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1. Εισαγωγικά 
Όλοι µπορούµε να παρατηρήσουµε ότι δεν χρησιµοποιούµε τη γλώσσα µας πάντα µε 
τον ίδιο τρόπο. Ο κάθε οµιλητής αρθρώνει το λόγο του µε διαφορετικό τρόπο, σε 
διαφορετικό τόπο, σε διαφορετικό χρόνο, µε διαφορετικούς ανθρώπους, για 
διαφορετικά θέµατα. Αλλιώς µιλάµε στον πατέρα µας και στη µητέρα µας, αλλιώς 
στους φίλους µας κι αλλιώς στους καθηγητές µας. Οι κοινωνικές γλωσσικές ποικιλίες 
κάνουν πάντοτε αισθητή την παρουσία τους στη γλωσσική κοινότητα και φυσικά 
σχετίζονται µε ποικίλους παράγοντες όπως η ηλικία, η µόρφωση, η κοινωνική τάξη, 
το φύλο, η ιδεολογία, το επάγγελµα κ.ά. Όλα αυτά ανακλώνται στις διάφορες 
γλωσσικές χρήσεις των µελών της γλωσσικής κοινότητας. Αυτό σηµαίνει ότι η 
γλώσσα ποικίλλει ή διαφοροποιείται και σε σχέση µε τα κοινωνικά χαρακτηριστικά 
του οµιλητή αλλά και σε σχέση µε τις κοινωνικές περιπτώσεις ή περιστάσεις κατά τις 
οποίες αυτός εκφράζεται. Ανάλογα, δηλαδή, µε την περίσταση ο οµιλητής είναι 
υποχρεωµένος να µιλήσει σε διαφορετικό επίπεδο. Έτσι, η γλώσσα λειτουργεί σε 
πολλά επίπεδα που το καθένα τους παρουσιάζει τα δικά του γνωρίσµατα. Πρόκειται 
για ιδιαίτερες χρήσεις που εξυπηρετούν ιδιαίτερους σκοπούς. Σωστά υποστηρίχθηκε 
ότι αυτό ακριβώς το σύνολο των γλωσσικών χρήσεων αποτελεί το γλωσσικό 
ρεπερτόριο µιας γλωσσικής κοινότητας. Τα µέλη της, προσδιορίζοντας κάθε φορά το 
κατάλληλο επίπεδο λόγου, διαµορφώνουν το κατάλληλο κάθε φορά ύφος έκφρασης 
(προφορικού και γραπτού λόγου, επιστηµονικό, δοκιµιακό, ποιητικό, αφηγηµατικό, 
περιγραφικό, ουδέτερο, φιλικό, λαϊκό, λόγιο, χυδαίο κλπ.) και για να ανιχνεύσει 
κανείς την αποτελεσµατικότητα ενός κειµένου, οφείλει να υπολογίσει ποιος µιλάει, 
σε ποιον, µε ποιο σκοπό, µε ποιο θέµα, πού, πώς κλπ. 
 
