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1. Γλώσσα

  Γλώσσα και άνθρωπος

Η γλώσσα είναι ανθρώπινο προνόµιο. Είναι αδιανόητη εκτός του ανθρώπου. Τον παρα-
κολουθεί σε όλη την εξελικτική του πορεία, συναναπτυσσόµενη µε αυτόν. Τον εκφράζει 
σε κάθε εκδήλωσή του. Είναι, ίσως, ο πιο ζωντανός οργανισµός ως φορέας και «φορη-
τός», ως ποµπός και δέκτης, έκφραση και αποτύπωση του ανθρώπινου δυναµισµού, ο 
πιο ευαίσθητος σεισµογράφος κάθε δραστηριότητάς µας. Η γλώσσα είναι ο άνθρωπος 
και η ιστορία του, καθένας µας κι ο κόσµος που µας περιβάλλει. Είναι η ουσιαστική εικό-
να µας προς τον έξω κόσµο. Όλες οι άλλες εκδηλώσεις µας είναι στοιχεία και του υπόλοι-
που ζωικού κόσµου.

Είναι κοινότοπο να πούµε ότι γλώσσα και σκέψη συµπορεύονται, ζευγάρι αξεχώριστο 
και αλληλοτροφοδοτούµενο, ότι συνεκφαίνονται και συνεκφέρονται. Είναι πασίδηλο, 
άλλωστε, όταν παρακολουθήσουµε την εξέλιξη ενός ανθρώπου, την ιστορική πορεία 
ενός λαού, αλλά και συγκρίνουµε διαφορετικούς.

Η γλώσσα µάς δεσµεύει και µας απελευθερώνει, µας πνίγει και µας λυτρώνει, µας πιέ-
ζει και µας ανακουφίζει, µας καταβαραθρώνει και µας υψώνει, µας διεγείρει και µας ηρε-
µεί, µας ενώνει και µας διαιρεί.

Κάθε άτοµο µιας οποιασδήποτε διακριτής οµάδας ανθρώπων στον χώρο και στον 
χρόνο συµµετέχει στη διαµόρφωση του κοινού γλωσσικού κώδικα, όσο κι αν φαίνεται 
αυτό εξαρχής παράδοξο. ∆εν είναι µόνο ο ταγός (πολιτικός, πνευµατικός, θρησκευτικός) 
που διαµορφώνει τον γλωσσικό κώδικα. Ούτε µόνο η µάνα κι ο πατέρας, ο παππούς κι η 
γιαγιά, ο δάσκαλος, ο τεχνίτης, ο εγγράµµατος· είναι κι ο αγράµµατος κι ο ηµιµαθής, που 
θα παρανοήσει και θα αλλοιώσει, είναι κι ο τραυλός και ο µε αµβλυµένη την ακοή, ακόµα 
κι ο τρελός, που θα παραφθείρει. Να µην παραλείψουµε τον υποκρινόµενο και υποκριτή. 
Η αλλαγή, άλλωστε, των δεδοµένων της ζωής υποχρεώνει σε ανάλογες προσαρµογές. Η 
γλώσσα λοιπόν είναι αναλώσιµη κι ανανεώσιµη.

  Γλωσσικές ποικιλίες

Στο πλαίσιο µιας κοινότητας (φυλή, έθνος κ.ά.) µε κοινή και ενιαία γλώσσα δεν επικρατεί 
οµοιοµορφία· αναπτύσσονται γλωσσικές ποικιλίες. Αυτές διακρίνονται αδροµερώς σε 

Γλωσσικά καθέκαστα Α
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δύο κατηγορίες, τις γεωγραφικές και τις κοινωνικές. Όρος που προσδιορίζει τις πρώτες 
είναι ο τόπος, τις δεύτερες το κοινωνικό status.

Γεωγραφικές είναι η διάλεκτος, το ιδίωµα και ο ιδιωµατισµός. ∆ιάλεκτος είναι η ουσι-
ωδώς διαφοροποιηµένη (προφορά, δοµή, λεξιλόγιο) από την κοινή (εθνική) γλώσσα 
µιας ευρύτερης περιοχής, π.χ. η τσακωνική1. Το ιδίωµα διαφέρει από τη διάλεκτο στη 
γεωγραφική έκταση που παρατηρείται (στενότερο) και στον βαθµό απόκλισης (πιο κατα-
νοητό), π.χ. Κύµης. Μια διάλεκτος µπορεί να έχει περισσότερα από ένα ιδιώµατα. Ιδιω-
µατισµός είναι γλωσσικός τύπος, στοιχείο, φαινόµενο που εµφανίζεται σε τοπικές γλώσ-
σες (διάλεκτος, ιδίωµα), δε συνηθίζεται ή είναι άγνωστο στην κοινή (εθνική), π.χ. 
µπαούτσι, η κλια µ’, µη µε σµπρώχνεις, πάω να καπινίσω. Ο ιδιωματισμός δεν πρέπει να 
συγχέεται με τον ιδιωτισμό, που είναι έκφραση µε ιδιάζουσα σηµασία, συνήθως µετα-
φορική, και λέγεται σε µία µόνο γλώσσα, π.χ. «δεν περνάει η µπογιά του», «πάτησε τα 
ογδόντα», «τα τσουγκρίσαµε».

Τις κοινωνικές (κοινωνιόλεκτος)2 προσδιορίζει η διαφοροποιηµένη χρήση της γλώσ-
σας από κοινωνικές οµάδες διακριτές (ή επιδιώκουσες να γίνουν διακριτές) κατά την ιδεο-
λογία, το επάγγελµα, το φύλο, την ηλικία, τη µόρφωση, την ερωτική τάση, την καταγωγή 
κ.ά. (στρατιώτες, νέοι, διανοούµενοι κ.λπ.). 

Π.χ.:
•  Λες έχω αμπέλια και χωράφια και σπίτια και γης. Κουράδες έχεις. Κανένας άνθρωπος 

δεν έχει γη. Η γης έχει εμάς και σπάει κέφι μαζί μας, άσε που την ενοχλάμε κάθε λίγο 
σαν κοτόψειρες. Δύναμη; Μπούρδες. Ίδρωσες να κάνεις μια πολυκατοικία 46 διαμερί
σματα και πλακώνει ένας σεισμός και στην κάνει λιάδα. Πήρες παρασήματα και χειρο
κροτήματα και ζήτω και έρχεται αδερφάκι μου ένα τόσο δα μικρόβιο από συνάχι και 
σε κάνει μια πτωματάρα χωρίς να το καταλάβεις. Έβαλες παρά στην μπάντα και διέτα
ξες κόσμο κάντε έτσι ρε μερμήγκια ασήμαντα, και σε πιάνει ένα κόψιμο και είσαι ρεζί
λης στην λεκάνη του καμπινέ. Κάνεις το δυνατό κι έτσι και πιάσει μια παγωνιά τρέμεις 
σαν παλιόσκυλο, και από την άλλη μεριά, μια μολόχα, ένα χορταράκι ασήμαντο, κάθε
ται όλη νύχτα και τρώει τους αέρηδες και το χιονιά και το πρωί είναι φρέσκο και δεν 
τούγινε τίποτα. Πούν’ η δύναμή σου ρε φιόγκο κάτου από τούτο εδώ το Σύμπαν που 
μας πλακώνει με το βάρος του; Πούναι τα μεγαλεία σου και το τουπέ σου; Μια ανάπο
δη να πάρουνε τα πράματα, στα λεφτά, στα πολιτικά, στην υγεία, στα όλα που την 
βασίζεις, πας, ξεγράφτηκες και μήτε που θέλουνε να σε θυμούνται οι άλλοι. Πέθανες 
και περάσανε πενήντα χρόνια και μήτε κανένας ξέρει και αν έκανες και σε φοβηθήκα
νε και σε λογαριάσανε.3 | Νίκος Τσιφόρος, Τα παιδιά της Πιάτσας, Εκδόσεις Ερμής

1  Στη νεοελληνική γλώσσα διακρίνονται η τσακωνική, η ποντιακή, η καππαδοκική, η κατωιταλι-
κή και (καταχρηστικά) η κυπριακή και η κρητική διάλεκτος. 

  Γεώργιος Μπαµπινιώτης, Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας (εφεξής Λ.Ν.Ε.Γ.), Κέντρο 
Λεξικολογίας, Αθήνα 1998, σ. 492.

2 Άλλοι εν χρήσει όροι: αργκό, συνθηµατική γλώσσα, σλανγκ.
3 Σε όλα τα παραθέµατα έχει διατηρηθεί η ορθογραφία του πρωτοτύπου.
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•  Ιδιόλεκτος της χαρτορίχτρας
  Εσένα κόρη μου ο δρόμος σου, έλεε μια σβραχνή φωνή μες από τα βουνά παπλώμα

τα, είνε μποδισμένος –εκείνο το πεντάρι το σπαθί… το ριζικό σου είνε ντεμένο – δε 
ροβολά όμως ακόμα θάνατος, δε ροβολά… βλέπεις το κόκκινο δεκάρι; ίσαμε που εί
νε διορισμένο σου, η αφεντιά σου, κοπελούδα μου να συντρέξεις σε μεγάλο καλό – 
σημαδιακά πράματα, ολοφάνερα, τα σπαθιά εστραβώσασι μαζί με τα κουπάτα, ξό
φρενα συντυχέματα – η γιεδικιά σου στράτα πλακώνεται όμως ύστερα, κοπέλα μου… 
μόνου πως παρατά ξοπίσω της τον άσο μπαστουνάτο – μεγάλη πόρτα, ανοιχτή πόρ
τα. | Μέλπω Αξιώτη, «Δύσκολες νύχτες», στο Δημήτρης Τζιόβας, Το παλίμψηστο της ελληνικής 

αφήγησης, 2η έκδοση, Εκδόσεις Οδυσσέας, Αθήνα 2002, σ. 192-3 

Είναι αξιοσημείωτη η διαφορά που έχει επισημανθεί ανάμεσα στους γλωσσικούς κώδι
κες ομάδων (π.χ. περιθωριακών της μεταπολεμικής Ελλάδας) και των νέων σήμερα. Οι 
πρώτοι «διατηρούσαν πλήρη την αφηγηματική τους δύναμη, παρέμεναν συνθέσεις λέ
ξεωνεννοιών». Ενώ η γλώσσα των νέων «μοιάζει περισσότερο με συνθέσεις φωτογραφι
κών στιγμών, τους έχει αφαιρεθεί το νόημα μαζί με τα φωνήεντα και η αφήγηση καθίσταται 
αδύνατη ως περιττή. Οι νεανικοί γλωσσικοί κώδικες αποπνέουν το άγχος της ταχύτητας και 
του κόστους των SMS (όσο πιο σύντομα τόσο πιο φθηνά). Είναι η γλώσσα της εντύπωσης, 
η γλώσσα που έλεγε ο Ντανιέλ Μπουρτσίν, ο θεωρητικός της εικόνας, ό,τι μας μεταφέρει 
από τον κόσμο της φαντασίας στον κόσμο της στιγμιαίας απόλαυσης». | Πόπη Διαμαντάκου, 

Καθημερινή, 28/2/2008

  Λειτουργίες της γλώσσας (αναφορική, ποιητική)

Ως εκφραστικό όργανο των πολλών και ποικίλων αναγκών του ανθρώπου η γλώσσα 
λειτουργεί µε πολλούς τρόπους. Από αυτούς κυριότεροι είναι ο λογικός και ο συγκινη-
σιακός. Η πρώτη περίπτωση προσδιορίζεται ως αναφορική λειτουργία και η δεύτερη ως 
ποιητική.

Στην αναφορική λειτουργία η γλώσσα παρέχει κυρίως πληροφόρηση· ο δέκτης προ-
σλαµβάνει πρωτίστως την πληροφορία που ενέχει το εκπεµπόµενο µήνυµα. Εδώ το βά-
ρος πέφτει στο τι, στο περιεχόµενο.

Π.χ.:
•  Περισσότερα από 9,1 δισ. φορολογικά έσοδα τον χρόνο χάνει η Ελλάδα από τη μαζική 

έξοδο των τελευταίων ετών στο εξωτερικό εξαιτίας της οικονομικής κρίσης. Και δεν εί
ναι μόνο η έλλειψη ταλέντων και τα έσοδα που στερείται· οι Έλληνες που έχουν φύγει 
στο εξωτερικό συνεισφέρουν ταυτόχρονα 12,9 δισ. στο ΑΕΠ των χωρών στις οποίες 
έχουν εγκατασταθεί. | Καθημερινή, 4/12/2016
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Στο παραπάνω απόσπασµα από τον τύπο όλα απευθύνονται στη λογική διεργασία και 
«ευθυβολούν»· τίποτε στη συγκίνηση (εκτός κι αν ο αναγνώστης είναι Έλληνας που θίγε-
ται καθ’ οιονδήποτε τρόπο).

