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ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ
Τα Όρια της Γλώσσας
Χαρακτηριστικά της γλώσσας:
1. Η απεραντοσύνη: Εκφράζει πέρα από το άτομο, ολόκληρο τον κόσμο.
2. Η πολυμορφία: Ανταποκρίνεται και υπηρετεί τις ποικίλες ανάγκες της κοινωνικής ζωής
(ερώτηση, κατάφαση, βεβαιότητα, επιθυμία, ευαισθησία, συγκίνηση κλπ).
3. Η παντοδυναμία: Η σωστή χρήση της, σε συνδυασμό με την πνευματική καλλιέργεια και την
κοινωνική καταξίωση, αποτελεί μέγιστη δύναμη.
Οι Ποικιλίες της Γλώσσας

Γλωσσικές ποικιλίες:
1. Γεωγραφικές (Οριζόντια κατάταξη),
2. Κοινωνικές (Κάθετη κατάταξη).
3. Ποικιλίες κειμένων.
4. Ειδικές γλώσσες.

1. Γεωγραφικές γλωσσικές ποικιλίες
Ιδίωμα :Η τοπική διάλεκτος, ο ιδιαίτερος τύπος διαλέκτου που ομιλείται σε συγκεκριμένο τόπο.
Διάλεκτος: Ιδίωμα με μεγάλη γεωγραφική έκταση που διαφέρει σημαντικά από την κοινή γλώσσα.
Το ιδίωμα που έμεινε γλωσσικά ακαλλιέργητο και ξέπεσε στη συνείδηση των ομογλώσσων.
Ιδιωματισμός : α) Τύπος διαλεκτικός άγνωστος στην κοινή, β) Κάθε χαρακτηριστικό στοιχείο
ιδιώματος ή διαλέκτου, γ) Κάθε γλωσσικό στοιχείο (φωνητικό, γραμματικό, συντακτικό, λεξιλογικό)
που αναφέρεται σε γλωσσικό ιδίωμα ή διάλεκτο της ελληνικής.

Π.χ. με δίνει (συντακτικός ιδιωματισμός των βορείων ιδιωμάτων) αντί τον κοινού μου δίνει. Κένωσε το
πιάτο = άδειασε, σερβίρισε (λεξιλογικός ιδιωματισμός).
Ιδιωτισμός : α) έκφραση που λέγεται μόνο στη γλώσσα μας και έχει πάρει ξεχωριστή σημασία.
β) Έκφραση, της οποίας η σημασία δεν προκύπτει από το συνδυασμό των σημασιών των λέξεων που
την αποτελούν.
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Π.χ. σιγά τα λάχανα,// μου πήρες τ’αυτί, //μου έκανες την καρδιά περιβόλι, //το “βαλε στα πόδια,// τα

τσουγκρίσαμε,// πήρε επάνω του, //τρώει ξύλο.

Κατάταξη των ιδιωμάτων
Βόρεια : θρακιώτικα, μακεδονίτικα, ηπειρώτικα, θεσσαλικά, στερεοελλαδίτικα.
Νότια : πελοποννησιακά, κρητικά.
Ανατολικά : κυπριακά, χιώτικα, ποντιακά, καππαδοκικά.
Δυτικά : κατωιταλικά, εφτανησιώτικα, κρητοκυκλαδικά
Διάλεκτοι : ποντιακά, καππαδοκικά, τσακώνικα, κατωιταλικά.
• Παρατήρηση: Η δημιουργία των γεωγραφικών γλωσσικών ποικιλιών οφείλεται κυρίως στην
περιορισμένη επικοινωνία ανθρώπων από διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές. Αυτό έχει σχεδόν
εκλείψει σήμερα, λόγω των μέσων μεταφοράς και επικοινωνίας (αυτοκίνητα, πλοία, αεροπλάνα,
ραδιόφωνο, τηλεόραση κλπ.).

2. Κοινωνικές γλωσσικές ποικιλίες
Αν και το σύνολο της κοινωνικής ομάδας εκφράζεται σε γενικές γραμμές με την κοινή
(καθομιλούμενη) γλώσσα, εντούτοις παρατηρούνται και γλωσσικές ποικιλίες που χρησιμοποιούν
κοινωνικά υποσύνολα, ανάλογα με : ηλικία, μόρφωση, κοινωνική τάξη, φύλο, ιδεολογία,
επάγγελμα, καταγωγή, περίσταση.
Γλώσσα και ηλικία
– Τα παιδιά: Προτιμούν τον αφηγηματικό και δραματικό λόγο. Οι έφηβοι με το λόγο τους θέλουν να
καταδείξουν την επαναστατικότητα και τη διαφορετικότητά τους.
– Οι μεγαλύτεροι: Ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους προτιμούν λόγο επιστημονικό, πολιτικό,
φιλοσοφικό ή λόγο που ξεκουράζει από την καθημερινή βιοπάλη.
Γλώσσα και μόρφωση
Ανάλογη με την εκπαίδευση, την επιστημονική κατάρτιση και τη γενικότερη μόρφωση του καθενός
είναι και η γλώσσα του. Η σαφήνεια, το βάθος της σκέψης και η άνεση στη διατύπωση χαρακτηρίζουν
τα καλλιεργημένα άτομα.
Γλώσσα και κοινωνική ομάδα
Η κοινωνική θέση επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την ιδεολογία, την επαγγελματική και οικονομική
κατάσταση του ατόμου και κατ’ επέκταση τη δυνατότητα για μόρφωση, που αποτελούν παράγοντες
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της γλωσσικής διαμόρφωσης. Η κοινωνική κινητικότητα συνεπάγεται και ανάλογη γλωσσική
προσαρμογή.

Γλώσσα και φύλο:
– Οι άνδρες χρησιμοποιούν λόγο περισσότερο λογικό, ανάλογο του κοινωνικού ρόλου που
συνεχίζουν να έχουν και στις μέρες μας. Η κοινωνική, όμως, ελευθερία τους επιτρέπει και
μεγαλύτερες γλωσσικές αποκλίσεις.
– Οι γυναίκες διακρίνονται από λόγο περισσότερο συναισθηματικό και ευαίσθητο, που εκφράζει
τον εσωτερικό τους κόσμο. Επίσης, χρησιμοποιούν σε μεγαλύτερο βαθμό, εκφράσεις με κοινωνικό
κύρος, λόγω της πίεσης που δέχονται να είναι κοινωνικά «σωστότερες».
– Κοινωνικό επίπεδο και υφολογικό επίπεδο.
Γλώσσα και περίσταση: Η γλωσσά ποικίλει σε σχέση με τον πομπό, το δέκτη, το σκοπό, το θέμα, τον
τόπο, το χρόνο, τον τρόπο, τις εκάστοτε ανάγκες και περιστάσεις.

Οι οπτικές της γλώσσας
Η γλώσσα καλύπτει και αποκαλύπτει.
• Εκφράζει το διαφορετικό τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται, αξιολογούν και
βιώνουν τον κόσμο.
Γιατί οι άνθρωποι:
α. Χρησιμοποιούν διαφορετικές λέξεις για τα ίδια πράγματα.
β. Παρουσιάζουν με διαφορετικές αποχρώσεις της ίδιας έννοιας την ίδια λέξη.

***
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Οι λειτουργίες της γλώσσας

• Αναφορική (λογική, πληροφοριακή) : Είναι η λογική χρήση της γλώσσας· εκφράζει τον
πραγματικό κόσμο και την αντίληψη που έχουμε γι’ αυτόν.
Π.χ. Ο Περικλής εδραίωσε την αθηναϊκή δημοκρατία.
• Ποιητική (συγκινησιακή) : Η πράξη επικοινωνίας αναφέρεται όχι στην πληροφόρηση, αλλά στο
ίδιο το μήνυμα και ενδιαφέρεται για τη μορφή, την αισθητική του μηνύματος. Απευθύνεται στο
συναίσθημα.
Χαρακτηριστικά της: η συνυποδήλωση /μεταφορά, οι ήχοι, οι επαναλήψεις, οι συνηχήσεις, το
μέτρο, ο ρυθμός κλπ.
Π.χ. Λευκό βουνάκι πρόβατα κινούμενο βελάζει/ και μεσ’ στη θάλασσα βαθιά ξαναπετιέται πάλι.
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ
Να βρείτε στις παρακάτω προτάσεις πότε χρησιμοποιείται αναφορική και πότε ποιητική λειτουργία
της γλώσσας