2. Κείµενο και επίπεδα ύφους 
Κειµενικό είδος: Οι κατηγορίες κειµενικών ειδών προσδιορίζονται µε βάση τις 
συµβάσεις σύµφωνα µε τις οποίες συγκροτείται το κείµενο. Τα κειµενικά είδη 
περιέχουν µορφές και έννοιες οι οποίες απορρέουν και εγγράφουν τις λειτουργίες, 
τους σκοπούς και τα νοήµατα κοινωνικών περιστάσεων. Αποτελούν, έτσι, ένα είδος 
δείκτη και κατάλογο του συνόλου των κοινωνικών περιστάσεων µιας κοινότητας σε 
µια δεδοµένη ιστορική στιγµή. Ανάµεσα στην πληθώρα κειµενικών ειδών που 
συναντούµε καθηµερινά µπορούµε να αναφέρουµε τη συνέντευξη, τη διαπροσωπική 
συνδιάλεξη, την έκθεση ιδεών, τη διαφήµιση, το άρθρο εφηµερίδας, το κήρυγµα, το 
ανέκδοτο, το υπόµνηµα, το διήγηµα, το µάθηµα σε µια τάξη ή την ακαδηµαϊκή 
διάλεξη, τις οδηγίες χρήσης ενός αντικειµένου, τη συνταγή µαγειρικής, το διδακτικό 
κείµενο του σχολικού βιβλίου της φυσικής, της ιστορίας, κλπ. 
Το κάθε κειµενικό είδος αποτελεί ένα ειδικής µορφής πεδίο γνώσης και δράσης, το 
οποίο χαρακτηρίζεται από συγκεκριµένο θεµατικό περιεχόµενο, ύφος και δοµή. Για 
να λειτουργήσει κανείς εποικοδοµητικά στις όποιες περιστάσεις επικοινωνίας, δεν 
αρκεί να γνωρίζει τους κανόνες γραµµατικής, να έχει πλούσιο λεξιλόγιο και 
ικανότητες γραφής και ανάγνωσης. Ένα κείµενο δεν είναι απλώς µια ακολουθία 
ορθών προτάσεων µέσω των οποίων κωδικοποιείται ένα µήνυµα, επειδή: 
1) Μια ακολουθία ορθών —συντακτικοσηµασιολογικά— προτάσεων δεν είναι 
αναγκαία συνθήκη για τη σύσταση ενός κειµένου: Ο προφορικός λόγος βρίθει από 
αποσπασµατικές και µη ορθές γραµµατικά προτάσεις, π.χ. «Η Ελένη µάς έφερε τον 
καινούριο της συνοδό, ο οποίος, τι να σου πω, δεν του δώσαµε καµιά σηµασία», 
όπου, παρά το ότι το αναφορικό στοιχείο «ο οποίος», που εισάγει αναφορική 
πρόταση, είναι σε πτώση ονοµαστική, το υποκείµενο του ρήµατος της αναφορικής 
πρότασης είναι διαφορετικό. Επιπλέον και στο λόγο των µικρών παιδιών 
παρατηρούνται διάφορα γραµµατικά λάθη (π.χ. «Έφαγα όλο το παγωτό µου αλλά 
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έθελα κι άλλο»), όπως και στο λόγο των αλλόγλωσσων (π.χ. «καπετάνιο λέει δεν 
µπορεί ν’ αφήσω µπαµπόρι· κι εµείς το ’ξερε, δεν µπορεί», από τουρκόφωνο της 
µουσουλµανικής µειονότητας στη Θράκη), χωρίς αυτά να εµποδίζουν αναγκαστικά 
τη σύσταση κειµένου. Και βέβαια µια ακολουθία ορθών προτάσεων δεν είναι ούτε 
επαρκής συνθήκη, διότι δεν µπορούµε µόνο να παραθέτουµε ορθές προτάσεις τη µία 
δίπλα στην άλλη ελπίζοντας ότι το σύνολό τους θα είναι φορέας νοήµατος, όπως 
φαίνεται από το ακόλουθο απόσπασµα: 
Ο Γιάννης θέλει να πάει στο κορίτσι του. Ο κ. Παπαδόπουλος µένει σ’ ένα κοντινό 
χωριό. Η ηλεκτρική σκούπα δε λειτουργεί. Ο κουρέας λίγο παρακάτω δεν ήταν 
ανοικτός. Το τελευταίο κρεµµύδι έχει πουληθεί. Θα ξυριστεί µε τη µηχανή. 
Κατά συνέπεια η εσωτερική γραµµατική των επιµέρους προτάσεων δεν είναι 
καθοριστικός παράγοντας για τη σύσταση ενός κειµένου. Πρέπει να γνωρίζει τους 
κανόνες και τις συµβάσεις σύνταξης διαφορετικών κειµενικών ειδών, τα οποία είναι 
συνυφασµένα µε την πολιτισµική διάσταση της γλώσσας, ώστε να έχει τη δυνατότητα 
να συµµετέχει στα κοινωνικά δρώµενα. Για να µάθει κανείς τους κανόνες, τις 
συµβάσεις και τις τεχνικές τους, πρέπει να διδαχθεί άλλου τύπου κανόνες και 
στοιχεία γνώσης. Για να µπορεί κανείς να ετοιµάσει ένα άρθρο, ένα φυλλάδιο 
προώθησης ή παρουσίασης µιας εκδήλωσης, να κάνει µια συνέντευξη, να παραγάγει 
ένα κείµενο ανάλογο µε αυτό που εµφανίζεται στο σχολικό βιβλίο της 
κοινωνιολογίας ή της βιολογίας, πρέπει να γνωρίζει πώς δοµούνται τα κειµενικά αυτά 
είδη και ποιοι κανόνες τα διέπουν. Οι τρόποι ανάγνωσης που επικρατούν σε µια 
κοινωνία, προσφέρουν µια γκάµα από ειδολογικές κατηγορίες, µέσα από τις οποίες 
µπορούν να διαβαστούν τα κείµενα. Τα είδη λόγου είναι κανόνες, οι οποίοι 
περιορίζουν τον τρόπο µε τον οποίο ο συγγραφέας και ο αναγνώστης κατασκευάζουν 
το νόηµα στα κείµενα και µας καθιστούν ικανούς να τα διαβάζουµε, π.χ. η φράση 
ανεβαίνει το θερµόµετρο στην Κύπρο έχει διαφορετική σηµασία σε έναν τίτλο 
πολιτικής εφηµερίδας, διαφορετική σε µια διαφήµιση και διαφορετική σε ένα δελτίο 
καιρού. Τα κείµενα διαβάζονται και κατανοούνται µέσω του είδους στο οποίο 
ανήκουν, π.χ. ο Ύµνος εις την ελευθερίαν του ∆. Σολωµού έχει διαφορετική σηµασία 
ως εθνικός ύµνος και διαφορετική ως λογοτέχνηµα.  
Τα κείµενα µπορούµε να τα προσεγγίσουµε διαφορετικά ανάλογα µε το είδος λόγου 
στο οποίο ανήκουν. Στην προαναφερόµενη περίπτωση του Σολωµού διαφορετικά θα 
αντιµετωπίσουµε τον Ύµνο εις της Ελευθερία, αν θεωρήσουµε ότι πρόκειται για 
ποίηµα (οπότε η προσέγγισή µας θα έχει να κάνει µε το λογοτεχνικό λόγο) και 
διαφορετικά ως εθνικό ύµνο, οπότε η προσέγγισή µας θα έχει να κάνει περισσότερο 
µε τον εκφραστικό λόγο. Βάσει του είδους του λόγου διευκολύνεται η ανάγνωση, 
επειδή περιορίζονται οι επιλογές του αναγνώστη όσον αφορά τις δυνατότητες 
ανάγνωσης. 
Η εκπαίδευση µε βάση τα κειµενικά είδη έχει γίνει σε ορισµένες περιπτώσεις κύριος 
σκοπός του σχολικού προγράµµατος κατά τη γλωσσική αγωγή των µαθητών µέσω 
του συνόλου των µαθηµάτων, µε το σκεπτικό ότι τα κειµενικά είδη παιδαγωγικού 
λόγου διαφέρουν ανάλογα µε το γνωσιακό αντικείµενο προς διδασκαλία. Η 
εκπαίδευση αυτού του τύπου θεωρείται ως µέσο για την ενδυνάµωση των µαθητών µε 
γλωσσολογικούς "πόρους", µε στόχο όχι µόνο τη σχολική τους επιτυχία αλλά και τη 
µελλοντική τους κοινωνική επιτυχία. Υιοθετώντας την άποψη ότι η διδασκαλία των 
κειµενικών ειδών αποτελεί ζήτηµα κοινωνικής δικαιοσύνης, οι εµπνευστές της 
"εκπαιδευτικής των κειµενικών ειδών" ισχυρίζονται ότι, όσο o µαθητικός πληθυσµός 
δεν εξοικειώνεται µε τις κοινωνικές χρήσεις της γλώσσας, θα υπάρχει σηµαντικό 
πρόβληµα κοινωνικής δικαιοσύνης. Ο παραπάνω ισχυρισµός απορρέει από τη 
διαπίστωση ότι ορισµένα κειµενικά είδη παρέχουν στους χρήστες τους τη δυνατότητα 
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πρόσβασης σε συγκεκριµένους χώρους κοινωνικής επιρροής και εξουσίας. Στην 
προσπάθειά τους να παρέχουν σε όλους τους µαθητές ίσες δυνατότητες εκµάθησης 
των τεχνικών και κανόνων που διέπουν διαφορετικά κειµενικά είδη, οι εκπαιδευτικοί 
που εφάρµοσαν τέτοιου τύπου προγράµµατα σε ερευνητική βάση, ανέπτυξαν µια 
συγκεκριµένη προσέγγιση διδασκαλίας της µητρικής γλώσσας. 
Η διαδικασία συντελείται σε τέσσερα στάδια: 1) παρουσίαση του "µοντέλου", όπου ο 
εκπαιδευτικός εξηγεί ποια είναι τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα ενός κειµενικού 
είδους και των υποκατηγοριών του, των λειτουργιών που αυτά τα χαρακτηριστικά 
του στοιχεία επιτελούν, των τρόπων οργάνωσης των πληροφοριών του και της 
δόµησής του. Εξηγεί επίσης το είδος των λεξικογραµµατικών επιλογών που 
συνηθίζεται στο συγκεκριµένο κειµενικό είδος, 2) "από κοινού σύνθεση", όπου ο 
εκπαιδευτικός βοηθά τους µαθητές να αναπτύξουν το δικό τους κείµενο βάσει των 
αρχών που διέπουν το συγκεκριµένο κειµενικό είδος, 3) "αυτόνοµης σύνθεση", όπου 
οι µαθητές επιχειρούν τη δική τους, ανεξάρτητη συγγραφή κειµένου, 4) ανάπτυξη 
γνώσεων σχετικά µε τις κοινωνικές συνθήκες παραγωγής του κειµενικού είδους που 
αποτελεί το αντικείµενο διδασκαλίας. Βεβαίως, αυτό δεν σηµαίνει -τονίζουν οι 
εµπνευστές της εκπαιδευτικής προσέγγισης των κειµενικών ειδών- πως η γλωσσική 
αγωγή πρέπει να εστιάζει στη στείρα αναπαραγωγή της προκαθορισµένης µορφής και 
δοµής του κειµενικού είδους. Αντιθέτως, το κειµενικό είδος, υποστηρίζουν, θα πρέπει 
να προσεγγίζεται ως συνεχώς µεταβαλλόµενη κατηγορία, η οποία είναι σε απόλυτη 
συνάρτηση µε τους επίσης συνεχώς µεταβαλλόµενους κοινωνικούς παράγοντες. 
Επίπεδο ύφους: σχετίζεται µε τις γλωσσικές επιλογές στο επίπεδο της σύνταξης των 
φράσεων του κειµένου και του λεξιλογίου του. Έτσι, στην περίπτωση του δηµόσιου 
έγγραφου, για παράδειγµα, οι γλωσσικές επιλογές µπορεί να είναι τέτοιες που να 
συγκροτούν ένα κείµενο η γλώσσα του οποίου µπορεί να έχει ύφος γραφειοκρατικό. 
Οι γλωσσικές επιλογές µιας συνέντευξης µπορεί να της προσδίδουν ύφος 
δηµοσιογραφικό ή επιστηµονικό. Με άλλα λόγια τα επίπεδα ύφους σχετίζονται µε το 
τι είναι ή δεν είναι γλωσσικά αποδεκτό σε ένα συγκεκριµένο πλαίσιο, ενώ τα είδη 
λόγου µε το τι επιτρέπεται ή δεν επιτρέπεται να εµφανιστεί σε κάποιο κείµενο στα 
πλαίσια µιας συγκεκριµένης κοινωνίας. 
Όπως είπαµε και παραπάνω, για την ολοκληρωµένη παραγωγή και ερµηνεία ενός 
κειµένου δεν αρκεί η αναγνώριση της ορθότητας των επιµέρους προτάσεων και των 
συστατικών τους, αλλά είναι απαραίτητος και ο συνυπολογισµός των (εξωγλωσσικών 
και ενδογλωσσικών) συµφραστικών παραµέτρων. Έτσι για την κατανόηση της 
πρότασης «θα ’ρθω αύριο» δεν αρκεί η εφαρµογή των συντακτικών και 
σηµασιολογικών κανόνων, αλλά είναι απαραίτητη και η επίγνωση του ποιος εκφωνεί 
αυτή την πρόταση, σε ποιον και µε ποιο σκοπό, όπως επίσης και του τι περιβάλλει 
την πρόταση αυτή. Μόνον έτσι µπορούµε να καταλάβουµε τη λειτουργία της και το 
ρόλο που επιτελεί, αν λ.χ. πρόκειται για υπόσχεση, εκφοβισµό ή παράθεση λόγου, και 
επιπλέον τον τρόπο µε τον οποίο σχετίζεται µε ό,τι προηγείται ή έπεται. 
Ο συνυπολογισµός των συµφραστικών παραµέτρων είναι απαραίτητος και για την 
ερµηνεία της υπονοηµατικής χρήσης της γλώσσας. Έτσι λ.χ. η δήλωση «Κάνει ψύχρα 
εδώ µέσα» µπορεί σε ορισµένες περιστάσεις να θεωρηθεί ως αίτηση ή προσταγή για 
να κλείσει ο συνοµιλητής το παράθυρο, και η ερώτηση «Έχεις να κάνεις τίποτα το 
βράδυ;» ως πρόσκληση. 
Η πιο ολοκληρωµένη άποψη για την έννοια "επίπεδο ύφους", η οποία τελικά έχει 
κυριαρχήσει, είναι η άποψη που διατυπώθηκε από τη σχολή της συστηµικής 
λειτουργικής γλωσσολογίας. Ολοκληρωµένη, γιατί ορίζει το επίπεδο ύφους σε σχέση 
µε την οργάνωση του κειµένου αλλά και του συγκειµενικού του πλαισίου. Σύµφωνα 
µε τους Halliday & Hasan (1989), το επίπεδο ύφους αναφέρεται σε µια συσχέτιση 
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νοηµάτων που συνδέονται και σε µεγάλο βαθµό καθορίζονται από τα στοιχεία του 
άµεσου συγκειµενικού πλαισίου, και συγκεκριµένα από: 
α. Το "πεδίο", που αφορά στον σκοπό της εκφοράς λόγου ως κοινωνικής 
(επικοινωνιακής) πράξης και προσδιορίζει το περιεχόµενο του κειµένου (π.χ. αν ο 
σκοπός του κειµένου είναι δηµοσιογραφικός ή πολιτικός), 
β. Το "συνοµιλιακό ρόλο", που προσδιορίζει τις κοινωνικές σχέσεις εκείνων που 
µετέχουν σε µια περίσταση επικοινωνίας, την κοινωνική θέση και στάση τους (π.χ. 
σχέση ισότητας, όπως στην περίπτωση δύο φίλων, ή ανισότητας, όπως στην 
περίπτωση εργοδότη-υπαλλήλου), 
γ. Τον "τρόπο" εκφοράς του λόγου, που έχει σχέση µε το κανάλι επικοινωνίας, π.χ. αν 
ένα κείµενο είναι προφορικό, γραπτό, γραπτό που θα διαβαστεί, οµιλία που δεν 
στηρίζεται σε γραπτό κείµενο κλπ. 
Τα τρία αυτά στοιχεία δεν αποτελούν γλωσσικές κατηγορίες αλλά χαρακτηριστικά 
γνωρίσµατα του συγκειµενικού πλαισίου του κειµένου που καθορίζουν και το επίπεδο 
ύφους του. Για παράδειγµα, ξέρουµε πως τα προφορικά κείµενα που παράγουν οι 
διευθυντές µιας επιχείρησης κατά τη διάρκεια σύσκεψής τους διαφέρουν ως προς το 
επίπεδο ύφους από τα κείµενα που παράγει µια οµάδα γονέων κατά τη σύσκεψή τους 
σχετικά µε ένα πρόβληµα που προέκυψε στο σχολείο των παιδιών τους. Το επίπεδο 
ύφους κατά τον αθλητικό σχολιασµό ενός ποδοσφαιρικού αγώνα από το ραδιόφωνο 
διαφέρει από εκείνο του σχολιασµού στην τηλεόραση µιας καλλιτεχνικής εκδήλωσης, 
ενώ αυτή διαφέρει ως προς το επίπεδο ύφους όταν σχολιάζεται σε µια κοινωνική 
συγκέντρωση µεταξύ φίλων. Βλέπουµε, λοιπόν, ότι όσο πιο πολλές πληροφορίες 
διαθέτουµε για τις συνθήκες παραγωγής του κειµένου, τόσο πιο συγκεκριµένα 
µπορούµε να προσδιορίσουµε το επίπεδο ύφους του και να κατανοήσουµε τις 
γλωσσικές επιλογές του. Μάλιστα, σκοπός της ανάλυσης του επιπέδου ύφους ενός 
κειµένου είναι ο προσδιορισµός των γενικών εκείνων αρχών και επικοινωνιακών 
παραµέτρων που καθορίζουν τις εκάστοτε γλωσσικές επιλογές του. Το επίπεδο 
ύφους, ως ένα σύνολο εννοιών, το οποίο πραγµατώνεται µέσα από συγκεκριµένες 
λεξικογραµµατικές επιλογές, κατάλληλες για συγκεκριµένη περίσταση επικοινωνίας, 
αποτελεί µια σηµασιολογική κατηγορία που µας βοηθά να κατανοήσουµε ότι η 
γλώσσα που µιλάµε και γράφουµε ποικίλλει ανάλογα µε το συγκειµενικό της πλαίσιο. 
Στη µελέτη της θεωρητικής έννοιας "επίπεδο ύφους", όπως ορίζεται πλέον σήµερα, 
διακρίνονται δύο κατηγορίες. Η πρώτη αναφέρεται σε "κλειστά επίπεδα ύφους" και 
περιλαµβάνει κείµενα των οποίων η γλώσσα είναι αυστηρά προσδιορισµένη, ενώ 
υπάρχουν ελάχιστα περιθώρια επιλογών. Παραδείγµατα τέτοιων κειµένων αποτελούν 
οι διάφοροι στρατιωτικοί κώδικες που χρησιµοποιούνται σε περίπτωση πολέµου, οι 
προσευχές και τα δελτία καιρού. Η δεύτερη κατηγορία αναφέρεται σε "ανοικτά 
επίπεδα ύφους" και σε αυτή συγκαταλέγονται κείµενα που η γλώσσα τους δεν είναι 
τόσο αυστηρά προκαθορισµένη. Παράδειγµα τέτοιου κειµένου είναι µια προσωπική 
επιστολή ή ένα ροµαντικό διήγηµα ενός περιοδικού για κορίτσια στην εφηβεία. Στις 
κατηγορίες αυτές υπάρχουν βέβαια και διαβαθµίσεις, όπως για παράδειγµα στην 
περίπτωση των ευχετηρίων καρτών ή των αιτήσεων σε δηµόσιες υπηρεσίες. Το 
επίπεδο ύφους των τίτλων άρθρων σε εφηµερίδες είναι σχετικά πιο ανοιχτό από 
εκείνο των συνταγών µαγειρικής κλπ. Πάντως, παρ' όλες τις διαβαθµίσεις των 
περιορισµών για τις επιλογές στη γλώσσα που χρησιµοποιείται στα κείµενα, οι 
περιορισµοί στο επίπεδο ύφους πάντα υπάρχουν, γιατί τους επιβάλλει το 
συγκειµενικό πλαίσιο του κειµένου. 
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3 Προφορικός και γραπτός λόγος 
H οµιλία/ακρόαση και το γράψιµο/ανάγνωση αποτελούν τους δύο θεµελιώδεις 
τρόπους παραγωγής και πρόσληψης του λόγου, οι οποίοι διακρίνονται για την 
αµοιβαιότητά τους, αφού µπορεί ο ένας να µεταγράφει τον κώδικα του άλλου χωρίς 
µεγάλες απώλειες νοήµατος. Zώντας σε µια εποχή που στηρίζεται στον γραπτό λόγο 
ως το σχεδόν αποκλειστικό µέσο για τη µετάδοση της γνώσης, σε µια εποχή όπου 
βαλλόµαστε καθηµερινά από ένα πλήθος γραπτής πληροφορίας και ερχόµαστε 
αντιµέτωποι µε τον όγκο της συσσωρευµένης γνώσης των βιβλιοθηκών (δηµόσιων 
και οικιακών, παραδοσιακών και ηλεκτρονικών), µας είναι εξαιρετικά δύσκολο να 
φανταστούµε τη λειτουργία µιας κοινωνίας χωρίς γραφή. Ωστόσο, η σύνδεση της 
γραφής µε τη µετάδοση της γνώσης δεν ήταν πάντα τόσο αυτονόητη ούτε είναι και 
σήµερα για κάποιες κοινωνίες. H σχετικά πρόσφατη εµφάνιση της γραφής στην 
ιστορία της ανθρωπότητας δεν είναι προϊόν της βιολογικής εξέλιξης του ανθρώπου, 
αλλά ένα πολιτιστικό επίτευγµα χωρίς καθολική παρουσία. Kάποιοι πολιτισµοί 
έφτασαν σε ακµή και κατέρρευσαν χωρίς να αφήσουν γραπτά ίχνη πίσω τους, ενώ 
ακόµη και σήµερα, εποχή πληθωρισµού του γραπτού λόγου, υπάρχουν γλώσσες που 
είτε δεν έχουν καθόλου γραπτή µορφή είτε η γραπτή τους µορφή αριθµεί µόλις 
µερικές δεκαετίες. 
O προφορικός λόγος προηγείται του γραπτού και στην ανάπτυξη του παιδιού. Tο 
παιδί µαθαίνει να διαβάζει και να γράφει πολύ αργότερα, αφότου έχει κατακτήσει τον 
προφορικό λόγο, και καταβάλλοντας µεγαλύτερη προσπάθεια.  
Ωστόσο, ο δευτερογενής αυτός χαρακτήρας της γραπτής γλώσσας δεν µας αναγκάζει 
να τη θεωρήσουµε ως µια µορφή παράγωγη και χωρίς αυτόνοµη υπόσταση σε σχέση 
µε την προφορική. O προφορικός και ο γραπτός λόγος εξυπηρετούν διαφορετικές 
επικοινωνιακές ανάγκες και, κατά συνέπεια, παρουσιάζουν διαφορετικά δοµικά και 
λειτουργικά χαρακτηριστικά. 
Ο προφορικός λόγος είναι γενικά αυθόρµητος και ικανοποιεί πιο τρέχουσες ανάγκες 
της καθηµερινής ζωής, συχνά "δε φορά τα καλά του" και ευδοκιµεί σε περιβάλλον 
οικειότητας µεταξύ των συνοµιλητών, ενώ ο γραπτός λόγος τις περισσότερες φορές 
είναι δίαυλος συµβατικής ή επίσηµης επικοινωνίας. Έχει µικρή εµβέλεια, είναι 
εφήµερος, "γράφεται" στον αέρα και ο µόνος τρόπος για να διατηρηθεί είναι µέσω 
της µνήµης, µε τους εγγενείς της περιορισµούς. Eποµένως, οι δυνατότητες διάδοσής 
του στον χώρο και στον χρόνο είναι συνήθως περιορισµένες. Aυτή την ανεπάρκεια 
έρχεται να θεραπεύσει η γραφή. Aντικαθιστά το ακουστικό σήµα µε οπτικό και, µέσω 
του υλικού πάνω στο οποίο καταγράφεται, δίνει στον λόγο και τη µονιµότητα αυτού 
του υλικού. O λόγος µέσω της γραφής αποδεσµεύεται από τις χωροχρονικές 
διαστάσεις της εκφοράς του και αποκτά την υπόσταση ενός φυσικού αντικειµένου, 
ορατού και παρατηρήσιµου. Eπιπλέον, το γραπτό κείµενο ως αυτόνοµη οντότητα 
ανεξαρτητοποιείται από τον δηµιουργό/συγγραφέα, αλλά και από τον 
παραλήπτη/αναγνώστη. H ανάγκη ταυτόχρονης συνύπαρξης ποµπού και δέκτη, που 
είναι θεµελιώδης στην προφορική επικοινωνία, δεν υφίσταται στον γραπτό λόγο. Θα 
λέγαµε ότι η γραφή βγάζει τον λόγο από το φυσικό του περιβάλλον και τον 
υποχρεώνει να λειτουργήσει "αποστασιοποιητικά". 
H ιδιότητα αυτή της γραφής έχει περαιτέρω συνέπειες. Στην προφορική επικοινωνία 
οι συνοµιλητές βρίσκονται σε προσωπική επαφή και έχουν στη διάθεσή τους, εκτός 
από τα κατεξοχήν γλωσσικά µέσα, και κάποιες εξωγλωσσικές εκδηλώσεις, όπως οι 
χειρονοµίες ή η έκφραση του προσώπου, καθώς και παραγλωσσικά στοιχεία όπως ο 
επιτονισµός, η ταχύτητα εκφοράς του λόγου, η ένταση της φωνής κλπ. Aυτά τα 
εξωγλωσσικά και παραγλωσσικά κανάλια που λειτουργούν στην προφορική 
επικοινωνία, δραµατοποιούν τον εκφερόµενο λόγο, αποκαλύπτουν τη στάση του 
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οµιλητή απέναντι στο περιεχόµενο του εκφωνήµατός του και συσχετίζουν τα 
εκφωνήµατα. O παραγόµενος λόγος µπορεί να είναι υπαινικτικός και 
αποσπασµατικός, χωρίς αυτό να θεωρείται αναγκαστικά µειονέκτηµα, εφόσον οι 
ακροατές µπορούν να αποκαταστήσουν από το γενικό επικοινωνιακό πλαίσιο την 
πληροφορία που δεν δηλώνεται ρητά από τα παραγλωσσικά ή εξωγλωσσικά στοιχεία, 
ενώ διατηρούν το δικαίωµα ––τουλάχιστον θεωρητικά–– να ζητήσουν 
συµπληρωµατική πληροφορία. O προφορικός λόγος υπόκειται σε συνεχή 
επανατροφοδότηση από την πλευρά των ακροατών/συνοµιλητών και γενικά θα 
λέγαµε ότι έχει στο δυναµικό του το πλούσιο φορτίο της οµιλίας για τη µετάδοση των 
πληροφοριών αλλά, από την άλλη πλευρά, ο χρόνος παραγωγής του είναι αντίπαλος 
του οµιλητή, που συχνά αγωνιά όχι µόνο για τη συγκρότηση του µηνύµατός του αλλά 
και για το αν αυτό φθάνει µε τον κατάλληλο τρόπο στον δέκτη του. Επιπλέον, 
ελλοχεύει και η πιθανότητα απώλειας του δικαιώµατος του λόγου. 
Σε αντίθεση µε τον προφορικό, ο γραπτός λόγος έχει ως πλεονέκτηµα ότι ο 
συγγραφέας παράγει το λόγο του µέσα σε αφθονία χρόνου. H διαδικασία της γραφής 
είναι µοναχική δραστηριότητα, κατά τη διάρκεια της οποίας ο συγγραφέας δεν 
έρχεται σε επαφή µε τους αναγνώστες του, αν και συνήθως έχει µια γενική εικόνα 
γι’αυτούς. Αντίθετα, ο οµιλητής είναι υποχρεωµένος να ελέγχει συνεχώς τις 
αντιδράσεις των συνοµιλητών του, να µοιράζεται µαζί τους τα ίδια συνοµιλιακά 
συµφραζόµενα και να τροποποιεί διαδραστικά το λόγο του. Αυτό δε συµβαίνει µε το 
συγγραφέα, που αυτό που έχει να κάνει, είναι να µαντεύει τις αντιδράσεις του 
αναγνωστικού του κοινού, καθώς στερείται άµεσης ανατροφοδότησης, κάτι που 
σηµαίνει, ότι, αν η παρουσία συνοµιλητή στον προφορικό λόγο αποτελεί µια 
σηµαντική εγγύηση για την κατανόηση του λόγου, αυτή την εγγύηση δεν τη διαθέτει 
κατά την παραγωγή του γραπτού λόγου ο συγγραφέας, όσο καλά κι αν γνωρίζει το 
κοινό του. Γενικά, ένας σηµαντικός παράγοντας που διαφοροποιεί το γραπτό από τον 
προφορικό λόγο, είναι η παρουσία ή απουσία συνοµιλητή. Για να µεταδώσει το 
µήνυµά του στον αποµακρυσµένο αναγνώστη, ο συγγραφέας έχει στη διάθεσή του 
µόνο το γραπτό κείµενο. Tα εξωγλωσσικά ή παραγλωσσικά κανάλια, που στον 
προφορικό λόγο λειτουργούν συµπληρωµατικά ή και ––σε κάποιες περιπτώσεις–– 
καθοριστικά για τη µετάδοση του µηνύµατος, δεν υφίστανται εδώ. Για τον 
περιορισµό αυτού του µειονεκτήµατος χρησιµοποιείται η στίξη, που, ωστόσο, παρά 
το πλήθος των σηµείων της, είναι εξαιρετικά περιορισµένη, αν συγκριθεί µε τα 
προσωδιακά στοιχεία του προφορικού λόγου. Όλα όσα στον προφορικό λόγο 
δηλώνονται µέσα από τα εξωγλωσσικά ή παραγλωσσικά κανάλια, στον γραπτό 
πρέπει να εκφραστούν γλωσσικά. Ο συγγραφέας, σε αντίθεση µε τον οµιλητή, οφείλει 
να προβλέψει πιθανές ασάφειες και παρανοήσεις του λόγου του και να προσπαθήσει 
να τις αποφύγει, µέσα από µια προσεκτική επιλογή των σωστών συνδηλώσεων. 
Βέβαια, παρά τους όποιους περιορισµούς τού υποβάλλουν οι υποτιθέµενοι 
αναγνώστες του, διατηρεί τον έλεγχο του παραγόµενου λόγου, ο ίδιος επιβάλλει τον 
ρυθµό της παραγωγής, καθορίζει τον επικοινωνιακό του σκοπό και επιλέγει τις 
συντακτικές και σηµασιακές δοµές µε τις οποίες θα τον πετύχει. Eπιπλέον, έχει τη 
δυνατότητα να υποβάλλει το κείµενό του σε αλλεπάλληλες διορθώσεις. O 
αναγνώστης δεν έχει πρόσβαση σε αυτή τη διαδικασία. Γνωρίζει µόνο το τελικό της 
αποτέλεσµα. Kατά συνέπεια δεν µπορεί να την επηρεάσει, αντίθετα απ’ ό,τι 
συµβαίνει στον προφορικό λόγο, όπου έχει τη δυνατότητα να υποβάλει ή να επιβάλει 
µε τις αντιδράσεις του (λεκτικές ή µη) την αλλαγή του θέµατος, τη διακοπή της 
συνοµιλίας ή και να δώσει νέα κίνητρα για τη συνέχισή της. 
Ωστόσο, ο έλεγχος που ασκεί ο συγγραφέας περιορίζεται µόνο στο στάδιο της 
παραγωγής του λόγου του. Aπό τη στιγµή που η διαδικασία αυτή θα ολοκληρωθεί και 
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το αποτέλεσµά της θα δηµοσιοποιηθεί, το κείµενο ακολουθεί µια πορεία ανεξάρτητη 
και πέρα από τον έλεγχο του δηµιουργού του, επειδή η γραφή υποβάλλεται σε 
διαφορετικές ερµηνείες από διαφορετικούς αναγνώστες. 
 