Στην ποιητική λειτουργία η προσοχή του δέκτη µαγνητίζεται περισσότερο από το πώς, 
από τη µορφή του µηνύµατος και λιγότερο από την πληροφορία. Με άλλα λόγια, ελκύε-
ται ο δέκτης από τον τρόπο που οικοδοµείται γλωσσικά αυτό. Εδώ το κέντρο βάρους 
πέφτει στις λέξεις και τις εκφράσεις (κυοφορία, συχνότητα, χρήση, ηχητική κ.ά.), στην 
πλοκή και την άρθρωσή τους (θέση), στη µουσικότητα (ρυθµός, µέτρο)4 κ.λπ. Οι λέξεις 
«εµποτίζονται» µε το χρώµα του συναισθήµατος.

Π.χ.:
•  Κρύο κρούσταλλο νερό τα ηλιοφρυμένα

χείλια θα ογράνη· ευγενικιά ανθρωπότη
θα τους φιλέψη πλούσιο φαγοπότι... | Λορέντζος Μαβίλης

ή 
•  Κόκκιν’ αχείλι εφίλησα κι έβαψε το δικό μου

και στο μαντίλι τό ’συρα κι έβαψε το μαντίλι, 
και στο ποτάμι τό ’πλυνα κι έβαψε το ποτάμι,
κι έβαψε η άκρη του γιαλού κι η μέση του πελάγου.
Κατέβη ο αϊτός να πιει νερό κι έβαψαν τα φτερά του
κι έβαψε ο ήλιος ο μισός και το φεγγάρι ακέριο. | δημοτικό τραγούδι

ή
•  Οι σκέψεις μου μπερδεύονται. Τούτη η ατμόσφαιρα του φονικού και της γάγγραινας 

φράζει τα πλεμόνια, είναι κάτι σαν πηχτός χυλός, που μας πνίγει. Βραδυάζει. Το πρόσω
πο του Κέμεριχ […] είναι τόσο χλωμό που θα έλεγε κανείς πως φέγγει. Το στόμα σαλεύει 
ελαφρά. Σκύβω κοντά του. […]

Μόλις προφτάσαμε. Το σκοτάδι τρελλάθηκε. Φουσκώνει από μανία. Πιο μαύρο από 
τη νύχτα ορμάει απάνω μας με γιγάντιες δρασκελιές και μας τυλίγει. Οι φλόγες των 
εκρήξεων λούζουν με τη λάμψη τους το νεκροταφείο. | Έριχ Μαρία Ρεμάρκ, Ουδέν νεώτερον 

από το δυτικό μέτωπο, μτφρ. Στέλλα Βουρδουμπά, Δωρικός, Αθήνα χ.χ., σ. 27, 54

4  Ο Σεφέρης το λέει µε τον δικό του τρόπο για την ποίηση: «Είναι κακό σηµάδι ή άσχηµο σύ-
στηµα να αρχίσουµε προσεγγίζοντας την ποίηση από το λογικό της νόηµα». (Γιώργος Σεφέρης, 
Δοκιμές, 5η έκδ., τόµ. 1ος, Ίκαρος, σ. 33, και παρακάτω, σ. 34: «Η ποίηση αποτείνεται σ’ ολό-
κληρο τον άνθρωπο, στις αισθήσεις του, στα συναισθήµατά του και στο λογικό του σαν δια-
µορφωτή συναισθηµάτων»).
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2. Λόγος – Διαστάσεις λειτουργικές

Από την ενεργητική διάθεση στην παθητική και αντιστρόφως

  Διαθέσεις – Φωνές: Διάκριση

Η διάθεση είναι «σηµασιολογική κατηγορία του ρήµατος». Αναφέρεται στην ιδιότητα του 
ρήµατος να δηλώνει τι κάνει το υποκείµενο, τι παθαίνει ή σε ποια κατάσταση βρίσκεται. 
Ανάλογα µε τη διάθεση τα ρήµατα είναι ενεργητικά (το υποκείµενο ενεργεί, διάθεση ενερ-
γητική), π.χ. σκάβω χαντάκι, µέσα (το υποκείµενο ενεργεί και η ενέργεια επιστρέφει στο 
ίδιο, µέση διάθεση), π.χ. ντύνοµαι, παθητικά (το υποκείµενο δέχεται µια ενέργεια από 
κάτι άλλο, παθητική διάθεση), π.χ. ο κλέφτης συνελήφθη, και ουδέτερα (το υποκείµενο 
βρίσκεται σε µια κατάσταση, ουδέτερη διάθεση), π.χ. ζω, κάθοµαι.

Η διάθεση δεν πρέπει να συγχέεται με τη φωνή. Φωνή είναι σύνολο γραµµατικών 
τύπων: ενεργητική µε κατάληξη σε -ω (-ώ), π.χ. επισκευάζω, λαλώ, και παθητική (ή µε-
σοπαθητική) µε κατάληξη σε -µαι, π.χ. καλύπτοµαι.

Ένα ρήµα µπορεί να είναι ενεργητικής φωνής, αλλά παθητικής διάθεσης, π.χ. χτύπη-
σα από την πτώση, και αντιστρόφως, π.χ. οραµατίζοµαι µια ζωή χωρίς πόλεµο.

Πολλά ρήµατα απαντούν και στις δύο φωνές, π.χ. επηρεάζω, -οµαι. Ορισµένα µόνο 
στη µία, π.χ. ζω, έρχοµαι (αποθετικό).

Ίδιοι ρηµατικοί τύποι µπορεί να είναι άλλοτε ενεργητικής και άλλοτε παθητικής διάθε-
σης, π.χ. το ξεροβόρι πάγωσε το χέρι µου (ενεργητική διάθεση) / το χέρι µου πάγωσε από 
το ξεροβόρι (παθητική διάθεση).

Εκτός από το υποκείµενο, που είναι «υποχρεωτικό όρισµα όλων των ρηµάτων»5, ένα 
ρήµα µπορεί να δεχτεί και συµπληρώµατα. Συχνότερο συµπλήρωµα είναι το αντικείµενο, 
δηλαδή το πρόσωπο ή το πράγµα στο οποίο µεταβαίνει η ενέργεια του υποκειµένου. Το 
αντικείµενο εκφέρεται σε (µε) γενική, αιτιατική ή εµπρόθετα, π.χ. δε σου ταιριάζουν τα 
σεγκούνια / ο καιρός ταίριασε τον Αντρέα και τη Βασιλική / το πώµα δεν ταίριασε στο 
µπουκάλι. Αν η ενέργεια του ρήµατος δε µεταβαίνει κάπου, τότε αυτό ονοµάζεται αµετά-
βατο, π.χ. άρχισαν τα βάσανά µου, αλλιώς, µεταβατικό, π.χ. ο σεισµός γκρέµισε το κτί-
ριο. Όταν τα µεταβατικά ρήµατα δέχονται ένα αντικείµενο, λέγονται µονόπτωτα, π.χ. ο 
Φειδίας κατασκεύασε το χρυσελεφάντινο άγαλµα της Αθηνάς. Όταν δέχονται δύο, δίπτω-
τα, π.χ. µου έστειλε τον φάκελο ή έστειλε σε µένα τον φάκελο. Από δύο αντικείµενα 
αυτό που συνδέεται αµεσότερα µε το ρήµα λέγεται άµεσο, το άλλο έµµεσο, π.χ. πέταξε 
τα σκουπίδια (άµεσο) στον κάδο (έµµεσο). Το έµµεσο αντικείµενο πρωταρχικά δηλώνεται 
µε γενική ή µε εµπρόθετο. Κατά τη µετατροπή της ενεργητικής σύνταξης σε παθητική, 

5  Χρήστος Κλαίρης – Γεώργιος Μπαµπινιώτης, Γραμματική της Νέας Ελληνικής. Δομολειτουργική- 
Επικοινωνιακή, ΙΙ. Το ρήμα, Η οργάνωση του μηνύματος, Ελληνικά Γράµµατα, Αθήνα 1999, 
σ. 222.
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όπως θα δούµε παρακάτω, άµεσο και έµµεσο αναγνωρίζονται6. Στα ρήµατα που συντάσ-
σονται µε δύο αιτιατικές άµεσο λογίζεται το πρόσωπο, «επειδή µόνο αυτό γίνεται υποκεί-
µενο κατά τη µετατροπή της ενεργητικής σύνταξης σε παθητική και µόνο αυτό επιδέχεται 
αντωνυµική επανάληψη»7, π.χ. κέρασα τους φίλους (άµεσο) µου κρασί (έµµεσο) / οι φί-
λοι µου κεράστηκαν κρασί από µένα.

Ένα ρήµα µπορεί στον ίδιο τύπο να είναι αµετάβατο και µεταβατικό, π.χ. το µωρό 
έκλαιγε / η πόρτα άνοιξε (αµετάβατο) / έκλαιγε τη µοίρα του / ο αέρας άνοιξε την πόρτα 
(µεταβατικό).

Όσα αναφέρθηκαν παραπάνω κρίνονται απολύτως απαραίτητα για την κατανόηση 
του τρόπου λειτουργίας της ενεργητικής και της παθητικής διάθεσης, καθώς και για την 
αµοιβαία µετατροπή τους. Σε καµία περίπτωση δεν υποκαθιστούν τη Γραµµατική και το 
Συντακτικό.

Λειτουργία ενεργητικής και παθητικής διάθεσης

Στην ενεργητική σύνταξη εξαίρεται το πρόσωπο (ο δρων) ή το πράγµα που ενεργεί. Εδώ το 
γραµµατικό υποκείµενο της πρότασης συµπίπτει µε το λογικό υποκείµενο, π.χ. το χρώµα 
αλλοιώνει τον τοίχο / ο νοµοταγής πολίτης εµπιστεύεται τους νόµους και τους τηρεί.

Στην παθητική σύνταξη εξαίρεται το αποτέλεσµα της ενέργειας του υποκειµένου (ο 
δέκτης). Εδώ το λογικό υποκείµενο (ο δρων) δηλώνεται συνήθως µε ένα προθετικό σύ-
νολο, συνήθως µε την πρόθεση από, που λέγεται ποιητικό αίτιο, π.χ. ο τοίχος (= γραµµα-
τικό υποκείµενο) αλλοιώνεται από το χρώµα (= ποιητικό αίτιο, λογικό υποκείµενο). Η 
παθητική σύνταξη µεταβάλλει σε υποκείµενο την έννοια που παριστάνεται ως αντικείµε-
νο στην ενεργητική σύνταξη. Το ποιητικό αίτιο πολλές φορές παραλείπεται, όταν θεωρεί-
ται δευτερεύουσας σηµασίας, όταν κρίνεται επιβεβληµένη η αποσιώπησή του, όταν είναι 
ευκολονόητο ή όταν αγνοείται, π.χ. πετσοκόπηκαν οι συντάξεις / εκλάπη χαρτοφύλακας 
/ τα όσπρια τρώγονται. Όλα τα παραπάνω δείχνουν πως µε την παθητική σύνταξη αποκτά 
ποικιλία η πλοκή του λόγου8.

Μετατροπή ενεργητικής σύνταξης σε παθητική

α.  Το αντικείµενο ενός µονόπτωτου ρήµατος γίνεται υποκείµενο του νέου παθητικού 
τύπου. Το υποκείµενό του γίνεται ποιητικό αίτιο, π.χ. η Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως 
(υποκείµενο) δηµοσίευσε τους νέους διορισµούς (αντικείµενο) (ενεργητική σύνταξη) / 
οι νέοι διορισµοί (υποκείµενο) δηµοσιεύτηκαν από την (στην) Εφηµερίδα της Κυβερ-
νήσεως (παθητική σύνταξη). Το ίδιο ισχύει στην περίπτωση που αντικείµενο είναι πρό-

6 Κλαίρης – Μπαµπινιώτης, ό.π., σ. 247, 274.
7 Κλαίρης – Μπαµπινιώτης, ό.π., σ. 254.
8 Έκθεση – Έκφραση Β΄ Λυκείου, σ. 266.
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ταση µε το ότι (πως), να, π.χ. οι γεωλόγοι διαπίστωσαν ότι επήλθε ρήγµα > διαπιστώ-
θηκε από τους γεωλόγους ότι επήλθε ρήγµα.

β.  Όταν το ρήµα είναι δίπτωτο και το έµµεσο αντικείµενό του είναι εµπρόθετο, τότε το 
εµπρόθετο παραµένει ως έχει. Κατά τα άλλα, ακολουθείται η προαναφερθείσα διαδι-
κασία, π.χ. ο εργοδότης έδωσε µισθό (άµεσο αντικείµενο) στους υπαλλήλους (έµµε-
σο αντικ.) > δόθηκε µισθός από τον εργοδότη στους υπαλλήλους.

Το άµεσο αντικείµενο «αναβαθµίζεται» στη λειτουργία υποκειµένου παθητικής 
διά θεσης9.

γ.  Αν ως έµµεσο αντικείµενο τίθενται τα αντωνυµικά µου, σου, του, µας, σας, αυτά µετα-
τρέπονται σε µένα, σε σένα, σε αυτόν, σε µας, σε σας, αντίστοιχα, π.χ. ο θυρωρός µού 
απαγόρευσε την είσοδο > απαγορεύτηκε από τον θυρωρό η είσοδος σε µένα / ο διαρ-
ρήκτης σού έριξε στάχτη > ρίχτηκε στάχτη από τον διαρρήκτη σε σένα.

