαη ηα δύν απηά πξάγκαηα είλαη εμίζνπ όκνξθα ή άζρεκα λα ηα βιέπεη 
θαλείο. 

 Αλαθέξεηαη ζηε δηαθήκηζε, επεηδή απηή είλαη απνδεθηή, ζε αληίζεζε κε ηα 
γθξάθηηη. [Η νκνηόηεηα κεηαμύ ηνπ γθξάθηηη θαη ηεο δηαθήκηζεο ππνδειώλεηαη 
κε ηελ αλαθνξά ζηε δηαθνξεηηθή ζηάζε πνπ θξαηά ν θόζκνο απέλαληί ηεο.] 

 Αλαγλσξίδεη ην γεγνλόο όηη ε αλαθνξά ζηε δηαθήκηζε είλαη ηξόπνο 
ππεξάζπηζεο ησλ γθξάθηηη. 
 Γηα λα θαηαιάβνπκε πσο ηειηθά ηα γθξάθηηη είλαη ζεκηηά. 

 

Μη αποδεκηή απάνηηζη 

 Απάληεζε αζαθήο ή αλεπαξθήο. 
 Είλαη έλαο ηξόπνο λα παξνπζηάζεη ηε δηθή ηεο άπνςε. 

 Γηαηί έηζη ήζειε λα θάλεη, ην αλαθέξεη ζαλ παξάδεηγκα. 

 Είλαη κηα ζηξαηεγηθή. 

 Λνγόηππνη επηρεηξήζεσλ, επσλπκίεο θαηαζηεκάησλ. 
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Απαληήζεηο πνπ δείρλνπλ ιαλζαζκέλε θαηαλόεζε ηνπ θεηκέλνπ, ή εθηόο 
ζέκαηνο. 
 Πεξηγξάθεη ηα γθξάθηηη. 

 Γηαηί νη άλζξσπνη θηηάρλνπλ γθξάθηηη επάλσ ηνπο. 

 Τα γθξάθηηη είλαη έλα είδνο δηαθήκηζεο. 

 Γηαηί ηα γθξάθηηη είλαη δηαθεκίζεηο γηα θάπνην ζπγθεθξηκέλν άηνκν ή γηα κηα 
νκάδα. [Εδώ ε ζύγθξηζε αθνινπζεί ιαλζαζκέλε θαηεύζπλζε όηη δειαδή «ηα 
γθξάθηηη είλαη κνξθή δηαθήκηζεο».] 

 

 

ΔΡΩΤΗΣΗ 3 

 

Αποδεκηή απάνηηζη 

 Αηηηνινγεί ηελ άπνςή ηνπ αλαθεξόκελνο ζην πεξηερόκελν ηνπ ελόο ή θαη 
ησλ δύν γξακκάησλ. Η απάληεζε κπνξεί λα αλαθέξεηαη είηε ζηε γεληθή 
άπνςε ηνπ γξάθνληνο γηα ην γθξάθηηη (δειαδή ππέξ ή θαηά) είηε ζε 
θάπνηα ιεπηνκέξεηα ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο ηνπ. Η εξκελεία ηεο 
άπνςεο ηνπ γξάθνληνο πξέπεη λα είλαη πεηζηηθή. Η εμήγεζε κπνξεί λα 
ιάβεη ηε κνξθή παξάθξαζεο ελόο ηκήκαηνο ηνπ θεηκέλνπ, αιιά δελ 
πξέπεη λα είλαη απηνύζηα κεηαθνξά νιόθιεξνπ ή ζρεδόλ νιόθιεξνπ ηνπ 
θεηκέλνπ.  
 Σπκθσλώ κε ηε Χέιγθα. Τα γθξάθηηη είλαη παξάλνκα, γη’ απηό ζεσξνύληαη 

πξάμεηο βαλδαιηζκνύ. 

 Με ηε Σνθία. Μνπ θαίλεηαη όηη είλαη ππνθξηηηθό από ηε κηα κεξηά λα 
επηβάιινπκε πξόζηηκα ζηνπο δεκηνπξγνύο ησλ γθξάθηηη θαη από ηελ άιιε λα 
θεξδίδνπκε ρξήκαηα κηκνύκελνη ηα έξγα ηνπο. 