3.1. Οι διαφορές µεταξύ προφορικού και γραπτού λόγου ως προς τη χρήση της 
γλώσσας 
Τα γραπτά κείµενα υπακούουν σε συµβάσεις που τα διαφοροποιούν από τον 
προφορικό λόγο. Οι διαφορές εστιάζονται στη γραµµατική (ο προφορικός λόγος, σε 
αντίθεση µε τον γραπτό, παρουσιάζει πολλές ελλειπτικές προτάσεις, διακοπές, 
επιφωνήµατα, ακόµη και παραβιάσεις των γραµµατικών κανόνων), στο λεξιλόγιο 
(συνήθως το λεξιλόγιο του προφορικού λόγου χαρακτηρίζεται από πιο οικείο ύφος σε 
σχέση µε το πιο ουδέτερο ή πιο τυπικό ύφος του γραπτού λόγου). Εξάλλου, το γραπτό 
κείµενο υπακούει σε πολύ µεγαλύτερο βαθµό σε συµβάσεις που επιβάλλονται από το 
είδος του λόγου στο οποίο ανήκει και αφορούν τόσο την εξωτερική του εµφάνιση 
όσο και τη δοµή και το περιεχόµενό του. 
Ανάµεσα στα ιδιαίτερα στοιχεία που συγκροτούν ένα κείµενο σε γραπτό λόγο τα 
κυριότερα είναι: α) το πιο λόγιο λεξιλόγιο, β) η χρήση των σηµείων στίξης αντί του 
επιτονισµού, γ) η αποφυγή παρεκβάσεων, ελλείψεων κι επαναλήψεων, δ) η χρήση 
του πλάγιου λόγου, ε) η χρήση της παθητικής σύνταξης, στ) η συχνή χρήση 
δευτερευουσών προτάσεων, ζ) η προσεγµένη σύνταξη, η) η χρήση περισσοτέρων 
µορφολογικών δεικτών για επίτευξη µεγάλου βαθµού (κειµενικής) συνοχής, και θ) 
πιο αυστηρή εφαρµογή των τυπικών χαρακτηριστικών της µορφής που απαιτεί κάθε 
είδος γραπτού κειµένου. 
Ο προφορικός λόγος: α) περιλαµβάνει πολλές συντακτικά ατελείς προτάσεις ή 
ακολουθίες ανολοκλήρωτων φράσεων, π.χ. κυρία Α., θα'θελα / εεσείς τη γνώµη σας, β) 
χρησιµοποιεί ευρύτατα την παράταξη και την ασύνδετη συµπαράθεση προτάσεων, γ) 
προτιµά την ενεργητική σύνταξη, δ) βρίθει από επαναλήψεις, π.χ. Εντάξει! Όχι 
καταλαβαίνω ε καταλαβαίνω τη συγκίνησή σας, ε) χαρακτηρίζεται από αφθονία 
λέξεων ασαφούς ή γενικευτικής σηµασίας, π.χ. κάποια, κάτι, πολύ, διάφορα κλπ., στ) 
είναι διάσπαρτος από πραγµατολογικά µόρια, π.χ. λίγο, έτσι, που λένε, αα κλπ. 
 
4. Στοιχεία οργάνωσης του κειµένου 
4.1 Συνεκτικότητα 
Σχετίζεται µε ερωτήµατα όπως "Πώς εξηγείται σηµασιολογικά το γεγονός ότι µια 
φράση δεν είναι απλώς ένας σωρός λέξεων;", "Γιατί ένα κείµενο δεν είναι µια απλή 
παράθεση φράσεων;". Η συνεκτικότητα δίνει στις επαρκώς ανεπτυγµένες και 
σχετικές µε το θέµα ιδέες µια λογική και φυσική σειρά, και δείχνει καθαρά τη σχέση 
που έχουν µεταξύ τους. Επιτυγχάνεται τόσο µε τη σαφή διάκριση των τµηµάτων 
(πρόλογος, κύριο µέρος, επίλογος) και των υποτµηµάτων του κύριου µέρους όσο και 
µε τη σωστή διάταξη, π.χ. στα περιγραφικά κείµενα η ύλη διευθετείται τοπικά. Μέσω 
αυτής συλλαµβάνουµε τις νοηµατικές σχέσεις των προτάσεων µεταξύ τους και το 
συνολικό κειµενικό νόηµα. 
Οι πιο συνηθισµένοι άξονες συνεκτικότητας είναι: 
α) ο χρονολογικός, που διατάσσει τα διάφορα στοιχεία µε τέτοιο τρόπο ώστε η ροή 
τους να παρακολουθεί τη φυσική ροή του χρόνου, 
β) ο τοπικός/χωρικός, όπου η διάταξη των στοιχείων είναι από το κέντρο του 
ενδιαφέροντος του συγγραφέα προς την περιφέρεια ή αντίστροφα, από πάνω προς τα 
κάτω ή αντίστροφα, από τα αριστερά προς τα δεξιά ή αντίστροφα, 
γ) ο επαγωγικός, που οδηγεί συλλογιστικά από τα µερικότερα στα γενικότερα, 
δ) ο παραγωγικός, που οδηγεί από τα γενικότερα στα µερικότερα 
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Όµως, παρόλο που η συνεκτικότητα βοηθάει στη σαφήνεια του κειµένου, υπάρχουν 
περιπτώσεις που δυσκολεύεται ο αναγνώστης να µεταβεί απρόσκοπτα από το ένα 
νόηµα στο άλλο. Η δυσκολία οφείλεται στην έλλειψη σ υ ν δ ε τ ι κώ ν  λ έ ξ εω ν  
ανάµεσα στα νοήµατα, δηλ. στην έλλειψη συνοχής. 
 