δ.  Εάν το ρήµα συντάσσεται µε δύο αιτιατικές, τότε κανονικά το πρόσωπο (λογίζεται ως 
άµεσο αντικείµενο) γίνεται υποκείµενο. Το άλλο παραµένει ως έχει, π.χ. ο αστυνοµι-
κός µε ρώτησε κάτι > εγώ ρωτήθηκα από τον αστυνοµικό κάτι / ο µαθηµατικός διδά-
σκει τους µαθητές άλγεβρα > οι µαθητές διδάσκονται από τον µαθηµατικό άλγεβρα.

ε.  Αν η δεύτερη αιτιατική είναι κατηγορούµενο της πρώτης, τότε παραµένει κατηγορού-
µενο οµοιόπτωτο µε το υποκείµενο σε ονοµαστική, π.χ. ο Υπουργός ∆ικαιοσύνης 
κατέστησε τον εισαγγελέα φερέφωνό (Κ) του > ο εισαγγελέας κατέστη φερέφωνο από 
τον Υπουργό ∆ικαιοσύνης.

στ.  Για τη µετατροπή της ενεργητικής σύνταξης των µεταβατικών αποθετικών ρηµάτων σε 
παθητική χρησιµοποιείται περίφραση, όπου είναι δυνατό, π.χ.:
•  Τα ισχυρά κράτη εκµεταλλεύονται κατά κανόνα τα ανίσχυρα (Ε.Σ.) > τα ανίσχυρα 

κράτη είναι ή γίνονται αντικείµενο εκµετάλλευσης από τα ισχυρά κράτη.
•  Η κυβέρνηση διαχειρίζεται επιτυχώς τις εξωτερικές υποθέσεις > οι εξωτερικές υπο-

θέσεις είναι ή γίνονται αντικείµενο επιτυχούς διαχείρισης από την κυβέρνηση.
Κάθε περίπτωση αποθετικού ρήµατος χρήζει ιδιαίτερης εξέτασης λόγω της ιδιο-

µορφίας τους.
Κλείνοντας την ενότητα αυτή κρίνουµε σκόπιµο να επαναλάβουµε ότι η µετατροπή 

της ενεργητικής σύνταξης σε παθητική επιτρέπει στον γράφοντα ή οµιλούντα: α) να παρα-
λείψει για κάποιον λόγο τον δρώντα, π.χ. κόπηκε το ΕΚΑΣ. Στην ενεργητική σύνταξη δε 
θα µπορούσε να τον αποφύγει, π.χ. η κυβέρνηση έκοψε το ΕΚΑΣ, και β) να µεταφέρει το 
κέντρο βάρους από τον δρώντα (Υ) στον δέκτη (Α), π.χ. ο συντάκτης του νόµου (δρων) 
επιδιώκει την ευνοµία (δέκτης) > η ευνοµία επιδιώκεται (από τον συντάκτη του νόµου).

9  Κλαίρης – Μπαµπινιώτης, ό.π., σ. 247. Σπάνια προβάλλεται το έµµεσο αντικείµενο ως υπο-
κείµενο, π.χ. το δηµόσιο ταµείο πλήρωσε τα οφειλόµενα στους δικαιούχους > οι δικαιούχοι 
πληρώθηκαν τα οφειλόµενα από το δηµόσιο ταµείο. ∆ιαφορετικά: τα οφειλόµενα πληρώθη-
καν από το δηµόσιο ταµείο στους δικαιούχους.
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3. Στίξη

Τα σηµεία στίξης είναι σύµβολα του γραπτού λόγου που δεν προφέρονται (µη φωνητικά) 
και αποσκοπούν «στην κατά το δυνατόν πιστότερη απόδοση της τεράστιας ποικιλίας του 
τόνου της ανθρώπινης φωνής»10. Με άλλα λόγια, µετουσιώνουν τον γραπτό λόγο σε 
ζωντανό, διευκολύνουν την κατανόηση, την ανάγνωση ή την απαγγελία11, καθοδηγούν. 
Ανάλογα µε τα προβαλλόµενα λειτουργικά γνωρίσµατα, µπορούν επιτυχέστερα να δια-
κριθούν σε δύο κατηγορίες: σε όσα επιβάλλουν σταµάτηµα της αφήγησης, π.χ. η τελεία, 
και σε όσα σχολιάζουν, π.χ. τα αποσιωπητικά. Τα περισσότερα από αυτά επιτελούν και 
τις δύο λειτουργίες. Σηµεία στίξης είναι το κόµµα, η τελεία, η άνω τελεία, η διπλή τελεία, 
το ερωτηµατικό, το θαυµαστικό, η παρένθεση, οι αγκύλες, τα αποσιωπητικά, τα εισαγω-
γικά, η παύλα (µονή και διπλή) και το ενωτικό.12

1. Κόμμα (,)

Το κόµµα είναι, ίσως, το χρησιµότερο σηµείο στίξης και, ασφαλώς, το πλέον πολύχρη-
στο. Αποτελεί µικρή στάση στον λόγο και διευκολύνει την ορθή κατανόησή του. Η παρά-
λειψη ή η λανθασµένη χρήση του δηµιουργεί ασάφειες ως και «παρεξηγήσεις». Βλάπτει 
τελικά τη συνοχή και τη συνεκτικότητα. Γι’ αυτό επιβάλλεται η κατά το δυνατόν πληρέστε-
ρη γνώση της χρήσης του. Ξεκινάµε ανάποδα, αναφέροντας τις περιπτώσεις που δεν πρέ-
πει να χρησιµοποιείται κόµµα, διότι εδώ δηµιουργούνται τα µεγαλύτερα προβλήµατα.

α.  Δε χωρίζουμε με κόμμα: 
  – Το υποκείµενο, το αντικείµενο, το κατηγορούµενο, το επίρρηµα και τον επιρρηµατι-

κό προσδιορισµό από το ρήµα. Π.χ.:
• Ο διαρρήκτης δραπέτευσε. 
• Ο Μ. Αλέξανδρος υπερέβη ανθρώπινες αντοχές. 
• Τα όρια είναι δυσδιάκριτα.
•  Έφυγε βιαστικά.
•  Έβρεχε µε το τσουβάλι.

 – Τις ονοµατικές δευτερεύουσες προτάσεις που τίθενται ως υποκείµενο, αντικείµενο 
και κατηγορούµενο (ειδικές, πλάγιες ερωτηµατικές, ενδοιαστικές, βουλητικές και ανα-
φορικές ονοµατικές. Π.χ.:
• Λέω πως θα χιονίσει (Α). 
• Υποστηρίζεται ότι το κρύο νερό ωφελεί (Υ). 
• Απορώ πώς το έκανες αυτό (Α). 

10  Φάνης Καλαϊτζάκης, Το κόμμα και τα άλλα σημεία στίξης στη νεοελληνική γλώσσα, Σαββάλας, 
Αθήνα 2001, σ. 20.

11  Αγαπητός Γ. Τσοπανάκης, Νεοελληνική Γραμματική, Αφοί Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 1994, σ. 132.
12  Τα σηµεία στίξης δεν πρέπει να συγχέονται µε τα ορθογραφικά σηµάδια (διαλυτικά, απόστρο-

φος κτλ.). Το ενωτικό θεωρείται περισσότερο σηµάδι ορθογραφικό.
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• Είναι αβέβαιο αν στρώθηκε να διαβάσει (Υ). 
• Φοβάται µήπως του κόψουν τη σύνταξη (Α). 
• Απαγορεύεται να µπείτε στο κλαµπ χωρίς συνοδό (Υ). 
• Θέλω να αλλάξω επάγγελµα (Α). 
•  Όποιος παίζει τυχερά παιχνίδια χάνει (Υ). Όποιος δεν παίζει δεν κερδίζει (Υ). 
• Αυτός είναι ό,τι πεις (Κ). 
• Μάζεψε όσα είχε και δεν είχε κι έφυγε (Α).

 – Τις αναφορικές που τίθενται ως επιθετικός προσδιορισµός, π.χ. ο άνθρωπος που 
θέλει να προκόψει είναι φιλόπονος. Η αναφορική πρόταση εδώ είναι αναπόσπαστο 
στοιχείο του προσδιοριζοµένου. Αν αφαιρεθεί, αλλοιώνεται το νόηµα.

– Τις αναφορικές προτάσεις που λειτουργούν επιρρηµατικά. Π.χ.:
• Ρίξε το ακόντιο όπως ξέρεις (= τρόπος).
• Πήγαινε όπου σε φωτίσει ο Θεός (= τόπος).
• Θα δουλέψω έτσι, όπως ορίζουν οι κανονισµοί.
  Σημ. Στην αµέσως προηγούµενη πρόταση τίθεται κόµµα, επειδή η αναφορική λει-

τουργεί επεξηγηµατικά στο επίρρηµα έτσι. 

 – Τους συµπλεκτικούς ή διαζευκτικούς συνδέσµους και, ούτε, µήτε, ούτε, µηδέ, ή, 
είτε, για (= ή) που συνδέουν οµοειδείς όρους ή προτάσεις. Π.χ.:
• Περπάτησε πολύ και κουράστηκε.
• Ο δόλιος πατέρας έκλαιγε και χτυπιόταν.
• Ούτε είδα ούτε θα ξαναδώ τέτοιο θέαµα. 
• Μην παίρνετε µαζί σας ούτε φαγητό ούτε νερό.
• Είτε βρέχει είτε χιονίζει, καρφάκι δεν του καίγεται.
• Ή στραβός είναι ο γιαλός ή στραβά αρµενίζουµε.
• Μοίραζε χρήµατα ή δώρα.

β. Κόμμα βάζουμε:
– Στην ασύνδετη παράθεση όµοιων συντακτικά όρων (λέξεων ή προτάσεων. Π.χ.:
• Έµεινα µόνος, έρηµος, αβοήθητος, άστεγος, άσιτος.
•  Έχουµε το πιο συγκεντρωτικό εκπαιδευτικό σύστηµα, δεν τα πάµε καλά σε διεθνείς 

εξελίξεις, ο κόσµος αλλάζει µε ταχύτητα, βρίσκεται µπροστά σε νέες προκλήσεις.
•  Έχει έναν αντιαυταρχικό, κοινωνικά προοδευτικό, σοσιαλδηµοκρατικό προσανα-

τολισµό.
•  Απευθύνθηκε στον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας αµέσως, µε σεβασµό, ευγένεια και 

τυπικότητα.

 – Πριν από τη λέξη, τη φράση και την πρόταση που λειτουργεί ως παράθεση ή επεξή-
γηση. Π.χ.:
•  Στη Γαλλία έζησε επί µακρόν ο Αδαµ. Κοραής, ο πρύτανης των φιλολόγων (παράθ.).
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• Εργάζεται στα Εξάρχεια, συνηθισµένο στέκι των αντιεξουσιαστών (παράθ).
• Ένα θέλω από σένα, να προκόψεις (επεξ.).
• Τον διακατείχε ο µόνιµος φόβος των εργαζοµένων, µήπως τον απολύσουν (επεξ.).

 – Πριν από τις δευτερεύουσες προτάσεις που δηλώνουν επιρρηµατική σχέση (αιτιο-
λογικές, εναντιωµατικές, τελικές, συµπερασµατικές, χρονικές, υποθετικές και αναφο-
ρικές παραθετικές ή προσθετικές). Π.χ.:
• Το γραπτό είχε τόσα λάθη, που (= ώστε) απορρίφθηκε ασυζητητί (συµπερ.).
• ∆ε θα άντεχε το κρύο, αν δεν έβγαινε ο ήλιος (υποθετ.).

Οι προσθετικές αναφορικές προτάσεις, κοντά στην αναφορική σχέση, προσθέτουν 
έναν επιρρηµατικό προσδιορισµό. Π.χ.:
•  Ο άριστος µαθητής επιβραβεύεται µε έπαινο, που θα του χρειαστεί µελλοντικά 

(σκοπός, για να…). 
• ∆ε θα ταπεινωθούµε, όσο κι αν το θέλουν (εναντίωση, µολονότι). 

Επίσης, προσθέτουν ένα συµπλήρωµα που δεν είναι απαραίτητο. Π.χ.:
•  Ο αθλητής, που στα παιδικά του χρόνια φοίτησε σε δηµόσιο σχολείο, κέρδισε τον 

αγώνα. 
• Η βροχή, που είναι φυσικό φαινόµενο, µούσκεψε τα απλωµένα ρούχα.

Στις τελευταίες περιπτώσεις, αν αφαιρεθεί το συµπλήρωµα, δεν αλλοιώνεται το 
νόηµα, όπως γίνεται µε τις αναφορικές επιθετικές.

Σημ. Το ζεύγος έτσι ώστε πιστεύουµε ότι πρέπει να χωρίζεται µε κόµµα, επειδή το 
έτσι αποτελεί τροπικό ή ποσοτικό προσδιορισµό στην προηγούµενη πρόταση. Π.χ.:
• Ο Αριστείδης πολιτεύτηκε έτσι, ώστε δεν προκάλεσε καµιά διαµαρτυρία. 

Στην έκφραση: ∆ούλεψε «ρολόι», έτσι ώστε… η λέξη «έτσι» δεν έχει κανένα νόη-
µα εκεί που βρίσκεται.