Όταν πληροφορήθηκε το δυσάρεστο γεγονός, της κόπηκε το αίμα. --> Ποιητική (δεν κόβεται το αίμα)
Η γιαγιά μου πάντα μου έλεγε ν’ ακούω αυτό που μου λέει η καρδιά μου. --> Ποιητική (δεν μπορεί να
μιλάει η καρδιά)
Η λύση στο πρόβλημα είναι πιο εύκολη απ’ όσο νομίζεις. --> Αναφορική (δεν υπάρχει καμία
μεταφορά στην πρόταση)
Λύθηκε στα γέλια όταν άκουσε την ιστορία της. --> Ποιητική (δεν μπορεί κυριολεκτικά κάποιος να
λύνεται στα γέλια. Λύνονται τα κορδόνια, τα σχοινιά, κλπ)
Δεν υπάρχει κριτική χωρίς υποκειμενικότητα. --> Αναφορική (η πρόταση είναι καθαρά κυριολεκτική)
Πολλοί είναι αυτοί που προσπαθούν να ερμηνεύσουν τα όνειρά τους. --> Αναφορική (η πρόταση
αποδίδεται κυριολεκτικά)
Είχε μια τετράγωνη λογική και αυτό τον βοήθησε αρκετά στη ζωή του. -->
Η όψη του σκοτείνιασε --> Ποιητική (δεν μπορεί το βλέμμα να σκοτεινιάσει)
Ο Ιουστινιανός βασίλεψε για 38 χρόνια. --> Αναφορική (ιστορικό γεγονός που αποδίδεται
κυριολεκτικά)
Η προσωπικότητα του Κοραή σημάδεψε την Ελλάδα. --> Ποιητική (δεν μπορεί μια προσωπικότητα να
σημαδέψει)
Προσπάθησε να σημαδέψει τον στόχο και έριξε το βελάκι. --> Αναφορική (η κυριολεκτική χρήση του
ρήματος "σημαδεύω")
Είχαμε έναν άσχημο τσακωμό και ξεστόμισε βαριά λόγια. --> Ποιητική (τα λόγια δεν μπορούν να
έχουν βάρος)
Αναλαμβάνω εγώ το βάρος των ευθυνών. --> Ποιητική (οι ευθύνες δεν μπορούν επίσης να έχουν
βάρος, είναι κάτι άυλο)
Οι τύψεις με βαραίνουν. --> Ποιητική (ίδια περίπτωση με τα δύο παραπάνω παραδείγματα)
Έμπλεξε στο άσκοπο και ατέρμονο κυνήγι της εξουσίας. --> Ποιητική (δεν μπορεί να κυνηγά κανείς
την εξουσία κυριολεκτικά)
Έζησε στη σκιά μιας ισχυρής προσωπικότητας. --> Ποιητική (η προσωπικότητα δεν μπορεί να
δημιουργήσει σκιά)
Έχασε την μιλιά της απ’ την τρομάρα που πήρε. --> Ποιητική (η ομιλία δεν χάνεται αν δεν υπάρχει
κάποιο γενετικό πρόβλημα)
Η Άννα έχασε τα κλειδιά της, τα έψαχνε χθες όλη μέρα αλλά δεν τα βρήκε πουθενά. --> Αναφορική
(τα κλειδιά, ως αντικείμενο, μπορούν να χαθούν)
Δεν έπιασε το υπονοούμενο που του πέταξε ο φίλος του. --> Ποιητική (το υπονοούμενο δεν πιάνεται,
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Ειδικές
• Είναι οι γλωσσικές ποικιλίες που δημιουργούνται από διάφορες επιστήμες ή και επαγγελματικές
ομάδες στα πλαίσια της εθνικής γλώσσας.
• Χαρακτηρίζονται από μια εξειδικευμένη ορολογία είτε από τη φόρτιση καθημερινών λέξεων με
ιδιαίτερο κατά περίπτωση σημασιολογικό φορτίο, που εξυπηρετεί συγκεκριμένες επαγγελματικές
ανάγκες π.χ. νομικών, μαθηματικών, φυσικών, γεωργών κλπ.
• Στόχος είναι, πέρα από την εξυπηρέτηση των επαγγελματικών σκοπών, η χρησιμοποίησή τους στην
καθημερινή επικοινωνία, η διεύρυνση της σκέψης και η συνείδηση του αποτελεσματικού λόγου.

•

Ειδικά λεξιλόγια:

– Επιστημονικών κειμένων: Οι επιστήμες χρησιμοποιούν ειδικές γλώσσες, αποδίδοντας σε
ορισμένες λέξεις μια ορισμένη /ειδική σημασία. Ιδιαίτερα οι λέξεις που παρουσιάζουν πολυσημία,
μπορούν να έχουν διαφορετικό περιεχόμενο σε κάθε επιστήμη.
– Σχολικών κειμένων: Υπάρχουν λέξεις που ανήκουν αποκλειστικά στις ειδικές γλώσσες, ενώ
άλλες ανήκουν και στην καθημερινή ομιλία ή αλλού.
Π.χ. η λέξη πυρήνας χρησιμοποιείται στην ειδική γλώσσα της Φυσικής αλλά και σε άλλες χρήσεις,
όπως Ιστορία, Κοινωνιολογία κλπ.

Οργάνωση του Λόγου
α. Η οργάνωση του λόγου και οι ειδικές γλώσσες
Η οργάνωση του λόγου στις ειδικές γλώσσες γίνεται με βάση το χαρακτήρα του κειμένου:
– το θέμα
– το περιεχόμενο
– το στόχο
Η γλώσσα είναι ανάλογη με το είδος του κειμένου και λειτουργεί:
•ο αξιολογικός χαρακτήρας (απρόσωπη, αχρωμάτιστη συναισθηματικά, αντικειμενική, με λογική
στερεότητα και αποδεικτικότητα ) ή
•ο περιγραφικός ή αφηγηματικός χαρακτήρας της (το κείμενο δε διερευνά αλλά αποκαλύπτει, δε
χρησιμοποιεί συλλογισμούς).
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β. Η οργάνωση του λόγου και η πειθώ
Εκτός από τη διατύπωση των θέσεων μας πρέπει:
– να τις στηρίζουμε
– να πείθουμε για την ορθότητα τους
– να τις αιτιολογούμε, βρίσκοντας το αποδεικτικό υλικό: σκέψεις, επιχειρήματα, συλλογισμούς,
παραδείγματα, γεγονότα, περιστατικά κλπ.
– να οργανώνουμε το υλικό πειστικά με κάποιο δομικό σχέδιο.
γ. Η οργάνωση του λόγου και το επιχείρημα
– Επιχείρημα είναι ο συλλογισμός ή σειρά συλλογισμών για τη στήριξη ή ανατροπή μιας θέσης·
είναι μια σειρά από προτάσεις (προκείμενες) που συνδέονται μεταξύ τους με λογική ακολουθία και
καταλήγουν σε μια τελική πρόταση (συμπέρασμα).
– Σκοπός του επιχειρήματος είναι να αποδείξει την αλήθεια μιας θέσης /απόφανσης.
– Η δομή ενός επιχειρήματος ακολουθεί τη δομή της παραγράφου.
Συλλογισμός : είναι μια σειρά προτάσεων/ κρίσεων που, ξεκινώντας από μία ή περισσότερες
προτάσεις (προκείμενες ή υποθέσεις) ως βάση, καταλήγουν στην αποδοχή μιας άλλης πρότασης
(συμπέρασμα) που είναι το λογικό επακόλουθο των προκείμενων. Προϋπόθεση για ένα λογικά ορθό
συλλογισμό είναι η ύπαρξη κοινών όρων στις προκείμενες.
Είδη συλλογισμών / Πορεία σκέψης
Παραγωγικός :Από μια γενική και αφηρημένη αρχή (όλον) συμπεραίνουμε για κάτι ειδικό (μέρος).
Επαγωγικός: Από τα ειδικά (μέρος) συμπεραίνουμε για τα γενικά (όλον).
Αναλογικός : Από τα ειδικά (μέρος) συμπεραίνουμε πάλι για ειδικά (μέρος).
Άμεσος : Το συμπέρασμα προκύπτει από μια μόνο πρόταση-κρίση.
Έμμεσος : Το συμπέρασμα προκύπτει από δύο ή περισσότερες προτάσεις-κρίσεις.
Παραδείγματα
(Παραγωγικός)
-Οι θεοί είναι αθάνατοι.
-Ο Δίας είναι θεός.
Άρα, ο Δίας είναι αθάνατος.
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(Επαγωγικός)
– Ο Σωκράτης είναι άνθρωπος.
-Ο Σωκράτης είναι θνητός.
Άρα, οι άνθρωποι είναι θνητοί.

(Αναλογικός)
-Οι μηχανές λειτουργούν καλά, επειδή τα εξαρτήματα συνεργάζονται απόλυτα μεταξύ τους.
-Οι υπάλληλοι μιας εταιρείας είναι όπως τα εξαρτήματα μιας μηχανής.
Άρα, για τη σωστή λειτουργία της εταιρείας απαιτείται η καλύτερη συνεργασία των υπαλλήλων.

(Άμεσος)
-Η εγκληματική συμπεριφορά τιμωρείται.
-Η δολοφονία τιμωρείται.

(Έμμεσος)
-Η μηλιά, η αχλαδιά…είναι οργανισμοί.
-Η μηλιά, η αχλαδιά …είναι φυτά.
Άρα, τα φυτά είναι οργανισμοί.
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ
Να χαρακτηρίσετε τους συλλογισμούς που ακολουθούν ως προς το είδος τους.