4.2 Συνοχή 
Η έλλειψη συνοχής συνεπάγεται την ακύρωση του λόγου. Η συνοχή αναφέρεται στη 
σύνδεση των γλωσσικών στοιχείων: των λέξεων, για να γίνουν φράσεις, των 
φράσεων, για να γίνουν προτάσεις, των προτάσεων, για να γίνουν περίοδοι κ.ο.κ. ως 
την παράγραφο και ώσπου να ολοκληρωθεί το κείµενο. Ο πιο συνηθισµένος είναι η 
χρησιµοποίηση διαρθρωτικών λέξεων ή φράσεων, π.χ. δηλαδή, εποµένως, 
πραγµατικά, ακόµα, αλλά, κ.ά. Η συνοχή αναφέρεται στη µορφική σύνδεση των 
προτάσεων µεταξύ τους, ενώ η συνεκτικότητα στη σύνδεση του περιεχοµένου τους. 
Η πρώτη αφορά την ύπαρξη συνδετικών κρίκων ανάµεσα στις προτάσεις, ενώ η 
δεύτερη την ερµηνεία των νοηµατικών συνδέσεων που δε δηλώνονται ξεκάθαρα. 
Μια σειρά προτάσεων αποτελούν κείµενο µόνο εφόσον υπάρχει συνοχή µέσα στις 
προτάσεις και ανάµεσα σ’ αυτές, όταν δηλαδή η ερµηνεία/κατανόηση ενός στοιχείου 
της πρότασης εξαρτάται από την ερµηνεία κάποιου άλλου, στο οποίο αναγκαστικά 
καταφεύγει κανείς για µια αποτελεσµατική ανάγνωση του κειµένου. Τη συνοχή την 
πετυχαίνουµε όταν µε τους κατάλληλους τρόπους µεταβαίνουµε φυσικά και λογικά 
από τη µια λέξη στην άλλη, από τη µια πρόταση στην άλλη, από τη µια περίοδο στην 
άλλη και από τη µια παράγραφο στην άλλη χωρίς κενά και χάσµατα. Τέτοιοι τρόποι 
είναι οι ακόλουθοι: 
α) επανάληψη, π.χ. Ήταν ένας σπάνιος άνθρωπος κι ένας αληθινός φίλος· τιµούσε τους 
φίλους και τη φιλία. Η φιλία ήταν πάνω απ'όλα, 
β) η έλλειψη ή παράλειψη στοιχείων, όταν κάτι που είναι δοµικά απαραίτητο 
παραµένει άρρητο αλλά είναι άµεσα συναγόµενο από όσα έχουν λεχθεί 
προηγουµένως, π.χ. Η Ιωάννα έφερε µερικά γαρίφαλα και η Κατερίνα µερικά 
τριαντάφυλλα, 
γ) υποκατάσταση µε αντωνυµικά στοιχεία, π.χ. Ο Γιάννης αγόρασε κινητό τηλέφωνο, 
αλλά δεν ξέρει να το χρησιµοποιεί, 
δ) χρήση συγγενικών ή συναφών (σηµασιολογικά και νοηµατικά) όρων (π.χ. Κύµατα 
κύµατα τα στίφη των Περσών ορµούν να καταλάβουν το στενό των Θερµοπυλών. 
Τριακόσιοι οι Σπαρτιάτες που το υπερασπίζονται. Γενναίοι όλοι τους και 
αποφασισµένοι ως τον τελευταίο), 
ε) χρήση διαρθρωτικών λέξεων και εκφράσεων όπως έπειτα, αργότερα, όταν, ύστερα, 
προηγουµένως, µετά, πριν (που δηλώνουν χρονικές σχέσεις), επάνω, κάτω, εδώ (που 
δηλώνουν τοπικές σχέσεις), επειδή, διότι, γι’ αυτό (το λόγο), έτσι (που δηλώνουν το 
αίτιο – αποτέλεσµα), αν και, εντούτοις, εξάλλου, άλλωστε, ενώ, ωστόσο, αντίθετα, 
αλλά, όµως, από την άλλη πλευρά (που δηλώνουν αντίθεση – εναντίωση), δηλαδή, µ’ 
άλλα λόγια, µε λίγα λόγια, µε όσα είπα προηγουµένως εννοούσα, (για να καταλάβετε) 
θα σας το παρουσιάσω µε άλλο τρόπο, για να γίνω σαφέστερος (που εισάγουν 
επεξήγηση), και, επίσης (που προσθέτουν), αν, εκτός αν, σε περίπτωση που (µε τα 
οποία δηλώνεται όρος ή προϋπόθεση), είναι αξιοσηµείωτο ότι, θα ήθελα να τονίσω το 
εξής / να επιστήσω την προσοχή σας (µε τα οποία δηλώνεται έµφαση), λ.χ., για 
παράδειγµα (µε τα οποία δηλώνεται το παράδειγµα) πρώτο(ν)...δεύτερο(ν), καταρχήν, 
τελικά, το επόµενο επιχείρηµα/θέµα που θα µας απασχολήσει, πρώτα πρώτα, ύστερα, 
ακόµη, κοντά σ'αυτά (µε τα οποία δηλώνεται η απαρίθµηση επιχειρηµάτων ή η 
εισαγωγή µας καινούριας ιδέας), το άρθρο / η µελέτη / η εισήγηση / η οµιλία µου 
χωρίζεται σε τρία µέρη: στο πρώτο . . . (µε τα οποία δηλώνεται η διάρθρωση του 
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κειµένου), για να συνοψίσουµε, συγκεφαλαιώνοντας/επιλογικά/συµπερασµατικά θα 
λέγαµε, εποµένως, ώστε, που δηλώνουν συµπέρασµα ή συγκεφαλαίωση. 
 
4.3 Πληροφοριακότητα 
Είναι ο παράγοντας που µας υποδεικνύει ότι, για να είναι αποδεκτό, ένα κείµενο 
πρέπει να περιέχει για τους συγκεκριµένους αποδέκτες του και καινούριες 
πληροφορίες. Όταν σε ένα κείµενο υπάρχουν πολλές καινούριες και µη αναµενόµενες 
πληροφορίες, η διαδικασία κατανόησής του καθίσταται δύσκολη αλλά ως ένα σηµείο 
ενδιαφέρουσα. Αν ένας αναγνώστης γνωρίζει όλα όσα αναφέρονται σε ένα κείµενο, 
τότε αυτό καταντά βαρετό, κουραστικό και ίσως εν τέλει να απορριφθεί ως τέτοιο. Το 
ίδιο όµως συµβαίνει και όταν ο αποδέκτης δεν αναγνωρίζει τίποτα γνωστό και οικείο. 
 
4.4 Προθετικότητα 
Είναι ο παράγοντας που µας υποδεικνύει ότι ο ποµπός ενός κειµένου (συγγραφέας ή 
οµιλητής) πρέπει να έχει συνειδητή πρόθεση επίτευξης συγκεκριµένων στόχων µε την 
παραγωγή του κειµένου, όπως λ.χ. η πληροφόρηση ή η υποστήριξη µιας θέσης. Όταν 
δεν υπάρχει προθετικότητα, τότε η παραχθείσα ακολουθία λέξεων ή προτάσεων δεν 
µπορεί να διαχωριστεί, λ.χ., από την άσκηση καλλιγραφίας ή ορθογραφίας ενός 
µαθητή. 
 
4.5 ∆ιακειµενικότητα 
Είναι ο παράγοντας που µας υποδεικνύει ότι η παραγωγή και η κατανόηση ενός 
κειµένου εξαρτάται από τη γνώση που έχουν για άλλα οµοειδή κείµενα τόσο ο 
ποµπός όσο και ο δέκτης. Έτσι, λ.χ., ένα µάθηµα ιστορίας είναι κείµενο επειδή 
συνδέεται µε —και σε κάποιο βαθµό αντανακλά τόσο στη µορφή όσο και στο 
περιεχόµενο— όσα ειπώθηκαν στο προηγούµενο µάθηµα ιστορίας. Το σύνολο των 
µαθηµάτων της ιστορίας είναι κείµενο επειδή συνδέεται µε —και αντανακλά— άλλα 
µαθήµατα κ.ο.κ. Η διακειµενικότητα δηλαδή συνδέεται µε το ότι κάθε κείµενο 
εντάσσεται µαζί µε άλλα σε µια ευρύτερη κειµενική κατηγορία. Μεταξύ οµοειδών 
κειµένων παρατηρείται συσχετισµός µορφής ή/και περιεχοµένου. 
 
4.6 Περιστασιακότητα 
Είναι ο παράγοντας που µας επισηµαίνει ότι, για να είναι αποδεκτό, ένα κείµενο 
πρέπει να είναι προσαρµοσµένο στην εξωκειµενική περίσταση επικοινωνίας και ότι 
ερµηνεύεται σε συνάρτηση µε την περίσταση αυτή. Έτσι, λ.χ., µια πινακίδα που 
γράφει : 
ΑΡΓΑ — ΕΡΓΑ 
είναι συνήθως τοποθετηµένη σε µέρος στο οποίο συχνάζουν παιδιά και που κοντά 
περνούν οχήµατα. Κατά συνέπεια το κείµενό της εξαιτίας ακριβώς της περίστασης 
στην οποία εµφανίζεται, λειτουργεί για µια συγκεκριµένη οµάδα αποδεκτών (οδηγών 
και µοτοσικλετιστών) ως υπόδειξη να µειώσουν την ταχύτητά τους. Η ίδια λειτουργία 
βέβαια δε θα µπορούσε να πραγµατωθεί αν η ίδια πινακίδα ήταν τοποθετηµένη στο 
µέσον της ερήµου, όπου ούτε παιδιά παίζουν ούτε οχήµατα περνούν. 
 
5. Ακολουθίες 
Κάθε κείµενο αποτελείται από ακολουθίες (που µπορεί να είναι πλήρεις ή ελλιπείς). 
Η ακολουθία είναι µια κειµενική µονάδα µε συγκεκριµένη δοµή, δηλ. µπορεί να 
αναλυθεί σε τµήµατα συνδεδεµένα τόσο µεταξύ τους όσο και µε το όλο που 
συνιστούν. Έχει µια δική της εσωτερική οργάνωση, η οποία βρίσκεται σε σχέση 
εξάρτησης µε το ευρύτερο σύνολο στο οποίο ανήκει. 
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Οι τρεις σηµαντικότεροι τύποι ακολουθιών είναι οι: περιγραφική, αφηγηµατική και 
επιχειρηµατολογική. 
 
5.1. Περιγραφή 
Αντικείµενο των περιγραφικών κειµένων είναι η γλωσσική αναπαράσταση 
αντικειµένων, φαινοµένων ή καταστάσεων πραγµάτων, δηλαδή οντοτήτων µε σχετικά 
σταθερή ταυτότητα και σύσταση, τις οποίες αντιλαµβανόµαστε καταρχήν µέσω της 
εµπειρίας, τις επεξεργαζόµαστε νοητικά και εν τέλει επιδιώκουµε (για ποικίλους 
λόγους, όπως η ενηµέρωση ή γνωστοποίηση, η µεθοδική πληροφόρηση, η 
επιστηµονική διερεύνηση, η πειθώ κ.ά.) να τις απεικονίσουµε για λογαριασµό του 
ακροατή ή του αναγνώστη µας. Η περιγραφή είναι "τέχνη" του χώρου και απαντά σε 
ερωτήµατα του τύπου "Τι είναι το Χ αντικείµενο, φαινόµενο ή κατάσταση;", "Ποια 
είναι τα στοιχεία που το συγκροτούν;", "Πώς οργανώνεται στο χώρο;", "Ποια είναι η 
δοµή της οργάνωσής του;". 
 
