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Η ΠΕΙΘΩ 

Κάθε μορφή ανθρώπινης επικοινωνίας ενέχει το στοιχείο της απόπειρας πειθούς, αφού σε 

οποιαδήποτε συζήτηση, ακόμα και την πιο αυθόρμητη και καθημερινή, οι άνθρωποι επιδιώκουν να 

πείσουν τους συνομιλητές για το ορθό της θέσης - άποψής τους. Οι τρόποι πειθούς μελετήθηκαν και 

συστηματοποιήθηκαν ήδη από τους αρχαίους ρήτορες, οι οποίοι ανήγαγαν την τέχνη της πειθούς σε 

αληθινή επιστήμη.  

Σήμερα, στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας επιδιώκεται η εξοικείωση με τους τρόπους 

πειθούς, ώστε αυτοί να μπορούν να εντοπιστούν σε διδόμενο κείμενο, αλλά και να οργανωθούν-

αξιοποιηθούν από τον μαθητή στο δοκίμιο που ο ίδιος καλείται να αναπτύξει.  

ΤΡΟΠΟΙ ΠΕΙΘΟΥΣ  

1. Επίκληση στη λογική.  

Είναι ο πλέον διαδεδομένος και, εκ των πραγμάτων, πολυχρησιμοποιούμενος τρόπος, για 

τον οποίο επιστρατεύονται τα ακόλουθα μέσα πειθούς: 

α) Επιχειρήματα (βλ. παρακάτω) 

β) Τεκμήρια (βλ. σελ. 5) 

2. Επίκληση στο συναίσθημα 

Επιδιώκεται η διέγερση συναισθημάτων στον δέκτη. Τα μέσα είναι συγκινησιακά 

φορτισμένες λέξεις, ειρωνεία, χιούμορ, περιγραφή, αφήγηση, λεκτικά σχήματα, 

εξεζητημένες φράσεις κλπ.
1
 

3. Επίκληση στο ήθος του πομπού 

Με την προβολή της αξιοπιστίας και του κύρους του πομπού. Η επίκληση στο ήθος του 

πομπού επιστρατεύεται επιβοηθητικά  προς τα επιχειρήματα-τεκμήρια και ενίοτε 

αναλαμβάνει το κύριο βάρος της πειθούς ελλείψει πειστικών επιχειρημάτων-τεκμηρίων.  

4. Επίκληση στην αυθεντία 

Με την παράθεση της άποψης κάποιου ειδικού ή προσώπου εγνωσμένου κύρους.  

5. Επίθεση στο ήθος του αντιπάλου 

Με την προβολή της αναξιοπιστίας, αφερεγγυότητας, ανηθικότητας του αντιπάλου (όταν 

αυτός είναι διακριτός) 

Ειδικότερα για το 1 (επίκληση στη λογική) 

α) Επιχειρήματα 

- Είναι λογικές προτάσεις που οργανώνονται με λογική αλληλουχία, για να αποδείξουν μία 

θέση.  

                                                                 

1
 Είναι ανάγκη να υπάρχει διάκριση ανάμεσα στην επίκληση στο συναίσθημα και στην επίκληση στη 

λογική με χρήση επιχειρημάτων που όμως διατυπώνονται με συναισθηματικά φορτισμένη γλώσσα.  
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- Αποτελούνται από μία ή περισσότερες προκείμενες (προτάσεις) που καταλήγουν σε ένα 

συμπέρασμα.  

- Η διανοητική διαδικασία κατάστρωσης-οργάνωσης ενός επιχειρήματος λέγεται 

συλλογισμός. 

Είδη Συλλογισμών 

- Παραγωγικός 

Γενικό >  Ειδικό (Από μια γενική θέση σε ειδικότερη) 

- Επαγωγικός 

Ειδικό >  Γενικό (Από μια ή περισσότερες ειδικές θέσεις σε μια γενικότερη)  

-Αναλογικός 

Ειδικό >  Ειδικό (Από ειδική διαπίστωση σε άλλη ειδική διαπίστωση) 

* Για την αναγνώριση της συλλογιστικής πορείας σε παράγραφο ή ολόκληρο κείμενο, είναι 

ανάγκη να εντοπίσουμε την κύρια θέση του γράφοντος. Αν αυτή βρίσκεται στην αρχή 

παραγράφου ή του κειμένου, τότε έχουμε παραγωγική πορεία, αν βρίσκεται στο τέλος, 

έχουμε επαγωγική πορεία. 

 

Χαρακτηριστικά συλλογισμών 

Συλλογιστική πορεία Είδος προκειμένων Αριθμός προκειμένων 

Παραγωγικός Κατηγορικός Άμεσος 

Επαγωγικός Υποθετικός Έμμεσος 

Αναλογικός Διαζευκτικός  

 

Αξιολόγηση επιχειρημάτων 

- Έγκυρος συλλογισμός (έχει να κάνει με τη μορφή του, δηλ. η σχέση προκειμένων και 

συμπεράσματος είναι αποδεκτή) 

- Αληθής (έχει να κάνει με το περιεχόμενό του, δηλ. οι προκείμενες και το συμπέρα σμα 

ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα) 

Αν ένας συλλογισμός είναι έγκυρος και αληθής, τότε είναι ορθός. 

Αν όμως ο συλλογισμός δεν είναι έγκυρος ή δεν είναι αληθής ή και τα δύο, τότε είναι εσφαλμένος. 

Δηλαδή:  
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Έγκυρος + αληθής ορθός 

Έγκυρος + ψευδής εσφαλμένος 

Άκυρος + αληθής εσφαλμένος 

Άκυρος + ψευδής εσφαλμένος 

π.χ.  

 Όλοι οι άνθρωποι είναι θνητοί. Ο Σωκράτης είναι άνθρωπος. Άρα ο Σωκράτης είναι θνητός.  

Ορθός συλλογισμός, αφού το συμπέρασμα προκύπτει εύλογα από τις δύο προκείμενες, που είναι με 

τη σειρά τους αληθείς. 

 Το καλοκαίρι η θερμοκρασία είναι υψηλή. Τώρα η θερμοκρασία είναι υψηλή. Άρα τώρα 

είναι καλοκαίρι.  

Ο συλλογισμός είναι εσφαλμένος, γιατί είναι άκυρος, αφού το συμπέρασμα εξάγεται αυθαίρετα και 

δεν προκύπτει εύλογα από τις προκείμενες. 

 Η βροχή καταστρέφει τις καλλιέργειες. Τώρα βρέχει. Άρα τώρα καταστρέφονται οι 

καλλιέργειες.  

Ο συλλογισμός είναι εσφαλμένος, γιατί είναι αναληθής, αφού δεν ισχύει το περιεχόμενο της 

πρώτης προκείμενης.  

Βοηθητικά για τη αξιολόγηση:  

Ειδικά για τον επαγωγικό συλλογισμό, πρέπει να επισημανθεί ότι  

1. Για να οδηγεί σε βέβαιο συμπέρασμα, πρέπει να έχουμε τέλεια επαγωγή (βλ. παραδ. 2 σελ. 19), 

διαφορετικά υπάρχει ατελής επαγωγή, η οποία οδηγεί στο συμπέρασμα με λογικό άλμα, το οποίο 

έχει μόνο πιθανολογικό χαρακτήρα.  

2. αυτός μπορεί να στηρίζεται α) στη γενίκευση β) στο αίτιο – αποτέλεσμα γ) στην αναλογία.  

α) Στην περίπτωση της γενίκευσης πρέπει να βεβαιωθούμε ότι αυτή στηρίζεται σε επαρκή στοιχεία 

και επομένως είναι επιτρεπτή, διαφορετικά πρόκειται για επισφαλή και βεβιασμένη γενίκευση 

(βλ.παράδ. 3 σελ. 19). 

β) στην περίπτωση του αιτίου-αποτελέσματος πρέπει να βεβαιωθούμε ότι η αιτιώδης σχέση είναι 

λογική και όχι μόνο χρονολογική (βλ. παραδ. 4, σελ. 19), επίσης ότι δεν γίνεται υπεραπλούστευση 

(βλ. παράδ. 5, σελ. 19) της σχέσης αιτίου-αποτελέσματος (δηλ. δεν προβάλλεται μια μερικότερη 

αιτία ως μοναδική) και, τέλος, ότι η αιτία είναι αναγκαία ή/και επαρκής, για να προκληθεί το 

αποτέλεσμα (βλ. παραδείγματα σελ. 18).  

γ) στην περίπτωση της αναλογίας πρέπει να εξετάσουμε i) Είναι η αναλογία κυριολεκτική ή 

μεταφορική; ii) αν είναι μεταφορική, έχει αποδεικτική αξία λογικού επιχειρήματος; Iii) αν είναι 

κυριολεκτική, είναι οι ομοιότητες ανάμεσα στα συγκρινόμενα αντικείμενα επαρκείς σε αριθμό και 
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σχετικές με το θέμα; Μήπως η αναλογία εξωθείται πέρα από το επιτρεπόμενο όριο (βλ. παράδ. 8, 

σελ. 19);  

Σημείωση:   

Κάποιες φορές ορισμένοι συλλογισμοί μοιάζουν έγκυροι χωρίς να είναι. Αυτοί λέγονται 

παραλογισμοί (όταν περιλαμβάνουν λογικά σφάλματα) ή σοφίσματα (όταν τα λογικά σφάλματα 

έχουν περιληφθεί από πρόθεση με σκοπό την εξαπάτηση του δέκτη) 

β) Τεκμήρια 

- Είναι συγκεκριμένα στοιχεία που αναφέρονται σε ορισμένη εμπειρία ή βίωμα. 