1) Στην Ευρωπαϊκή Ένωση εφαρμόζεται το κοινοτικό δίκαιο.
Η Ελλάδα είναι χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Άρα και στην Ελλάδα πρέπει να ισχύουν τα όρια συνταξιοδότησης, που ισχύουν και στις
άλλες χώρες της ΕΕ, όπως ορίζεται σαφώς στο κοινοτικό δίκαιο.
2) Η Αθήνα ως σύγχρονη μεγαλούπολη έχει κυκλοφοριακό πρόβλημα.
Η Θεσσαλονίκη επίσης ως μεγάλη πόλη, όπως και η Πάτρα, έχουν ανάλογο πρόβλημα.
Άρα όλες οι μεγάλες πόλεις σήμερα έχουν κυκλοφοριακό πρόβλημα.
3) Η βία, η εγκληματικότητα, τα ναρκωτικά, η διαφθορά ¨καλπάζουν¨ σήμερα.
Περισσότερο ανησυχητική είναι η συμμετοχή των νέων σ’ όλα αυτά.
Ο κίνδυνος είναι ορατός πλέον για ολόκληρη την κοινωνία.
4) Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι απαράγραπτα, αναπαλλοτρίωτα και αφορούν όλους τους
ανθρώπους αδιακρίτως φυλής, χρώματος ή θρησκείας.
Η ελευθερία συνειδήσεως είναι κοινωνικό και πολιτικό δικαίωμα.
Δικαιούμαι να πιστεύω ό,τι θέλω εγώ ή να μην πιστεύω τίποτε.
5) Οι περισσότεροι διαρρήκτες που δρουν στην Αθήνα είναι αλλοδαποί.
Στη Θεσσαλονίκη υπάρχουν χιλιάδες αλλοδαποί.
Άρα οι πολλές διαρρήξεις στη Θεσσαλονίκη οφείλονται στους αλλοδαπούς.
6) Τα ρεκόρ καταρρίπτονται στον αθλητισμό, αλλά από αμφιλεγόμενους ¨υπεραθλητές¨.
Τα αναβολικά εισχώρησαν παντού, από τα σχολικά πρωταθλήματα ως τους παραολυμπιακούς.
Το ¨αρχαίο πνεύμα αθάνατο¨ του ολυμπισμού έχει πεθάνει δυστυχώς.
7) Όλα τα μαθήματα είναι εξίσου χρήσιμα στο σχολείο, οξύνουν την κρίση και διευρύνουν
τη φαντασία και τον γνωστικό ορίζοντα των νέων.
Η Γλώσσα σε βοηθά να μιλάς, να γράφεις, μα προπαντός να σκέφτεσαι ποιοτικά.
Τα Μαθηματικά σου λύνουν όλα τα υπολογιστικά προβλήματα.
Η Φυσική σου εξηγεί τους νόμους και τις δυνάμεις γύρω σου.
Εγώ όμως απ’ όλα προτιμώ την Ιστορία γιατί σε ταξιδεύει στο χώρο και το χρόνο.
8) Για να σωφρονιστεί ο δράστης πρέπει να είναι ζωντανός.
Η θανατική ποινή είναι αμετάκλητη ποινή γιατί εξοντώνεται ο δράστης.
Η θανατική ποινή επομένως δεν αφήνει κανένα περιθώριο σωφρονισμού στο δράστη.
9) Η Νομική σχολή είναι καλή επιλογή σπουδών, αλλά ο κλάδος έχει υψηλή ανεργία.
Το Φυσικό είναι καλό τμήμα, αλλά οι απόφοιτοί του άνεργοι.
Η Ιατρική είναι σπουδαία επιστήμη, αλλά δεν αξίζουν τόσα χρόνια σπουδών και να είσαι
άνεργος τελικά. Δεν ξέρω τι να κάνω, τι να διαλέξω.
Όλες οι περιζήτητες σχολές, αν και δύσκολες, τελικά σε οδηγούν στην ανεργία.
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10) Στο διπλανό σχολείο απ’ το δικό μας, οι μαθητές ξεκίνησαν κατάληψη με άγνωστα αιτήματα. Και
στο δικό μας τότε, είναι θέμα ωρών ν’ αρχίσει κατάληψη.
11) Οι έγνοιες, οι φροντίδες, τα έξοδα και οι απαιτήσεις των παιδιών αποθαρρύνουν τους νέους
σήμερα απ’ τη δημιουργία οικογένειας. Η ελεύθερη συμβίωση, χωρίς γάμο, κερδίζει ολοένα και
περισσότερο έδαφος. Η οικογένεια, και ιδίως αυτή με τα πολλά παιδιά, θεωρείται μάλλον
τελειωμένη.
12) Οι πολιτικοί είναι διεφθαρμένοι, ο Τύπος πουλημένος, οι δικαστές χρηματίζονται, η εκκλησία
ταλανίζεται από σκάνδαλα, ο στρατός έγινε μισθοφορικός και στο δημόσιο κυριαρχεί το ρουσφέτι και
το ¨φακελάκι¨. Σ’ αυτό τον τόπο δεν έμεινε τίποτε όρθιο, δε λειτουργεί τίποτα!
13) Η μητέρα έχει ευθύνη για τη σωστή ανατροφή, τη φροντίδα, την επιμέλεια αλλά και την αγωγή
των παιδιών της και όχι η κοινωνία ή η πολιτεία με τους θεσμούς της.
Από αυτή την ευθύνη δεν εξαιρείται βεβαίως ο πατέρας.
14) Από τον τρόπο που μιλάμε, που συμπεριφερόμαστε καθημερινά, που τρώμε, που οδηγούμε στον
δρόμο, που εργαζόμαστε, που ψυχαγωγούμαστε ή διασκεδάζουμε, από τον τρόπο που ζούμε
δηλαδή, φαίνεται η παιδεία που έχουμε ή δεν έχουμε τελικά. Όλα είναι θέμα παιδείας!
15) Η οικονομική κρίση χτύπησε δυστυχώς και τη δική μας πόρτα. Η αποβιομηχάνιση είναι πλέον
κοινός τόπος, το εμπόριο καταρρέει από τις ακάλυπτες επιταγές, ο τουρισμός περνάει τις χειρότερες
μέρες του, η έλλειψη ρευστότητας οδηγεί επιχειρήσεις στον δανεισμό και την υπερχρέωση, ενώ
μικρέμποροι και επιτηδευματίες είναι σε κατάσταση νευρικής κρίσης. Την κρίση υφίστανται και τα
νοικοκυριά που δεν μπορούν ν’ αντεπεξέλθουν στις στοιχειώδεις ανάγκες επιβίωσης.
16) Οι αρχαίοι Έλληνες αγαπούσαν τα άλογα περισσότερο από κάθε άλλο ζώο. Στον Όμηρο, το άλογο
είναι ο σύντροφος του πολεμιστή, ο οποίος δεν το βάζει σε βαριές δουλειές ποτέ. Για το κουβάλημα
ζεύονται μουλάρια στην άμαξα, για το όργωμα χρησιμοποιούνται βόδια. Τα άλογα σέρνουν το άρμα
του πολεμιστή, που μάχεται συνήθως πεζός. Καβάλα στο άλογό τους δεν πολεμούσαν ποτέ οι
ομηρικοί ήρωες.
17) Η οικολογική κρίση είναι το μεγάλο και άλυτο πρόβλημα της εποχής μας, που οδηγεί στην
καταστροφή όλο τον πλανήτη. Η ατμοσφαιρική ρύπανση, η μόλυνση της θάλασσας, η καταστροφή της
φύσης, η αποψίλωση των δασών, η άναρχη αστικοποίηση, η ανεξέλεγκτη χρήση φυτοφαρμάκων, η
εξάντληση των ενεργειακών πόρων και βεβαίως η κλιματική αλλαγή είναι οι απλές αποδείξεις.
18) Οι είλωτες επαναστάτησαν στην αρχαία Σπάρτη γιατί δεν άντεχαν άλλο την καταπίεση. Το ίδιο
έκαναν και οι δούλοι στην αρχαία Ρώμη με τον Σπάρτακο, αλλά και οι μπολσεβίκοι στην Οκτωβριανή
επανάσταση. Η μεγάλη καταπίεση προκαλεί διαχρονικά και τη μεγάλη εξέγερση.
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Η οργάνωση του λόγου και η αιτιολόγηση
Προκειμένου κάποιος να πείσει για την ορθότητα των θέσεων του, πρέπει να τις στηρίξει,
χρησιμοποιώντας την αιτιολόγηση. Συνήθως η θέση προηγείται, σπανιότερα εμπεριέχεται στην
αιτιολογία ή την ακολουθεί.
Η αιτιολογία στην παράγραφο ή σε ευρύτερο κείμενο επιτυγχάνεται με:
– συλλογισμούς
– τεκμήρια (παραδείγματα, αλήθειες, γεγονότα, αυθεντίες, στατιστικά στοιχεία κτλ.)
– επίκληση στην αυθεντία.

Η αιτιολογία εκφέρεται με:
– αιτιολογικές προτάσεις. Εισάγονται με τους αιτιολογικούς συνδέσμους (γιατί, επειδή, διότι, αφού, τι,
που, καθώς κλπ).
– άλλα εκφραστικά μέσα π.χ. υποθετικούς λόγους.
– ευρύτερο κείμενο στο οποίο εμπεριέχεται η αιτιολόγηση της θέσης.

Η Δομή της παραγράφου με αιτιολογία
-Θεματική Περίοδος: Διατυπώνεται η θέση του συγγραφέα (απόφανση). Η διατύπωση μας παρακινεί
να ρωτήσουμε «γιατί» και καθίσταται απαραίτητη η ανάγκη αιτιολόγησης.
-Λεπτομέρειες: Παρατίθενται λογικά και αξιόπιστα επιχειρήματα που επιβεβαιώνουν τη θέση της
θεματικής πρότασης. Οι λεπτομέρειες διαρθρώνονται στον άξονα του χρόνου, του χώρου, της
λογικής με παραγωγή, επαγωγή, αναλογία.
-Πρόταση- Kατακλείδα: Είναι η κατάληξη της συλλογιστικής μας πορείας. Επιβεβαιώνεται η
ορθότητα της θεματικής περιόδου. Μπορούμε να την παραλείψουμε, γιατί ταυτίζεται (νοηματικά) με
τη θεματική πρόταση.

Οργάνωση ευρύτερου κειμένου (έκθεσης) με αιτιολόγηση
Η έκθεση παραλληλίζεται με την παράγραφο:
Παράγραφος
Ευρύτερο κείμενο (Έκθεση)
Θεματική πρόταση:
Πρόλογος:
παρουσίαση θέσης.
Λεπτομέρειες :

παρουσίαση θέσης.
Κύριο μέρος:

στήριξη της θέσης με επιχειρήματα.
Πρόταση κατακλείδα:

στήριξη της θέσης με επιχειρήματα.
Επίλογος:

Διατύπωση συμπεράσματος.

Διατύπωση συμπεράσματος.
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• Η παράγραφος:
– εξαρτάται νοηματικά από την προηγουμένη παράγραφο
– προετοιμάζει την επόμενη.
• Πολλές παράγραφοι μαζί, που αιτιολογούν μια κοινή θέση, συναποτελούν την έκθεση.

Ο λόγος της διαφήμισης
• Ο τρόπος γραφής, σύνθεσης (δομή, διάρθρωση): ποικίλλει κατά περίπτωση.
• Στόχος: ο τονισμός του διαφημιζόμενου και η τελική αγορά του από τον καταναλωτή
• Για την πειθώ τα κείμενα της διαφήμισης:
– δεν οργανώνουν και δεν παραθέτουν επιχειρήματα (συνήθως)
– προσπαθούν να εντυπωσιάσουν με λόγο έξυπνο και σφοδρό, στοχεύουν στην καρδιά του πελάτη,
επιδιώκουν να κάμψουν τη βούληση του.