5.1.1 Μορφές της περιγραφής 
Μπορεί να διακρίνει κανείς δύο είδη περιγραφής ανάλογα µε τον βαθµό εµπλοκής 
του οµιλητή/συγγραφέα (και ανεξάρτητα από την αυθεντικότητα ή την πλαστότητά 
της): την αντικειµενική και την υποκειµενική περιγραφή. Στην αντικειµενική 
περιγραφή, που προσιδιάζει σε κείµενα πληροφοριακά (λήµµατα εγκυκλοπαιδειών, 
τεχνικά εγχειρίδια, ρεπορτάζ, δελτία καιρού κ.ά.) και επιστηµονικά (περιγραφές 
οργάνων µέτρησης, ιστορικών τεκµηρίων, ταξινοµήσεις πετρωµάτων, ανατοµικές 
περιγραφές οργανισµών κ.ά.), η αναπαράσταση γίνεται µε τρόπο που αντιστοιχεί στα 
πράγµατα. Ο γράφων ή ο οµιλητής αποφεύγει να αναµειχθεί προσωπικά ή να 
υποδηλώσει τη στάση του απέναντι σε αυτό που περιγράφεται, γεγονός που εξηγεί 
και την κυριαρχία του γ’ προσ., του προσώπου που εξαφανίζει το υποκείµενο από το 
προσκήνιο του λόγου, προκειµένου να αναδειχθεί το αντικείµενο της περιγραφής. Το 
κείµενό του καταγράφει και αναπαράγει µια "αληθινή" (στην πραγµατικότητα, µια 
αληθοφανή) πραγµατικότητα, αποκλείοντας σχεδόν τη διατύπωση γνωµών ή την 
έκφραση συναισθηµάτων. Ακολουθεί παράδειγµα αντικειµενικής περιγραφής (δελτίο 
πρόγνωσης του καιρού), όπου είναι ευδιάκριτα τα "σήµατα" της 
αναπαραστατικότητας (χρήση γ' προσώπου, παθητική σύνταξη, χρήση επιστηµονικών 
όρων, απουσία µεταφορικής γλώσσας): 
Στην υποκειµενική περιγραφή, που αφθονεί στη λογοτεχνία, οι λεπτοµέρειες που 
επιλέγονται συνυπάρχουν µε τα συναισθήµατα που ανακαλεί στον συγγραφέα το 
αντικείµενο της περιγραφής και γι' αυτό είναι συχνά επίµονη η παρουσία του α' πρ., 
δηλ. του προσώπου που εισάγει στον λόγο τη διάσταση της γλωσσικής 
υποκειµενικότητας. 
Περιττό να τονιστεί ότι τα δύο αυτά είδη περιγραφής συνιστούν τάσεις µάλλον παρά 
ξεχωριστές οντότητες, γι' αυτό και "αναµειγνύονται", όταν οι επικοινωνιακές ανάγκες 
το απαιτούν (π.χ. σε ένα λογοτεχνικό δοκίµιο, που δεν είναι καθαρά πληροφοριακό 
είδος λόγου και όπου η περιγραφή µπορεί να είναι κατάστικτη από τα ίχνη του 
υποκειµένου). Στη µικρή περικοπή που παραθέτουµε από το δοκίµιο του Ι. Μ. 
Παναγιωτόπουλου Το πρόσωπο της πολιτείας η περιγραφή ενός τόπου συναντάται µε 
τα σχόλια του συγγραφέα που την εµβαπτίζουν στην υποκειµενικότητα: 
Η Αυστρία είναι µια χώρα γεµάτη γεράνια. Οι κήποι, οι εξώστες, τα περβάζια 
ανθοβολούν - κόκκινα γεράνια µε ζωντανό πράσινο φύλλο. Όσο δυστυχής κι αν είσαι, 
εκείνα τα γεράνια µιλούν στην καρδιά σου, ανακουφίζουν, παρηγορούν, στο τέλος 
κάπως λυτρώνουν. 
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5.1.2. Γνωστικά εργαλεία της περιγραφής 
Στα περιγραφικά κείµενα αφθονούν οι εννοιολογικές συσχετίσεις ονοµάτων και 
επιθέτων, που αποδίδουν µορφικές ή συστατικές ιδιότητες στα περιγραφόµενα 
αντικείµενα, φαινόµενα ή καταστάσεις πραγµάτων. Άλλοτε τους αποδίδονται 
χαρακτηριστικές ή/και διαφοροποιητικές ιδιότητες (π.χ. τα θεσµικά χαρακτηριστικά 
ενός εκπαιδευτικού συστήµατος), άλλοτε προσωρινές µάλλον παρά διακριτικές 
ιδιότητες (π.χ. τα χαρακτηριστικά ενός συγκεκριµένου εκπαιδευτικού συστήµατος σε 
µια δεδοµένη ιστορική στιγµή), ενώ άλλοτε αναπαριστώνται ως στοιχεία συνόλων 
(π.χ. η ελληνική εκπαίδευση ως παράδειγµα του δασκαλοκεντρικού µοντέλου 
εκπαίδευσης) ή ως υποσύνολα µιας υπέρτερης κλάσης, που έχουν πιο "στενά" 
γνωρίσµατα (π.χ. οι ιδιαιτερότητες της ελληνικής εκπαίδευσης στο πλαίσιο της 
ευρωπαϊκής εκπαίδευσης). Τέλος, περιγραφή µπορεί να γίνει και µε τη βοήθεια της 
σύγκρισης/αντίθεσης ή αναλογίας, οπότε το περιγραφόµενο αντιπαραβάλλεται προς 
αντικείµενο, φαινόµενο ή κατάσταση, που κατά τεκµήριο µας είναι γνωστά. Στο 
παράδειγµα που ακολουθεί είναι υπογραµµισµένες οι ονοµατικές φράσεις που 
περιγράφουν µορφικές ή δοµικές ιδιότητες των εκπαιδευτικών θεσµών: 
Οι εκπαιδευτικοί θεσµοί αποσκοπούν καταρχήν στην πνευµατική, ηθική και κοινωνική 
ολοκλήρωση των νέων ατόµων, µέσα από τη συστηµατική παροχή γνώσεων και την 
κοινωνικοποίησή τους. Με την πρωτοβάθµια και τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, γενική 
και τεχνική, µε δοµές αλλού υποχρεωτικές και αλλού προαιρετικές, οι θεσµοί αυτοί 
διασφαλίζουν την ένταξη των νέων στην ενεργό ζωή και τους προετοιµάζουν για τον 
επαγγελµατικό ή τον επιστηµονικό χώρο. Ο θεσµός της προσχολικής αγωγής των 
νηπίων ολοένα και περισσότερο διευρύνεται, ενώ έχει γίνει βαθιά πεποίθηση και 
σχεδόν συνήθεια της καθηµερινής µας ζωής το αίτηµα του εκσυγχρονισµού και της 
αναβάθµισης της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης που αποτελεί τον βασικό φορέα ανάπτυξης 
του τόπου. 
 
5.1.3. Η οργάνωση της περιγραφής 
Η περιγραφή είναι "στατικός", "φωτογραφικός" τύπος απεικόνισης του πραγµατικού, 
σε αντιδιαστολή προς την αφήγηση, που είναι "δυναµικός" τύπος. Η περιγραφή 
αποδίδει το "είναι", ενώ η αφήγηση το "γίγνεσθαι" της φυσικής/κοινωνικής 
πραγµατικότητας. 
Η "κάµερα" της περιγραφής εκτελεί συνήθως τρεις κινήσεις: προσεγγίζει το 
αντικείµενο, εστιάζει πάνω στο αντικείµενο και επιλέγει λεπτοµέρειές του. Οι 
κινήσεις αυτές αντιστοιχούν σε λογικά βήµατα: την κατηγοριοποίηση του 
αντικειµένου (σε ποια λογική κλάση ανήκει), την υποκατηγοριοποίησή του (ποια 
άλλα οµοειδή ανήκουν στην κλάση αυτή) και την περιγραφή καθεαυτήν (τα 
γνωρίσµατα που διαφοροποιούν το αντικείµενο από τα οµοειδή του). Η επιλογή των 
λεπτοµερειών και η οργάνωσή τους καθορίζονται από την πρόθεση του 
συγγραφέα/οµιλητή και την επικοινωνιακή περίσταση. Για παράδειγµα, η περιγραφή 
από µια ξεναγό σε µια οµάδα τουριστών ενός αρχαίου ναού περιλαµβάνει 
στοιχειώδεις λεπτοµέρειες σε σύγκριση µε τις λεπτοµέρειες που δίνει ο ανασκαφέας-
αρχαιολόγος, όταν σε διεθνές επιστηµονικό περιοδικό ανακοινώνει την ανακάλυψη 
του ναού και τον περιγράφει διεξοδικά. Τέλος, όταν η περιγραφή γίνεται στον 
πραγµατικό χώρο, το σύνηθες οργανωτικό πρότυπο για τις λεπτοµέρειες είναι αυτό 
της χωρικής ακολουθίας (από πάνω προς τα κάτω, από δεξιά προς τα αριστερά κ.ά.), 
και όταν η περιγραφή γίνεται σε συµβολικό χώρο, προτιµάται το οργανωτικό 
πρότυπο της λογικής ακολουθίας (από τα απλά στα σύνθετα, από τα λιγότερο στα 
περισσότερο σηµαντικά κ.ά.). Παραθέτουµε στη συνέχεια ένα δείγµα συστηµατικής 
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περιγραφής δύο αρχαίων ειδωλίων, όπου ο συγγραφέας οργανώνει χωροθετικά τις 
πληροφορίες δηλώνοντας παράλληλα και τα µέρη της οργάνωσής της: 
Η µινωική γλυπτική δεν είναι τόσο γνωστή, όσο οι τοιχογραφίες της ίδιας εποχής που 
έγιναν στην Κρήτη ή τα ειδώλια των Κυκλάδων που µελετήσαµε προηγουµένως. Τα 
έργα που έφτασαν ως εµάς είναι εξάλλου µικρά στο µέγεθος και λιγοστά. Αυτό ωστόσο 
δεν µειώνει ούτε την καλλιτεχνική αξία τους ούτε τη σηµασία τους για τον πολιτισµό 
στον οποίον ανήκουν. 
Ας ξεκινήσουµε από µια αντιπαραβολή των υφισταµένων γυναικείων και ανδρικών 
µορφών. Η µεγάλη θεά των όφεων (περίπου 1600 π.Χ.) και η µικρή θεά των όφεων 
(περίπου 1600-1580 π.Χ.) του Αρχαιολογικού Μουσείου του Ηρακλείου, είναι 
φτιαγµένες από χρωµατιστή φαγεντιανή. Το κάτω µέρος του κορµιού τους µοιάζει µε 
κόλουρο κώνο που η άνω -στενότατη- περιφέρεια συνιστά τη "δαχτυλιδένια" µέση της 
θεάς. Ο κορµός, λεπτός ως τον θώρακα, διευρύνεται προς τα πάνω όπου σχηµατίζεται 
το πλούσιο γυµνό στήθος, σηµάδι γονιµότητας αλλά ίσως και πιστή απόδοση ενός 
ευρύτερα διαδεδοµένου συρµού. Το κεφάλι έχει σχήµα καρδιάς ή ανεστραµµένου 
τριγώνου µε τα πελώρια καθηλωτικά µάτια, την ίσια µύτη και το σαρκώδες στόµα, ενώ 
τα χέρια απλώνονται στον χώρο µε αξιοπρόσεχτη τόλµη κρατώντας τα ιερά φίδια στον 
αέρα ή έχοντάς τα τυλιγµένα επάνω τους. 
 
5.1.4. Η γλώσσα της περιγραφής 
Αν ο όρος γλώσσα της περιγραφής ή περιγραφικό ύφος έχει κάποιο νόηµα, δεν µπορεί 
παρά να αναφέρεται σε γραµµατικά χαρακτηριστικά που απαντούν σε κάθε 
περιγραφικό κείµενο. Τα χαρακτηριστικά αυτά συγκεντρώνονται σε µια κυρίως 
λειτουργική κατηγορία, τους τροποποιητές. Αν τα περιγραφικά κατηγορήµατα 
αποδίδουν στα πράγµατα σταθερές ή προσωρινές ιδιότητες, τότε σε περιγραφικά 
κείµενα θα πρέπει να αφθονούν τροποποιητές ονοµατικών φράσεων (επίθετα) και 
ρηµατικών φράσεων (επιρρήµατα). Άλλα γραµµατικά γνωρίσµατα της περιγραφής 
θεωρούνται τόσο η κυριαρχία του ενεστώτα και της εξακολουθητικής ρηµατικής 
όψης όσο και η συχνή χρήση βοηθητικών ρηµάτων (κυρίως του ΕΙΜΑΙ και του 
ΕΧΩ), που κάνουν τις συνάψεις των προσδιορισµών µε αυτά που περιγράφονται. 
Γραµµατικά χαρακτηριστικά της περιγραφής µπορούµε να αναγνωρίσουµε εύκολα 
στην παρουσίαση του χάλκινου ελικοειδούς κρατήρα του ∆ερβενιού, που βρίσκεται 
στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης. 
Η επιβλητική γαλήνη που µαρτυρεί το ζεύγος της Αριάδνης και του ∆ιονύσου, ο οποίος 
µοιάζει να ανακλαδίζεται ατάραχος στο µέσο της τελετής των πιστών του, ισορροπεί µε 
την πολύ βιαιότερη κίνηση των µαινάδων που χορεύουν προς τιµήν του. Ακόµη, το 
κάλλος του θεού, της συζύγου του και των µαινάδων εξισορροπείται σοφά από τα 
προσωπεία των σατύρων, όπου όµως τα ζωώδη χαρακτηριστικά συνυπάρχουν µε ένα 
είδος έκστασης. 
Πάντως, το ύφος συγκεκριµένων περιγραφικών κειµένων είναι απόρροια και άλλων 
παραγόντων: του είδους του λόγου και του βαθµού συµβατικότητάς του (σύγκρινε 
τον τρόπο περιγραφής ενός ακινήτου σε συµβολαιογραφικό κείµενο µε τον τρόπο που 
περιγράφουν το ίδιο αντικείµενο οι διεκδικητές του σε µια υπόθεση κληρονοµιάς), 
της περίστασης επικοινωνίας (σύγκρινε την περιγραφή ενός φορέµατος από την 
πωλήτρια ενός καταστήµατος στην πελάτισσα που ενδιαφέρεται να το αγοράσει και 
την περιγραφή του ίδιου φορέµατος από τον σχεδιαστή του σε εκποµπή τηλεοπτικού 
σταθµού για τη µόδα) ή της πρόθεσης του συγγραφέα/οµιλητή (σύγκρινε µια καθαρά 
πληροφοριακή περιγραφή - τα τεχνικά γνωρίσµατα ενός αυτοκινήτου - µε µια 
περιγραφή στην υπηρεσία της πειθούς - γιατί συµφέρει να αγοράσει κανείς ένα 
αυτοκίνητο µε τέτοια τεχνικά χαρακτηριστικά). 
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5.2. Αφήγηση 
Αντικείµενο της αφήγησης είναι η εξιστόρηση συµβάντων που µεταβάλλουν µια 
αρχική κατάσταση πραγµάτων, ή ενεργειών που σκόπιµα διαπράττονται από τους 
"ήρωες" µιας ιστορίας. Είναι φανερό ότι η αφήγηση είναι "τέχνη" του χρόνου. 
Απαντά σε ερωτήµατα του τύπου "Πώς συνέβη το Χ;" "Συνέβη το Χ;" ή "Πώς 
συµβαίνει, εκτυλίσσεται το Χ;". Σύµφωνα µε τον Bremond (1973) "ένα οποιοδήποτε 
υποκείµενο τοποθετείται σε χρόνο t και στη συνέχεια t+n και αναφέρεται τι συµβαίνει 
τη στιγµή t+n στα κατηγορήµατα που το χαρακτήριζαν κατά τη στιγµή t". 
 