(παραδείγματα, αλήθειες, στατιστικά κλπ.) και στηρίζουν τα επιχειρήματα 

- Περιλαμβάνουν:  

α) Γενικές αλήθειες β) Παραδείγματα γ) Γεγονότα δ) Δεδομένα επιστημονικής έρευνας ε) 

Στατιστικά στοιχεία στ) Συμπεράσματα ειδικών  

 



7 

 

Η ΠΕΙΘΩ ΣΤΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ 

Το διαφημιστικό μήνυμα μπορεί να λάβει τις παρακάτω μορφές:  

1. Άμεσο μήνυμα (χωρίς πρόλογο, εξηγήσεις κλπ.) 

2. Αφηγηματικό μήνυμα (αφήγηση μιας ιστορίας) 

3. Μήνυμα με μονόλογο ή διάλογο (π.χ. ανάμεσα σε ειδικό και καταναλωτή) 

4. Μήνυμα που επεξηγεί την εικόνα 

5. Μήνυμα που επεξηγεί την εικόνα (π.χ. με λογοπαίγνιο, μεταφορά, παρομοίωση κλπ.) 

6. Μήνυμα με επιχειρήματα 

Μέσα διαφημιστικής πειθούς:  

1. Συνειρμός ιδεών 

2. Αναλυτική περιγραφή και επίδειξη ιδιοτήτων προϊόντος 

3. Επίκληση στην αυθεντία (ειδικός, δημοφιλές πρόσωπο κλπ.) 

4. Επίκληση στο συναίσθημα (φόβος, ενοχή, ευχαρίστηση κλπ.) 

5. Επίκληση στη λογική (επιχειρήματα, σοφιστικά τεχνάσματα κλπ.) 

6. Λανθάνων αξιολογικός χαρακτηρισμός (λανθάνουσα αξιολόγηση που δεσμεύει τον δέκτη) 

Η ΠΕΙΘΩ ΣΤΟ ΔΙΚΑΝΙΚΟ ΛΟΓΟ 

Πρόκειται για το είδος πειθούς που αναπτύσσεται στα δικαστήρια:  

Εδώ χρησιμοποιούνται όλοι οι γνωστοί τρόποι πειθούς (επίκληση στη λογική με επιχειρήματα-

τεκμήρια, η επίκληση στο συναίσθημα, η αυθεντία κλπ.) 

Η ΠΕΙΘΩ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΛΟΓΟ  

Ο πολιτικός λόγος χαρακτηρίζεται από λογική επιχειρηματολογία αλλά και έντονη συναισθηματική 

φόρτιση και ρητορεία. Επειδή συνδέεται με την εξουσία, ενίοτε συνδέεται με την παραπλάνηση ή 

τον εκφοβισμό του ακροατηρίου, ώστε να εξασφαλιστεί η άκριτη αποδοχή του δέκτη (λαού, 

ψηφοφόρων κλπ.). Τότε επιστρατεύονται αυταπόδεικτες έννοιες ή λέξεις με τέτοια ηθική διάσταση 

(έθνος, λαός, εθνική σωτηρία, πατρίδα κλπ.), που εμποδίζουν τον λογικό έλεγχο και παγιδεύουν το 

δέκτη. Σε αυτή την περίπτωση διολισθαίνουμε σε παραποίηση των εννοιών, διαστρέβλωση των 

αξιών και καταλήγουμε στην παραπληροφόρηση-προπαγανδα.  
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Η ΠΕΙΘΩ ΣΤΟΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΛΟΓΟ 

Πρόκειται για λόγο περιγραφικό, ερμηνευτικό, αποδεικτικό, καθώς ο επιστήμονας επιδιώκει να 

περιγράψει, να ερμηνεύσει, να πείσει. Γι΄ αυτό ο επιστημονικός λόγος οφείλει να είναι απρόσωπος 

και αντικειμενικός, επομένως να χρησιμοποιεί γλώσσα λογική και όχι συγκινησιακή.  

 

ΔΟΚΙΜΙΟ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΑ ΕΙΔΗ  

Δοκίμιο είναι κάθε κείμενο που ασχολείται με επιστημονικά, φιλοσοφικά ή λογοτεχνικά ζητήματα 

και απηχεί τις απόψεις του συγγραφέα γι΄ αυτά. Αποβλέπει στην πειθώ, την πληροφόρηση, την 

τέρψη και χαρακτηρίζεται από επιμελημένη έκφραση. Τα δοκίμια μπορούν να διαιρεθούν σε δύο 

μεγάλες κατηγορίες με βάση την υποκειμενική ή την αντικειμενική σκοπιά από την οποία 

αναπτύσσει το θέμα ο δοκιμιογράφος. Άλλοτε, δηλαδή, το δοκίμιο είναι περισσότερο υποκειμενικό 

και πλησιάζει τη λογοτεχνία (στοχαστικό) και άλλοτε περισσότερο αντικειμενικό και προσεγγίζει στα 

μη λογοτεχνικά γένη (αποδεικτικό).  

Στην πρώτη περίπτωση ο δοκιμιογράφος περιδιαβάζει ελεύθερα πάνω σε ένα θέμα και 

εκφράζει τις προσωπικές παρατηρήσεις, εκτιμήσεις και προβληματισμούς του που αντλεί από τις 

προσωπικές προσλαμβάνουσες και τη γενική πείρα ζωής του.  

Στη δεύτερη, αποσκοπεί να κρίνει ή να εκλαϊκεύει επιστημονικά θέματα, διασαφηνίζοντας 

κάποια σημεία που δεν είναι κατανοητά, να μεταδώσει γνώσεις φιλτραρισμένες μέσα από τη δική 

του αντίληψη για τα πράγματα, να πληροφορήσει και τελικά να πείσει. Σύμφωνα, λοιπόν, με τα 

παραπάνω μπορούμε να διαιρέσουμε τα δοκίμια σε δύο βασικά είδη: σε δοκίμια με ελεύθερη 

οργάνωση (δοκίμια στοχασμού) και σε αποδεικτικά δοκίμια ή δοκίμια πειθούς. 

Στα στοχαστικά δοκίμια η δομή είναι περισσότερο συνειρμική, χωρίς πολύ σαφές διάγραμμα. 

Αντίθετα, στα αποδεικτικά δοκίμια υπάρχει λογική οργάνωση και η δομή τους είναι σαφώς διακριτή: 

πρόλογος, κύριο μέρος, επίλογος.  

Ο υποκειμενισμός, πάντως, αποτελεί σταθερό γνώρισμα σε όλες τις μορφές των δοκιμίων και συχνά 

ορισμένα δοκίμια παίρνουν τον προσωπικό τόνο του ημερολογίου ή της εξομολόγησης. Ένα άλλο 

γνώρισμα του δοκιμίου είναι το άμεσο, οικείο ύφος που επιτυγχάνεται με τη χρήση εκφράσεων του 

προφορικού λόγου. Υιοθετώντας ένα τέτοιο ύφος ο δοκιμιογράφος προσβλέπει στην επικοινωνία με 

τον αναγνώστη. Μοιάζει σα να συνομιλεί μαζί του ή να του απευθύνει μια επιστολή. 

 Τα δοκίμια διακρίνονται επίσης σε δημοσιογραφικά και επιστημονικά.  

Δημοσιογραφικά είδη:  

 Άρθρο: 

Δημοσίευμα που, με αφορμή την επικαιρότητα, εκφράζει κρίσεις του συντάκτη γύρω από 

ένα γεγονός της 

 Επιφυλλίδα:  

Δημοσίευμα μη ειδησεογραφικού χαρακτήρα που γράφεται από κάποιο ειδικό  
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και αναφέρεται σε ζητήματα ευρύτερου ενδιαφέροντος (κοινωνικού, πολιτικού, 

φιλολογικού, καλλιτεχνικού κλπ.) 

«H επιφυλλίδα δεν είναι δημοσιογραφική «έρευνα», δεν είναι «ρεπορτάζ». Δεν αποβλέπει 

πρωταρχικά στην πληροφόρηση, αντλεί από την ειδησεογραφία προκειμένου να εισηγηθεί 

προβληματισμό. Nα συμβάλει στη διάκριση (ξεχώρισμα) των γεγονότων από τις εντυπώσεις 

για τα γεγονότα: τις τεχνητές, σκόπιμες εντυπώσεις που αποβλέπουν στην εξαπάτηση του 

πολίτη. Nα μεταγγίζει η επιφυλλίδα κριτήρια αξιολόγησης ποιοτήτων: πώς ξεχωρίζουν η 

ανιδιοτέλεια και η αξιοσύνη από τη φαυλότητα, την ανικανότητα, την ευτέλεια….»  

                                                                                                          Xρήστος Γιανναράς, Καθημερινή 

 Χρονογράφημα: 

Δημοσίευμα που αναφέρεται στην επικαιρότητα με ανάλαφρο τρόπο και λογοτεχνική χροιά.  

Επιστημονικά είδη:  

 Μελέτη 

Επιστημονικό κείμενο που αναλύει διεξοδικά ένα θέμα και διατυπώνει συμπεράσματα 

 Πραγματεία 

Αναλυτική έκθεση μιας επιστημονικής έρευνας και των πορισμάτων της.  

 Διατριβή 

Επιστημονική μελέτη που αναπτύσσει πρωτότυπο θέμα και υποβάλλεται σε κάποιο 

ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα για την απόκτηση ακαδημαϊκού τίτλου 

 Μονογραφία 

Διεξοδική επιστημονική ανάλυση ενός απόλυτα εξειδικευμένου θέματος.  