 Καηά θάπνηνλ ηξόπν ζπκθσλώ θαη κε ηηο δύν. Πηζηεύσ όηη πξέπεη λα  
απαγνξεύεηαη λα δσγξαθίδνπλ πάλσ ζηνπο ηνίρνπο ησλ δεκόζησλ ρώξσλ, αιιά 
ζα έπξεπε λα δίλεηαη ζηνπο αλζξώπνπο ε επθαηξία λα εθθξαζηνύλ αιινύ. 

 Με ηεο Σνθίαο, επεηδή δίλεη ζεκαζία ζηελ ηέρλε. 

 Σπκθσλώ θαη κε ηηο δπν. Τα γθξάθηηη δελ είλαη θαιά, αιιά θαη ε δηαθήκηζε δελ 
είλαη θαιύηεξε, αο κελ είκαζηε ινηπόλ ππνθξηηέο.  

 Με ηε Χέιγθα, γηαηί νύηε εκέλα  κνπ αξέζνπλ πνιύ ηα γθξάθηηη, αιιά 
θαηαιαβαίλσ θαη ηελ άπνςε ηεο Σνθίαο πνπ δελ ζέιεη λα θαηαδηθάζεη ηνπο 
αλζξώπνπο γηαηί θάλνπλ απηό πνπ πηζηεύνπλ. 

 Με ηε Σνθία. Η αιήζεηα είλαη όηη ηα ζρέδηα θαη ηα ρξώκαηα πνπ είλαη 
δαλεηζκέλα από ηα γθξάθηηη ηα βιέπνπκε ζηα εκπνξηθά θαηαζηήκαηα θαη 
γίλνληαη απνδεθηά από αλζξώπνπο πνπ ζεσξνύλ ηα γθξάθηηη απαίζηα.  

 

Μη αποδεκηή απάνηηζη 

 Αηηηνινγεί ηελ άπνςή ηνπ επαλαιακβάλνληαο απηνύζηα κέξνο ηνπ 
θεηκέλνπ (κε ή ρσξίο εηζαγσγηθά).  

 Με ηε Χέιγθα, γηαηί ζπκθσλώ κε ηελ ηδέα όηη νη άλζξσπνη ζα έπξεπε λα 
βξίζθνπλ ηξόπνπο λα εθθξάδνληαη ρσξίο λα πξνθαινύλ πξόζζεηα 
πξνβιήκαηα ζηελ θνηλσλία. 

 Με ηε Χέιγθα. Γηαηί λα δπζθεκείο ηε  λενιαία;  

Απάληεζε αζαθήο ή αλεπαξθήο. 
 Με ηε Σνθία, επεηδή λνκίδσ όηη ην γξάκκα ηεο Χέιγθα δελ πεξηέρεη 

επηρεηξήκαηα πνπ λα ζηεξίδνπλ ηελ άπνςή ηεο. (Ελώ ε Σνθία θάλεη κηα 
ζύγθξηζε κε ηε δηαθήκηζε θ.ιπ.) Η απάληεζε αλαθέξεηαη ζην ύθνο ή ζηελ 
πνηόηεηα ησλ επηρεηξεκάησλ.] 

 Τεο Χέιγθα, γηαηί δίλεη πεξηζζόηεξεο ιεπηνκέξεηεο. [Η απάληεζε αλαθέξεηαη 
ζηελ πνηόηεηα ησλ  επηρεηξεκάησλ.] 

 Σπκθσλώ κε ηε Χέιγθα. [Χσξίο ηεθκεξίσζε ηεο άπνςήο ηνπ.] 

 Με ηεο Χέιγθα, γηαηί πηζηεύσ απηά πνπ ιέεη. [Χσξίο ηεθκεξίσζε ηεο γλώκεο.]  
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 Καη κε ηηο δπν, γηαηί κπνξώ λα θαηαιάβσ ηελ άπνςε ηεο Χέιγθα. Αιιά θαη ε 
Σνθία έρεη δίθην εμίζνπ. [Η άπνςε δελ ζηεξίδεηαη ζε θάπνηα αηηηνιόγεζε.] 

 Παξεξκελεύεη ηα θείκελα, ή δίλεη  απάληεζε εθηόο ζέκαηνο.  
 Σπκθσλώ πην πνιύ κε ηε Χέιγθα. Η Σνθία δελ θαίλεηαη ζίγνπξε γηα ηηο 

απόςεηο ηεο. 

 Με ην γξάκκα ηεο Χέιγθα, γηαηί πηζηεύεη όηη νξηζκέλνη έρνπλ ηαιέλην. [Καθή 
εξκελεία ηεο άπνςεο ηεο Χέιγθα.] 