• Ο τρόπος λειτουργίας και πειθούς του λόγου της διαφήμισης καθορίζεται από:
– το κλίμα της καταναλωτικής κοινωνίας
– την ψυχοσύνθεση του αγοραστή
– την ικανότητα του διαφημιστή (λόγος φαινομενικά ατημέλητος, δεν έχει συνοχή, ενότητα,
ορθόδοξη δομή).
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Ο ΛΟΓΟΣ

Προφορικός και γραπτός λόγος
Ο προφορικός και ο γραπτός λόγος αποτελούν δύο ισότιμες μορφές επικοινωνίας με ιδιαίτερα
ωστόσο χαρακτηριστικά που οριοθετούν επί της ουσίας τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους.
Παρά τη γενικότερη εντύπωση πως ο γραπτός λόγος υπερέχει του προφορικού λόγω της καλύτερης
εκφραστικής ποιότητας που επιτυγχάνεται σε αυτόν, ο προφορικός λόγος αποτελεί τη συνηθέστερη
επικοινωνιακή μορφή, γεγονός που του προσδίδει ιδιαίτερη αξία και καθιστά καίριας σημασίας την
ενίσχυσή του στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Τα θετικά χαρακτηριστικά του προφορικού λόγου
- Ο προφορικός λόγος είναι λόγος ζωντανός και αυθόρμητος· ικανοποιεί με αποτελεσματικότητα τις
πλείστες καθημερινές ανάγκες επικοινωνίας των ανθρώπων και διακρίνεται για την αμεσότητά του,
εφόσον η επικοινωνία πραγματώνεται μεταξύ ατόμων που συνομιλούν σε πραγματικό χρόνο.
Η αμεσότητα, άλλωστε, του προφορικού λόγου πιστοποιεί κατά τρόπο σαφή τις εκφραστικές
δυνατότητες του ατόμου, μιας και δεν προσφέρει περιθώρια προετοιμασίας ή σχεδιασμού, όπως αυτά
δίνονται άπλετα στο γραπτό λόγο.
- Ο προφορικός λόγος είναι σαφώς πιο παραστατικός και προσφέρει στον ομιλητή τη δυνατότητα να
ενισχύει τη νοηματική αξία των λέξεών του με τη χρήση παραγλωσσικών στοιχείων, όπως είναι οι
εκφράσεις του προσώπου και οι χειρονομίες. Είναι ιδιαίτερο προνόμιο του προφορικού λόγου πως με
τον επιτονισμό και μόνο της φωνής μια απλή λέξη ή έκφραση μπορεί να λάβει πλήθος νοηματικών
προεκτάσεων, πλουτίζοντας έτσι το λόγο με τρόπους που δεν είναι εφικτοί στο γραπτό κείμενο. Όλο
το φάσμα των συναισθημάτων μπορούν να περάσουν στην ομιλία του ατόμου ακριβώς μέσω του
επιτονισμού, χωρίς να απαιτείται η ρητή λεκτική δήλωσή τους.
Ο ομιλητής έχει το σαφές πλεονέκτημα να ελέγχει το επίπεδο κατανόησης των λεγομένων του τη
στιγμή ακριβώς που τα εκφέρει, κι αυτό του επιτρέπει να επανέρχεται με διευκρινίσεις και
περαιτέρω συμπληρωματικά στοιχεία, προκειμένου να διασφαλίσει πως ο συνομιλητής του
έχει κατανοήσει πλήρως το μεταδιδόμενο μήνυμα. Ενώ, ακόμη κι αν ο ίδιος δεν αντιληφθεί
κάποια πιθανή παρανόηση ή ασάφεια, υπάρχει πάντοτε η δυνατότητα του συνομιλητή να εκφράσει τις
απορίες του ή να θελήσει να επιβεβαιώσει πως έχει αντιληφθεί ορθά όσα έχει ακούσει μέχρι εκείνη
τη στιγμή.
Όπως είναι προφανές, τέτοιου είδους άμεση αλληλεπίδραση μπορεί να υπάρξει μόνο στο πλαίσιο
μιας προφορικής -συνήθως- συνομιλίας ή τώρα πια ακόμη κι αν η συνομιλία διεξάγεται με την
ανταλλαγή γραπτών μηνυμάτων, οπότε η γραπτή επικοινωνία προσεγγίζει ως ένα βαθμό την
προφορική, σε ό,τι αφορά τουλάχιστον τη δυνατότητα παροχής διευκρινίσεων.
- Η αμεσότητα του προφορικού λόγου επιτρέπει την ουσιαστικότερη γνωριμία μεταξύ των ατόμων,
και άρα την ανάπτυξη της κοινωνικότητας, μιας και παρέχει τη δυνατότητα μιας απρόσκοπτης και
ταχύτερης επικοινωνιακής επαφής.
Παρά το γεγονός, άλλωστε, πως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χρησιμοποιούν το γραπτό λόγο για
την επίτευξη μιας ανάλογης επικοινωνίας, δεν μπορούν να προσφέρουν εντούτοις το σαφές κέρδος
της δια ζώσης επαφής, της μη λεκτικής επικοινωνίας που διασφαλίζει η οπτική επαφή των ατόμων,
15

Επιμέλεια: Tάταρης Άγγελος
Θεωρία

αλλά και όλων εκείνων των παραγλωσσικών στοιχείων που χρωματίζουν την ομιλία του ατόμου,
φανερώνοντας πάντοτε πολύ περισσότερα απ’ όσα οι λέξεις που χρησιμοποιεί.
- Ο προφορικός λόγος συνιστά μορφή φυσικής έκφρασης και είναι γι’ αυτό κτήμα όλων των
ανθρώπων είτε έχουν παρακολουθήσει συστηματικές σπουδές είτε όχι. Σε αντίθεση, λοιπόν, με το
γραπτό λόγο που προϋποθέτει ένα ικανοποιητικό επίπεδο σπουδών για την αποτελεσματική του
χρήση, ο προφορικός λόγος εξυπηρετεί τις καθημερινές επικοινωνιακές ανάγκες ακόμη και
αναλφάβητων ατόμων.
- Ο προφορικός λόγος διακρίνεται συνήθως για την απλότητα και τη σαφήνειά του, εφόσον
δύσκολα αφήνει περιθώρια για πολύπλοκες συντακτικές δομές, όπως αυτές του γραπτού λόγου.

Τα μειονεκτήματα του προφορικού λόγου
- Ένα βασικό μειονέκτημα του προφορικού λόγου προκύπτει από την αμεσότητα έκφρασής του, που
δεν επιτρέπει πάντοτε τη σχετική προετοιμασία, και αφορά την προχειρότητά του. Παρατηρούνται,
έτσι, ασυνταξίες, αστοχίες στην επιλογή λέξεων λόγω βιασύνης, νοηματικά κενά λόγω της αδυναμίας
του ομιλητή να ελέγξει αν ολοκλήρωσε τη νοηματική αλληλουχία των λεγομένων του, άσκοπα
γεμίσματα του λόγου για να καλυφθεί ο χρόνος σκέψης, παύσεις, αλλά και ελλιπής συχνά
τεκμηρίωση, εφόσον ο ομιλητής δεν έχει τον αναγκαίο χρόνο να οργανώσει με πληρότητα το λόγο
του.
Η προχειρότητα του προφορικού λόγου, αν και είναι εύλογη και συνήθως συγχωρητέα, τον καθιστά
εντούτοις περισσότερο ανεπίσημο και γι’ αυτό αποφεύγεται η απροσχεδίαστη χρήση του σε επίσημες
ή μεγάλης βαρύτητας εκδηλώσεις, όπως είναι για παράδειγμα οι πολιτικές ομιλίες.
- Η ελλιπής οργάνωση του προφορικού λόγου και η προχειρότητά του ευθύνονται και για την
αδυναμία του να αποδώσει με πληρότητα και ακρίβεια τα μεταδιδόμενα μηνύματα. Είναι σαφές,
άλλωστε, πως κάθε ομιλητής, αν είχε το χρόνο να οργανώσει τις σκέψεις του, όπως αυτό συμβαίνει
στο γραπτό λόγο, θα μπορούσε να αποδώσει πολύ πιο περιεκτικά και με μεγαλύτερη ακρίβεια όσα θα
ήθελε να εκφράσει.
- Ο προφορικός λόγος είναι προσωρινός και οι συγκεκριμένες διατυπώσεις του ξεχνιόνται πολύ
γρήγορα. Διατηρείται μόνο για περιορισμένο διάστημα στη μνήμη των συνομιλητών το γενικό του
περιεχόμενο ή οι προθέσεις του. Αυτό, όμως, αποτελεί σημαντικό μειονέκτημά του, εφόσον δεν
μπορεί να διασφαλίσει τη διαρκή διατήρηση των ιδεών και των απόψεων, όπως άριστα το επιτυγχάνει
ο γραπτός λόγος.

Τα θετικά χαρακτηριστικά του γραπτού λόγου
- Ο γραπτός λόγος παρέχει στο άτομο τη δυνατότητα να επεξεργαστεί με προσοχή τις
διατυπώσεις και τα εκφραστικά του μέσα επιτυγχάνοντας έτσι υψηλή ποιότητα λόγου.
Απουσιάζουν, άρα, από το γραπτό λόγο οι αστοχίες και οι προχειρότητες του προφορικού, γεγονός
που τον καθιστά ιδανικότερο για τις πιο επίσημες μορφές επικοινωνίας.
- Ο γραπτός λόγος προσφέρει στο άτομο το αναγκαίο περιθώριο χρόνου προκειμένου να
οργανώσει κατάλληλα τις ιδέες και τα επιχειρήματά του. Οργάνωση που προσδίδει τελικά
μεγαλύτερη ευστοχία και ακρίβεια στη γραπτή έκφραση σε σχέση με την αντίστοιχη προφορική. Το
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γραπτό κείμενο, επομένως, αποδίδει με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και πληρότητα τις σκέψεις
του ατόμου, εφόσον αυτές είναι οργανωμένες, επαρκώς ανεπτυγμένες και έχουν επανελεγχθεί,
ώστε ο γράφων να είναι βέβαιος πως δεν έχουν παραλειφθεί ουσιώδη επιχειρήματα ή ζητήματα.
- Ο γραπτός λόγος, εφόσον δεν παρέχει τη δυνατότητα διευκρινήσεων, ωθεί το άτομο σε μια
αυστηρά δομημένη ανάπτυξη των σκέψεών του, με στόχο πάντοτε τη σαφή διατύπωση, ώστε να
παρουσιάζεται με τον πληρέστερο τρόπο το μεταδιδόμενο μήνυμα.
- Σε αντίθεση με την προχειρότητα του προφορικού λόγου και τους συχνούς πλατειασμούς που
συναντώνται σε αυτόν, ο γραπτός λόγος επιτρέπει τη νοηματική πυκνότητα, αλλά και τη
διεξοδικότερη προσέγγιση του υπό ανάπτυξη ζητήματος. Ο γράφων έχει την ευχέρεια να επιλέξει
τις κατάλληλες λέξεις και να προσέξει ιδιαίτερα τη δόμηση του κειμένου του.
Αντιστοίχως, έχει τη δυνατότητα να αξιοποιήσει πληρέστερα τις εκφραστικές του δυνατότητες,
παρουσιάζοντας ένα κείμενο με πιο πλούσιο λεξιλόγιο και εναλλαγή συντακτικών δομών.
- Ο γραπτός λόγος διασφαλίζει τη διατήρηση των σκέψεων του ατόμου, ξεπερνώντας χρονικά
και τοπικά όρια, όπως έχει ήδη επιτευχθεί με τη φιλοσοφική σκέψη, τον ποιητικό λόγο και τα
ιστορικά έργα των αρχαίων Ελλήνων. Σε αντίθεση, έτσι, με το εφήμερο του προφορικού λόγου, ο
γραπτός λόγος κατορθώνει να διαφυλάξει ακέραιες τις ιδέες και τις πνευματικές επιτεύξεις των
ατόμων.