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΟΥ 

Δομή παραγράφου 

- Θεματική πρόταση 

- Ανάπτυξη / λεπτομέρειες / σχόλια 

- (Κατακλείδα)  

Δομή αποδεικτικού δοκιμίου 

- Πρόλογος (1 παράγραφος) 

- Κυρίως θέμα (περισσότερες παράγραφοι) 

- Επίλογος (1 παράγραφος) 

Μέθοδος ανάλυσης θέματος 

- Ορισμός 

- Διαίρεση 
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- Διευκρίνηση 

- Σύγκριση και αντίθεση 

- Αιτιολογική ανάλυση 

- Ανάλυση διαδικασίας 

Διάγραμμα 

Πρόκειται για τρόπο οργάνωσης και ταξινόμησης του υλικού. Μπορεί να λάβει ποικίλες μορφές 

ανάλογα με τον τρόπο οργάνωσης και το βαθμό λεπτομέρειας με τον οποίο διατάσσεται το υλικό. 

Ένα σύνηθες σχήμα μπορεί να είναι το ακόλουθο:  

ΤΙΤΛΟΣ 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1. Θέμα 

  2. Προσωπική θέση 

ΚΥΡΙΩΣ ΜΕΡΟΣ 

1η Κύρια ιδέα 

Διασάφηση της 1ης κύριας ιδέας 

Δευτερεύουσα ιδέα 

2η Κύρια ιδέα 

Διασάφηση της 2ης κύριας ιδέας 

Δευτερεύουσα ιδέα 

3η Κύρια ιδέα 

Διασάφηση της 3ης κύριας ιδέας 

Δευτερεύουσα ιδέα 

κλπ. … 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Κλείσιμο, συμπέρασμα, ανακεφαλαίωση, προτροπή κλπ. 
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ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ  

- Μέθοδος ορισμού 

- Μέθοδος διαίρεσης 

- Μέθοδος παραδειγμάτων 

- Μέθοδος αναλογίας 

- Μέθοδος αιτίων / αποτελεσμάτων 

- Μέθοδος αιτιολόγησης 

- Μέθοδος σύγκρισης / αντίθεσης 

- Συνδυασμός μεθόδων 

 

1. Ορισμός: Διατύπωση ενός ορισμού-διευκρίνισης της υπό συζήτηση έννοιας 

π.χ. 

 Η δημοκρατία είναι το πολίτευμα στο οποίο η εξουσία ασκείται από την πλειοψηφία των 

πολιτών. Η προτίμηση της πλειοψηφίας καταγράφεται μέσα από μυστική εκλογική διαδικασία, η 

οποία λαμβάνει χώρα κατά τακτά χρονικά διαστήματα. Ρόλος της μειοψηφίας είναι να ασκεί 

υπεύθυνο έλεγχο στην εξουσία κατά το ίδιο χρονικό διάστημα. 

 

2. Διαίρεση: Η υπό συζήτηση έννοια οργανώνεται-ταξινομείται σε επιμέρους έννοιες.  

π.χ.  

 Το δημοκρατικό πολίτευμα λειτουργεί με άμεσο ή έμμεσο τρόπο. Στην άμεση εκδοχή οι 

πολίτες εκπροσωπούν τους εαυτούς τους και με φυσική παρουσία σε συλλογικά όργανα ή με 

δημοψηφίσματα λαμβάνουν οι ίδιοι με την ψήφο τους απόφαση για κάθε ζήτημα που απασχολεί την 

κοινωνία, συμμετέχοντας ευθέως στη νομοθετική εξουσία. Στον αντίποδα υπάρχει η έμμεση 

δημοκρατία, στην οποίο οι πολίτες εκπροσωπούνται στο κοινοβούλιο μέσω αιρετών εκπροσώπων.  

3. Παραδείγματα: Διασαφήνιση ή επεξήγηση της υπό συζήτηση έννοιας - ιδέας μέσα από 

χαρακτηριστικές περιπτώσεις-παραδείγματα.  

π.χ. 

Η ιδέα της άμεσης δημοκρατίας απαντά κυρίως στην αρχαιότητα, όταν π.χ. στη κλασική Αθήνα οι 

πολίτες εισηγούνταν οι ίδιοι νόμους και ψήφιζαν υπέρ ή κατά αυτών στην Εκκλησία του Δήμου. Στη 

σύγχρονη εποχή μια μορφή άμεσης δημοκρατίας εφαρμόζεται στην Ελβετία, όπου για πλήθος 

ζητημάτων – συνήθως αμφιλεγόμενων ή μείζονος σημασίας - οι πολίτες συναποφασίζουν μέσα από 

συχνά διεξαγόμενα δημοψηφίσματα.  
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4. Αναλογία: Προσέγγιση της υπό πραγμάτευση έννοιας-ιδέας μέσα από παραλληλισμό / 

παρομοίωση με άλλα ανόμοια φαινόμενα ή έννοιες.  

π.χ. 

Ο ανθρώπινος οργανισμός χρειάζεται ενέργεια και θρεπτικά συστατικά, για να μπορέσει να 

επιβιώσει και να λειτουργήσει. Όπως ένας κινητήρας καταναλώνει καύσιμα και χρειάζεται τακτικά 

λίπανση και συντήρηση, έτσι και το ανθρώπινο σώμα δεν μπορεί να ζήσει χωρίς συστηματική λήψη 

τροφής και νερού.  

5. Αίτιο/αποτέλεσμα: τα αίτια και οι επιπτώσεις ενός φαινομένου-γεγονότος-μιας ιδέας 

π.χ.  

Βασική αιτία της υποβάθμισης της ζωής στην πόλη είναι η υπερβολική χρήση του αυτοκινήτου. Τα 

αυτοκίνητα δημιουργούν ανυπόφορο θόρυβο, κυκλοφοριακό χάος, μεγάλες καθυστερήσεις στις 

μετακινήσεις και υψηλή ατμοσφαιρική ρύπανση. Όλα αυτά γεμίζουν τους επιβάτες ΙΧ με άγχος και 

εκνευρισμό, ενώ και το σώμα επιβαρύνεται από την ακινησία και την έλλειψη άσκησης.  

6. Αιτιολόγηση: Επισήμανση των αιτίων ενός φαινομένου-μιας ιδέας 

π.χ.  

Η δημοκρατία ίσως δεν είναι το ιδανικό πολίτευμα, είναι όμως το καλύτερο από εκείνα που μπορούν 

στην πράξη να εφαρμοστούν. Κι αυτό, γιατί μόνο σε δημοκρατικό περιβάλλον υπάρχει ελευθερία 

έκφρασης, ενδιαφέρον για τα ανθρώπινα δικαιώματα και σεβασμός στις απόψεις της μειοψηφίας 

και των μειονοτήτων.  

7. Σύγκριση – αντίθεση: επισήμανση ομοιοτήτων ή/και διαφορών ανάμεσα σε δύο ιδέες, απόψεις 

φαινόμενα κλπ.  

π.χ.  

Η ειρήνη είναι ευλογία για τις ανθρώπινες κοινωνίες. Όταν υπάρχει ειρήνη, ακμάζει η οικονομία, 

υπάρχει πρόοδος σε όλους τους τομείς και οι άνθρωποι ευτυχούν. Αντίθετα στον πόλεμο υπάρχει 

μόνο οδύνη και πόνος, οι κοινωνίες οπισθοδρομούν σε όλα τα επίπεδα και νόμος είναι μόνο το 

δίκαιο του ισχυρού και του φαύλου.  

8. Συνδυασμός μεθόδων:  

π.χ. Συνδυασμός ορισμού και διαίρεσης 

Η δημοκρατία είναι το πολίτευμα στο οποίο η εξουσία ασκείται από την πλειοψηφία των 

πολιτών. Η προτίμηση της πλειοψηφίας καταγράφεται μέσα από μυστική εκλογική διαδικασία, η 

οποία λαμβάνει χώρα κατά τακτά χρονικά διαστήματα. Το δημοκρατικό πολίτευμα λειτουργεί με 

άμεσο ή έμμεσο τρόπο. Στην άμεση εκδοχή οι πολίτες εκπροσωπούν τους εαυτούς τους και 

λαμβάνουν οι ίδιοι με την ψήφο τους απόφαση για κάθε ζήτημα που απασχολεί την κοινωνία. Στον 

αντίποδα υπάρχει η έμμεση δημοκρατία, στην οποίο οι πολίτες εκπροσωπούνται στο κοινοβούλιο 

μέσω αιρετών εκπροσώπων.  

 

 



13 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ  ΜΕ ΤΟ ΥΦΟΣ  

Στο χαρακτηρισμό του ύφους λαμβάνουμε υπόψη ορισμένες παραμέτρους όπως: το κειμενικό είδος, 

την πρόθεση-στόχο του συντάκτη, το κοινό στο οποίο απευθύνεται. 

Το ύφος ενός κειμένου μπορεί να αξιολογηθεί ως πυκνό, στομφώδες, πομπώδες, επιστημονικό, 

υπηρεσιακό, απλό, λιτό, οικείο, σαρκαστικό, παιγνιώδες, λαϊκό, ανεπιτήδευτο, δηκτικό, σκωπτικό 

κλπ..  

Τα κριτήρια είναι: η σύνταξη, το λεξιλόγιο, τα σχήματα λόγου, τα σημεία στίξης, τα ρηματικά 

πρόσωπα, τα μέρη του λόγου που κυριαρχούν, ο μακροπερίοδος ή μη λόγος κλπ. 