 – Στις κλητικές προσφωνήσεις. Π.χ.:
Πάτερ, δεν έχω εξοµολογηθεί.

 – Σε λέξεις ή φράσεις που θέλουµε αποµονώνοντάς τες να τις προβάλουµε (έµφαση). 
Επίσης, σε παρενθετικές προτάσεις ή παρενθετικά που προσθέτουν ή διευκρινίζουν 
κάτι. Π.χ.:
•  Καλώς, δε θα σπαταλώ πλέον χρήµατα.
•  Αλήθεια, πώς τα πήγες στο διαγώνισµα;
•  Ουφ, έφυγε ο αχρείος.
•  Μου δίνετε, παρακαλώ, µια εφηµερίδα;
•  Μάλιστα, δάσκαλε, θα είµαι συνεπέστερος εφεξής.
•  Κατά συνέπεια, του είπα, πλήρωσέ µε.
•  Αν αρρωστήσεις, ο µη γένοιτο, ο γιατρός είναι δίπλα σου.
•  Πέρυσι, δε θυµάµαι πότε ακριβώς, κατατάχτηκα στον στρατό.



ΓΛΩΣΣΑ • ΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΕΙΔΗ • ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΑ ΕΙΔΗ 1ο

Μ
Ε

Ρ
Ο

Σ
 

ΓΡΑΠΤΟΣ ΛΟΓΟΣ:  ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ||     | 27 |

Οι επαναλαµβανόµενες την ίδια χρονική περίοδο κάθε έτος απεργίες είναι, νοµίζω, 
αναποτελεσµατικές για την επίτευξη διεκδικήσεων.

 – Στον σύνδεσµο και, όταν έχει αντιθετική ή επιδοτική σηµασία και είναι µεταβατικός 
(ενώνει προτάσεις οµοειδείς αλλά διαφορετικές στο νόηµα). Π.χ.:
•  Άλλα θέλουν οι άνθρωποι, κι αλλιώς έρχονται τα πράγµατα (αντιθ.).
•  Κάνει τον προύχοντα, και δεν έχει βρακί να φορέσει (αντιθ.).
•  Θα πας, και θα χορέψεις (επίδοση) = όχι µόνο θα πας, αλλά επιπλέον θα χορέψεις.
•  Άσε τις διαµαρτυρίες, και θα πληρωθείς (µεταβατ.).

Το ίδιο ισχύει για τους συνδέσµους (παρατακτικούς) που χρησιµοποιούνται για 
αντίθεση και επίδοση: αλλά, όµως, κι όµως, αλλά όµως, αλλά και, µόνο, παρά, µα 
και, µα ούτε, αλλά ούτε, αλλά να. Π.χ.:
•  ∆ε θέλει τίποτε άλλο, παρά να είναι υγιής.
•  Όχι µόνο ήρθε απρόσκλητος, αλλά και κοιµήθηκε στον καναπέ.
•  ∆εν παίρνουν τίποτε στα σοβαρά, ούτε τον θάνατο (ακόµα και…).13

 – Στα επιρρήµατα ευτυχώς και δυστυχώς κατά την περιγραφή-αφήγηση γεγονότος ή 
πράξης, όταν δηλώνουν συναίσθηµα του περιγράφοντος ή αφηγούµενου. Π.χ.:
•  Οι ελληνικές κυβερνήσεις είναι ανίκανες, δυστυχώς, να εξασφαλίσουν την ελεύ-

θερη διέλευση οχηµάτων και ανθρώπων στους δηµόσιους δρόµους, όταν πραγ-
µατοποιούνται απεργιακές εκδηλώσεις.

 – Στα συνήθη: επίσης, άλλωστε, ακόµη, παράλληλα, πάντα, πάντως, ωστόσο, ίσως, 
τελικά, κοντολογίς, όντως, αντίθετα κτλ. φαίνεται ότι η υπαγωγή τους σε κανόνα δεν 
προσφέρεται· ο γράφων στίζει µε κόµµα, όταν αποµονώνει για να εξάρει, να αναδείξει.

Όσα γράφτηκαν παραπάνω δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις χρήσης του κόµµα-
τος. Άλλωστε αυτό θα ήταν αδύνατο. Το ύφος του συγγραφέα είναι εντελώς προσωπικό, 
όταν δεν ακολουθεί υποχρεωτικούς τυπικά κανόνες (καλούπι) ή την πεπατηµένη. Έτσι, 
στίζει µε κόµµα σε περιπτώσεις απρόσµενες για τους αναγνώστες, όταν θέλει να αναδείξει 
κάτι ιδιάζον γι’ αυτόν, αλλά ασήµαντο, ίσως, για τους άλλους. Ως αναγνώστες οφείλουµε 
να το σεβαστούµε και να το αποκωδικοποιήσουµε. Αλλά και ο γράφων οφείλει να µη 
µεταβάλλει τον αναγνώστη σε όχηµα συνεχών στάσεων.

Με τα λοιπά σηµεία στίξης τα πράγµατα είναι οµαλότερα.

2. Τελεία (.)

Η τελεία αποτυπώνει στον λόγο ένα ολοκληρωµένο «νοηµατικό σταµάτηµα». Μας υπο-
χρεώνει, κατά κάποιον τρόπο, να σταµατήσουµε για ένα χρονικό διάστηµα την περαιτέρω 
ανάγνωση και να εγκύψουµε στο ουσιαστικό περιεχόµενο της περιόδου που κλείνει. Έτσι, 

13  Αχιλλέας Α. Τζάρτζανος, Νεοελληνική Σύνταξη (Της Κοινής Δημοτικής), 2η έκδ., τ. Β΄,  Εκδόσεις 
Αφών Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 1991, σ. 221.
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συνδέει µε τα προηγούµενα και προετοιµάζει για τα επόµενα. Στην καθηµερινή µας κου-
βέντα λέµε συχνά: «βάλε τελεία», εννοώντας, εκτός από τον τερµατισµό, και την ευχερέ-
στερη κατανόηση.

Τελεία θέτουμε:

α.  Στο τέλος περιόδου.
Π.χ.:
•  Το κράτος πρόσφερε ως τώρα εκπαίδευση και λιγότερο παιδεία. Η ευρύτερη καλ-

λιέργεια είναι προσωπική κατάκτηση που απαιτεί θυσίες. Η διά βίου εκπαίδευση 
και κατάρτιση µετατοπίζει το κέντρο βάρους από το κράτος στο άτοµο.
Στο απόσπασµα αυτό φαίνονται καθαρά όσα επισηµάναµε στα εισαγωγικά. 

β.   Σε βραχυγραφίες ή συντοµογραφίες, δηλαδή στον περιορισµό λέξεων σε ένα ή σε 
µερικά αρχικά γράµµατα, π.χ. µ.Χ. = µετά Χριστόν, π.χ. = προ Χριστού, αι. = αιώνας, 
πρβλ. = παράβαλε, µ.µ. = µετά µεσηµβρίαν, κ.λπ. = και λοιπά, ό.π. = όπου παραπά-
νω, Βασ.[ίλειος], Ευγ.[ένιος], Ευάγγ.[ελος], ενν.[-οείται].
 Σημ. Παραλείπεται στα ακρωνύµια ή ακρώνυµα, δηλαδή στις λέξεις που σχηµατίζο-
νται από τα αρχικά γράµµατα άλλων λέξεων, π.χ. ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, ΝΑΣΑ, ΟΗΕ, ∆ΕΗ, 
Α∆Ε∆Υ, ΟΛΜΕ, ΕΠΕ.

γ.  Στον αριθµό της ώρας, αν δηλώνουµε τα λεπτά, π.χ. 12.15.

δ.  Σε τακτικούς αριθµούς, π.χ. 1. 2. 3. κ.λπ.

ε.  Σε πολυψήφιους αριθµούς, π.χ. 5.355 ευρώ.

Σημ. Ύστερα από τελεία το αρχικό γράµµα της επόµενης λέξης είναι κεφαλαίο.

3. Άνω τελεία (·)

Η άνω τελεία δηλώνει µικρότερη παύση του λόγου από την τελεία και µεγαλύτερη από 
το κόµµα. Ταυτόχρονα, αντιθέτει, επεξηγεί, αιτιολογεί. Κατά τον Χρ. Τσολάκη14, η άνω 
τελεία «προσφέρει ευελιξία στον λόγο και κρατάει τη συνοχή του […] είναι ελαστική: 
χωρίζει και ενώνει µαζί· είναι συγχρόνως στατική και κινητική. Κοιτάζει πίσω και µπρος». 
Π.χ.:

• Η δουλειά δεν είναι δουλεία· είναι άσκηση χαράς και ευεξίας.
• Το ’σκασε· φοβήθηκε το ξύλο.
• Πάντα ήταν ειλικρινής· έλεγε ό,τι αισθανόταν.
•  Η οικονοµία της Βενετίας ανθούσε· είχε ανεπτυγµένο εµπόριο, διέθετε µεγάλο στό-

λο, εκµεταλλευόταν αποικίες.
•  Με τι καρδιά, με τι πνοή, τι πόθους και τι πάθος πήραμε τη ζωή μας· λάθος. Κι αλλάξαμε 

ζωή. | Γιώργος Σεφέρης

14 Χ. Τσολάκης, Τη γλώσσα μου έδωσαν Ελληνική, τ. Β΄,  Εκδόσεις Νησίδες, Αθήνα 1999, σ. 304.

http://?.?p/
http://?.?p/
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4. Διπλή τελεία (:)

Η διπλή τελεία (ή δύο τελείες ή δίστιγµο ή άνω και κάτω τελεία) αποτελεί µικρή παύση και 
προετοιµάζει τον αναγνώστη για:

α.  ∆ιασάφηση αόριστης, περιληπτικής ή γενικής διατύπωσης. Π.χ.:
•  Ήρθαν τα προανακρούσµατα της άνοιξης: φουσκώνουν τα δέντρα, ανεβαίνει η 

θερµοκρασία, τα πουλιά άρχισαν να ζευγαρώνουν.
•  Το ελληνικό πολιτικό σύστηµα φθείρεται από διάφορες πληγές: τις πελατειακές 

σχέσεις, την άκρα κοµµατικοποίηση, τη µη εφαρµογή των νόµων, τη διχόνοια.

β.  Απαρίθµηση µερών συνόλου. Π.χ.:
•  Τρεις ναύαρχοι έδωσαν στρατιωτικά (πολεµικά) τέλος στον ελληνικό Αγώνα: ο 

Κόδριγκτον, ο ∆εριγνύ και ο Χέυδεν.

γ.   Κατά λέξη παράθεση αποσπάσµατος ξένου κειµένου µε προεισαγωγή. Επίσης, παρά-
θεση γνωµολογικών ρήσεων ή παροιµιών. Π.χ.:
•  Θυµηθείτε τι είπε ο Χριστός: «Ο αναµάρτητος πρώτος τον λίθον βαλέτω».
•  Σου «ξεροκοπανάω» συνέχεια: «Όποιος βιάζεται σκοντάφτει».

5. Ερωτηματικό (;)

Το ερωτηµατικό παύει, αλλά και σχολιάζει. Τίθεται:

α.  Στο τέλος ευθείας ερώτησης ολικής ή µερικής άγνοιας. Π.χ.:
• Θα βρέξει αύριο;
• Πότε αναχωρεί το τρένο; Θα υπάρξουν θέσεις; Πότε θα φθάσει;
• Σου είπε αν θα ανοίξουν τα καταστήµατα ή θα παραµείνουν κλειστά;

β.   Σε περιπτώσεις αµφιβολίας, αµφισβήτησης, απορίας, ειρωνείας, ελέγχου, διλήµµα-
τος. Π.χ.:
• ∆ιέδιδε πως ήταν ο καλύτερος (;) οικονοµολόγος.
•  Στ’ αλήθεια, πόσα χρήµατα νοµίζεις ότι παίρνω; Άραγε ξέρεις ότι δε δικαιούµαι 

επίδοµα;
• Μας έταξαν καλύτερες (;) µέρες.
• Σε πόσα χρόνια τέλειωσες τη Φιλοσοφική Σχολή; Σε 4, 5 ή 10;
• Να ζει κανείς ή να µη ζει;

Δε θέτουμε ερωτηματικό:
α.  Σε πλάγια ερώτηση. Π.χ.:
• Έλεγε πως δε γνώριζε πού βρίσκεται.
β. Σε ρητορικές ερωτήσεις (όπου δεν προσδοκούµε απάντηση). Π.χ.:
• Ποιος θα πίστευε ότι ο Μ. Αλέξανδρος θα πέθαινε τόσο νέος!
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Σημ. Αν η απάντηση θεωρείται δεδοµένη, τίθεται ερωτηµατικό. Π.χ.:
• «Εσύ δε δωροδοκήθηκες από τον Φίλιππο; ∆εν πρόδωσες την πατρίδα σου;»

6. Θαυμαστικό (!)

Το θαυµαστικό λειτουργεί κυρίως ως σχόλιο. Τίθεται ύστερα από επιφωνήµατα και κάθε 
λέξη ή φράση που χρησιµοποιείται επιφωνηµατικά για δήλωση συναισθηµατικών κατα-
στάσεων: 

α. Θαυµασµού. 
Π.χ.:
•  Ο πιλότος όχι µόνο κράτησε τους επιβάτες του αεροπλάνου ψύχραιµους, αλλά και 

το προσγείωσε ασφαλώς σε ανώµαλο έδαφος!