Τα μειονεκτήματα του γραπτού λόγου
- Ο γραπτός λόγος στερείται εκ των πραγμάτων την αμεσότητα του προφορικού λόγου και όλα
εκείνα τα παραγλωσσικά στοιχεία που τόσο ενισχύουν και εμπλουτίζουν τη διαλογική
επικοινωνία. Στο πλαίσιο του γραπτού λόγου, επομένως, μπορούν μεν να αποδοθούν με πληρότητα
οι σκέψεις του ατόμου και χάρη στα σημεία στίξης να υπονοηθούν στοιχεία όπως είναι η ειρωνεία, η
έκπληξη, η αμφιβολία κ.λπ., δεν μπορούν όμως τα λόγια του γράφοντος να αποκτήσουν ποτέ τη
ζωντάνια και το ποικιλοτρόπως ενισχυόμενο νοηματικό εύρος που παρέχει η οπτική επαφή και το
άκουσμα της φωνής του ομιλητή.
- Ο γραπτός λόγος δεν προσφέρει στο άτομο τη δυνατότητα άμεσης λήψης στοιχείων
ανατροφοδότησης, όπως είναι οι εκφράσεις του συνομιλητή, οι αντιδράσεις και οι απορίες
του, που χαρακτηρίζουν τη ζωντανή προφορική επικοινωνία. Ο γράφων, επομένως, δεν μπορεί
να γνωρίζει πραγματικά ποιος ήταν ο άμεσος αντίκτυπος των λόγων του, ούτε έχει τη δυνατότητα να
δώσει άμεσα διευκρινίσεις και επεξηγήσεις στον αποδέκτη του κειμένου του. Στοιχείο που τον ωθεί
βέβαια να επιδιώκει τη σαφέστερη και πληρέστερη δυνατή διατύπωση, του στερεί όμως την άμεση
αλληλεπίδραση.
- Ο γραπτός λόγος δεν έχει τη φυσικότητα του προφορικού, ούτε κατακτάται με την ίδια ευκολία
από όλα τα άτομα, γεγονός που τον καθιστά μέσο επικοινωνίας κυρίως των ανθρώπων που έχουν
ακολουθήσει συστηματικές σπουδές κι έχουν αποκτήσει άνεση και ευχέρεια στη χρήση του.
Ο γραπτός λόγος θέτει, επομένως, εμπόδια στην επικοινωνία μεταξύ ατόμων που έχουν σημαντική
απόκλιση εκπαιδευτικού υπόβαθρου, εφόσον δεν επιτρέπει πάντοτε την απλοποίηση ή τις ποικίλες
αποσαφηνίσεις που τόσο διευκολύνουν την προφορική επικοινωνία ακόμη και ανάμεσα σε άτομα
τελείως άνισου γνωστικού επιπέδου.
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- Ο γραπτός λόγος είναι ιδιαίτερα χρονοβόρος σε σχέση με τον προφορικό, γι’ αυτό και δεν
επιλέγεται για τις τρέχουσες επικοινωνιακές ανάγκες. Ο γράφων οφείλει να αφιερώσει σημαντικό
χρόνο για να δομήσει σωστά το κείμενό του, να ελέγξει τις εκφραστικές του επιλογές και να
διασφαλίσει τη σαφήνεια των διατυπώσεών του, γεγονός που λειτουργεί αποτρεπτικά για τη συχνή
αξιοποίησή του.

ΑΠΡΟΣΧΕΔΙΑΣΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
Υπάρχουν ορισμένες περιπτώσεις προσχεδιασμένου προφορικού λόγου, π.χ. μια διάλεξη, ένας
πολιτικός λόγος κτλ. Στις περιπτώσεις αυτές πρόκειται για ένα μεικτό είδος λόγου, ανάμεσα στον
προφορικό & στο γραπτό.

ΦΑΝΕΡΟ ΚΑΙ ΛΑΝΘΑΝΟΝ ΝΟΗΜΑ
Συχνά στη γλώσσα πίσω από το φανερό νόημα μιας φράσης κρύβεται ένα «λανθάνον» νόημα, που
εκφράζει την πραγματική πρόθεση του πομπού. Στις περιπτώσεις αυτές ο δέκτης μπορεί να συλλάβει
το λανθάνον νόημα και επομένως την πραγματική πρόθεση του πομπού, αν λάβει υπόψη του τις
κοινωνικές συμβάσεις και την κοινή εμπειρία του με τον πομπό.

ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ
Στον προφορικό λόγο καθώς εκφωνούμε ορισμένες λέξεις ή φράσεις, πραγματοποιούμε ταυτόχρονα
και μια πράξη, π.χ. «ορκίζομαι». Η πράξη που συντελείται μέσω του λόγου ονομάζεται λεκτική πράξη.
Σε ορισμένες περιπτώσεις για να συντελεστεί μια λεκτική πράξη, πρέπει το πρόσωπο που την εκτελεί
να είναι αρμόδιο/εξουσιοδοτημένο να την εκτελέσει (π.χ. ιερέας –«βαφτίζεται», πρόεδρος
δικαστηρίου «αθωώνεται»). Ανάλογο φαινόμενο παρουσιάζεται και στο γραπτό λόγο. Ορισμένα
κείμενα δε μας γνωστοποιούν απλώς ένα γεγονός, αλλά έχουν & μια πρόσθετη λειτουργία, π.χ. ένα
πιστοποιητικό σπουδών, μια βεβαίωση/δήλωση, τα οποία εκτός από τις πληροφορίες που μας δίνουν
πιστοποιούν, βεβαιώνουν, δηλώνουν, δηλ. εκτελούν μια «πράξη». Ο λόγος, προφορικός ή γραπτός,
μέσω του οποίου συντελείται μια πράξη ονομάζεται τελεστικός λόγος.
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Πρόκειται για τη διαδικασία-προσπάθεια ενός πομπού-παρατηρητή («υποκείμενο» της περιγραφής)
να αναπαραστήσει-απεικονίσει, μέσα από το λόγο (προφορικό ή γραπτό) ή ακόμη και μέσα από
κινήσεις, κάποιο αντικείμενο, πρόσωπο, γεγονός, κατάσταση κ.ο.κ., που αποτελεί το «αντικείμενο»
της περιγραφής, προκειμένου ο δέκτης να διαμορφώσει μια σαφή εικόνα γι’ αυτό. Τη διαδικασία
αυτή τη συναντάμε σε πλήθος κειμένων, τα οποία ή είναι καθαρά περιγραφικά (π.χ. επιστημονικά
εγχειρίδια που περιγράφουν πειράματα, ενημερωτικά φυλλάδια, μικρές αγγελίες στις εφημερίδες για
πώληση αντικειμένων κ.λπ.) ή είναι άλλα κειμενικά είδη που την ενσωματώνουν για διάφορους
λόγους και σκοπούς (π.χ. τα περιγραφικά μέρη στα λογοτεχνικά κείμενα κ.λπ.).
Οι σκοποί που εξυπηρετεί η περιγραφή ποικίλλουν και εξαρτώνται άμεσα από την επικοινωνιακή
περίσταση και την πρόθεση του «υποκειμένου» της. Ως γενικός σκοπός της περιγραφής μπορεί να
θεωρηθεί η πρόθεση να απεικονίσει με σαφήνεια και ακρίβεια τα βασικά τουλάχιστον γνωρίσματα
ενός «αντικειμένου», προκειμένου ο δέκτης αυτής να διαμορφώσει μια σαφή εικόνα γι’ αυτό. Η
πρόθεση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της σύμφυτης ανάγκης των ανθρώπων να συλλάβουν και να
αναπαραστήσουν με το λόγο την πραγματικότητα, προκειμένου να την αποκωδικοποιήσουν και να
διαμορφώσουν την πιστότερη δυνατή γι’ αυτή εικόνα.
Πέραν όμως αυτού του γενικού σκοπού, η περιγραφή έχει συνήθως και κάποιους ειδικότερους
σκοπούς.
Ως ειδικοί σκοποί μιας περιγραφής μπορούν να θεωρηθούν :
1) Η λειτουργία της ως «επικουρικού» στοιχείου σε μια αφήγηση, προκειμένου να υπηρετήσει τους
γενικότερους στόχους της αφήγησης, π.χ. να προσδώσει σε αυτή παραστατικότητα, ζωντάνια…, να
αποτυπώσει το σκηνικό βάθος της δράσης…, να διεγείρει τις αισθήσεις του δέκτη…, να προκαλέσει
αισθητική συγκίνηση…, να δράσει συμβολικά… κ.λπ.
2) Η ικανοποίηση πρακτικών αναγκών της καθημερινής ζωής…, π.χ. για την καθημερινή επικοινωνία
και συνεννόηση των ανθρώπων σε διάφορα θέματα.
3) Η λειτουργία της ως άμεσο ή έμμεσο σχόλιο του «υποκειμένου» της περιγραφής πάνω στο
περιγραφόμενο αντικείμενο.
4) Η δήλωση ή υποδήλωση της οπτικής γωνίας του «υποκειμένου» της.