Ενδεικτικά αναφέρουμε:  

 ΥΦΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Λιτό 

Έλλειψη περίτεχνων εκφραστικών σχημάτων και 

συντακτικής περιπλοκής, κυριαρχία παρατακτικής 

σύνδεσης ή ασύνδετου σχήματος, κυριαρχία 

ουσιαστικών και ρημάτων, απουσία πολλών 

προσδιορισμών 

Οικείο 

Χρήση καθημερινού λεξιλογίου, παρατακτική 

σύνδεση, χρήση α΄ και β΄ προσώπου, ασύνδετο 

σχήμα, λαϊκότροπες εκφράσεις 

Ζωντανό 

Χρήση παραδειγμάτων, διαλόγου, ευθέος λόγου, 

ρητορικών ερωτήσεων, μεταφορών, εικόνων, 

παρομοιώσεων, ενεργητικής σύνταξης, αρκτικών 

χρόνων 

Λυρικό 

Ποιητική λειτουργία, συνυποδήλωση, 

συναισθηματικές εκφράσεις, διατυπώσεις με φανερό 

το υποκειμενικό στοιχείο 

Επιτηδευμένο/εξεζητημένο 

Ρητορισμός, στομφώδεις λέξεις-εκφράσεις, 

διαδοχική υπόταξη, λεκτικός πληθωρισμός, λόγιες 

λέξεις 

Εναργές  

(δηλ. διαυγές, ξεκάθαρο) 

Ακρίβεια, σαφήνεια, λεξιλογικός πλούτος 

Επίσημο 
Παθητική σύνταξη, λόγιες λέξεις-εκφράσεις, 

τριτοπρόσωπος λόγος 
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Χαλαρό 
Συνειρμοί, παρεκβάσεις, επαναλήψεις, απλοί στην 

κατανόηση συλλογισμοί 

Πυκνό 

Οικονομία στην έκφραση, διαδοχική υπόταξη, χρήση 

πολλών (κυρίως ετερόπτωτων) ονοματικών 

προσδιορισμών  

Φροντισμένο 

Προσεγμένη επιλογή λέξεων, αυστηρή οργάνωση 

των συλλογισμών, επιλεγμένη χρήση συνδετικών 

λέξεων-φράσεων, απουσία παρεκβάσεων 

Χιουμοριστικό/παιγνιώδες Χαριτολόγος διάθεση, ευτράπελες λέξεις-φράσεις 

Σαρκαστικό 
Ειρωνικές εκφράσεις, χρήση αποσιωπητικών και 

εισαγωγικών 

Εξομολογητικό 
Χρήση α΄ προσώπου και παρελθοντικών χρόνων, 

συναισθηματικές εκφράσεις 

Διδακτικό Πλήθος πληροφοριών 

Προτρεπτικό 

Διάθεση προτροπής προς κάποια ιδεατή στάση-

συμπεριφορά, χρήση προτρεπτικών εγκλίσεων-

φράσεων 
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Η ΣΤΙΞΗ  

Μπορούμε γενικά να διακρίνουμε τρεις κατηγορίες σημείων στίξης, ανάλογα με τη λειτουργία που 

αυτά επιτελούν:  

 Δομικά σημεία στίξης: τέτοια είναι οι τελείες, οι άνω τελείες, τα κόμματα, οι παρενθέσεις, 

οι αγκύλες κλπ. Σημειώνουν ή αντανακλούν τις σχέσεις που συνέχουν τα δομικά στοιχεία του 

κειμένου, σχέσεις οι οποίες μπορεί να είναι συντακτικές, σημασιολογικές ή επιχειρηματολογικές. 

Στην πραγματικότητα, τα δομικά σημεία στίξης υπονοούν την επιστροφή στον προφορικό λόγο (πρβ. 

παύσεις και διακοπές που δηλώνονται από τις τελείες· πτώση του επιτονιστικού επιπέδου στο μέσο 

του εκφωνήματος, που δηλώνεται από τις παρενθέσεις· άνοδος του επιτονιστικού επιπέδου σε 

περιπτώσεις παράταξης, που δηλώνεται από τα κόμματα κλπ.), έτσι ώστε ο αναγνώστης να μπορέσει 

να ανασυνθέσει τον τρόπο με τον οποίο θα είχε εκφωνηθεί το κείμενο. Εντούτοις, η κατανομή των 

δομικών σημείων στίξης είναι και αυτή σε κάποιον βαθμό συμβατική και καθορίζεται από 

εξωγλωσσικούς παράγοντες.  

 Τροπικά σημεία στίξης: είναι οι τελείες, τα θαυμαστικά και τα ερωτηματικά. Υποδεικνύουν 

την αποφαντική (Ήρθε ο Τάκης), την αναφωνητική ή προστακτική (Ήρθε ο Τάκης! Ή Έλα Τάκη!) και 

την ερωτηματική (Ήρθε ο Τάκης;) τροπικότητα της πρότασης. 

 Διαλογικά σημεία στίξης: τέτοια είναι τα εισαγωγικά, οι παύλες, τα αποσιωπητικά κλπ. 

Σημειώνουν τις διαλογικές αξίες ενός κειμένου: την πολυφωνικότητα (τα εισαγωγικά σημαίνουν πως 

παρατίθεται ο λόγος ενός «άλλου»), τη συνομιλιακή εναλλαγή (οι παύλες σημαίνουν την υπολαβή 

του λόγου από κάποιο άλλο πρόσωπο), την παραπομπή στα συνομιλιακά υπονοήματα (τα 

αποσιωπητικά) κλπ. 

Ευνόητο είναι πως κάθε ανάλογη παρέμβαση σε ένα κείμενο (π.χ. υπογραμμίσεις, πλαγιογράμματα 

στοιχεία) συνιστά εξίσου στίξη, στον βαθμό που αποτελεί επιπλέον μεταγλωσσική πληροφορία για 

την ανάγνωση. 

Η τελεία 

Η τελεία σηματοδοτεί την ολοκλήρωση ενός πλήρους νοήματος. Το τμήμα του λόγου που μεσολαβεί 

από τελεία σε τελεία ονομάζεται περίοδος. Π.χ.: Θα βγούμε το Σάββατο. 

Η άνω τελεία 
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Η άνω τελεία χρησιμοποιείται, για να σημειώνουμε μικρότερη διακοπή από την τελεία και 

μεγαλύτερη από το κόμμα. Ειδικότερα, η άνω τελεία χρησιμοποιείται στο εσωτερικό μιας περιόδου 

στις εξής περιπτώσεις: 

 Για να διακρίνει στο εσωτερικό της περιόδου μία πρόταση, η οποία αποτελεί επεξήγηση 

(διευκρίνιση) – συμπλήρωση των προηγουμένων ή αντίθεση προς τα προηγούμενα. Στις περιπτώσεις 

αυτές συνήθως λείπει ο επεξηγηματικός ή αντιθετικός σύνδεσμος. Π.χ. Τελικά κανονίσαμε μια 

συνάντηση για την επόμενη το πρωί· αυτή ήταν και η τελευταία μας.  

 Μετά από δύο τελείες αντίστοιχα, για να χωρίσει μεταξύ τους ημιπεριόδους, οι οποίες 

αποτελούν επιμερισμένες επεξηγήσεις των προηγουμένων. Π.χ. Ήλθε πρώτα ο ανακριτής· αυτός 

ήταν συμπαθής. Έπειτα ήταν η σειρά του εισαγγελέα· αυτός ήταν πολύ αντιπαθητικός.  

 Καθιστά το ύφος κοφτό, προσωπικό και δίνει έμφαση. 

 Όταν υπάρχει απαρίθμηση στοιχείων. 

 Πολλές φορές χρησιμοποιείται από τον συγγραφέα (όταν αυτός εκφράζεται με ποιητικό 

τόνο), για να προσδώσει μια στοχαστική ατμόσφαιρα, αφήνοντας χρονικά περιθώρια στον 

αναγνώστη να προβληματιστεί. 

Το κόμμα 

Είναι το πιο συχνό και το πιο δύσκολο σημείο στίξης. 

Το κόμμα χρησιμεύει για να χωρίζονται: 

Ι. Μέσα στην πρόταση:  

α) Όμοιοι όροι, δηλαδή υποκείμενα, αντικείμενα, κατηγορούμενα, προσδιορισμοί κλπ. Π.χ.: Ο 

γιατρός δέχεται Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή. 

β) Οι μετοχικές φράσεις, όταν είναι επεξηγήσεις ή όταν είναι πολύ μεγάλες. 

γ) Τα ρήματα που έχουν το ίδιο υποκείμενο, όταν είναι ασύνδετα, χωρίζονται με κόμμα. 

δ) Επίθετα που αναφέρονται στο ίδιο ουσιαστικό. Χωρίζεται με κόμματα η παράθεση και η 

επεξήγηση. 

ε) Πριν και μετά την κλητική προσφώνηση. Π.χ.: Βασιλάκη, μην απομακρύνεσαι. 

στ) Τα αρνητικά ή βεβαιωτικά μόρια και επιρρήματα στην αρχή της πρότασης. 

ζ) Μεταξύ ασύνδετων λέξεων και προτάσεων 
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η) Πριν και μετά από επιρρήματα, βεβαιωτικά μόρια, διαρθρωτικές λέξεις/ φράσεις, π.χ. λοιπόν, 

βέβαια, επίσης  

θ) Πριν και μετά από μετοχικές φράσεις, όταν αυτές χρησιμοποιούνται επεξηγηματικά. Π.χ.: Χθες, 

γυρίζοντας από το σχολείο, συνάντησα το Θανάση. 

ι) Πριν και μετά από κάθε τμήμα του λόγου που τίθεται παρενθετικά και θα ήταν δυνατό να 

παραλειφθεί. Π.χ.: Δέχθηκε να μείνουμε μαζί και, αργά ή γρήγορα, να παντρευτούμε. 

ΙΙ. Μέσα στην περίοδο: 

α) Χωρίζονται με κόμμα οι δευτερεύουσες  επιρρηματικές από τις κύριες προτάσεις. Π.χ.: Αν το 

ζητήσεις, δε θα σου το αρνηθεί.  