β.  Έκπληξης. 
Π.χ.:
• Χιόνισε στο Ντουµπάι!

γ.  Ειρωνείας. 
Π.χ.:
• Το θηρίο! Λέει πως κατάπιε το χάπι!

δ.  Επιδοκιµασίας, αποδοκιµασίας.
Π.χ.:
• Ζήτω! Εύγε! Ντροπή! Αίσχος!

ε.  Ευχής, κατάρας. 
Π.χ.:
• Παιδί µου, µάλαµα να γίνεται ό,τι πιάνεις!
• Μακάρι να µην είχε γεννηθεί!
•  Τούµπανο να γίνεις και δερµάτι! (= να γίνεις όπως το σφαγµένο ζώο που το φου-

σκώνουν, για να του αφαιρέσουν το δέρµα).

στ. Τίθεται, επίσης, σε προτάσεις «απορητικές-µισοερωτηµατικές»15. 
Π.χ.:
• Πού καταντήσαµε! Τι αηδίες είναι αυτές!

ζ.  Όπως και για το ερωτηµατικό, χρησιµοποιούµε θαυµαστικό µέσα σε παρένθεση στην 
περίπτωση που δυσπιστούµε για κάτι.
Π.χ.:
• Λέει πως πέρασε κολυµπώντας τον Εύξεινο Πόντο(!).
 Σημ. Ύστερα από το ερωτηµατικό και το θαυµαστικό η λέξη που ακολουθεί γράφεται 
µε κεφαλαίο αρχικό γράµµα.

15 Αγ. Τσοπανάκης, ό.π., σ. 144.



ΓΛΩΣΣΑ • ΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΕΙΔΗ • ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΑ ΕΙΔΗ 1ο

Μ
Ε

Ρ
Ο

Σ
 

ΓΡΑΠΤΟΣ ΛΟΓΟΣ:  ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ||     | 31 |

7. Παρένθεση ()

Η παρένθεση χρησιµοποιείται για να δηλωθεί κάτι παρέµβλητο στον λόγο (λέξη, φράση, 
αριθµός). Αυτό επεξηγεί, συµπληρώνει, διαφωτίζει κάτι που έχει προηγηθεί. Επίσης, πα-
ραπέµπει σε προηγούµενα ή επόµενα.

Η παρένθεση παύει τον λόγο, αλλά και σχολιάζει. Π.χ.:
•  Η δηµοκρατία είναι κακό πολίτευµα (το γνώριζαν καλύτερα οι αρχαίοι Αθηναίοι), 

αλλά δεν έχει υπάρξει καλύτερο.
•  Υποστηρίζει ότι ο πόλεµος είναι αναγκαίος(!) για την εξασφάλιση της ειρήνης.

 •  Υποστηρίζει ότι ο πόλεµος είναι αναγκαίος(;) για να ανακουφιστεί πληθυσµιακά η Γη.
Στα δύο προηγούµενα παραδείγµατα η παρένθεση περικλείει άλλο σηµείο στίξης (ει-

ρωνεία – απορία).
•  Τρε(λ)λός
Εδώ δηλώνεται η άλλη εκδοχή.
•  Μα αυτό προκαλεί τη διαφ(θ)ορά. 
Εδώ προτείνεται να αναγνωσθεί και µε άλλον τρόπο.
Εντός παρενθέσεως τίθεται το sic (sic) = έτσι ακριβώς. Η λέξη αυτή χρησιµοποιείται 

συχνά (συνήθως ειρωνικά) για να επισηµάνει κάτι λεκτικά – γλωσσικά αδόκιµο, παράδο-
ξο, εσφαλµένο. Π.χ.:

•  Παρατηρείται σπάνη (sic) κηπευτικών λόγω παγετού (= σπάνις, σπανιότητα).
•  Γιάνης (sic) 

8. Αγκύλες ([], <>, {})

Οι ορθογώνιες αγκύλες [] χρησιµοποιούνται για να δηλωθεί απουσία τµήµατος καταγρα-
φόµενου ξένου κειµένου, ως δεύτερη παρένθεση και σε σχολιασµό, όπως οι παρενθετι-
κές φράσεις. Π.χ.:

•  Θα μπορέσουμε να επαναπροσδιορίσουμε τις αξίες και τους τρόπους επίτευξής των 
[…] Αποτελεί κανόνα της φύσης να υπάρχει […] η θεμελιώδης ακολουθία: γένεση, 
ζωή, αναπαραγωγή, θάνατος. | Γ.Μ. Ιγνατιάδης, [Προβλήματα δομής γραμματικών της αρχαίας 

ελληνικής], Γλώσσα, 1986, σ. 12, 55

Οι οξυγώνιες διπλές <> και οι αγκιστροειδείς {} χρησιµοποιούνται ως ειδικότερα σηµεία 

φιλολογικού, γλωσσολογικού ή εκδοτικού ενδιαφέροντος, π.χ. b<µβ/µπ>, 
b

[d] g  
 

β
[δ] γ  

9. Αποσιωπητικά (…)

Τα αποσιωπητικά –τρεις τελείες στη σειρά– δηλώνουν κάποια παύση του λόγου, κυρίως 
όµως σχολιάζουν. Ο σχολιασµός επιτυγχάνεται µε την ελλειπτικότητα και την παράλειψη. 
Το σκοπούµενο είναι διττό: αποφυγή ευθέος σχολιασµού και ελεύθερο πεδίο στον ανα-
γνώστη για σχολιασµό, για τη δική του ερµηνεία. Είναι, µε άλλα λόγια, το προσφορότερο 
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και αποτελεσµατικότερο σηµείο στίξης για ποικίλη ανάγνωση· δεν πολυδεσµεύει. ∆εν 
είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι γίνεται ευρύτατη χρήση τους στη λογοτεχνική γραφή και σχε-
δόν ποτέ στην επιστηµονική. Π.χ.:

•  Στο µέλλον οι άνθρωποι θα τρέφονται… µε χαπάκια (σχόλιο – έκπληξη).
•  Οι κάτοικοι της Ελβετίας βιώνουν τα Χριστούγεννα κατανυκτικά και… καταναλω-

τικά (σχόλιο – ειρωνεία).
•  Η Τουρκία απαιτεί διατήρηση στρατιωτικών τουρκικών δυνάµεων στην Κύπρο για 

τα επόµενα… 20 χρόνια (σχόλιο) (= ζήσε, µαύρε µου, να φας τριφύλλι).
•  Σκοτώνουν τα άλογα… πριν γεράσουν (σχόλιο – επίκριση).
•  Ο άνθρωπος αυτός είναι µεγάλος µ… (αποσιώπηση από σεβασµό στον αναγνώστη).
•  Είπε και τι δεν είπε: «Θα σε ντροπιάσω. Θα σε εξοντώσω. Θα…» (απλή αποσιώπη-

ση προς αποφυγή λεκτικού φόρτου).
•  Το θέµα είναι όχι να γράψεις ένα ποίηµα για τη βροχή, αλλά να… δηµιουργήσεις 

τη βροχή (ερέθισµα προκλητικό για τον αναγνώστη, ευφυολόγηµα). Εξίσου προ-
κλητικό για τον αναγνώστη είναι το καβαφικό «Α, των γυµνών σωµάτων η ηδονή 
προπάντων…» (πρόκληση για συµπλήρωση)16.

10. Εισαγωγικά («»)

Τα εισαγωγικά θεωρούνται από ορισµένους17 αποκλειστικά σχολιαστικό στοιχείο του 
γραπτού λόγου. Τα χρησιµοποιούµε:

α.  Στην αυτούσια (κατά λέξη) παράθεση των λεγοµένων κάποιου (ευθύς λόγος). Π.χ.:
•  Συγκλονιστική η αρχική φράση: «Εις µίαν έρηµον ακτήν εις τον όρµον του Αγίου 

Γεωργίου γράφεται η τελευταία σελίς του εθνικού δράµατος…».

β.  Προς δήλωση ειρωνείας. Π.χ.:
•  Οι κάτοικοι των Εξαµιλίων δεν επέτρεψαν να φοιτήσουν τα τσιγγανόπουλα στο 

«σχολείο τους».
•  Το «αξιοκρατικό» µας σύστηµα δεν αφήνει και πολλά περιθώρια επιλογής.
•  Το 1897 διεξήχθη ο «ατυχής» Ελληνοτουρκικός Πόλεµος.

γ.   Για να δηλώσουµε απόσταση από τον τρέχοντα (χύδην) λόγο, τον λόγο των αγράµµα-
των, του περιθωρίου. Π.χ.:
•  Κουβαλήθηκα, λοιπόν, κι εγώ να δω πώς είναι αυτό το «καρτιέ» του έρωτα […]. Αφού 

δοθεί το «ελευθέρας» εισέρχεται στο γκέτο, με εξασκημένους «νταβατζήδες» […] με κοι
λιές που δοξάζουν την έννοια του «πλισέ» […]. | Γιάννης Ξανθούλης, Κωνσταντινούπολη, 

Μεταίχμιο, Αθήνα 2008, σ. 47

16 Καλαϊτζάκης, ό.π., σ. 114.
17 Μπαµπινιώτης Γ., Λ.Ν.Ε.Γ., σ. 567.
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δ.   Προς δήλωση ακυριολεξιών, αρχαϊσµών, νεολογισµών, τυποποιηµένων εκφράσεων. 
Π.χ.:
•  Πέρα απ’ αυτή την «ανορθογραφία», όλα τα άλλα κινούνται βάσει προγράµµατος.
•  Η Ελλάδα «αυτοκτόνησε».
•  Τρέχει στις δηµόσιες υπηρεσίες για να «κυνηγήσει» τις υποθέσεις του.
•  «Ο Σελίµ µου οµολόγησε πως λιγουρεύτηκε το “εγκληµατικό“ ρυζόγαλο της προ-

γιαγιάς του»18.
•  Τρέχουν οι «τάλανες» θνητοί για τον επιούσιο.
•  Την εποχή της εικόνας η µάχη ενάντια στον «εικονικό αναλφαβητισµό» ίσως θα 

πρέπει να ξεκινήσει από το ίδιο το επίσηµο σχολείο.
•  Οι «επώνυµοι» κατέλυσαν σε ξενοδοχείο πέντε αστέρων. Ο «απλός λαός» στο 

σανίδι.

ε.   Για να περικλείσουµε τίτλους βιβλίων, περιοδικών, εφηµερίδων, ταινιών, µεταφορι-
κών µέσων, επιστηµονικών επιτευγµάτων και άλλων. Π.χ.:
•  «Ο Τροπικός του Καρκίνου», οι «Εποχές», «Θεσσαλικά Χρονικά», «Ο σηµαδεµέ-

νος», ο «Τιτανικός», το «CERN», ο «Λευκός Οίκος».

11. Παύλα (–), (––)

Η µονή παύλα (–) χρησιµοποιείται για να δηλώσει αλλαγή προσώπου σε έναν διάλογο 
και στο τέλος περιόδου προς έµφαση. Π.χ.:

• Τον ρώτησα: πότε ήρθες;
 – Χθες, µου απάντησε.
• ∆εν αφουγκραζόµαστε τον πόνο των άλλων – ιδού το ελάττωµά µας.

Η διπλή παύλα (––) είναι συνηθέστερη. Χρησιµοποιείται: 
α.   Για να αποµονώσει τµήµα µιας περιόδου, προκειµένου να υποδείξει αλλαγή στον τό-

νο του λόγου (χαµήλωµα) και στη σηµασία. Π.χ.:
•  Μόλις τα τελευταία χρόνια –και πάλι σποραδικά και µεµονωµένα– άρχισε να «ανα-

καλύπτεται» (από νέα σκοπιά) η σηµασία του γραπτού λόγου.
β.   Αντί για παρένθεση. Η διάκριση εδώ δεν είναι εύκολη. Επίσης, αντί κόµµατος σε πα-

ραθετικούς ή επεξηγηµατικούς προσδιορισµούς. Π.χ.:
•  Ο Μεσοπόλεµος –εποχή ανόδου των ολοκληρωτισµών– προετοίµασε τον Β΄ Πα-

γκόσµιο πόλεµο.
• Μου µίλησε –µάλλον θυµωµένος– για το περιστατικό.

18 Γιάννης Ξανθούλης, ό.π., σ. 207.
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12. Ενωτικό (-)

Πρόκειται για µια µικρή παύλα που χρησιµοποιείται για να χωρίζει συλλαβές (άν-δρας), 
για να επισηµαίνει στο τέλος σειράς ότι η λέξη συνεχίζεται στην επόµενη (τον βολιδο-σκο-
πούσε). Επίσης, για να συνδέσει λέξεις που συνεκφέρονται χωρίς να αποτελούν σύνθετη 
λέξη, π.χ. Ψευδο-Μενέξενος, παιδί-θαύµα, µετα-φιλοσοφία, γαλλο-γερµανικός άξονας, 
διπλά ονόµατα ή επώνυµα, π.χ. Ανδρέας-Φίλιππος Αγιαντζόγλου, Μαρία Παπαδοπού-
λου-Γκίκα, σταθµούς δροµολογίων, π.χ. η γραµµή Αρκίτσας-Αιδηψού, προτακτικά αν-
θρωπωνυµίων, π.χ. Αϊ-Γιώργης, παπα-Νάρκισσος, γρια-Κώσταινα.