Μεθόδευση της περιγραφής
Η επιλογή και η παράθεση-οργάνωση των λεπτομερειών
Κάθε περιγραφή προϋποθέτει και αποτελεί μια επιλογή λεπτομερειών και ταυτόχρονα μια επιλογή
του τρόπου οργάνωσης και παράθεσης αυτών. Η περιγραφή, λοιπόν, σε μικρό ή μεγάλο βαθμό
αποτελεί μια αφαιρετική διαδικασία, υπό την έννοια ότι για να περιγράψει κανείς ένα «αντικείμενο»
πρέπει να προβεί σε μια επιλογή των βασικότερων, κατά τη γνώμη του, γνωρισμάτων αυτού, αφού
είναι μάλλον αδύνατο να τα αναφέρει όλα. Έτσι συνειδητά εισέρχεται σε μια διαδικασία αναζήτησης,
επιλογής και παρουσίασης των λεπτομερειών που θεωρεί πιο σημαντικές, αναγκαίες και επαρκείς για
την πληρέστερη δυνατή παρουσίαση και αναπαράσταση του περιγραφόμενου αντικειμένου,
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υπερτονίζοντας ενδεχομένως κάποιες από αυτές ή υποτονίζοντας κάποιες άλλες. Και η επιλογή αυτή
συνδέεται άμεσα με το σκοπό που επιδιώκει.
Το αμέσως επόμενο βήμα στο οποίο καλείται να προβεί το «υποκείμενο» της περιγραφής
είναι η παράθεση και οργάνωση των λεπτομερειών που επέλεξε να παρουσιάσει. Η οργάνωση αυτή
εξαρτάται από την οπτική γωνία του «υποκειμένου», από τη μέθοδο που αποφασίζει να υιοθετήσει
(παραγωγική ή επαγωγική) και από το σκοπό που επιδιώκει.
Ενδεικτικά αναφέρεται η παραγωγική διάρθρωση μιας περιγραφής, κατά την οποία δίνεται
αρχικά μια γενική εικόνα του αντικειμένου και των ιδιοτήτων του και εν συνεχεία και σταδιακά
δίνονται τα επιμέρους στοιχεία-λεπτομέρειες που το απαρτίζουν. Έτσι η παρουσίαση των στοιχείων
προχωρεί από το γενικότερο στο μερικότερο, π.χ. από πάνω προς τα κάτω, από έξω προς τα μέσα
κ.λπ.
Διάγραμμα μιας τέτοιας περιγραφής:
1) Προσδιορισμός του αντικειμένου και σκοπός της περιγραφής του.
2) Η θέση του στο χώρο και το χρόνο.
3) Οι ιδιότητές του: σχήμα, χρώμα, διαστάσεις.
4) Τα συστατικά του στοιχεία και οι επιμέρους λεπτομέρειες.
Ακριβώς αντίστροφη πορεία ακολουθεί η επαγωγική διάρθρωση των λεπτομερειών.
Άλλες μέθοδοι οργάνωσης των λεπτομερειών είναι η τοπική διάρθρωση (από πάνω προς τα κάτω,
από μέσα προς τα έξω, από κοντά προς τα μακριά ή και τα αντίθετα), η αξιολογική παρουσίαση (π.χ.
από το σπουδαίο στο ασήμαντο, από το πρωτεύον στο δευτερεύον, κ.λπ.)…

Η ακρίβεια και σαφήνεια στην περιγραφή
Η ακρίβεια και σαφήνεια των γνωρισμάτων του περιγραφόμενου αντικειμένου αποτελούν τα
θεμελιώδη μεγέθη μιας περιγραφής, προκειμένου αυτή να πετύχει το στόχο της.
Παράγοντες που καθορίζουν την ακρίβεια και τη σαφήνεια είναι:


Η επιλογή των καταλληλότερων, με βάση την περίσταση, λεκτικών συνόλων που αποδίδουν με τη
μεγαλύτερη δυνατή πιστότητα τα γνωρίσματα του περιγραφόμενου αντικειμένου.
 Η επιλογή των κατάλληλων-ουσιωδών λεπτομερειών.
 Η σωστή οργάνωση αυτών των λεπτομερειών.
 Η καθαρή τους τοποθέτηση μέσα στο χώρο και το χρόνο.
 Η ακριβής και σαφής έκφραση.
 Η αναφορική λειτουργία της γλώσσας.
 Η σωστές γραμματικοσυντακτικές δομές του λόγου.
Κ.λ.π.
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Ενεργητική – Παθητική σύνταξη

Πολλές φορές μπορούμε να εκφράσουμε το ίδιο νόημα και με ενεργητική και με παθητική σύνταξη.
Ενεργητική σύνταξη έχουμε, όταν διατυπώνουμε ένα νόημα με ρήμα ενεργητικής διάθεσης: «Ο ήλιος
θερμαίνει τη γη». Παθητική σύνταξη έχουμε, όταν διατυπώνουμε ένα νόημα με ρήμα παθητικής
διάθεσης: «Η γη θερμαίνεται από τον ήλιο».
Ο εμπρόθετος προσδιορισμός, ο οποίος αποτελείται από την πρόθεση «από» και αιτιατική ονόματος
που φανερώνει το πρόσωπο ή το πράγμα από το οποίο προέρχεται το πάθημα του υποκειμένου,
λέγεται ποιητικό αίτιο («από τον ήλιο»).
Όμως κάθε προσδιορισμός ρήματος παθητικής φωνής που αποτελείται από την πρόθεση «από» και
αιτιατική δεν είναι και ποιητικό αίτιο: «Τινάχτηκα από το κρεβάτι πρωί πρωί».
Στην ενεργητική σύνταξη, που είναι και η πιο συχνή, τονίζεται το υποκείμενο του μεταβατικού
ρήματος, δηλαδή το πρόσωπο ή το πράγμα που δρα, ενώ στην παθητική τονίζεται η ενέργειαπράξη που προέρχεται από το ποιητικό αίτιο.