Αντίθετα, οι ονοματικές δευτερεύουσες, που αποτελούν αντικείμενο ή υποκείμενο ρήματος ή 

επιθετικό προσδιορισμό, δεν χωρίζονται από τις κύριες με κόμμα. Π.χ. Είπε ότι θα επιστρέψει.    

Συγκεκριμένα χωρίζονται: 

 οι αιτιολογικές 

 οι αποτελεσματικές, συμπερασματικές 

 οι υποθετικές 

 οι εναντιωματικές 

 οι χρονικές 

 οι τελικές (εκτός όταν εισάγονται με το να) 

 οι αναφορικές που δεν είναι απαραίτητο συμπλήρωμα της κύριας 

Δεν χωρίζονται 

 οι ειδικές (εκτός αν είναι επεξήγηση ή βρίσκεται πριν από την κύρια). 

 οι πλάγιες ερωτήσεις (εκτός αν βρίσκεται πριν από την κύρια). 

 οι διστακτικές/ ενδοιαστικές 

 οι αναφορικές προσδιοριστικές (δηλ. που είναι απαραίτητο νοηματικό συμπλήρωμα της 

κύριας) 

β) Χωρίζονται με κόμμα οι κύριες αντιθετικές προτάσεις, όταν συνδέονται με αντιθετικούς 

συνδέσμους. 

γ) Πριν από το και. 

Όταν μεσολαβεί δευτερεύουσα πρόταση. 
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 Όταν το και ενώνει όλα τα προηγούμενα με το παρακάτω ή ενώνει με διαφορετικό τρόπο. 

 Όταν διευκολύνεται το σωστό διάβασμα. 

Η άνω κάτω τελεία 

Η διπλή (άνω και κάτω) τελεία σημειώνεται: 

 Πριν από λεγόμενα που καταγράφονται αυτούσια (ενδέχεται να κλείνονται σε εισαγωγικά). 

Π.χ.: Ο Αρχιμήδης είπε: «Εύρηκα». 

 Πριν από απαρίθμηση. Π.χ.: Υποβιβάστηκαν στη Β΄ Εθνική τρεις ομάδες: Πιερικός, Βέροια 

και Ατρόμητος. 

 Όταν ακολουθεί η ερμηνεία ή το αποτέλεσμα μιας ενέργειας. Π.χ.: Προσπάθησε πολύ και το 

αποτέλεσμα τον δικαίωσε: πέρασε πρώτος στη σχολή που επιθυμούσε. 

 Έπειτα από πρόταση που αναφέρει γνωμικό, παροιμία. 

 Όταν όσα ακολουθούν επεξηγούν όσα προηγήθηκαν. Π.χ.: Θα γίνουν όλα όπως τα 

σχεδιάσαμε: θα πάμε διακοπές και θα περάσουμε υπέροχα. 

Σημείωση: η λέξη ύστερα από τη διπλή τελεία γράφεται με κεφαλαίο γράμμα, όταν η διπλή τελεία 

έχει τη θέση τελείας. 

Η παρένθεση και η διπλή παύλα 

Όταν χρησιμοποιείται παρένθεση ή διπλή παύλα, εμπεριέχεται μια φράση που λειτουργεί ως εξής: 

 Επεξηγεί όσα προηγήθηκαν. Π.χ.: Ο Οδυσσέας Ελύτης (φιλολογικό ψευδώνυμο του 

Οδυσσέα Αλεπουδέλη) έχει βραβευθεί με το Νόμπελ λογοτεχνίας 

 Συμπληρώνει όσα προηγήθηκαν. Π.χ.: Αρνήθηκε να τη συνοδεύσει (κάτι που ήταν και δική 

της επιθυμία). 

Επισήμανση:  Ενώ ό,τι περικλείεται στην παρένθεση είναι συνήθως επιπρόσθετο, ό,τι περικλείεται σε 

διπλή παύλα είναι συνήθως απαραίτητη παρεμβολή στη συνέχεια του λόγου. 

Το θαυμαστικό 

Η χρήση του θαυμαστικού προσδίδει οικειότητα, ζωντάνια, αμεσότητα και παραστατικότητα. 

Χρησιμοποιείται στις παρακάτω περιπτώσεις: 

 Μετά από επιφωνήματα 

 Μετά από φράση που εκφράζει θαυμασμό, έκπληξη ή έντονο συναίσθημα (χαρά, φόβο, 

πόνο κ.ά. ) 
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 Για να δηλωθεί η υπερβολή σε μια ενέργεια ή σε μια αντίληψη. Π.χ.: Ο υπουργός 

κατηγόρησε τους διανοούμενους! 

 Για να υποδηλωθεί η ανησυχία του συντάκτη σχετικά με όσα διαπιστώνει. Π.χ.: Στις 

σύγχρονες μεγαλουπόλεις κυριαρχεί η ανωνυμία, η εσωστρέφεια, η μοναξιά και η αλλοτρίωση! 

 Για να εκφραστεί έμμεσα ο σαρκασμός του πομπού (ειδικά μέσα σε παρένθεση). 

Π.χ.: Δήλωσε ότι θα καταστείλει το οργανωμένο έγκλημα (!) 

 Για να αισθητοποιηθεί η προσταγή ή η απορία του ομιλούντος. Π.χ.: Σου είπα να κλείσεις το 

τηλέφωνο! 

Τα αποσιωπητικά 

Τα αποσιωπητικά τίθενται : 

 Για να εκφραστεί ο προβληματισμός του πομπού. Π.χ.: Πολύ δυσάρεστη η εξέλιξη αυτή… 

 Για να δηλωθεί ειρωνεία ή αμφισβήτηση (ελλειπτικότητα). Π.χ.: Φαντάζομαι ότι 

συγκινήθηκες… 

 Όταν ο πομπός δεν επιθυμεί να ολοκληρώσει τη φράση του ή επειδή διακόπηκε ή επειδή, 

λόγω συγκίνησης, δεν μπορεί να συνεχίσει (παράλειψη). Π.χ.: Θα ήθελα … Δεν ξέρω πώς να το πω… 

 Για να εκφραστεί υπαινιγμός για όσα μέχρι εκείνη τη στιγμή διατυπώθηκαν. Π.χ.: Ο 

πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι οι εκπομπές CO2 δεν επιβαρύνουν το οικοσύστημα… 

 Παραπέμπουν σε ελλειπτικότητα ή φανερώνουν παράλειψη 

 Όταν δηλώνεται ότι αυτό που ακολουθεί είναι κάτι απροσδόκητο. Π.χ.: Με χαστούκισε κι 

έπειτα υποστήριξε ότι … με αγαπάει. 

 Για να εκφραστεί περιφρόνηση ή απειλή. Π.χ.: Μπορείς να καταλάβεις ποιες θα είναι οι 

κυρώσεις την επόμενη φορά… 

Το ερωτηματικό 

Το ερωτηματικό σημειώνεται: 

 Για να εκφραστεί ο προβληματισμός για το τι πρέπει να γίνει με αμεσότητα, ζωντάνια, 

παραστατικότητα, προσδίδοντας διαλογικό χαρακτήρα στο κείμενο. Π.χ.: Ποιες θα μπορούσαν να 

είναι οι επιπτώσεις σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο; 

 Για να εκφράσει ο πομπός την απορία του. Π.χ.: Τώρα, τι κάνουμε; 

 Για να εκφράσει ο πομπός την επιθυμία να πληροφορηθεί κάτι που γνωρίζει 

 Για να εκφράσει εντονότερα μια προτροπή ή μια παράκληση, με αποτέλεσμα να γίνεται το 

ύφος πιο ζωηρό ή να διατυπώνεται πιο ευγενικά 

 Για έμφαση, στις ρητορικές ερωτήσεις 
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 Για διέγερση συναισθημάτων 

 Για να προκαλέσει το ενδιαφέρον 

 Για παραστατικότητα 

 Σε προτάσεις που λειτουργούν μεταβατικά, διευκολύνοντας τον αναγνώστη να 

παρακολουθήσει ευκολότερα τη συλλογιστική πορεία του συγγραφέα. Π.χ.: Ποιους τρόπους 

αντιμετώπισης θα μπορούσαμε να σκεφτούμε, ώστε να ανατραπεί αυτή η δυσάρεστη 

πραγματικότητα; 

 Μέσα σε μια πρόταση, μετά το τέλος μιας λέξης και εντός παρένθεσης (;), με σκοπό να 

δηλωθεί ειρωνεία ή αμφιβολία για την αξιοπιστία όσων έχουν προηγηθεί. Π.χ.: Ο δημοκρατικός (;) 

ηγέτης της Κίνας ανέλυσε την πολιτική της χώρας του απέναντι στο Θιβέτ.  

Τα εισαγωγικά 

Τα εισαγωγικά δηλώνουν : 

 Επανάληψη εκφράσεων που διατυπώθηκαν από άλλο πρόσωπο με τα ίδια λόγια Π.χ.: Με 

ρώτησε «τι χαμπάρια;» σαν να μην είχε συμβεί τίποτε μεταξύ μας. 

 Ειρωνεία του πομπού (σχολιαστικό) ή απαξίωση μιας έννοιας. Π.χ.: Η «φιλαλήθειά» σου 

είναι παροιμιώδης. 

 Μεταφορική χρήση μιας έννοιας. Π.χ.: Στον πολιτικό «στίβο» αναπτύσσονται οξύτατοι 

ανταγωνισμοί.  

 Ειδική ορολογία, τίτλο βιβλίων – εφημερίδων κλπ. Π.χ.: Όταν διάβασα τα «Μαύρα Φεγγάρια 

του Έρωτα», θεώρησα αποτυχημένη την κινηματογραφική μεταφορά του βιβλίου.  

 Έμφαση. Π.χ.: Όταν τα παιδιά βλέπουν την τηλεόραση, απομακρύνονται από το «εδώ» και 

το «τώρα».  