Να σηµειωθεί ότι το ενωτικό θεωρείται από άλλους19 ορθογραφικό στοιχείο. 

Ύστερα από όσα γράφτηκαν για τα σηµεία στίξης, θα µπορούσαµε να υποθέσουµε ότι 
βρήκαµε τους τρόπους για να αποτυπώσουµε τους επιτονισµούς και γενικότερα τον χρω-
µατισµό του προφορικού λόγου, όπου µετράµε µε φυσικό ρολόι τις παύσεις και µε ηχό-
γραµµα τις εντάσεις της φωνής· αυτά κάνουν στις θεατρικές παραστάσεις. Όµως δεν είναι 
έτσι· πάντα στον γραπτό προσωπικό και µη τυπικό λόγο αποτυπώνεται το ήθος του αν-
θρώπου, και αυτό δεν µπαίνει σε καλούπια. Παραθέτουµε για παράδειγµα απόσπασµα 
κειµένου που απευθύνεται στο ευρύ κοινό σήµερα.

«Έχουµε χάσει καιρό τώρα, όλοι µας “το πιο τίµιο“ που διαθέτουµε. Την αληθινή 
µορφή µας. Τις ποικίλες αρετές µας. Όλα όσα έχουν να κάνουν µε την προσωπική και 
εθνική υπόστασή µας. Με εµάς και τη χώρα. Με τον πολιτισµό µας. Τα γράµµατά µας. Την 
παιδεία µας»20.

Εδώ ο συγγραφέας κάνει χρήση επάλληλων τελειών σε σηµεία όπου αναµένεται κόµ-
µα και όπου ως φιλόλογοι διορθωτές µαθητικού δοκιµίου θα σηµειώναµε «λάθος». 
Οφείλουµε όµως να δούµε τη στίξη εξηγητικά, µια και ο συντάκτης του κειµένου, κατά 
τεκµήριο και εξ αντικειµένου, διαθέτει όλα τα εχέγγυα της άριστης γνώσης της γλώσσας. 
Επί του προκειµένου, θα λέγαµε ότι οι επάλληλες παύσεις στις οποίες υποχρεώνουν τον 
αναγνώστη οι τελείες αναδεικνύουν τη βαρύτητα της σηµασίας όσων αυτές περικλείουν. 
Πέφτουν πάνω µας σαν δυναµάρια αναγκάζοντάς µας να τα δούµε αυτοτελώς, ως ξεχω-
ριστές περιπτώσεις, και το πρότερο να µην παραχωρεί τη θέση του εύκολα και γρήγορα 
στο ύστερο. Ένας χαρακτηρολόγος θα έκανε λόγο για ήθος δυναµικό, που κοχλάζει.

19 Νεοελληνική Γραμματική (της Δημοτικής), Αθήνα, ΟΕΣΒ 1941, σ. 52.
20 Γιώργης Γιατροµανωλάκης, «Φώτα αφώτιστα», Το Βήμα, 8/1/17.
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4. Τα ρηματικά πρόσωπα στον λόγο

∆ιαµαρτυρία για τα πρόσωπα: «Έχω την αίσθηση πως τελευταία δεν µιλάµε (και δεν γρά-
φουµε) πια σε πρώτο πρόσωπο, καθώς τα περιθώρια προσωπικού λόγου έχουν αφάντα-
στα στενέψει σε σηµείο κάποτε ασφυξίας […]. Μ’ αυτούς τους όρους σκέφτοµαι πως ένας 
τρόπος αντίδρασης σ’ αυτόν τον εξανδραποδισµό της προσωπικής φωνής θα ήταν να 
διαλεγόµαστε (και να γράφουµε) εφεξής σε τρίτο πρόσωπο. Για να αποφύγουµε, όσο γί-
νεται, το σοβαροφανές προσωπείο […]». | Δ. Ν. Μαρωνίτης, Το Βήμα, 29/5/11

Το απόσπασµα αυτό, όσο κι αν φαίνεται κραυγαλέο («ασφυξίας», «εξανδραποδι-
σµό», «προσωπείο»), εντούτοις αφήνει να εννοηθούν πολύ περισσότερα από όσα το 
φευγαλέο διάβασµα κρατάει.

Τα ρηµατικά πρόσωπα στον λόγο, γραπτό ή προφορικό, διαδραµατίζουν βαρύνοντα 
ρόλο. Εκφράζουν βαθείς κραδασµούς της ανθρώπινης καρδιάς και του πνεύµατος, αλλά 
και το εύρος των σχέσεών τους στο πεδίο επικοινωνίας µε το φυσικό και το ανθρώπινο 
περιβάλλον. Προσπαθώντας να τον κατηγοριοποιήσουµε (ρόλο), κινδυνεύουµε να απο-
στεώσουµε τα πράγµατα και να τον παρουσιάσουµε λειψό.

  Λειτουργία – Χρήση  

Τα αντωνυµικά πρόσωπα εγώ, συ, αυτός, εµείς (ε)σεις, αυτοί ή τα σχεδόν ταυτόσηµα ο 
εαυτός µου, του λόγου µου (σου, του, µας, σας, τους), η αφεντιά µου (σου…), µε προσ-
διορισµούς (π.χ. ηµείς ο αυτοκράτωρ της Αυστρίας, µέγας δουξ…, κόµης…), εκείνοι, 
ετούτοι, οι άλλοι, οι Κ.Κ. κ.ά. συνοδεύουν ρηµατικά πρόσωπα προσδίδοντας κάθε φορά 
κάτι σαν το αποτύπωµα σφραγιδόλιθου. Μπορεί όµως και να απουσιάζουν (το σύνηθες) 
ως αυτονόητα, π.χ. λάµπω, λάµπ-εις, ή µη «ονοµατίσιµα», π.χ. βρέχει, αστράφτει, ρίχνει 
χαλάζι. Αλλά τα ρηµατικά πρόσωπα δε λείπουν στην ελληνική γλώσσα. Σκέτα τα «ουφ!», 
«µπαµ!» δε λένε τίποτε. Το «µπουµπουνίζ-ει» όµως λέει. Συνεπώς, τα ρηματικά πρόσω-
πα στην ελληνική γλώσσα δεν είναι μόνο αναγκαία αλλά και πολυσήμαντα. Γι’ αυτό 
και χρειάζεται ειδική αναφορά σε καθένα από αυτά.

1.  Το πρώτο (α΄) ενικό πρόσωπο χρησιµοποιείται στα εξής κυρίως είδη: ηµερολόγιο, βιο-
γραφικό σηµείωµα, αυτοβιογραφία, αποµνηµονεύµατα, αιτιολογισµούς-λογοδο σίες, 
ταξιδιωτικά.
Αναφορικά µε το περιεχόµενο χρησιµοποιείται:
α.   Προς δήλωση υποκειµενικότητας και στοχαστικής διάθεσης (νοµίζω, υποθέτω, αν 

δεν απατώµαι).
Π.χ.: 
 •   Οποτεδήποτε μιλάω για την άνοιξη, ή για κάποιες ηδονές που δοκιμάζω, ή για την 
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ευχάριστη εξοχή, σκέφτομαι μια κουβέντα που είχα με έναν φίλο στην πόλη. | E.B. 

White, Έκφραση – Έκθεση Γ΄ Λυκείου, σ. 157

β.  Σε εξοµολογήσεις – εκµυστηρεύσεις, εκ βαθέων, de profundis. Εδώ είναι κανόνας 
απαράβατος η χρήση του α΄ προσώπου, οποιονδήποτε χαρακτήρα κι αν έχουν 
αυτές (επίσηµη, θρησκευτική, τυπική ή άτυπη, για παράδειγµα ερωτική). Π.χ.: 

•   Εγώ ο Ιωάννης, ο αδελφός σας και ο κοινωνός μαζί σας στη θλίψη και στη βασιλεία 
και στην υπομονή του Ιησού, βρέθηκα στο νησί το λεγόμενο Πάτμος […]. Μια μέ
ρα Κυριακή ήρθα σε έκσταση του Πνεύματος και άκουσα πίσω μου μεγάλη φωνή 
σαν από σάλπιγγα που έλεγε […]. | Η Αποκάλυψη του Ιωάννη, μτφρ. Γιώργος Σεφέρης, 

Ίκαρος, Αθήνα 2001, σ. 27

γ.   Σε περιπτώσεις που φέρουν τη σφραγίδα ενός καθαρά προσωπικού δηµιουργή-
µατος, όπως πίνακας ζωγραφικής, ερευνητικό πρόγραµµα, βιβλίο, ταινία. Π.χ.:

•  Χρησιµοποιώ αυτή τη συνθετική διατύπωση που σηµαίνει: ανεξαρτησία αλλά όχι 
αδιαφορία.

•  Αυτό το χειρόγραφον, από την περίστασιν οπού μου έγιναν πολλές καταδρομές, το 
είχα κρυμμένο. Τώρα οπού το έβγαλα, το διάβασα όλο και έγραψα ως τα 1850. | Μα-

κρυγιάννης, Πρόλογος Απομνημονευμάτων

δ.   Προς έκφραση σαφούς «διαχωρισµού του γράφοντος» από κάποια θέση σε ένα 
ζήτηµα.  Π.χ.: 

•   Αν το όνειρο του 20χρονου είναι μια άθλια θέση στο Δημόσιο […], τότε πώς ν’ απαλ
λάξω από τις ευθύνες τους αυτούς τους άθλιους νεοείλωτες; Δεν τους απαλλάσσω. | 
Ν.Γ. Ξυδάκης, Καθημερινή, 20/1/2008

ε.  Στην ανάληψη πλήρους της ευθύνης για πράξη συνήθως µη αποδεκτή και ταυτό-
χρονα απαλλαγή άλλων από αυτή. Π.χ.: 

•   Έφυγα όχι επειδή δυσπιστούσα απέναντί σας ή είχα προετοιμάσει καταφύγιο κάπου 
αλλού, αλλά γιατί δεν υπέφερα στη σκέψη μου τη φυλάκιση της ντροπής και γιατί 
δεν μπορούσα να υποφέρω στην ηλικία που βρίσκομαι την κακοπάθεια […]. Βλέπο
ντας λοιπόν την ανώφελη συμπαράσταση συμπολιτών, κατέφυγα στο Ιερό του Πο
σειδώνα στην Καλαυρία. | Δημοσθένης, Επιστολή Β΄, 17-20

στ. Ως εκφραστικό ισχυρού εγωτισµού. Π.χ.: 
•   Ο Αλκιβιάδης δημηγορεί: «Η στρατηγική αρμόζει σε μένα περισσότερο από όλους 

[…] και νομίζω ότι το αξίζω […] παρουσίασα στους αγώνες επτά άρματα, όσα κανέ
νας πολίτης μέχρι τότε, και νίκησα παίρνοντας την πρώτη θέση, αλλά βγήκα και δεύ
τερος και τέταρτος και έπραξα όσα συνοδεύουν κάθε νίκη. […] Εγώ ένωσα τους 
ισχυρότερους Πελοποννησίους, εξανάγκασα τους Λακεδαιμονίους να αγωνιστούν 
[…]. Και όλα αυτά τα έκανα εγώ, ο νέος και καθ’ υπερβολήν ανόητος». | Θουκυδίδης, 

Ζ, 16-17
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ζ.   Σε καταθέσεις µαρτυρικές, είτε σύγχρονες µε γεγονότα είτε µεταγενέστερες (υπό-
λοιπα του παρελθόντος, µετάνοια). Π.χ.: 

•  Όταν επέστρεψα από τον Ελλήσποντον, συνάντησα τον Τίμαρχο […]. Από την εποχή 
εκείνη εγκατέστησα τον Τίμαρχο στο σπίτι μου, έχοντας μαζί του τις ίδιες σχέσεις 
που είχα άλλοτε με τον Λαοδόμοντα.  | Αισχίνης, Κατά Τιμάρχου, 68

η.  Προς έκφραση καθαρώς προσωπικών βιωµάτων, είτε αυτά αφορούν τµήµα της 
ζωής του προσώπου είτε ολόκληρο τον βίο του. Π.χ.: 

•  Σαν έγεινα καμμιά δεκαριά χρονώ, με πιάνει μιαν ημέρα –Θεός σχωρέσ’ τονα– ο 
κύρης μου, με καθίζει στο σκαμνί, με κόφτει ταις μεγάλους μου πλεξούδαις, μού 
’βγάζει τα φουστανέλια και: – Διες εδώ, με λέγει, Γεωργία, από σήμερα και να ’πάγη 
είσαι Γεώργης, είσαι αγόρι· από αύριο και να πάγη είσαι άνδρας, ο άνδρας της Χρου
σής, που παίζετε κάθε ’μέρα ταις κούκλαις και τα πεντόβολα.  | Γ. Βιζυηνός, Το μόνον της 

ζωής μου ταξίδιον

2.   Το δεύτερο (β΄) ενικό πρόσωπο χρησιµοποιείται σε κείµενα δια(επι)τακτικού χαρακτή-
ρα, σε παραινετικούς-παραµυθητικούς λόγους, σε επικήδειους, σε επιστολές προς 
οικεία πρόσωπα, σε διαλόγους θεατρικούς ή άλλους:

α.   Για να εκφράσει ρητή εντολή, οπωσδήποτε πραγµατώσιµη από τον δέκτη, αλλά 
και παράκληση, π.χ. «Ου φονεύσεις», «Παναγία βόηθα».