 

 

ΔΡΩΤΗΣΗ 4 

 
Αποδεκηή απάνηηζη 

 Δμεγεί ηελ άπνςή ηνπ θάλνληαο αλαθνξά ζην ύθνο ή ζηε κνξθή ηεο 
κηαο από ηηο επηζηνιέο ή θαη ησλ δύν. Αλαθέξεηαη ζε θξηηήξηα όπσο ην 
ύθνο, ε δνκή ησλ επηρεηξεκάησλ, ε δύλακή ηνπο, ν ηόλνο, νη γισζζηθέο 
επηινγέο  θαη νη ζηξαηεγηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη πξνθεηκέλνπ λα 
πεηζηεί ν αλαγλώζηεο. Δθθξάζεηο όπσο «θαιύηεξα επηρεηξήκαηα» 
πξέπεη λα είλαη αηηηνινγεκέλεο.  
 Με ηεο Χέιγθα. Έδσζε πνιιέο πιεπξέο ηνπ ζέκαηνο πνπ πξέπεη λα ιάβνπκε 

ππόςε καο θαη ζπκίδεη ηηο πεξηβαιινληηθέο δεκηέο πνπ πξνθαινύληαη από ηνπο 
δεκηνπξγνύο ησλ γθξάθηηη, πξάγκα πνπ ην ζεσξώ πνιύ ζεκαληηθό.  

 Η επηζηνιή ηεο Χέιγθα είλαη απνηειεζκαηηθή γηαηί απεπζύλεηαη θαηεπζείαλ 
ζηνπο δεκηνπξγνύο ησλ γθξάθηηη. 

 Ννκίδσ όηη ε επηζηνιή ηεο Χέιγθα ήηαλ ε θαιύηεξε. Τεο Σνθίαο κνπ θάλεθε 
θάπσο πξνθαηεηιεκκέλε. 

 Ννκίδσ όηη ε επηρεηξεκαηνινγία ηεο Σνθίαο είλαη πνιύ θαιή, αιιά ε επηζηνιή 
ηεο Χέιγθα είλαη θαιύηεξα δνκεκέλε. 

 Η Σνθία, γηαηί δελ έβαιε ζην ζηόραζηξν θαλέλαλ. [ Απηή ε εμήγεζε είλαη 
απνδεθηή, αλ ηελ εθιάβνπκε σο «δελ επηηίζεηαη ζε θαλέλαλ».] 

 Μνπ αξέζεη ε επηζηνιή ηεο Χέιγθα. Παξαζέηεη ηηο απόςεηο ηεο κε κεγάιε 
βεβαηόηεηα. 

 

Μη αποδεκηή απάνηηζη 

 Δθθέξεη κηα θξίζε δείρλνληαο απιά όηη ζπκθσλεί ή δηαθσλεί κε ηελ 
άπνςε ηεο επηζηνινγξάθνπ, ή αξθείηαη ζην λα παξαθξάζεη ή λα 
παξαθξάζεη ην πεξηερόκελν. 
 Με ηεο Χέιγθα. Σπκθσλώ κε όια όζα ιέεη. 

 Η θαιύηεξε επηζηνιή είλαη ηεο Χέιγθα. Τα γθξάθηηη είλαη δαπαλεξά θαη 
άρξεζηα, όπσο, αθξηβώο, ην ιέεη. 

 Η επηζηνιή ηεο Σνθίαο είλαη ε θαιύηεξε. 

 Η επηζηνιή ηεο Σνθίαο είλαη ε πην επθνινδηάβαζηε. 

 Η Χέιγθα έρεη θαιύηεξα επηρεηξήκαηα. 

 Απάληεζε πνπ δείρλεη ιαλζαζκέλε θαηαλόεζε ηνπ θεηκέλνπ ή 
απάληεζε εθηόο ζέκαηνο. 
 Η επηζηνιή ηεο Χέιγθα είλαη πην θαινγξακκέλε. Αλαπηύζζεη ην ζέκα ζεκείν 

πξνο ζεκείν θαη ελ ζπλερεία, πάλσ ζ’ απηή ηε βάζε θαηαιήγεη ζ’ έλα ινγηθό 
ζπκπέξαζκα. 

 Η επηζηνιή ηεο Σνθίαο, γηαηί δηαηεξεί ηελ άπνςή ηεο κέρξη ην ηέινο.  
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