 Μεταφορά με ακρίβεια των λεγομένων κάποιου 

 Λέξεις – φράσεις που ανήκουν σ’ ένα ειδικό λεξιλόγιο 

 Λέξεις που ανήκουν σ’ ένα γλωσσικό ιδίωμα 

 Παροιμιώδεις ρήσεις. Π.χ.: Ο σύγχρονος άνθρωπος έχει απομακρυνθεί από το «μηδέν άγαν» 

των αρχαίων.  

Η κάθετη γραμμή 

Η κάθετη γραμμή με συνώνυμες λέξεις: 

 Δίνει έμφαση, συμπληρώνει την έννοια.  

 Διευρύνει την έννοια. Π.χ. εμπορικές/οικονομικές συναλλαγές.  
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(sic) 

Σημαίνει στα λατινικά «έτσι» και δηλώνει ότι η προηγούμενη λέξη φράση ειπώθηκε ή γράφηκε 

ακριβώς έτσι, ηθελημένα ή από άγνοια-αμάθεια, και δεν πρόκειται για λάθος του συντάκτη. Π.χ. Ο 

υπουργός ζήτησε να αντιμετωπίσουν επιεικά (sic) τους συλληφθέντες νεαρούς.  

 

ΟΙ ΑΝΑΦΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Οι αναφορικές προτάσεις είναι εξαρτημένες προτάσεις που εισάγονται με τις αναφορικές 
αντωνυμίες (όποιος, ο οποίος, όσος, ό,τι, που) ή με τα αναφορικά επιρρήματα (όπου, που, όπως, 
πως, όσο, καθώς, σαν) 

Υπάρχουν 2 είδη αναφορικών προτάσεων: 

1) ΑΝΑΦΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΕΣ 

Αυτές οι αναφορικές προτάσεις μάς δίνουν μια πληροφορία που είναι απαραίτητη για την 
κατανόηση της κύριας πρότασης και γι αυτό δεν χωρίζονται με κόμμα από την κύρια πρόταση. 

π.χ. Η μέρα που ξεκινούν οι διακοπές του Πάσχα πλησιάζει 

2) ΑΝΑΦΟΡΙΚΕΣ ΜΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΕΣ Ή ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΕΣ 

Αυτές οι αναφορικές προτάσεις μάς δίνουν μια πληροφορία που δεν είναι απαραίτητη για την 
κατανόηση της κύριας πρότασης, απλά προσθέτει μια παραπάνω πληροφορία και γι αυτό χωρίζονται 
με κόμμα από την κύρια πρόταση 

Π. χ. Το σπίτι της Σοφίας, που είναι πολύ όμορφο, βρίσκεται κοντά στο βουνό 

ΑΣΚΗΣΗ 

Ξεχώρισε αναφορικές προσδιοριστικές και αναφορικές προσθετικές και βάλε κόμμα όπου 
χρειάζεται. 

α) Ο Βασίλης που πήγε σχολείο στον Καναδά είναι σπουδαίος μαθητής. 

β) Τα βιβλία που αρέσουν στη Βασιλική περισσότερο είναι τα λογοτεχνικά. 

γ) Η εφημερίδα του Συλλόγου Γονέων που εκδόθηκε σήμερα έχει ένα ενδιαφέρον άρθρο. 

δ) Το κορίτσι που κάθεται απέναντι από την Αλεξάνδρα είναι η Ελευθερία. 

ε) Το νησί που επισκέφτηκε ο Δημήτρης το καλοκαίρι τού έμεινε αξέχαστο. 

στ) Το γραφείο του μπαμπά του Μάριου που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη είναι καλόγουστο και 
ευρύχωρο 
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ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Η περίληψη αποτελεί μια μορφή πύκνωσης ενός ευρύτερου κειμένου. Για τη σύνταξη μιας επαρκούς 

περίληψης πρέπει να έχουμε υπ’ όψιν τα ακόλουθα:  

1. Προπαρασκευή:  

o Διαβάζουμε προσεκτικά το διδόμενο κείμενο και εντοπίζουμε το νοηματικό του κέντρο (για 

ποιο πράγμα ακριβώς μιλάει) 

o Εντοπίζουμε ανά παράγραφο τις κύριες και δευτερεύουσες ιδέες και τις αποδίδουμε 

επιγραμματικά σε πλαγιότιτλους. 

o Επισημαίνουμε τον τρόπο οργάνωσης του κειμένου και τη νοηματική συνάφεια ανάμεσα 

στις ιδέες που παρουσιάζονται (δηλ. αν κάποιες απόψεις συμπληρώνουν η μια την άλλη ή 

αντιτίθενται μεταξύ τους, αν η μια θέση είναι αποτέλεσμα της άλλης, την αιτιολογεί κλπ.) 

o Αναγνωρίζουμε το είδος του κειμένου (άρθρο, μελέτη, επιφυλλίδα κλπ.), ώστε να 

προσαρμόσουμε ανάλογα και τον τρόπο με τον οποίο θα μνημονεύσουμε τον συγγραφέα 

(αρθρογράφος, δοκιμιογράφος, ομιλητής κλπ.) 

2. Σύνταξη της περίληψης: 

o Στην πρώτη περίοδο καλό είναι να γίνεται αναφορά:  

α) στο νοηματικό κέντρο του κειμένου.  Αυτό συχνά περιλαμβάνει δύο σκέλη, το γενικό 

θέμα και την ειδικότερη πλευρά που θίγεται στο διδόμενο κείμενο. Π.χ. στο κείμενο «Το 

ελληνίζειν και ο δήμος των παιδιών» η θεματική περίοδος θα μπορούσε να είναι: Το άρθρο 

αναφέρεται στη γλώσσα των νέων και εξετάζει κατά πόσο οι ιδιόμορφες γλωσσικές επιλογές 

της νεολαίας συνιστούν απειλή για την επιβίωση της ελληνικής γλώσσας.  

β) στο είδος του κειμένου και/ή στην ακριβή ιδιότητα του συντάκτη του κειμένου, όπως 

αυτή προκύπτει από το είδος του κειμένου (π.χ. «το άρθρο αναφέρεται στο …ή ο 

αρθρογράφος πραγματεύεται το τάδε ζήτημα κλπ.) 

o Στη συνέχεια διατυπώνουμε με ακρίβεια τις κύριες ιδέες του κειμένου και όσες από τις 

δευτερεύουσες είναι απαραίτητες για τη νοηματική πληρότητα της περίληψης.  

o Φροντίζουμε να οργανώνουμε τις ιδέες ακολουθώντας την οργάνωση του αρχικού κειμένου 

και χρησιμοποιούμε τις κατάλληλες διαρθρωτικές λέξεις-φράσεις, για να φωτίζουμε τη 

λογική αλληλουχία ανάμεσα στις επιμέρους ιδέες.  

o Χρησιμοποιούμε με φειδώ τυποποιημένες φράσεις που είναι δηλωτικές της περίληψης (π.χ. 

ο αρθρογράφος επισημαίνει, …ακόμα προσθέτει, ισχυρίζεται κλπ.) 

o Προσαρμόζουμε το ύφος της περίληψης στις επικοινωνιακές ανάγκες της περίστασης (π.χ. 

διαφοροποιούμε το ύφος ανάλογα με το αν πρόκειται για άρθρο, ομιλία, συζήτηση κλπ.) 

o Αποφεύγουμε την αυτολεξεί μεταφορά ολόκληρων φράσεων του κειμένου. 

o Αποφεύγουμε αξιολογικές κρίσεις για το κείμενο και το ύφος μας παραμένει ουδέτερο και 

απαλλαγμένο από συναισθηματισμούς. Την όποια συναισθηματική φόρτιση του συγγραφέα 

τη μεταφέρουμε με τρόπο που καθιστά σαφές ότι τα συναισθήματα ανήκουν στο 

συγγραφέα και όχι σε μας. Δεν ξεχνάμε ότι στην περίληψη απλώς μεταφέρουμε απόψεις 

και ιδέες κάποιου τρίτου και όχι δικές μας. 
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3. Έλεγχος: 

o Κάνουμε έναν συνολικό έλεγχο της περίληψής μας (ως προς την ακριβή μεταφορά των 

ιδεών του κειμένου, τη δομή της κλπ.) 

o Φροντίζουμε να κινούμαστε εντός του ζητούμενου αριθμού λέξεων.  

ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ  

Γενικά: 

Η έκθεση είναι ένα κείμενο με αρχή, μέση και τέλος που δομείται με παραγράφους. Στην έκθεση 

υπάρχει πρόλογος, κυρίως θέμα και επίλογος, όπως αντίστοιχα στην παράγραφο υπάρχει θεματική 

πρόταση, σχόλια και, πιθανώς, κατακλείδα. Έτσι η παράγραφος αποτελεί το δομικό στοιχείο της 

έκθεσης και είναι με τη σειρά της μια μικρογραφία έκθεσης. 

Έκθεση   Παράγραφος 

Πρόλογος > θεματική πρόταση 

Κυρίως θέμα > σχόλια 

Επίλογος > (κατακλείδα) *μπορεί και να λείπει 

Ο πρόλογος και ο επίλογος αποτελούνται από μια παράγραφο, ενώ το κυρίως θέμα από 

περισσότερες παραγράφους. Θεωρητικά, οι παράγραφοι του κυρίως θέματος είναι όσες και τα 

επιμέρους ζητήματα που σκοπεύουμε να αναπτύξουμε στην έκθεση. Κάθε παράγραφος έχει μια 

σχετική αυτοτέλεια, καθώς καλύπτει μια επιμέρους πλευρά του γενικού θέματος.  