5.2.1 Μορφές της αφήγησης 
Η αρχαία ρητορική διέκρινε τρεις τύπους αφήγησης: τη µυθοπλαστική, την ιστορική 
και τη ρεαλιστική.  
Η µυθοπλαστική αφήγηση είναι συνδεδεµένη µε τη λογοτεχνία, η οποία, ως γνωστόν, 
δεν αφηγείται το πραγµατικό, ακόµη κι όταν διεκδικεί την αληθοφάνεια. Συστήνει 
έναν ολόκληρο καινούριο κόσµο προσώπων και καταστάσεων "από το µηδέν". 
Χαρακτηριστικά παραδείγµατα µυθοπλασίας είναι αφενός τα λαϊκά παραµύθια, 
προϊόντα συλλογικής επεξεργασίας και διαµορφωµένα µέσα στον χρόνο της "µεγάλης 
διάρκειας", και αφετέρου οι αφηγήσεις της προσωπικής, δηµιουργικής λογοτεχνίας, 
που επινοούνται στον χρόνο της "µικρής διάρκειας", κερδίζουν όµως την εκτίµηση 
του αναγνωστικού κοινού µε την πάροδο του χρόνου. 
Η ιστορική αφήγηση είναι εξιστόρηση γεγονότων του παρελθόντος. Η αφηγηµατική 
ύλη, σύµφωνα και πάλι µε την αρχαία ρητορική, οφείλει να κατανέµεται σε 
περιστατικά σύντοµα, σαφή και επαληθεύσιµα από την εµπειρία. Επαληθεύσιµα είναι 
τα συµβάντα που έχουν γνωρίσµατα σαν αυτά που συναντούµε στην πραγµατική ζωή. 
Οι πράξεις, τα κίνητρα, ο χώρος και ο χρόνος µέσα στον οποίο κινούνται τα πρόσωπα 
µιας ιστορίας µιµούνται την αληθινή ζωή. Πρωτοτυπική περίπτωση ιστορικής 
αφήγησης αποτελεί η έκθεση γεγονότων στην ιστοριογραφία (ή η χρονογραφία), που 
χρησιµοποιούν την αφήγηση, για να ανασυστήσουν επιλεκτικά αλλά πειστικά τον 
κόσµο του παρελθόντος. 
Ο Α. Βελουχιώτης το 1940 κατά τη διάρκεια του Ελληνοϊταλικού πολέµου πολέµησε στο 
µέτωπο. Μετά την εισβολή των Γερµανών στην Ελλάδα, άρχισε την παράνοµη 
αντιστασιακή δράση του και τον Φεβρουάριο του 1942 είχε συγκροτήσει ένοπλη οµάδα 
από 15 άνδρες και άρχισε τον αγώνα από το χωριό ∆οµνίστα της Ευρυτανίας. Σύντοµα 
ανέλαβε ηγετική θέση στον Ελληνικό Λαϊκό Απελευθερωτικό Στρατό και η φήµη του 
εδραιώθηκε µετά την ανατίναξη της γέφυρας του Γοργοπόταµου τη νύχτα της 25-
26/11/1942, που πραγµατοποιήθηκε µε τη συνεργασία ανταρτικών οµάδων του ΕΛΑΣ 
υπό τον Βελουχιώτη, του Εθνικού ∆ηµοκρατικού Ελληνικού Συνδέσµου υπό τον 
Ναπολέοντα Ζέρβα και Άγγλων αξιωµατικών. Ακολούθησε τον ∆εκέµβριο του 1942 η 
επιτυχία του κατά τη σύγκρουση του µε ιταλικό σύνταγµα στο Μικρό Χωριό Ευρυτανίας 
και σειρά άλλων επιχειρήσεων. Από τη Ρούµελη ο Βελουχιώτης στάλθηκε στην 
Πελοπόννησο και πολέµησε επικεφαλής του ΕΛΑΣ εναντίον των Γερµανών και των 
Ταγµάτων Ασφαλείας που αποτελούσαν τις δυνάµεις ασφαλείας των κατοχικών 
κυβερνήσεων. Ιδιαίτερα αιµατηρές για τα Τάγµατα Ασφάλειας ήταν οι συγκρούσεις που 
έγιναν σε πολλές πόλεις της Πελοποννήσου µετά τον Σεπτέµβριο του 1944, όταν 
άρχισαν να αποχωρούν οι Γερµανοί. 
Η ρεαλιστική αφήγηση διαφέρει από την ιστορική ως προς τον χρόνο των συµβάντων 
και την τεκµηρίωσή τους. Εξιστορούνται σύγχρονα του αφηγητή γεγονότα, γι' αυτό 
και οι απαιτήσεις που ενδεχοµένως έχει ο αναγνώστης/ακροατής για τεκµηρίωσή 
τους είναι µεγαλύτερες. Ο ασύλληπτος όγκος των µικρών και µεγάλων "ιστοριών" 
που καθηµερινά ανταλλάσσονται µεταξύ γνωστών και φίλων αποτελεί την πλέον 



 14 

αντιπροσωπευτική περίπτωση ρεαλιστικής αφήγησης αλλά και την πρώτη ύλη κάθε 
άλλης µορφής αφήγησης. Τέλος, χαρακτηριστική της εποχής µας εκδοχή τέτοιας 
αφήγησης είναι η ειδησεογραφία των µέσων µαζικής επικοινωνίας, που µε την 
επικουρία της εικόνας προσπαθεί να πείσει για την αλήθεια της. 
 
5.2.2 Γνωστικά εργαλεία της αφήγησης 
Καθολική αρχή της αφήγησης είναι οι σχέσεις αιτιότητας, δηλαδή οι τρόποι µε τους 
οποίους µια κατάσταση ή ένα συµβάν επηρεάζει τους όρους εµφάνισης µιας άλλης 
κατάστασης ή συµβάντος . Όταν το συµβάν Α συνιστά την αναγκαία συνθήκη για την 
εκδήλωση του συµβάντος Β (π.χ. Ο Γιώργος γλίστρησε και χτύπησε το γόνατό του), 
τότε λέµε ότι το συµβάν Α είναι η αιτία του Β. Όταν το συµβάν Α συνιστά επαρκή 
αλλά όχι αναγκαία συνθήκη για την εκδήλωση του συµβάντος Β (π.χ. Η θερµοκρασία 
έπεσε κάτω από το µηδέν και άρχισε να χιονίζει), τότε λέµε ότι το Α είναι η δυνητική 
αιτία του Β. Όταν µια πράξη έπεται ενός προηγούµενου συµβάντος ως εύλογη και 
προβλέψιµη συνέπεια (π.χ. Παρουσιάζεται µε τα χέρια στις τσέπες µπροστά στο 
καινούργιο αφεντικό κι αυτός τον πετά µε τις φωνές έξω από το γραφείο του), τότε 
κάνουµε λόγο για εξήγηση. Όταν ένα συµβάν ή µια κατάσταση σχεδιάζεται να 
πραγµατοποιηθεί µέσω ενός προηγούµενου συµβάντος ή κατάστασης (π.χ. Μετά βίας 
συγκρατούσε τα δάκρυά του, για να µην προδώσει τον πόνο που του τρυπούσε τα 
πλευρά), η αιτιολογική σχέση είναι ο σκοπός. 
Βέβαια, τα συµβάντα και οι καταστάσεις δεν συνδέονται µόνον αιτιολογικά µεταξύ 
τους. Μπορούν να διευθετηθούν και στον άξονα του χρόνου. Οι χρονικές σχέσεις, 
ανάλογα µε την οργάνωση της αφηγηµατικής ύλης, µπορούν να είναι ιδιαίτερα 
περίπλοκες, όπως στην περίπτωση παράλληλων ή διασταυρούµενων σειρών από 
συµβάντα ή καταστάσεις. Στις περιπτώσεις αυτές δεν είναι η αιτιότητα αλλά η 
χρονική συνάφεια που µας ενδιαφέρει. Παραθέτουµε ένα απόσπασµα από το Νούµερο 
31328 του Ηλία Βενέζη και υπογραµµίζουµε τους χρονικούς δείκτες της αφήγησης, 
που δηλώνουν τη χρονική αλληλουχία των µερών της: 
Τους ξεγυµνώνουν όλους ως τη µέση. Μ' ένα µεγάλο σκοινί τους δένουν, τον ένα µε τον 
άλλο, και τους εννιά αράδα. Ύστερα, τις δυο άκρες το σκοινί το πιάνουν, απ' τη µια κι 
απ' την άλλη, από δυο στρατιώτες. Σαν τελείωσε η προετοιµασία τούτη ήρθε ο 
∆ιοικητής. Από πίσω του τρεις τέσσερις αξιωµατικοί. Ο Γιαννιώτης, µε δεµένα τα χέρια 
του στις πλάτες, προχωρεί νευρικά µπρος στην αράδα τους δεµένους. Τους κοιτάζει µες 
στα µάτια, έναν ένα. Τσιµουδιά. Ύστερα γυρίζει πίσω. Ξαναπερνά από µπροστά τους, 
έναν ένα. Κι ύστερα άξαφνα, απότοµα ξέσπασε η θύελλα . . . 
 
5.2.3 Το οργανωτικό πρότυπο της αφήγησης 
Η αφήγηση στηρίζεται στα λεγόµενα σχήµατα, δηλαδή δοµικά καλούπια συµβάντων 
ή καταστάσεων διατεταγµένων σε ακολουθίες και συνδεδεµένων µεταξύ τους στη 
βάση της χρονικής συνάφειας ή της αιτιότητας. Τα σχήµατα ξεδιπλώνονται πάντοτε 
προοδευτικά και γι' αυτό µπορεί κανείς να διατυπώσει υποθέσεις σχετικά µε το τι 
πρόκειται να συµβεί ή τι πρόκειται να εξιστορηθεί στη συνέχεια της αφήγησης. Θα 
πρέπει, βέβαια, να σηµειωθεί ότι µε τον ίδιο τρόπο που ένα κείµενο αποτελείται 
συνήθως από ετερογενείς ακολουθίες, µια αφηγηµατική ακολουθία ενδέχεται να 
περιλαµβάνει περιγραφικές προτάσεις, αξιολογήσεις και διαλογικά σύνολα. 
Από την πλουσιότατη βιβλιογραφία για τη δοµή ενός αφηγηµατικού κειµένου 
περιοριζόµαστε να αναφέρουµε το δοµικό σχήµα στο οποίο κατέληξαν οι Labov & 
Waletzky (1967) επιχειρώντας να απαντήσουν στο θεµελιώδες ερώτηµα "Πώς 
αφηγούνται οι άνθρωποι µεταξύ τους ιστορίες στην καθηµερινή τους ζωή;" και 
ύστερα από εξέταση αφηγήσεων από 600 υποκείµενα. Ο λόγος της επιλογής του 
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σχήµατος αυτού είναι ότι µας δίνει πληροφορίες όχι τόσο για τη λογοτεχνική 
αφήγηση, όσο για καθηµερινές αφηγήσεις, που έχουν αυτονόητο ενδιαφέρον για τη 
σχολική πρακτική του γλωσσικού µαθήµατος. Η δοµή µιας αφήγησης, λοιπόν, 
σύµφωνα µε τους δύο ερευνητές, περιλαµβάνει:  
• Την περίληψη, η οποία προλογίζει το θέµα της ιστορίας, π.χ. «Έµαθες τι 

έγινε χτες στη συναυλία;», «Έχεις ακούσει την ιστορία µε το δράκο;». 

• Τον προσανατολισµό, όπου δίνονται πληροφορίες υποδοµής σχετικά µε τι 
έκανε ποιος και πότε, π.χ. «Πριν πολλά πολλά χρόνια κοντά σ’ ένα κάστρο 
ήταν ένας δράκος. Στο κάστρο ζούσε µια πριγκίπισσα µε το βασιλιά 
πατέρα της και τη βασίλισσα µητέρα της». 