Μετατροπή της ενεργητικής σύνταξης σε παθητική

Η Μαρία βρήκε το θησαυρό.
 Ο θησαυρός βρέθηκε από τη Μαρία.
Όταν η ενεργητική σύνταξη μετατρέπεται σε παθητική (δηλαδή όταν το ρήμα ενεργητικής διαθέσεως
γίνεται ρήμα παθητικής διάθεσης), το αντικείμενο του μονόπτωτου μεταβατικού ρήματος («το
θησαυρό») γίνεται υποκείμενο του παθητικού («ο θησαυρός») και το υποκείμενό του («η Μαρία»)
γίνεται ποιητικό αίτιο στο παθητικό («από τη Μαρία»).
~ Κατά τη μετατροπή της ενεργητικής σύνταξης σε παθητική, αν το ρήμα είναι δίπτωτο, τότε το
έμμεσο αντικείμενο συνήθως διατηρείται, μπορεί όμως και να γίνει εμπρόθετο.
Ο καθηγητής εξετάζει τους μαθητές μαθηματικά.
 Οι μαθητές εξετάζονται μαθηματικά από τον καθηγητή.
 Οι μαθητές εξετάζονται στα μαθηματικά από τον καθηγητή.
~ Στην περίπτωση των δύο αιτιατικών από τις οποίες η μία είναι κατηγορούμενο στην άλλη (στο
αντικείμενο), τότε κατά τη μετατροπή της ενεργητικής σύνταξης σε παθητική το αντικείμενο γίνεται
υποκείμενο του παθητικού ρήματος, φυσικά σε πτώση ονομαστική και η δεύτερη αιτιατική που ήταν
κατηγορούμενο του αντικειμένου γίνεται και αυτή ονομαστική και είναι πια κατηγορούμενο του
υποκειμένου του παθητικού ρήματος.
Οι πολίτες εξέλεξαν τον Παύλο νομάρχη.
 Ο Παύλος εκλέχτηκε από τους πολίτες νομάρχης.
Η συντροφιά χαρακτήρισε τη Φωτεινή φλύαρη.
 Η Φωτεινή χαρακτηρίστηκε φλύαρη από τη συντροφιά.
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~ Τα ενεργητικά μεταβατικά ρήματα που λήγουν σε –μαι δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα ίδια
ως ρήματα παθητικής διάθεσης. Από τα ρήματα αυτά όσα σχηματίζουν παθητική διάθεση, τη
σχηματίζουν με περίφραση που το ένα μέρος της προέρχεται από το θέμα τους.
Ο υπουργός δέχτηκε το δήμαρχο.
 Ο δήμαρχος έγινε δεκτός από τον υπουργό.
Οι ισχυροί συνήθως εκμεταλλεύονται τους αδύναμους.
 Οι αδύναμοι συνήθως γίνονται αντικείμενο εκμετάλλευσης από τους ισχυρούς.
Οι εχθροί αντιλήφθηκαν το τέχνασμά μας.
 Το τέχνασμά μας έγινε αντιληπτό από τους εχθρούς.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Να μετατρέψετε την ενεργητική σύνταξη σε παθητική ή το αντίστροφο και να αιτιολογήσετε
την επιλογή σύνταξης από τον συγγραφέα.
1. «[Ο αναλφαβητισμός] αναστέλλει την οικονομική ανάπτυξη»
2. «Η μη ολοκλήρωση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης δυσχεραίνει την επιτυχή ενσωμάτωση των
ατόμων στην αγορά εργασίας».
3. «θα πρέπει να αναζητηθούν συστηματικά νέοι τρόποι εκμάθησης ξένων γλωσσών»
4. «Στον προφορικό συνομιλιακό λόγο το κείμενο […] προσλαμβάνεται από τον δέκτη»
5. «Έξω από τη χώρα μας πάλι δεν έχουμε προβάλει την ελληνική γλώσσα με σωστό και ουσιαστικό
τρόπο».
6. «Η τυπογραφία διεύρυνε τη γλωσσική ποικιλία με τα ποικίλα «εργαλεία» του γραπτού λόγου».
7. «...από τα περισσότερα δικτατορικά καθεστώτα απαγορεύεται η σάτιρα και η κωμωδία...»
8. «Οι γονείς κυριεύονται από [….] φόβους για τον αποχωρισμό των παιδιών».
9. «Η κοινωνία πρέπει να οργανώσει την κοινωνικοποίηση των νέων»
10. «Το προσωπικό στυλ ελεύθερου χρόνου επηρεάζεται και διαμορφώνεται από την οικογένεια».
11. «Ο Βιτγκενστάιν δεν μας έχει διδάξει μόνο».
12. «Μαθήματα ελληνικής γλώσσας προσφέρονται σήμερα σχεδόν από όλα τα πανεπιστήμια της
χώρας»..
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13. «Η ελληνική διδάσκεται ως δεύτερη γλώσσα [από ειδικευμένο διδακτικό προσωπικό]».
14. «Η σάτιρα από τη μια μεριά ξεσκεπάζει την ανοησία και από την άλλη καυτηριάζει το κακό»
15. «Η διάψευση αυτή προκαλεί το γέλιο»
16. «[Το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας] αντιμετωπίζει ισότιμα τις σύγχρονες ευρωπαϊκές
γλώσσες».
17. «Η έννοια του εγγραμματισμού δεν έχει κατακτηθεί από την πλειονότητα των παιδιών».
18. «Μια τέτοια διαδικασία δημιουργεί αναπόφευκτες εντάσεις και πιθανές συγκρούσεις με το
περιβάλλον, ανασφάλεια, αλλά και συγχρόνως έξαψη και διάθεση για πειραματισμούς».
19. «Ο ευκολόπιστος [..] γοητεύεται από τη ρητορική τους αξία»
20. «Τα στοιχεία-σοκ παρουσίασε η Unesco, με αφορμή τη χθεσινή, παγκόσμια ημέρα για την
εξάλειψη του αναλφαβητισμού».
21. «Η Ελλάδα κατατάσσεται από τον ΟΗΕ στην 35η θέση παγκοσμίως, καθώς τα περισσότερα
αναπτυγμένα κράτη του κόσμου έχουν εξαλείψει το πρόβλημα του αναλφαβητισμού».
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Το σχόλιο και η οπτική γωνία στην περιγραφή
Συχνά μια περιγραφή περιέχει σχόλια επί των αντικειμένων που περιγράφονται, τα οποία
εξυπηρετούν το σκοπό του υποκειμένου της περιγραφής, π.χ. αν περιγράφεται ένα διαμέρισμα για
πώληση τα σχόλια θα συντείνουν στην εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου σκοπού, που είναι η πώληση
αυτού του διαμερίσματος.
Τα σχόλια αυτά μπορεί να είναι:
Ως προς τη μορφή τους άμεσα ή έμμεσα. Όταν είναι άμεσα, διατυπώνεται ρητά κάποια γνώμη, ενώ
όταν είναι έμμεσα, επιλέγονται και προβάλλονται συγκεκριμένες λεπτομέρειες του περιγραφόμενου
αντικειμένου που εξυπηρετούν το σκοπό και υποδηλώνουν την οπτική γωνία του υποκειμένου της
περιγραφής, π.χ. προβάλλονται οι λεπτομέρειες εκείνες που θα πείσουν τον αναγνώστη να αγοράσει
το περιγραφόμενο διαμέρισμα.
Ως προς την οργάνωση και διάρθρωσή τους μέσα στην περιγραφή, χωριστά από την περιγραφή ή
διαπλεκόμενα με αυτή.
Ως προς το περιεχόμενό τους, επιδοκιμαστικά, αποδοκιμαστικά, «ουδέτερα», καυστικά κ.λπ.
Ενώ, μπορούν να αποδοθούν-γίνουν με:
Προσωπικές απόψεις και γνώμες που απορρέουν αλλά και αποκαλύπτουν την οπτική γωνία του
υποκειμένου της περιγραφής.
Σημεία στίξης. Συχνά τα σημεία στίξης δηλώνουν σχόλιο μέσα σε μια περιγραφή, π.χ. το θαυμαστικό
ενδέχεται να δηλώνει θαυμασμό..., κατάπληξη... , τα εισαγωγικά ενδέχεται να δηλώνουν έμφαση...
κ.λπ.
Επίθετα, ως επιθετικοί προσδιορισμοί και υποκειμενικοί αξιολογικοί χαρακτηρισμοί…
Σχήματα λόγου, όπως μεταφορές, παρομοιώσεις, υπερβολές κ.λπ.
Λέξεις ή φράσεις με ιδιαίτερο συγκινησιακό ή ηθικό υπόβαθρο, οι οποίες προσδίδουν «ένταση»
σε κάποιες λεπτομέρειες του περιγραφόμενου αντικειμένου.
Υφολογικές επιλογές, που χρωματίζουν, όχι μόνο αισθητικά, αλλά και σημασιολογικά την
περιγραφή.
Εικόνες, οι οποίες στοχεύουν στη «ζωντανή» αναπαράσταση του αντικειμένου.

Όσον αφορά τώρα στην οπτική γωνία στην περιγραφή, αυτή εξαρτάται και καθορίζεται από:
Το σκοπό της περιγραφής, το προσδοκώμενο δηλαδή αποτέλεσμα.
Τη συναισθηματική σχέση που υπάρχει ανάμεσα σε αυτό στο υποκείμενο και στο αντικείμενο της
περιγραφής.
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Τον τρόπο σκέψης αυτού που περιγράφει και εν γένει την αντίληψή του για τα πράγματα, μέσα στα
οποία υπάγεται και το αντικείμενο της περιγραφής.
Το περιβάλλον μέσα στο οποίο ζει, π.χ. το κοινωνικό, πολιτισμικό, πολιτικό, επαγγελματικό… περιβάλλον.
Τη μορφωτική του στάθμη…
Την ηλικία του…
Κ.λπ.
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ΑΦΗΓΗΣΗ

1. Ορισμός της αφήγησης
Αφήγηση είναι μια πράξη επικοινωνίας με την οποία παρουσιάζεται προφορικά, ή γραπτά μια
σειρά πραγματικών ή πλασματικών (επινοημένων) γεγονότων. Επομένως κάθε αφήγηση, ως πράξη
επικοινωνίας. προϋποθέτει τουλάχιστον, δύο πρόσωπα: ένα πομπό -τον αφηγητή- και κάποιον στον
οποίο απευθύνεται ο αφηγητής -τον αποδέκτη- της αφήγησης. Ο αφηγητής φροντίζει να δώσει
στον αποδέκτη τις απαραίτητες πληροφορίες για τον τόπο, το χρόνο, τα πρόσωπα και τα πιθανά αίτια
ενός συμβάντος. Η έκταση της αφήγησης ποικίλλει μπορεί η αφήγηση να είναι πολύ εκτεταμένη ή
να περιορίζεται σε μια μόνο φράση. Ένα τέτοιο παράδειγμα αποτελεί η ρήση του Καίσαρα "νeni,
vιdi, vici" («ήρθα, είδα, νίκησα») που θεωρείται η συντομότερη αφήγηση.

2. Αφηγηματικό περιεχόμενο και αφηγηματική πράξη.
Σε κάθε αφήγηση διακρίνουμε το αφηγηματικό περιεχόμενο (γεγονότα - πράξεις
προσώπων που συνιστούν μια ιστορία) και την αφηγηματική πράξη (τον τρόπο με τον οποίο
παρουσιάζονται τα γεγονότα από τον αφηγητή). Έτσι μπορούμε να έχουμε δύο αφηγήσεις με κοινό
αφηγηματικό περιεχόμενο, στις οποίες όμως τα γεγονότα παρουσιάζονται με διαφορετικό τρόπο,
ανάλογα με τον επιδιωκόμενο σκοπό. Με άλλον τρόπο Π.χ. έχει συνταχτεί η υπηρεσιακή έκθεση/
αναφορά ενός αστυνομικού για ένα φόνο και με άλλον τρόπο είναι γραμμένο το διήγημα που
εμπνεύστηκε ένας συγγραφέας με αφορμή το ίδιο περιστατικό. Φυσικά κάθε αφήγηση χρησιμοποιεί
και γλωσσική ποικιλία ανάλογη με τον αφηγητή και το κοινό (δέκτη / δέκτες) στο οποίο
απευθύνεται.

3. Αφηγηματικά είδη, το ύφος και ο σκοπός τους.
Είναι γνωστό ότι υπάρχουν διάφορα είδη αφήγησης που αποβλέπουν το καθένα σε ένα
διαφορετικό σκοπό. Η λογοτεχνική και η ιστορική αφήγηση εξυπηρετούν η καθεμιά τους
γενικότερους στόχους της λογοτεχνίας και της ιστορίας αντίστοιχα, ενώ υπάρχουν ορισμένα είδη
αφηγήσεων που καλύπτουν τις καθημερινές ανάγκες της ζωής, όπως είναι Π.χ. η δημοσιογραφική
είδηση. το ημερολόγιο, το (αυτο)βιογραφικό σημείωμα, η υπηρεσιακή αναφορά, η μαρτυρική
κατάθεση κτλ.
Τα αφηγηματικά είδη. μπορούν να ενταχθούν σε δύο βασικές κατηγορίες: στις αφηγήσεις
πραγματικών γεγονότων και στις αφηγήσεις πλασματικών γεγονότων.