Πώς εργαζόμαστε: 

1. Κατανόηση θέματος 

Είναι πολύ ουσιώδες να κατανοήσουμε πλήρως το θέμα και να αντιληφθούμε ποια είναι τα 

επιμέρους ζητούμενα, ώστε να δομήσουμε ανάλογα το κείμενό μας. Η σχολική έκθεση είναι κι αυτή 

ένα δοκίμιο, δηλαδή ένα κείμενο με οργανωμένη δομή και συγκρότηση, το οποίο αποσκοπεί στην 

υποστήριξη μιας θέσης/άποψης, η οποία τίθεται προς συζήτηση από το θέμα. Το θέμα μπορεί να 

έχει ποικίλες μορφές, π.χ. μας καλεί απλά να αναπτύξουμε μια θέση ή και να απαντήσουμε σε 

επιμέρους ερωτήματα. Η δομή της έκθεσης καλό είναι να παρακολουθεί τα ζητούμενα από το θέμα. 

Αν για παράδειγμα το θέμα μας είναι «Συζητήστε την αξία της παράδοσης και προτείνετε τρόπους με 

τους οποίους μπορεί αυτή να διατηρηθεί», είναι προφανές ότι το θέμα μάς ζητεί να αναπτύξουμε 

την έκθεση σε δύο μέρη, ένα που θα αναφέρεται στην αξία της παράδοσης και ένα που θα καλύπτει 

τους πιθανούς τρόπους διατήρησής της.  

2. Αναζήτηση βασικών αξόνων - ιδεών  

Αφού κατανοήσουμε τα ζητούμενα, προσπαθούμε να σκεφτούμε κάποιους βασικούς άξονες 

(δηλαδή κύριες ιδέες) που θεωρούμε ότι πρέπει να αναπτύξουμε, ώστε να απαντήσουμε επαρκώς 

στο θέμα. Είναι χρήσιμο να σημειώσουμε αυτούς τους άξονες στο πρόχειρο, ως ένα στοιχειώδες 

σχεδιάγραμμα, το οποίο θα αποτελέσει τον σκελετό της έκθεσής μας. Ο σκελετός αυτός στην πορεία 

θα εμπλουτιστεί και από άλλες ιδέες που πιθανώς θα προκύψουν, είναι όμως σημαντικό να υπάρχει 

αυτός ο αρχικός βασικός σχεδιασμός, ώστε το γραπτό να διαθέτει ενιαία δομή και συγκρότηση.  
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Κάθε μια από αυτές τις κύριες ιδέες μπορεί να αναπτυχθεί σε μια ή και περισσότερες παραγράφους, 

αν κρίνουμε ότι υπάρχουν σε μια βασική ιδέα και επιμέρους πλευρές που πρέπει να θιγούν. Δεν 

υπάρχει ιδανικός αριθμός παραγράφων για το κυρίως θέμα, δεδομένου όμως ότι πλέον ζητείται η 

ανάπτυξη του θέματος να κινείται σε συγκεκριμένο αριθμό λέξεων, ο αριθμός των παραγράφων που 

θα αναπτύξουμε συναρτάται και με αυτό τον περιορισμό.  

3. Σύνδεση παραγράφων-περιόδων 

Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στο θέμα της σύνδεσης των παραγράφων αλλά και των περιόδων 

εντός της ίδιας παραγράφου. Χρησιμοποιούμε μεταβατικές λέξεις και φράσεις για το πέρασμα από 

τη μια στην άλλη παράγραφο (ή περίοδο) ανάλογα με τη νοηματική διασύνδεση των παραγράφων. 

Λέμε π.χ. όμως, από την άλλη μεριά, στον αντίποδα κλπ. αν πρόκειται να περάσουμε σε μια άποψη 

αντίθετη από την προηγούμενη ή επιπλέον, επιπροσθέτως, ακόμα, αν πρόκειται να αναπτύξουμε μια 

θέση που ενισχύει την προηγούμενη. Σε κάθε παράγραφο φροντίζουμε να γίνεται σαφής η θέση που 

θα αναπτύξουμε στη θεματική πρόταση και στη συνέχεια προχωρούμε στην επεξεργασία της θέσης 

αυτής με πληρότητα, σαφήνεια και επαρκή τεκμηρίωση.  

4. Διατύπωση 

Ο γραπτός λόγος έχει αυξημένες απαιτήσεις σε σχέση με τον προφορικό. Ζητεί ακρίβεια στη 

διατύπωση, σαφήνεια, επάρκεια στις συντακτικές δομές και «απεχθάνεται» τις επαναλήψεις, τις 

περιττολογίες, τα ασαφή και μπερδεμένα νοήματα και την «πλαδαρή» έκφραση, δηλ. την εμμονή 

στο αυτονόητο, την κοινοτοπία και τις νοηματικές επικαλύψεις.  

Όπως γράφει και ο Ε. Παπανούτσος στο δοκίμιο «Ο λιτός και πυκνός λόγος», έχει μεγάλη σημασία να 

ξεκαθαρίσουμε πρώτα μέσα μας τι ακριβώς θέλουμε να πούμε και, αφού ολοκληρώσουμε αυτή τη 

νοητική επεξεργασία, τότε θα προχωρήσουμε στη συγκρότηση της ιδέας μας με λέξεις και τελικά στη 

γραπτή αποτύπωσή της.   

Ανάγνωση - Έλεγχος: 

Ελέγχουμε πάντα το γραπτό μας στο τέλος, ώστε να διορθώσουμε τυχόν ορθογραφικά λάθη, να 

«ακούσουμε» επαναλήψεις ή άστοχες εκφράσεις και να προσπαθήσουμε να τις βελτιώσουμε. Είναι 

σημαντικό να έλθουμε στη θέση του αναγνώστη του γραπτού μας, γιατί τότε αποστασιοποιούμαστε 

από αυτό και εντοπίζουμε ευκολότερα λάθη, παραλείψεις, άστοχες εκφράσεις κλπ. 

 

 

 

 



25 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  

ΓΛΩΣΣΑ 

Το "ελληνίζειν" και ο δήμος των παιδιών 

Mπορεί άλλοι να γκρινιάζουν για την "κατάντια της γλώσσας μας", κι άλλοι να μοιρολογούν, 

γιατί βιάζονται να πιστέψουν ότι κείται νεκρή εκεί όπου υψώνεται το ζωηρότατο σώμα της, ωστόσο 

η γλώσσα συνεχίζεται, επειδή, απλώς, η ζωή συνεχίζεται. Aν έχει κανείς περίεργο μάτι, μπορεί να 

διαπιστώσει διαβάζοντας (στην καλή λογοτεχνία, στις μεταφράσεις, στη φιλοσοφία, στη 

δημοσιογραφία, στα περιοδικά ειδικών επαγγελματικών ή επιστημονικών τομέων, ακόμη και στις 

μικρές αγγελίες, όπου ο στενός χώρος υποχρεώνει το συντάκτη να απελευθερώσει όλη τη 

λεξιπλαστική του φαντασία) ότι καινούργιες λέξεις-κλαδιά ξεφυτρώνουν ανελλιπώς στον παλιό 

κορμό. Άλλες αντέχουν, αφομοιώνονται και γίνονται κοινές, κι άλλες εκπίπτουν γρήγορα ή μένουν 

εγκλωβισμένες σε κάποιο γκέτο, σε κάποια «αργκό». Υπάρχει επίσης και η εργαστηριακού τύπου 

γλωσσική παραγωγή (όπου κάποιοι γλωσσολόγοι, φιλόλογοι ή απλοί "ανησυχούντες" σχηματίζουν 

επιτροπές, στρώνονται σε ένα γραφείο με λεξικά και γραμματικές δίπλα τους και μεταφράζουν 

ορισμένες από τις λέξεις που εισάγουμε μαζί με τα νέα προϊόντα ή τις νέες συνήθειες), που 

υποβάλλεται στη δημόσια κρίση με στόχο την επίσης δημόσια χρήση (μια τέτοια εργασία έχει 

αναλάβει, λ.χ., η Μόνιμη Ομάδα Τηλεπικοινωνιακής Ορολογίας του OTE). Από τις σχετικές 

προτάσεις, δοκιμότερες είναι νομίζω όσες είναι απαλλαγμένες από το βραχνά να περάσουν με 

κάποιο λούστρο αρχαιοπρέπειας τα μεταφραζόμενα δάνεια και εμφανίζονται περισσότερο 

εξοικειωμένες με την κοινή ομιλία και ακοή. Με το ίδιο λούστρο περνάγαμε μια φορά κι έναν καιρό 

τις αυτόδηλα ξένες, πλην από αιώνες αφομοιωμένες λέξεις για να τις εξαναγκάσουμε να 

παραστήσουν τις αρχαιότατα ελληνικές. Κάπως έτσι, δηλαδή με μπόλικη αφιλολόγητη ιδεολογική 

βία, αποφασίστηκε κάποτε ότι το "μπισίκι" της ρουμελιώτικης ντοπιολαλιάς (η "σαρμανίτσα", για να 

την ονομάσουμε με ένα ακόμη δάνειο, οικειότερο πλην, παραδόξως, αλεξικογράφητο) είναι λέει 

άθροισμα του "παις" και του "οίκοι".  