β.   Προς έκφραση παρηγοριάς, συµβουλής, παραίνεσης αλλά και αράς (κατάρας). 
Π.χ.: 

•  Τους μεν θεούς φοβού, τους δε γονείς τίμα, τους δε φίλους αισχύνου, τοις δε νόμοις 
πείθου. Τας ηδονάς θήρευε τας μετά δόξης.  | Ισοκράτης, Προς Δημόνικον, 16

• Σώπασε, Κυρά ∆έσποινα, και µην πολυδακρύζης (δηµοτικό τραγούδι).
• Άνθρωπε, αγάπα, τη φωτιά σταµάτα (άσµα).
• Χρόνου φείδου (γνωµικό).
• «Να µένης πάντα εις το σκοτάδι της θρησκείας µας που δεν εσεβάσθηκες».

γ.   Προς δήλωση φιλικότητας, οικειότητας, ζεστασιάς, αµεσότητας, αυθορµητισµού, 
άνεσης, ισότητας. Π.χ.:

• Αντρέα, προχώρα, σε θέλει όλη η χώρα (σύνθηµα προεκλογικό).
•  Σύντροφε Αντρέα, σου ξέφυγε το τιµόνι από τα χέρια (λόγια µέλους του κόµµατος).

δ.   Για να δηλώσει συµµετοχικότητα αντικαθιστώντας το πρώτο (α΄) και το τρίτο (γ΄) 
πληθυντικό πρόσωπο. Π.χ.:

•  Ειρήνη είναι να εµπιστεύεσαι τον άλλο, να µην είσαι καχύποπτος, να µην υψώνεις 
τείχη µε τους συνανθρώπους σου.

• Τι σ’ ωφελεί αν ζήσης και είσαι στη σκλαβιά;
 Στοχάσου πως σε ψένουν καθ’ ώραν στη φωτιά. | Ρήγας Βελεστινλής, Θούριος
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 ε.  Προς σαφή διάκριση και αποφυγή σύγχυσης, όπως συµβαίνει στον λόγο των δι-
καστών προς κατηγόρους, κατηγορουµένους, µάρτυρες. ∆εν εννοείται εδώ µόνο 
το τυπικό των ανθρώπινων δικαστηρίων αλλά και το «σκηνικό» των θείων. Π.χ.: 

 •  Παρουσιάζει και τον βασιλέα Όθωνα πεσμένο από τ’ άλογον· του λέγει ο αφέντης 
μας [= ο Θεός]: Παραβάτη του όρκου σου και της υπόσκεσής σου, ’νεργητή με την 
θέληση του πειρασμού, έγινες αίτιος μεγάλων δυστυχιών και αθώα αίματα πλήθος 
έχυσες και αδίκησες από κείνους οπού ’χα διορίσει και ταλαιπωριόνταν, και έγινες 
εσύ, στάθης επίγιορκος και αχάριστος σε όλα μου τ’ αγαθά. | Στρατηγού Μακρυγιάννη, 

Οράματα και Θάματα, ΜΙΕΤ, Αθήνα 1983, σ. 205

 στ. Για να προσδώσει δραµατικότητα (θέατρο).

3.  Το τρίτο (γ’) ενικό πρόσωπο χρησιµοποιείται σε επιστηµονικά κείµενα (µελέτες, πραγ-
µατείες, διατριβές, άρθρα), σε αποδεικτικά δοκίµια, σε αναφορές στην ειδησεογραφία 
(ρεπορτάζ κ.ά.), σε ποικίλες καταγραφές. Εκφράζει αντικειµενικότητα, αποπροσωπο-
ποίηση, γενίκευση, καθολικότητα. Π.χ.:
• Ο ένας τρέχει στις δεξιώσεις, ο άλλος εξασφαλίζει γνωριµίες, ο τρίτος δικτυώνεται.
•  Ο σχεδόν μονοδιάστατος πολίτης της τηλεδημοκρατίας ζει στην ταραγμένη φλού

δα της ζωής. Δεν τολμά να κοιτάξει στο βάθος […]. Βλέπει ότι δεν μπορεί να παρέμ
βει αποτελεσματικά με την ψήφο του. Και βυθίζεται σ’ ένα πνευματικό χάος. | Τασού-

λα Καραϊσκάκη

• Εγγύα, πάρα δ’ άτα. | Χίλων = ∆ώσε εγγύηση και η συµφορά είναι δίπλα.
• Πιστόν γη, άπιστον θάλασσα (ενν. εστί). | Πιττακός

•  Εύκολα τρίβεται ο άνθρωπος μες στους πολέμους· ο άνθρωπος είναι μαλακός, ένα 
δεμάτι χόρτο.  | Γιώργος Σεφέρης, Τελευταίος σταθμός

 Σημ. Στο µυθιστόρηµα, που αναπτύχθηκε ραγδαία τον 19ο αιώνα, η χρήση του τρίτου 
ενικού προσώπου γενικεύτηκε επικρατώντας τελικά. Αυτό οφείλεται, κατά τον Ρολάν 
Μπαρτ, στο ότι η λογοτεχνία «βρέθηκε χωρισµένη από την κοινωνία που την κατανα-
λώνει». Μαζί µε τον χρόνο Αόριστο παρουσιάζει «µια ιστορία συνεκτική και σίγου-
ρη». Έτσι, κερδίζει µε την τάξη πραγµάτων, αλλά χάνει µε την πυκνότητα.

4. Το πρώτο (α΄) πληθυντικό πρόσωπο χρησιµοποιείται στον δοκιµιακό λόγο, σε άρθρο: 
α.  Προς έκφραση υψηλού βαθµού µετριοφροσύνης (αντί του α΄ ενικού προσώπου)
Π.χ.:
•  ∆εν κρίνουµε σκόπιµο […] να κάνουµε λόγο για τις σχολές, τις θεωρίες και τα ρεύ-

µατα της ανάλυσης του λόγου της εξουσίας.
•  ∆ίχως να το καταλάβουµε, έχουµε µπει κιόλας στο κεφάλαιο της ψυχολογίας του 

νέου και πρέπει να το συµπληρώσουµε.

β.  Για να προσδώσει βαρύτητα σε κάτι. Π.χ.:
• Στο πρόσφατο θέµα της σόγιας, ακούσαµε την Green Peace […].
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γ.   Για να δηλώσει συµµετοχή µε άλλους σε κάτι ή για να µην εξαιρεθεί το εγώ µας. 
Επίσης, για να δηλώσει συνευθύνη ή εµπλοκή και άλλων στο πρόβληµα. Π.χ.:

•  Ας υποθέσουμε ότι δε μας νοιάζει το καλό των Ελλήνων, αλλά μόνο του ελλαδικού χώ
ρου.

•  Θεωρούμε ότι οι Έλληνες έχουν δει και γνωρίζουν τα πάντα, ώστε δε χρειάζεται να δουν 
και βιώσουν τίποτε νέο.

δ.   Για να εκφράσει γενίκευση στην περίπτωση που ισοδυναµεί µε το τρίτο (γ΄) πληθυ-
ντικό πρόσωπο· εµείς = όλοι οι άνθρωποι. Π.χ.:

•  Πάψαμε να υποδουλώνουμε λαούς υπανάπτυκτους με μέθοδο την αποικιοκρατία· 
υποδουλώνουμε τώρα λαούς πολιτισμένους. Και μάλιστα είναι οι νεόπλουτοι του 
πολιτισμού που υποδουλώνουν τους άλλους.  | Άγγελος Τερζάκης, Ποντοπόροι, Οι Εκδό-

σεις των Φίλων, Αθήνα 1975, σ. 128

•  Βρεθήκαμε σε θέση πλεονεκτική: βιαζόμαστε να επωφεληθούμε, την εκμεταλλευό
μαστε ως την μικροψυχία, την ποταπότητα.  | Άγγελος Τερζάκης, ό.π., σ. 128

5.  Το δεύτερο (β΄) πληθυντικό πρόσωπο χρησιµοποιείται στον θεατρικό λόγο, σε ανα-
φορές προς αρχές, αξιωµατούχους, υπηρεσίες, σε επιστολές προς µη οικεία πρόσω-
πα, σε κείµενα προτρεπτικού χαρακτήρα (διακηρύξεις, µπροσούρες κ.ά.).
–  Εκφράζει δραµατικότητα (θέατρο), όπως και το δεύτερο ενικό πρόσωπο.
–  ∆ηλώνει τυπικότητα, σεβασµό, επισηµότητα, απόσταση, µη οικειότητα.
–  Καθοδηγεί, όπως και το β΄ ενικό πρόσωπο, σε επίπεδο ολοτήτων. 
Π.χ.:
• Ξέρετε, είμαι Έλληνας.
•  Έχετε αντίρρηση;
•  Ξέρετε είναι δύσκολο, πρέπει να συνδυάσουμε πάνω σε τούτο το καράβι τέσσερα έθνη 

[…].
•  Αφού αντιπροσωπεύετε μιαν αυτοκρατορία, πρέπει ωστόσο να κάμετε αυτοκρατο

ρική πολιτική.  | Γιώργος Σεφέρης, Μέρες Δ΄, Εκδόσεις Ίκαρος, Αθήνα, 1977, σ. 352

•  Πειθαρχείτε, ενεργείτε σκόπιμα και δραστήρια, συγκεντρώνετε εράνους για τον 
απελευθερωτικό τύπο. Και να είστε πάντα έτοιμοι για τον υπέρτατο αγώνα και για 
κάθε θυσία. | Τι είναι και τι θέλει το ΕΑΜ, Κατοχή και Αντίσταση, 1941-1944, Α΄ μέρος, Αρχεία 

ΓΕΣ, Εκδόσεις ΔΟΛ, σελ. 143

6.  Το τρίτο (γ΄) πληθυντικό πρόσωπο χρησιµοποιείται σε είδη όπου επιχωριάζει και το 
τρίτο ενικό και εκφράζει τις ίδιες µε αυτό διαστάσεις: γενικεύει, αντικειµενικοποιεί.
Π.χ.:

 •  Όλοι τρέχουν, λαχανιάζουν, αγωνιούν και πάντοτε έχουν την αίσθηση ότι δεν πρό-
φτασαν κάτι.
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5. Η χρήση της ερώτησης στον λόγο

  Διευκρίνιση

Οι λέξεις ερώτηση και ερώτηµα είναι συνώνυµες. ∆ηλώνουν καταρχήν πρόταση που φα-
νερώνει άγνοια και επιζητεί απάντηση. Στην πρακτική χρήση όµως παρατηρούνται και δια-
φορές, π.χ. ερώτηση είναι ένα επίσηµο έγγραφο βουλευτή προς υπουργό µε στόχο πλη-
ροφοριακό ή διευκρινιστικό. Η επερώτηση είναι επίσης επίσηµο έγγραφο βουλευτή προς 
υπουργό µε το οποίο ζητείται να αιτιολογήσει (ο αποδέκτης) ορισµένη πράξη ή παράλειψή 
του. Ενέχει δηλαδή στοιχεία αµφισβήτησης ή επίκρισης. Η λέξη ερώτηµα δηλώνει ειδικότε-
ρα θέµα (ζήτηµα-πρόβληµα) που τίθεται σε εξετάσεις προς απάντηση. Επίσης, αποδίδει 
πρόταση που υποβάλλει µια αρχή προς άλλη και ζητάει σχετική απάντηση, π.χ. το µέλος 
του κόµµατος παραπέµφθηκε στο Συµβούλιο ∆εοντολογίας µε το ερώτηµα της διαγραφής. 
Η λέξη ερωτηµατικό δηλώνει σηµείο στίξης και µεταφορικά κάτι άγνωστο ή αµφίβολο.

  Λειτουργία – Χρήση

Η πρόταση-ερώτηση επιτελεί πολλές λειτουργίες στον γραπτό λόγο. Για σαφέστερη προ-
σέγγιση τις διακρίνουµε σε τέσσερις κατηγορίες: ως τέχνασµα, δοµικό στοιχείο, κατάστα-
ση-διάθεση και επικοινωνιακό µέσο.

α. Τέχνασμα ρητορικό

Η ερώτηση χρησιµοποιείται ως ρητορικό τέχνασµα, ως τρόπος ή σχήµα λόγου για να 
καταστεί ο λόγος εντονότερος. Σε αυτή την περίπτωση ισοδυναµεί µε παράκληση, προ-
τροπή έντονη (αντί προτρεπτικής υποτακτικής), µε απόφανση καταφατική ή αρνητική 
έντονη. Ουσιαστικά πρόκειται για συγκαλυµµένο τρόπο απόδοσης µιας διάθεσης ή άπο-
ψης, προκειµένου να δηµιουργηθεί εντυπωσιασµός ή να αποφευχθεί αρνητική αντίδρα-
ση. Αυτός ο τρόπος δεν είναι κάτι ασύνηθες, γι’ αυτό και αναγνωρίζεται εύκολα.