4. Ποιος αφηγείται;
Στις αφηγήσεις πραγματικών γεγονότων συνήθως είναι φανερό ποιος αφηγείται. Σε μια
μαρτυρική κατάθεση Π.χ. ο αφηγητής είναι το ίδιο πρόσωπο που καταθέτει προφορικά ή γραπτά τη
μαρτυρία του. Στην περίπτωση της λογοτεχνίας όμως τα πράγματα είναι πιο σύνθετα. Ο αφηγητής
και ο συγγραφέας είναι δύο διαφορετικά πρόσωπα που δεν πρέπει να συγχέονται. Ο συγγραφέας
είναι ένα πραγματικό πρόσωπο με αληθινή ζωή, υπάρχει έξω από το κείμενο. Αντίθετα, ο αφηγητής
είναι ένα πρόσωπο του κειμένου που υπάρχει μόνο μέσα στο πλαίσιο του πλασματικού λόγου, είναι
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δηλαδή ένα κατασκεύασμα από λέξεις. Φυσικά, αυτοβιογραφικά στοιχεία του συγγραφέα μπορεί να
υπάρχουν στον αφηγητή, όπως εξάλλου και σε όλα τα πρόσωπα του έργου.
Και στις δύο περιπτώσεις πάντως μπορούμε να διακρίνουμε δύο τύπους αφηγητή, ανάλογα με
το βαθμό συμμετοχής του στα γεγονότα που αφηγείται: α] ο αφηγητής συμμετέχει στα γεγονότα είτε
ως πρωταγωνιστής είτε ως αυτόπτης μάρτυρας, Π.χ. ο αφηγητής σε μία αυτοβιογραφία ή σε
απομνημονεύματα, οπότε στο κείμενο επικρατεί το πρώτο ρηματικό πρόσωπο, και β] ο αφηγητής δε
μετέχει καθόλου στα γεγονότα, Π.χ. ο ιστορικός, ο δημοσιογράφος, ο αφηγητής στο ιστορικό
μυθιστόρημα κτλ., οπότε επικρατεί συνήθως το τρίτο ρηματικό πρόσωπο.

5. Η οπτική γωνία στην αφήγηση.
Σε μια αφήγηση δεν μπορούμε να συμπεριλάβουμε όλα τα γεγονότα που συνέβησαν.
Αναγκαστικά γίνεται μια επιλογή γεγονότων, όπως στην περιγραφή γίνεται επιλογή λεπτομερειών.
Η επιλογή αυτή εξαρτάται από την οπτική γωνία του προσώπου που κάνει την αφήγηση, δηλαδή
είναι ανάλογη με τη γνώση του για τα γεγονότα (άμεση ή έμμεση), τη συναισθηματική του φόρτιση,
τον τρόπο που σκέφτεται, το αποτέλεσμα που επιδιώκει κτλ.

Η οπτική γωνία στη λογοτεχνική αφήγηση
Ειδικά στην ανάλυση μιας λογοτεχνικής αφήγησης αναφερόμαστε συχνά στην οπτική γωνία
του αφηγητή, δηλαδή στη σκοπιά /θέση από την οποία ο αφηγητής ή κάποιος ήρωας βλέπει
(κυριολεκτικά ή μεταφορικά) τα δρώμενα. Φυσικά τη θέση αυτή την καθορίζει ο συγγραφέας, όπως
εξάλλου καθορίζει και τον ίδιο τον αφηγητή, και επομένως, η οπτική γωνία στη λογοτεχνία αποτελεί
βασικά μια αφηγηματική τεχνική.
Ο συγγραφέας πάντως επιλέγει συνήθως μια από τις εξής δύο δυνατότητες αφηγηματικής
σκοπιάς:
α] αφήγηση με μηδενική εστίαση: πρόκειται για αφήγηση χωρίς συγκεκριμένη οπτική γωνία
από έναν παντογνώστη αφηγητή.
β) αφήγηση με εσωτερική εστίαση: πρόκειται για αφήγηση από την οπτική γωνία ενός
προσώπου, με περιορισμένη κατά συνέπεια γνώση στα όριά του.
Στην πρώτη περίπτωση ο αφηγητής γνωρίζει τα πάντα για τα πρόσωπα της αφήγησης, ακόμα
και τις πιο μύχιες σκέψεις τους. Θα λέγαμε λοιπόν ότι πρόκειται για έναν αφηγητή - Θεό που βλέπει
τον κόσμο από παντού, όχι από ένα συγκεκριμένο σημείο, και επομένως η απόλυτη γνώση του
ισοδυναμεί με έλλειψη συγκεκριμένης οπτικής γωνίας (εστίαση μηδέν). Αντίθετα στη δεύτερη
περίπτωση έχουμε αφήγηση από την οπτική γωνία ενός προσώπου (εσωτερική εστίαση), από έναν
«αφηγητή - άνθρωπο», που σε αντίθεση με τον «αφηγητή – θεό» έχει γνώση περιορισμένη στις
ανθρώπινες δυνατότητες.
Πρέπει να τονιστεί πάντως ότι πολύ συχνά ο συγγραφέας αξιοποιεί στο ίδιο έργο και τις δύο
δυνατότητες αφηγηματικής σκοπιάς μεταβάλλοντας την οπτική γωνία και τον αφηγητή σε διάφορα
μέρη της αφήγησης, ανάλογα με το τι θέλει να μεταδώσει κάθε φορά στον αναγνώστη.
6. Αφηγηματικοί τρόποι
Είδαμε ότι ο συγγραφέας / αφηγητής επιλέγει, ανάλογα με την οπτική του γωνιά, τα γεγονότα
που θα αποτελέσουν το υλικό της αφήγησής του. Το υλικό αυτό μπορεί να το παρουσιάζει με δυο
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αφηγηματικούς τρόπους: την αφήγηση και το διάλογο. Στην αφήγηση διηγείται ο ίδιος τα γεγονότα
και μεταδίδει με πλάγιο τρόπο τα λεγόμενα των ηρώων του ενώ στο διάλογο δίνει το λόγο στους
ήρωές του, δείχνοντας έτσι τα γεγονότα να συμβαίνουν, όπως εξάλλου κάνει και ο θεατρικός
συγγραφέας. Η εναλλαγή και ο συνδυασμός αυτών των δυο αφηγηματικών τρόπων δίνουν τον
ιδιαίτερο χαρακτήρα της κάθε αφήγησης.
Ο διάλογος στα αφηγηματικά λογοτεχνικά κείμενα
Στα αφηγηματικά λογοτεχνικά κείμενα (διήγημα, μυθιστόρημα κτλ.) ο συγγραφέας δεν
περιορίζεται στην περιγραφή των γεγονότων, αλλά συχνό τα παρουσιάζει να ξετυλίγονται μπροστά
μας. Στην προσπάθειά του αυτή ο συγγραφέας χρησιμοποιεί το μονόλογο και το διάλογο, που
αποτελούν τα βασικό μέσα, για να πετύχει την αναπαράσταση των γεγονότων (δραματικότητα) και
να προσδώσει ζωντάνια στην αφήγηση.

7. Αφηγηματικός χρόνος

α) Ο χρόνος του πομπού, του δέκτη, των γεγονότων.
Βασικό στοιχείο της αφήγησης είναι ο χρόνος. Με βάση το δεδομένο ότι η αφήγηση είναι μια
πράξη επικοινωνίας, στην οποία ο πομπός είναι το πρόσωπο που αφηγείται (ομιλητής ή
συγγραφέας) και δέκτης το πρόσωπο που δέχεται την αφήγηση (ακροατής ή αναγνώστης),
μπορούμε να διακρίνουμε τους εξής χρόνους: το χρόνο του πομπού (δηλαδή την εποχή κατά την
οποία ζει ο πομπός, και ειδικότερα τη χρονική στιγμή κατά την οποία στέλνει το μήνυμά του), το
χρόνο του δέκτη (δηλαδή την εποχή κατά την οποία ζει ο δέκτης, και ιδιαίτερα τη χρονική στιγμή
κατά την οποία δέχεται το μήνυμα) και το χρόνο των γεγονότων (την εποχή / χρονική στιγμή κατά
την οποία διαδραματίζονται τα γεγονότα της αφήγησης). Για παράδειγμα θεωρείται ότι στα ομηρικά
έπη ο χρόνος του πομπού είναι ο 8ος αι. π.Χ., και ο χρόνος των γεγονότων ο 12ος αι. π.Χ. ο χρόνος
του δέκτη βέβαια μπορεί να είναι οποιαδήποτε εποχή.
* Στην περίπτωση της λογοτεχνίας, όπου εκτός από το συγγραφέα υπάρχει και το πλαστό
πρόσωπο του αφηγητή, μπορούμε να διακρίνουμε έναν επιπλέον χρόνο: το χρόνο του αφηγητή.

β) Ο χρόνος της ιστορίας και ο χρόνος της αφήγησης
Εκτός από τους χρόνους που είδαμε προηγουμένως, και οι οποίοι μπορούν να θεωρηθούν
εξωτερικοί / εξωκειμενικοί σε σχέση με την αφήγηση, πρέπει να αναφερθούμε και σε δύο
εσωτερικούς / εσωκειμενικούς χρόνους, το χρόνο της ιστορίας και το χρόνο της αφήγησης.
Χρόνο της ιστορίας ονομάζουμε το χρόνο μέσα στον οποίο εκτυλίσσονται τα γεγονότα που
συνιστούν την ιστορία (story) της αφήγησης. Με το χρόνο αυτό εννοούμε τη φυσική διαδοχή των
γεγονότων. Ο χρόνος της ιστορίας παρουσιάζεται στην αφήγηση με διάφορους τρόπους και έτσι
προκύπτει ο χρόνος της αφήγησης. Ο χρόνος της αφήγησης γενικά δε συμπίπτει με το χρόνο της
Ιστορίας. Τα γεγονότα παρουσιάζονται στην αφήγηση συνήθως με διαφορετική χρονική σειρά,
διάρκεια και συχνότητα απ' ό,τι διαδραματίζονται στην ιστορία.
Αν συγκρίνουμε το χρόνο της αφήγησης με το χρόνο της ιστορίας ως προς τη χρονική σειρά,
παρατηρούμε ότι, ενώ τα γεγονότα διαδέχονται το ένα το άλλο σε μια χρονική ακολουθία, ο
αφηγητής συχνά παραβιάζει τη χρονική σειρά, και προκύπτουν έτσι οι λεγόμενες αναχρονίες.
Δηλαδή, άλλοτε κάνει αναδρομικές αφηγήσεις (flash back), που αναφέρονται σε γεγονότα
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