Κι αν εκτός από περίεργο μάτι έχει κανείς και πρόθυμο αυτί -και εφόσον βέβαια αποφασίσει 

να πετάξει από πάνω του την πνιγηρή αρματωσιά των ιδεολογημάτων του και να αρνηθεί το 

αριστοκρατικής κοπής στερεότυπο σύμφωνα με το οποίο ο γύρω κόσμος είναι ένα σχεδόν αφασικό 

νήπιο - θ' ακούσει, από το στόμα των παιδιών ας πούμε, κάποιες καινούργιες λέξεις που ίσως τον 

ξενίσουν στην αρχή, αλλά, αν το καλοσκεφτεί, θα δει ότι η παραγωγή τους δεν απιστεί στους 

κανόνες και ο ήχος τους δεν "πικραίνει την ακοή". Κι ακόμη κι αν δεν υιοθετήσει τα νέα "πλάσματα", 

ίσως καταλήξει να αποδεχτεί ότι δεν ήταν βέβαια ο λαϊκισμός εκείνος που οδήγησε δύο μάστορες 

του στοχασμού, τον Πλάτωνα και τον Σολωμό, να μας συστήσουν ότι πρέπει να έχουμε πάντοτε 

τεταμένη την προσοχή μας όταν ερχόμαστε σε επαφή με τον δήμο. "Eμάνθανε το ελληνίζειν παρά 

των πολλών" μας βεβαιώνει ο πλατωνικός Σωκράτης, και ο ποιητής που τον τιμάμε σαν εθνικό, ενώ 

περιφρονούμε τις σαφέστατες γλωσσικές του αντιλήψεις, επιμένει στον κορυφαίο "Διάλογο": 

"Ωστόσο σου ξαναλέγω ότι ο διδάσκαλος των λέξεων είναι ο λαός".  

Ο δήμος των παιδιών, λοιπόν, για τον οποίο εμείς οι ώριμοι έχουμε αποφασίσει, ερήμην του, 

ότι πάσχει από ανίατη λεξιπενία και από βαρύτατης μορφής ξενολατρία, συμβάλλει στη γλωσσική 

παραγωγή μάλλον περισσότερο απ' ό,τι οι μονότονα οδυρόμενοι. Kαι συμβάλλει με τον τρόπο που 

αρμόζει στην ηλικία του: παιχνιδιάρικα, αυθόρμητα, ανεμπόδιστα, δηλαδή φυσικά, χωρίς να τον 

κατατρύχουν ιδεολογικά φαντάσματα ή φιλολογικές φοβίες. Σκαρώνει έτσι λέξεις όχι απλώς εύηχες 

και χαριτωμένες, αλλά σαφείς και καίριες, με την οικονομία τους και την απόλυτη συναρμογή τους 

με το πράγμα, την κίνηση ή την ιδιότητα που επιχειρούν να συλλάβουν και να περιγράψουν. Δεν 

μιλάω εδώ για τα "παιδιόπλαστα" της προσχολικής ηλικίας που δημιουργούνται κατά μόνας, από 

κάθε πειραματιζόμενο μπόμπιρα, αλλά για τα γλωσσικά δημιουργήματα της παιδικής 

μικροκοινωνίας, για τη συλλογική παραγωγή που αναπτύσσεται παντού όπου τα παιδιά παίζουν, 
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μαλώνουν, φιλιώνουν και καλούνται να συνεννοηθούν, δίνοντας ονόματα σε νέα, υλικά στοιχεία της 

καθημερινότητάς τους και σε νέες συμπεριφορές.  

Δεν ξέρω αν οι λεξικογράφοι θα "νομιμοποιήσουν" ποτέ με το κύρος τους, φιλοξενώντας τη 

στις δέλτους της, τη λέξη "ατομιστία", που ακούω τον τελευταίο καιρό από την πιτσικαρία, πάντως οι 

διαπληκτιζόμενοι ανήλικοι παίκτες την έχουν ήδη νομιμοποιήσει στο δικό τους γηπεδάκι. Όταν τη 

λένε, ξέρουν απολύτως τι εννοούν, και ξέρουν επίσης ότι οι συμπαίκτες τους την κατανοούν πλήρως 

(όπως κι όταν χαρακτηρίζουν "χλατσωτό" το τρίποντο και "άμπαλο" τον άσχετο), άρα λοιπόν ο 

πρωταρχικός όρος, η συνεννόηση, εκπληρώνεται απροβλημάτιστα. "Aτομιστίες", λοιπόν, διαπράττει 

όποιος παίρνει την μπάλα και δεν τη δίνει ούτε από το δεξί του πόδι στο αριστερό του, είναι δηλαδή 

οι πράξεις του ατομιστή, την οποία ψέγει η νεόκοπη λέξη ακόμη και διά της καταλήξεώς της. Όχι, η 

"ατομιστία" δεν ταυτίζεται με τον οικείο μας "ατομισμό", και δεν μπορώ να σκεφτώ ποια άλλη λέξη 

(και όχι περίφραση) θα μπορούσε να την αντικαταστήσει. Έχει επίσης ο παιδικός δήμος το γνώρισμα 

να εξελληνίζει πιο γρήγορα απ' ό,τι ο ενήλικος που τον περιβάλλει (και εντέλει τού επιβάλλεται) τις 

ξένες λέξεις, όσες εκτελωνίζονται μαζί με κάθε εισαγόμενο παιχνίδι. Στη δική τους γλώσσα, τα 

περισσότερα δανεικά ουσιαστικά αρχίζουν να κλίνονται ελληνοπρεπώς σχεδόν εξαρχής -ενώ την ίδια 

ώρα εμείς οι μεγάλοι φτάνουμε να χρησιμοποιούμε άκλιτο, στον προφορικό και το γραπτό μας λόγο, 

ακόμα και το Mιλάνο ή το καζίνο. Αίφνης, η μόδα των τελευταίων μηνών είναι το γιο-γιο, όχι όμως το 

παλιό, το απλό, παρά ένα καινούργιο, Hyper Spinner το εμπορικό όνομά του, εμπλουτισμένο με έναν 

μηχανισμό που επιτρέπει στον παίκτη να κάνει θαύματα. Πώς λέγονται τα θαύματα αυτά στη 

γλώσσα των παιδιών; "Σπινιές". Εκ του "spin", της περιστροφής. Όχι, οι "σπινιές" δεν είναι απολύτως 

ίδιες με τις "περιστροφές", κατά συνέπεια η νέα λεξούλα κάποια ανάγκη υπηρετεί, και την υπηρετεί 

καλά, και μάλλον δεν ασκεί αφόρητη βία στην ελληνική.  

"Kαι λοιπόν. Ακόμα και το "spin", αντιδάνειο είναι, από τη "σπείρα"", θα αποφανθούν οι 

δανειομάχοι, αρκούμενοι στην ηχητική ομοιότητα, την ίδια που τους επιτρέπει να ισχυρίζονται πως 

οι Ινδιάνοι Nαβάχο είναι κι αυτοί απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων, ως "ναυαγοί". Kαι, βγάζοντας πια 

από τη μέση τα παιδιά, θα ξεθηκαρώσουμε τα "ενήλικα" σπαθιά μας. Το ένα σπαθί, του κοπετού, 

γράφει πάνω του πως η γλώσσα μας, η νέα ελληνική, πεθαίνει, πάει, πέθανε. Το άλλο σπαθί, της 

μεγαλομανίας, γράφει πως η μητέρα της τωρινής μας γλώσσας δεν είναι απλώς και μητέρα όλων των 

γλωσσών του κόσμου αλλά (όπως διάβασα και σε επιστολή-μανιφέστο "πολιτευτού της 

Nομαρχιακής Aυτοδιοίκησης Aθηνών-Πειραιώς", ιδιαιτέρως προβεβλημένη σε ένθετο 

απογευματινής εφημερίδας) "είναι γλώσσα του σύμπαντος". Ποια απόδειξη κομίζει; Μα την 

προφανή: "το σύμπαν έχει ελληνική ονομασία". Kαι μας το 'λεγαν οι αρχαίοι: ράβδος εν γωνία, άρα 

βρέχει.  

Π. Μπουκάλας, Καθημερινή, 9-6-2002  

«Το ελληνίζειν και ο Δήμος των παιδιών» (Π. Μπουκάλας, εφημ. Καθημερινή) 

 

1. Να αποδοθεί το περιεχόμενο του κειμένου. (80-100 λέξεις)   (25) 

2. «και εφόσον βέβαια αποφασίσει να πετάξει από πάνω του την πνιγηρή αρματωσιά των 

ιδεολογημάτων του και να αρνηθεί το αριστοκρατικής κοπής στερεότυπο σύμφωνα με το 

οποίο ο γύρω κόσμος είναι ένα σχεδόν αφασικό νήπιο». Πώς αντιλαμβάνεστε τη θέση αυτή 

του αρθρογράφου;                                                                                   (10) 

3. Ποια κυρίαρχη αντίληψη για τη γλώσσα των νέων επιχειρεί να ανατρέψει ο αρθρογράφος; 

Ποια είναι η δική του θέση;                  (10) 

4. Ποια τα συνθετικά των ακόλουθων λέξεων: μοιρολογούν, λεξιπλαστική, αφομοιώνονται, 

παραγωγή, εξελληνίζει.                                (10) 
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5. πνιγηρή, ερήμην, λεξιπενία, ξενολατρία, οικείο: Με καθεμιά από τις παραπάνω λέξεις να 

σχηματίσετε μια πρόταση, έτσι ώστε να γίνεται φανερή η σημασία της.   

                      (5) 

6. Να δημοσιεύσετε ένα άρθρο στην τοπική/σχολική εφημερίδα στο οποίο να διατυπώνετε τις 

απόψεις σας για την ανάγκη διατήρησης της γλώσσας μας στη σύγχρονη εποχή. Να 

αναφερθείτε ειδικότερα στους τρόπους με τους οποίους, κατά τη γνώμη σας, η ελληνική 

πολιτεία αλλά και ο κάθε πολίτης ξεχωριστά μπορούν να προστατεύσουν αλλά και να 

ενισχύσουν την ελληνική γλώσσα εντός και εκτός των ελληνικών συνόρων (500-600 λέξεις).                                         

                                                                                                                               (40) 
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