Π.χ.: 
•  Μαθαίνουµε την τέχνη µας σε πολλά και διάφορα εργαστήρια, είτε µέσα είτε έξω 

από την Ελλάδα. Πώς να γίνει αλλιώς; = ∆εν µπορεί να γίνει αλλιώς.
•  Τι δε θα έδινα, για να τον ξαναφέρω στη ζωή; = Θα έδινα τα πάντα.
•  «Σε ποιον θα άρεσε µια πόλη χωρίς νόµους;» = Σε κανέναν.
•  «Γιατί λοιπόν δεν καλέσαµε στη συντροφιά µας και τον Πρόδικο;» = Ας καλέσουµε 

και τον Πρόδικο.
•  «Θέλεις να πάρουµε µαζί στο κυνήγι και τον Νικία; – Ναι θέλω. Γιατί όχι;» = Ασφα-

λώς, οπωσδήποτε.
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β. Δομικό στοιχείο

Η ερώτηση επιτελεί και λειτουργία καθαρά οργανωτική στην οικοδόµηση ενός κειµένου. 
Συγκεκριµένα, χρησιµοποιείται:
–  Στην αρχή µιας ενότητας λόγου, µικρής ή µεγάλης (ακόµα και ενός ολόκληρου δοκι-

µίου) ως εισαγωγή και µόνο.
Π.χ.:
•  Γιατί έπαψε ο σηµερινός άνθρωπος (ο στοχαστικός φυσικά και ευαίσθητος) να πι-

στεύει στον πολιτισµό του; Η απάντηση στο ερώτηµα είναι νοµίζω η εξής […] = 
απλώς εισαγωγή.

–  Στο εσωτερικό µιας ενότητας ως µετάβαση σε κάτι µερικότερο (υποενότητα).

•  Κάτω προς το γιαλό τα χαλάσματα όλα στρωμένα χάμω, εκτός από λιγοστές όρθιες 
κολόνες […]. Πόσα διασπασμένα μέλη πρέπει να συμμαζέψει ο άνθρωπος στο νου 
του, για να σχηματίσει κάποια γνώση της αρχαιότητας. Ακόμη και τ’ άλλα δημιουργή
ματα που φαίνουνται, επιφανειακά, να έχουν διασωθεί πιο ακέραια, παρουσιάζουν 
ανάλογες δυσκολίες. Για σκέψου τον Ηνίοχο των Δελφών ή μιαν αρχαία τραγωδία. 
Έπειτα οι άμεσες, οι νωπές συναισθήσεις μας, από τι είναι φτιαγμένες; Από τη ζωή μας 
όπως τη ζούμε· δεν μπορούμε ν’ αποκλείσουμε, ό,τι και να κάνουμε, τη συμμετοχή 
αυτής της παρουσίας· αυτού του ήλιου που λάμπει τούτη τη στιγμή, ή της φωνής του 
κόκορα που με ξύπνησε την αυγή σήμερα. Με τούτα τα καθημερινά πράγματα 
αλλοιώ νουνται εκείνα τα παλαιά, και μονάχα έτσι, θα ’λεγε κανείς, μπορούν να είναι 
παρόντα.  | Γ. Σεφέρης, Δοκιμές  2, σ. 232-3 

 Στο εσωτερικό της παραγράφου η ερώτηση ανοίγει µια νέα διάσταση του θέµατος (= 
δυσχέρειες στην κατανόηση του παρελθόντος): το παρόν και ο κόσµος του.

–  Στο τέλος µιας ενότητας (παραγράφου) ως εφαλτήριο-µετάβαση σε κάτι νέο.

•  Τώρα που ο Θείος Βάνιας […] έφυγε από τους κεντρικούς κινηματογράφους […] θα επι
χειρήσω να πω κάτι […]. Γράφω το σημερινό σημείωμα όχι για να προσθέσω κάτι σε όσα 
έχουν ειπωθεί, αλλά για να πληροφορηθούν μερικοί θεατές, αν το θέλουν, τις αντιδρά
σεις ενός ανθρώπου του θεάτρου απέναντι σε κάποιες γενικώτερες καταστάσεις της 
ψυχικής μας ζωής. Αλήθεια, πόσοι άραγε να ξέρουν ότι η τέχνη του Δράματος έχει στόχο 
την ψυχή κι όχι την αναψυχή;

Και να, πρώτο σημείο, καίριο, αυτό – εδώ ίσαίσα. Κανένας όσο ο Τσέχωφ δεν είναι 
κατάλληλος να το θέσει. Το Θέατρό του λειτούργησε σ’ εμάς – εδώ πάντοτε ως καταλύ
της. Παλαιότερα, το έλεγαν «πληκτικό», απερίφραστα. […] Η πρόληψη τούτη έχει ξεπε
ραστεί ως ένα σημείο, χωρίς να γίνεται πάντοτε νοητό γιατί δεν είναι πληκτικός ο 
θεατρικός Τσέχωφ, ή τι χρειάζεται για να μην είναι πληκτικός. Αφήνω το θέμα μετέω
ρο· αλλού σήμερα αποβλέπω. Από πόνο ωστόσο για την εσωτερική μας πραγματι
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κότητα κι από κάποιες αντιδράσεις θεατών που έπιασε τ’ αυτί μου ή το μάτι μου, θα 
μεταχειριστώ ωμή γλώσσα. Θα πω ότι η ψυχή του Ρωμιού δεν έχει βάθος. Έχει όλες 
τις αρετές του κόσμου αν θέλετε, αλλά βάθος δεν έχει. Το μετράει κανένας στην αί
σθησή μας του Χρόνου ιδιαίτερα, και για τούτο ο Τσέχωφ μάς γίνεται πολύ διαφωτι
στικός. | Άγγελος Τερζάκης, Οι απόγονοι του Κάιν, Οι Εκδόσεις των Φίλων, Αθήνα 1972, σ. 90-1

Η ερώτηση στο τέλος της πρώτης παραγράφου αποτελεί το εφαλτήριο για τη µετάβα-
ση στην επόµενη, στο τέλος της οποίας («Και να […] διαφωτιστικός») δίδεται η απάντηση 
(= οι Νεοέλληνες συγχέουν το θέατρο µε το αναψυκτήριο, την ψυχαγωγία µε τη διασκέ-
δαση).

γ. Κατάσταση-διάθεση

Ουσιαστικότερη κρίνεται η ερώτηση όταν:
Ι.   Εκφράζει πραγµατική άγνοια, ολοκληρωτική ή µερική, πάνω σε ένα ζήτηµα και ζητεί-

ται να καλυφθεί. Ενέχει καθαρά πληροφοριακό χαρακτήρα. Με άλλα λόγια, είναι 
ουδέτερη. Π.χ.:
• Έλαβες µέρος στη µάχη του Σκρα; – Ναι, έλαβα.
•  «Εµείς νοµίζουµε ότι φόβος είναι η προσδοκία κάποιου µελλοντικού κακού. Ή δεν 

είναι έτσι; Έχεις την ίδια γνώµη µε µας, Λάχη;»

ΙΙ.  Εκφράζει διαθέσεις (καταστάσεις): απορία, αµηχανία, θαυµασµό, επίπληξη, εντολή.
 Π.χ.:
• Είδατε πόσο ωραία είναι η κόρη µου; (εκφράζει θαυµασµό. Αντί αναφωνήσεως).
• Καλά, δε σου είπε ότι σου παρήγγειλα να έρθεις; (απορία).
• Πώς να τα βγάλω πέρα, Θεούλη µου; (αµηχανία).
• ∆ε σου είπα να µην ξαναενοχλήσεις την κόρη του γείτονα; (επίπληξη).
•  Άνθρωποι δυστυχισµένοι, πότε θα ξυπνήσετε από τον µακρόχρονο ύπνο σας; 

(εντολή-επιταγή = ξυπνήστε!).

δ. Επικοινωνιακό μέσο

Μια ερώτηση ανοίγει διαύλους επικοινωνίας µε τον αναγνώστη, πρόσφορους για να ανα-
φλέξουν το ενδιαφέρον του, να προκαλέσουν την προσοχή του, να τον καταστήσουν 
συνοδοιπόρο στο ταξίδι του προβληµατισµού του συγγραφέα, ακόµα και να τον «ρυ-
µουλκήσουν» στις ιδέες του. Βέβαια, εδώ δεν απουσιάζει το στοιχείο της θεατρικότητας-
δραµατοποίησης, που προσδίδει στον λόγο αµεσότητα, ζωντάνια, ζωηρότητα.

Π.χ.:
•  (Απόστολος Παύλος)
   Ίσκιος κάλλιο παρά μορφή. Τόσα και τόσα έχουν γραφεί γι’ αυτόν κι’ όμως δεν τον 

φωτίζουν· φωτίζουν μόνο τους συντάκτες τους: πώς τον βλέπουν, τι τους λέει, πώς τον 
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θέλουν. Είταν ασθενικός ή τέρας αντοχής; Τι κρύβει τάχα το περίφημο όραμα στο δρό
μο για τη Δαμασκό; Σε τι συνίσταται ο μυστηριώδης «σκόλοψ τη σαρκί», που θα δια
τηρήσει, δεκαεννιά αιώνες αργότερα, τη μυστική του σημασία στην περίπτωση του 
Κίργκεγκωρ, για να συγκαλύψει εκεί άλλο ανθρώπινο μαρτύριο; Είταν αποκρουστικά 
άσχημος, «έκτρωμα», ο Παύλος, ή είχε την ένθεη εκφραστικότητα κι’ ακτινοβολία του 
πνευματικού δαιμόνιου; Πώς εξηγείται μια τόσο ακραία μετάπτωση από το μίσος 
στην παράφορη αφοσίωση; Είχε ελληνική φιλοσοφική παιδεία, αναχωνεμένην έστω, 
παραχωμένην προσεχτικά κάτω από τον ιουδαϊσμό του φαρισαίου, ή είταν αυτοδίδα
χτος, αυτοσχεδιαστής, επηρεασμένος ασύνειδα από τα ιδεολογικά ρεύματα του και
ρού του; Ποιο ακριβώς το μερίδιό του στη θεμελίωση του Χριστιανισμού; | Άγγελος 

Τερζάκης, ό.π., σ. 54-5

•  Κοινωνίες από χρόνια αφανισμένες, πόσες άλλες ήρθανε μετά από σας! οι χοροί 
κρατάνε πάνω στην τέφρα των νεκρών και τα μνήματα φυτρώνουν κάτω από τα 
βήματα της χαράς… Πού είναι σήμερα η δυστυχία του χθες; Πού θα είναι αύριο 
οι χαρές του σήμερα; | Ρολάν Μπαρτ, Ο Βαθμός Μηδέν της Γραφής, εκδόσεις Ράππα, 

1987, σ. 129

•  Εννοείται ότι όλα αυτά θέτουν τεράστια προβλήματα […]. Αυτά είναι τα καθήκοντα 
που έχουμε μπροστά μας και η τραγωδία της εποχής μας είναι ότι η ανθρωπότητα 
δε νοιάζεται γι’ αυτά. Πόσον καιρό ακόμα η ανθρωπότητα θα κατατρύχεται από τις 
ματαιότητες και τις ψευδαισθήσεις που ονομάζουμε εμπορεύματα; Μια καταστρο
φή […] θα προκαλέσει άραγε μια βίαιη αφύπνιση ή μήπως την εμφάνιση αυταρχι
κών ή ολοκληρωτικών καθεστώτων; Κανείς δεν μπορεί να απαντήσει σε τέτοιου εί
δους ερωτήματα.  | Κορνήλιος Καστοριάδης

• Κάνε αυτό. – Και ποιος είσαι συ, που θα µου πεις να µην κάνω ό,τι θέλω;

Σημ. Σε ένα απόσπασµα οι ερωτήσεις µπορεί να υπηρετούν διαφορετικές λειτουργίες. 
Στο παρακάτω αναγνωρίζουµε επίκριση, απορία, προβληµατισµό αλλά και ιδρυτικό ρό-
λο σε όλο το σχετικό δοκίµιο.

•   Διάβασε ποτέ κανένας τον Βίο του Ρανσέ όπως γράφτηκε, τουλάχιστον ξεκάθαρα, δηλα
δή σαν ένα έργο εξιλασμού και παραδειγματισμού; Τι μπορεί να πει σήμερα σε έναν 
άπιστο, που ο αιώνας του τον έχει εκπαιδεύσει στο να μην υποκύπτει στη γοητεία των 
«φράσεων», ο βίος αυτός ενός τραππιστή μοναχού της εποχής του Λουδοβίκου 14ου 
γραμμένος από ένα ρομαντικό συγγραφέα; Κι όμως, μπορούμε ν’ αγαπήσουμε αυτό το 
βιβλίο, ή ακόμη καλύτερα να δώσει την αίσθηση του αριστουργήματος. | Ρολάν Μπαρτ, 

ό.π., σ. 128-9
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