• Την εξέλιξη της δράσης, όπου τα συµβάντα της ιστορίας διατάσσονται σε 
µια χρονική ακολουθία και δίνεται έτσι απάντηση στο (ρητό ή άρρητο) 
ερώτηµα του ακροατή και µετά τι έγινε;».41 Κάποιο ή κάποια από τα 
εξιστορούµενα γεγονότα διαταράσσουν τη συνήθη ισορροπία, η οποία στο 
τέλος µε κάποιον τρόπο ανακτάται, ή διαµορφώνεται µια νέα τάξη 
πραγµάτων (λύση), π.χ. «Ο δράκος ένιωθε µοναξιά, γι’ αυτό, µια µέρα που 
η πριγκίπισσα βγήκε στο µπαλκόνι της, πήγε και την απήγαγε. Είδε όµως 
πόσο πολύ λυπηµένη ήταν και έκανε κάτι πολύ συγκινητικό: Καθώς 
κοιµόταν, τη σήκωσε απαλά και την επέστρεψε στο κάστρο».  

• Την αξιολόγηση, η οποία υπάρχει διάσπαρτη κατά την εξιστόρηση των 
γεγονότων και δείχνει τη σηµασία τους, όπως επίσης τις στάσεις και τα 
συναισθήµατα του αφηγητή προς αυτά. Η αξιολόγηση µπορεί να είναι 
εξωτερική, όταν ο αφηγητής αναστέλλει την αφήγησή του για να σχολιάσει 
ρητά τα γεγονότα, π.χ. «αυτή είναι η πιο κρίσιµη στιγµή της ιστορίας, ήταν 
πραγµατικά τροµερό», ή στο παράδειγµά µας παραπάνω: «έκανε κάτι πολύ 
συγκινητικό»· µπορεί όµως να είναι και εσωτερική, όταν ο σχολιασµός δεν 
είναι ρητός, αλλά επιτυγχάνεται µε παραγλωσσικούς τρόπους (κινήσεις 
χεριών, κεφαλιού, επιτονισµούς) ή/και µέσω της παρεµβολής λεξικών και 
συντακτικών δοµών, όπως επιθέτων, επιρρηµάτων κτλ. Στο παράδειγµά 
µας ο επιτατικός προσδιορισµός του «λυπηµένη» («πόσο πολύ») αποτελεί 
εσωτερικό σχολιασµό µέσω του οποίου υποδηλώνεται ότι η πράξη του 
δράκου δεν ήταν καθόλου σωστή.  

• Το κλείσιµο, όπου επιχειρείται η µετάβαση από τον παρελθοντικό κόσµο 
της ιστορίας στον παροντικό κόσµο της συνοµιλίας. Εδώ µπορούν να 
γίνουν γενικές παρατηρήσεις ή να δηλωθούν τα γενικότερα συµπεράσµατα 
του αφηγητή από τα γεγονότα που διηγήθηκε, π.χ. «ήταν το πιο αστείο 
θέµα που έχω δει». Στο παράδειγµά µας το κλείσιµο θα µπορούσε να έχει 
ως εξής: «Για να είναι λοιπόν οµαλή η συνύπαρξη µ’ έναν άνθρωπο, πρέπει 
να µένει κοντά µας µε τη θέλησή του και όχι να τον κρατάµε µε τη βία».  

Πρέπει να σηµειωθεί ότι δεν είναι υποχρεωτική η παρουσία όλων των παραπάνω 
συστατικών. Ειδικότερα, η περίληψη και το κλείσιµο µπορεί να απουσιάζουν ή να 
συρρικνώνονται σε περιστάσεις οικειότητας. Επιπλέον, η αξιολόγηση µπορεί να είναι 
διάσπαρτη σε διάφορα σηµεία µιας αφήγησης. 

                                                 
41 Ωστόσο στη λογοτεχνική κυρίως αφήγηση παρατηρούνται και φαινόµενα αναδροµών, 

δηλαδή αναφορών σε γεγονότα προγενέστερα από το αφηγούµενο σηµείο της ιστορίας, αλλά και 

προλήψεων, δηλαδή αναφορών σε γεγονότα µεταγενέστερα από το σηµείο αυτό. 
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5.2.4 Η γλώσσα της αφήγησης 
Οι δείκτες υποτακτικής ή παρατακτικής χρονικής σύνδεσης είναι το βασικό 
γραµµατικό γνώρισµα του αφηγηµατικού ύφους. Φυσικά, αυτό απορρέει από τις 
σηµασιολογικές σχέσεις που συνδέουν τα συµβάντα µιας αφήγησης: τις σχέσεις 
αιτιότητας και τις σχέσεις χρονικής συνάφειας. Η αιτιότητα εκφράζεται µε 
συνδέσµους ή συνδέτες όπως επειδή, αφού, καθώς, ενώ, έτσι κλπ. Η χρονική 
συνάφεια εκφράζεται µε χρονικά όπως ύστερα, µετά, πριν, στη διάρκεια κλπ. Ρηµατική 
σκευή της αφήγησης είναι κανονικά ο αόριστος, αφού αυτός είναι ο χρόνος της 
ιστορίας, άρα και της διήγησης συµβάντων, και η συνοπτική ρηµατική όψη, που 
προσφέρεται για την απόδοση ακολουθιών από συµβάντα και την επιτάχυνση του 
αφηγηµατικού χρόνου. Ωστόσο, δεν λείπει από την αφήγηση και ο παρατατικός και η 
εξακολουθητική ρηµατική όψη, όταν η ταχύτητα της αφήγησης είναι µικρή και 
µεγαλύτερη η διάρκεια των συµβάντων. Επιπλέον, έχουµε πολύ έντονη πυκνότητα 
αντωνυµικών επαναλήψεων. Τέλος, ανάλογα µε το στάδιο της αφήγησης κυριαρχούν 
ρήµατα που δηλώνουν κίνηση, αλλαγή, επαφή, αποµάκρυνση, αίτηση, παροχή και τα 
παρόµοια ("περιπέτεια"/λύση) ή αντίληψη, κρίση, βούληση, συναισθήµατα και τα 
παρόµοια (προσανατολισµός/αξιολόγηση), γιατί στην πρώτη περίπτωση αποδίδονται 
οι ενέργειες των "ηρώων", ενώ στη δεύτερη τα σχόλια του αφηγητή για τη 
συµπεριφορά των "ηρώων. Παραθέτουµε απόσπασµα από τη Φόνισσα του Α. 
Παπαδιαµάντη, υπογραµµίζοντας παράλληλα τους γλωσσικούς δείκτες της 
αφήγησης: 
Mετ' ολίγα λεπτά εσηκώθη, επήρε το καλάθι της κι έτρεξε τον κατήφορον. Τώρα πλέον 
επήγαινεν αποφασιστικώς εις τον Αϊ-Σώστην, εις το Ερηµητήριον. Καιρός ήτο, αν 
εγλύτωνε, να εξαγορευθή τα κρίµατά της εις τον γέροντα, τον ασκητήν. Εις ολίγα λεπτά 
της ώρας κατήλθε την ακτήν κι έφθασεν εις τα χαλίκια του αιγιαλού, εις την άµµον. 
Αντίκρυσε τον αλίκτυπον βράχον, επάνω εις τον οποίον εφαίνετο ο παλαιός ναΐσκος 
του Αγίου Σώζοντος. Ο λαιµός της άµµου, ο ενώνων τον µικρόν βράχον µε την 
στερεάν, µόλις ανείχεν ένα δάκτυλον υπεράνω του κύµατος. Τώρα ήρχιζε να γίνεται 
πληµµύρα. Η Φραγκογιαννού εστάθη κι εδίστασε. Αλλά την ιδίαν στιγµήν ήκουσε 
θόρυβον όχι µικρόν επί του κρηµνού. 
Θα πρέπει, βέβαια, να έχουµε υπόψη µας ότι χρονικοί οργανωτές όπως τα έπειτα, 
τότε, ξαφνικά, αν και πολύ συνηθισµένοι στην αφήγηση, µπορούν κάλλιστα να 
συνδυαστούν ή να αντικατασταθούν µε κάποιους συνδέσµους που χρησιµοποιεί η 
επιχιερηµατολογία (αλλά, λοιπόν, κατά συνέπεια, άρα κλπ.). Επιπλέον, η παρουσία 
του αορίστου δεν είναι ούτε αναγκαίος ούτε ικανός όρος για τον καθορισµό µιας 
αηφηγµατικής ακολουθίας, επειδή εξίσου συνηθισµένος είναι και ο ιστορικός 
ενεστώτας. 
 
5.3 Επιχειρηµατολογία 
Η αντίθεση ανάµεσα στην περιγραφή και την αφήγηση αφενός και την 
επιχειρηµατολογία αφετέρου σχετίζεται µε δύο διαφορετικές λειτουργίες της 
γλώσσας (όσο κι αν αυτές διαπλέκονται στον λόγο): τη γλώσσα που πληροφορεί τον 
δέκτη, δηλαδή τη γλώσσα που συνδέεται µε την αίτηση και παροχή γλωσσικών 
πληροφοριών πάσης φύσεως, και τη γλώσσα που επηρεάζει τον δέκτη, δηλαδή τη 
γλώσσα που υπηρετεί (µε επιχειρήµατα και τεκµήρια) την υποστήριξη µιας επίµαχης 
θέσης µε απώτερο στόχο τη µεταβολή της γνώµης, της συναισθηµατικής στάσης και 
της συµπεριφοράς του δέκτη απέναντι στο υπό συζήτηση πρόβληµα. Γι' αυτό θα 
µπορούσε να ορίσει κανείς την επιχειρηµατολογία ως εκείνο το είδος ακολουθίας που 
επιστρατεύεται για να προωθηθεί η αποδοχή (από µεριάς του δέκτη) µιας θέσης ως 
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αληθούς (αλλά και ψευδούς, αν πρόκειται για αντίκρουση της αντίπαλης θέσης) ή της 
αξιολόγησης µιας πεποίθησης ως επιθυµητής ή ανεπιθύµητης. 
 
5.3.2 Μορφές της επιχειρηµατολογίας 
Επειδή ο σκοπός κάθε επιχειρηµατολογίας είναι ο επηρεασµός του δέκτη, δηλαδή η 
αλλαγή του ιδεολογικού του χάρτη, ο αιχµαλωτισµός του ενδιαφέροντός του και, 
ενδεχοµένως, η ώθησή του σε κάποια ενέργεια σύµφωνη µε το αποτέλεσµα της 
πειθούς (π.χ. εκδήλωση συγκεκριµένης αγοραστικής ή πολιτικής συµπεριφοράς), και 
επειδή ο επηρεασµός αυτός εξαρτάται, όπως είδαµε, από την υιοθέτηση της επίµαχης 
θέσης που υποστηρίζει ο συζητητής που τελικά κερδίζει την αντιµαχία, µπορούµε να 
διακρίνουµε δύο µορφές επιχειρηµατολογίας ανάλογα µε το κατηγόρηµα της 
επίµαχης θέσης, η οποία δεν είναι παρά ένας ισχυρισµός προς απόδειξη: αν το 
κατηγόρηµα του ισχυρισµού είναι περιγραφικό, χρειάζεται να αποδειχθεί η συµφωνία 
του µε τα πράγµατα, δηλαδή να δειχθεί η βάση τεκµηρίωσης, να αιτιολογηθεί. Για 
παράδειγµα, το αν οι µαθητές αµφισβητούν το περιεχόµενο της παρεχόµενης στο 
σχολείο γνώσης. Αν το κατηγόρηµα του ισχυρισµού είναι αξιολογικό, χρειάζεται να 
δειχθεί η υπεροχή του στη βάση µιας κλίµακας αξιών. Για παράδειγµα, το αν η αγάπη 
προς τους φίλους είναι υπέρτερη από την αγάπη προς τα υλικά αγαθά. Η πρώτη 
µορφή επιχειρηµατολογίας έχει βασικά γνωσιακό περιεχόµενο και προσανατολισµό, 
είναι δηλαδή επιχειρηµατολογία λογικού/αντικειµενικού τύπου, ενώ η δεύτερη έχει 
βασικά ψυχολογικό περιεχόµενο, είναι δηλαδή επιχειρηµατολογία 
ηθικού/υποκειµενικού τύπου. 
Πιο συγκεκριµένα: ένα περιγραφικό κατηγόρηµα αποτελεί το περιεχόµενο µιας 
γνώµης, προϋποθέτει επαληθεύσιµες µαρτυρίες για συµβάντα. Η τελευταία είναι 
περισσότερο κατάθεση πληροφορίας παρά ισχυρισµός, γιατί στηρίζεται σε 
αδιαµφισβήτητες γνώσεις, σε προσωπικές εµπειρίες ή πηγές (προφορικές ή γραπτές) 
που η αξιοπιστία τους είναι εύκολο να ελεγχθεί. Αντίθετα, οι γνώµες είναι 
ισχυρισµοί-συµπεράσµατα. Επίσης, πολλές φορές τα συµπεράσµατα προέρχονται 
συνήθως από ατελή επαγωγή, ένα συλλογιστικό άλµα που ποτέ δεν στηρίζεται σε 
πλήρη τεκµηρίωση. Έτσι, ο συγγραφέας/οµιλητής είναι υποχρεωµένος να 
παρουσιάσει µε διεξοδικό τρόπο τα τεκµήρια που τον οδήγησαν στο εν λόγω 
συµπέρασµα-ισχυρισµό, προκειµένου η θέση του να είναι πειστική. Είναι φανερό ότι 
η επιχειρηµατολογία στην περίπτωση αυτή έχει γνωστικό περιεχόµενο. Παράδειγµα 
επιχειρηµατολογίας γνωστικού τύπου προσφέρει το δοκίµιο του Μ. Ανδρόνικου Η 
προστασία του περιβάλλοντος, όπου ο βασικός ισχυρισµός του συγγραφέα περί 
αλόγιστης καταστροφής του φυσικού χώρου και παράλληλης καταστροφής των 
µνηµείων στηρίζεται αιτιολογικά (δηλαδή τεκµηριώνεται µε γενικεύσεις που 
απορρέουν από εµπειρικές παρατηρήσεις και εξηγούν την εµφάνιση του 
συζητούµενου προβλήµατος) και, συγκεκριµένα, αποδίδεται στην υπερεκµετάλλευση 
πηγών ενέργειας από βιοµηχανικές µονάδες και την επιβάρυνση που προκαλούν στο 
περιβάλλον µε τα απόβλητά τους, στην απρογραµµάτιστη δόµηση µεγάλων 
ξενοδοχειακών µονάδων και στη ληστρική κερδοσκοπία πολλών ιδιωτών. Όσο κι αν 
οι αξιολογικοί όροι δεν λείπουν από τη θέση ή τα αποδεικτικά στηρίγµατα του 
δοκιµίου ("αλόγιστη καταστροφή", "καταστροφή των µνηµείων" κλπ), ο ιστός της 
επιχειρηµατολογίας δεν παύει να είναι γνωστικού (=επαγωγικού) τύπου. 
Ένα αξιολογικό κατηγόρηµα αποτελεί περιεχόµενο µιας γνώµης, δηλαδή µιας 
επίµαχης θέσης, η αποδοχή της οποίας, όµως, δεν εξαρτάται τόσο από την 
τεκµηρίωσή της όσο από την υιοθέτηση της κλίµακας αξιών που προϋποθέτει. Η 
υπεροχή µιας αξίας σε τελική ανάλυση δεν µπορεί να αποδειχθεί. Ανήκει στη σφαίρα 
της υποκειµενικότητας, δηλαδή των πίστεων ή πεποιθήσεων που το υποκείµενο 
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δέχεται αξιωµατικά, επειδή τις προτιµά ψυχολογικά. Η επιχειρηµατολογία που 
επιστρατεύεται για την υπεράσπιση µιας αξιολογικής γνώµης, ενώ φαινοµενικά 
προσπαθεί να συναγάγει αποδεικτικά στοιχεία υπέρ της θέσης, ουσιαστικά επιδιώκει 
να πείσει τον δέκτη να συµµεριστεί ένα διαφορετικό από το δικό του σύστηµα αξιών 
ως καλύτερο. Παράδειγµα επιχειρηµατολογίας αξιολογικού τύπου προσφέρει το 
δοκίµιο του Α. Τερζάκη Τα παιδιά µε τα κλωνάρια, όπου υποστηρίζεται ότι σεβασµός 
δεν είναι η αναγνώριση της αξίας ενός προσώπου που οι ηλικιωµένοι έχουν δικαίωµα 
να απαιτούν από τους νεώτερους, αλλά µάλλον η αναγνώριση της αξίας που οφείλουν 
να πείθουν ότι διαθέτουν, ώστε ο σεβασµός να εξελίσσεται όχι σε επιβεβληµένη 
συµπεριφορά αλλά σε αυτόβουλη αποδοχή της τέτοιου είδους αξίας από µεριάς των 
νέων. Είναι προφανές ότι εδώ έχουµε αντιπαράθεση δύο αξιολογικών κρίσεων για το 
περιεχόµενο της έννοιας "σεβασµός", αντιπαράθεση που δεν επιλύεται µε την 
προσφυγή σε µαρτυρίες από την πραγµατικότητα, αλλά µε την προσπάθεια του 
συγγραφέα να δείξει την "ηθική" υπεροχή της θέσης του, στην πραγµατικότητα, µιας 
παραδοχής αξιωµατικού, δηλαδή παραγωγικού, τύπου. Σε αντίθεση µε την 
επαγωγικού τύπου επιχειρηµατολογία, όπου επιχειρείται ένα συλλογιστικό άλµα από 
τη γενίκευση στην εµπειρική της βάση και αντίστροφα, στην παραγωγικού τύπου 
επιχειρηµατολογία δεν γίνεται κανένα συλλογιστικό άλµα. Η συγκριτική ή απόλυτη 
υπεροχή αξιών ή στάσεων "εξηγείται" µε αξιολογικούς όρους και όχι µε τεκµήρια. 
 
5.3.3 Γνωστικά εργαλεία της επιχειρηµατολογίας 
Στην περίπτωση της αποδεικτικής επιχειρηµατολογίας αφθονούν εννοιολογικές 
σχέσεις του τύπου της αιτιολόγησης. Ανάλογα µε τη φορά της σχέσης από τις 
προκείµενες προς το συµπέρασµα ή αντίστροφα, προκύπτουν δύο ζεύγη αιτιολογικών 
σχέσεων: α) το επαγωγικό συµπέρασµα και ο επαγωγικός συλλογισµός, και β) το 
παραγωγικό συµπέρασµα και ο παραγωγικός συλλογισµός. Εξάλλου, σε κάθε µορφή 
επιχειρηµατολογίας αφθονεί και η αντίθεση, δηλαδή η αµφισβήτηση από τον δέκτη 
της εγκυρότητας ή της αξίας της επίµαχης θέσης, αφού στην καθηµερινή συνοµιλία ή 
σε περιστάσεις περισσότερο συµβατικές η διαφωνία µάλλον και όχι η σύµπτωση 
απόψεων των συνοµιλητών είναι ο κανόνας. 
 
5.3.4 Το οργανωτικό πρότυπο της επιχειρηµατολογίας 
Τα επιχειρήµατα δεν είναι τίποτε άλλο παρά η κινητήρια δύναµη µιας απόφανσης, η 
οποία διατυπώνεται µε τη µεσολάβηση µιας άλλης, της απόφανσης δεδοµένων. Η 
αποδεικτική σχέση που συνδέει τις δύο αποφάνσεις ονοµάζεται δικαιολόγηση. Η 
δικαιολόγηση και οποιαδήποτε άλλη διαθέσιµη υποστηρικτική µαρτυρία δεν είναι 
υποχρεωτικό να δηλώνονται σαφώς στο επιχείρηµα, σε αντίθεση µε τον βασικό 
ισχυρισµό. Αν η δικαιολόγηση δεν συνδέει µε σαφή και πειστικό τρόπο τις δύο 
αποφάνσεις (ας πούµε τις προκείµενες και το συµπέρασµα του επιχειρήµατος), τότε 
µπορεί να διατυπωθεί αντίρρηση µετριασµένη ή και ριζική. Η επιχειρηµατολογία 
ολοκληρώνεται κανονικά µε την καταληκτική φάση, όπου όλα τα ενδεχόµενα είναι 
ανοιχτά: η µη γεφύρωση των δύο απόψεων (αν το δίληµµα είναι πολωµένο και τα 
εκατέρωθεν επιχειρήµατα ισχυρά), η υπερίσχυση της µιας εκ των δύο απόψεων (αν τα 
επιχειρήµατα της µιας πλευράς είναι πειστικά και τα τεκµήρια συντριπτικά) ή ο 
συγκερασµός των δύο απόψεων (αν υπάρχουν περιθώρια διαλεκτικής σύνθεσης). 
 
5.3.5 Η γλώσσα της επιχειρηµατολογίας 
Η εκτεταµένη έρευνα πάνω στο ύφος κειµένων επιχειρηµατολογίας επισηµαίνει 
γενικά την επίµονη παρουσία ρητορικών ερωτήσεων αλλά και σχηµάτων λόγου που 
έχουν σχέση µε αλλαγές στη συνήθη σειρά των όρων της πρότασης: της 
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επανεµφάνισης (αυτολεξεί επανάληψη στοιχείων ή δοµών), της µερικής 
επανεµφάνισης (µετατροπή σε άλλη γραµµατική κατηγορία στοιχείων που έχουν ήδη 
χρησιµοποιηθεί), του παραλληλισµού (επανάληψη µιας δοµής αλλά και εµπλουτισµός 
της µε καινούργια στοιχεία), της παράφρασης (επανάληψη ενός περιεχοµένου, αλλά 
απόδοσή του µε διαφορετικές εκφράσεις) ή της έλλειψης (επανάληψη µιας δοµής και 
του περιεχοµένου της, αλλά µε παράλειψη µερικών από τις εκφράσεις της 
επιφανειακής δοµής). 
Άλλα γραµµατικά γνωρίσµατα της επιχειρηµατολογίας είναι η εκτεταµένη χρήση 
λογικών συνδέσµων (και, αλλά, ούτε, ή κ.ά.) και συνδετών (για παράδειγµα, στην 
πραγµατικότητα, βέβαια, φυσικά, επίσης, αντίθετα, τελικά, έτσι, λοιπόν, συνεπώς κλπ.), 
που υποδηλώνουν τις οµόλογες σηµασιολογικές σχέσεις ανάµεσα στα περιεχόµενα 
των προτάσεων, η έντονη παρουσία της επιστηµικής τροπικότητας (µορφών 
πιθανολόγησης: µπορεί, είναι δυνατόν, ενδέχεται, ίσως, νοµίζω, πιστεύω, υποθέτω, 
κατά τη γνώµη µου, για µένα, έχω την αίσθηση κλπ.), που χαρακτηρίζει περισσότερο 
τη γνωσιακού τύπου επιχειρηµατολογία και εξυπηρετεί την πιο αποτελεσµατική 
(δηλαδή, πιο "διπλωµατική") προώθηση µιας επίµαχης θέσης ή µιας αντίρρησης, 
επίσης η παρουσία της δεοντικής τροπικότητας (µορφών δεοντολογίας: πρέπει, 
χρειάζεται, είναι ανάγκη, είναι υποχρέωση, επιτρέπεται, απαγορεύεται κλπ.), που 
σηµαδεύει κυρίως την αξιολογικού τύπου επιχειρηµατολογία, αφού προσφέρεται για 
τη διατύπωση ηθικών εντολών που απορρέουν από αξιωµατικές παραδοχές. 
Επιπλέον, αφθονούν λέξεις ή φράσεις που δηλώνουν ψυχοδιανοητικές καταστάσεις 
των οµιλητών (γνώµη, άποψη, πιστεύω, νοµίζω, σκέφτοµαι, προσωπικά, κατά τη 
γνώµη µου, κατά την αντίληψή µου, έχω την αίσθηση κλπ.). 
Πάντως, περισσότερο απ' ό,τι στην περιγραφή και την αφήγηση, το είδος της 
επιχειρηµατολογίας είναι αυτό που σε µεγάλο βαθµό προσδιορίζει το ύφος. Αν 
µάλιστα σκεφθεί κανείς ότι η επιχειρηµατολογία είναι το λογικό εργαλείο κειµένων 
που ως βασικό τους στόχο έχουν τον επηρεασµό του δέκτη, δηλαδή κειµένων 
πειθούς, εύκολα διαπιστώνει ότι κάθε τέτοιο κείµενο σηµαδεύεται από µια ιδιαίτερη 
γλωσσική ποικιλία. Βέβαια, κάθε είδος κειµένου/λόγου πειθούς είναι και συµβάν 
λόγου, αφού παράγεται, "διανέµεται" και "καταναλώνεται" στο πλαίσιο µιας 
συγκεκριµένης περίστασης επικοινωνίας, η οποία, επιπλέον, χαρακτηρίζεται από 
µικρότερο ή µεγαλύτερο βαθµό συµβατικότητας. Έτσι, µπορούµε να διακρίνουµε το 
ύφος της επιχειρηµατολογίας µιας διαφήµισης, ενός πολιτικού λόγου, της αγόρευσης 
ενός δικηγόρου στο δικαστήριο ή ενός εκκλησιαστικού κηρύγµατος. 
 
6. Είδη του λόγου 
6.1 Οι βασικοί παράγοντες της επικοινωνιακής περίστασης (ποµπός, δέκτης, 
µήνυµα, πραγµατικότητα αναφοράς) 
Οι βασικοί παράγοντες της επικοινωνιακής περίστασης (ποµπός, δέκτης, µήνυµα, 
πραγµατικότητα αναφοράς) προσφέρονται για µια λειτουργική ταξινόµηση των ειδών 
του λόγου ως εξής: αν δεχθούµε ότι ο έσχατος λόγος ύπαρξης κάθε κειµένου ή λόγου 
είναι ο σκοπός για τον οποίον συντάσσεται ή εκφωνείται και αν συσχετίσουµε την 
έννοια του σκοπού µε κάθε έναν από τους ανωτέρω παράγοντες, τότε προκύπτουν 
συγκεκριµένα είδη λόγου, όπως περιγράφονται στη συνέχεια. 
Όταν αντικείµενο του λόγου είναι ο ίδιος ο ποµπός (οµιλητής/συγγραφέας), τότε 
παράγονται κείµενα προσωπικής ή συλλογικής έκφρασης. Ο λόγος γίνεται δίαυλος 
για την εξωτερίκευση πλευρών της προσωπικότητας του ποµπού. Το ηµερολόγιο, η 
αυτοβιογραφία, ένα πολιτικό µανιφέστο ή ένα κείµενο διαµαρτυρίας, µια προσευχή, 
µια συνέντευξη ασθενούς σε ψυχαναλυτή, µια οµολογία σε φίλο αποτελούν 
χαρακτηριστικά δείγµατα της εκφραστικής χρήσης της γλώσσας, µέσω της οποίας 



 20 

ένα άτοµο ή µια οµάδα "ανακοινώνει" σκέψεις, φαντασιώσεις, όνειρα, συναισθήµατα 
ή πεποιθήσεις. 
Σε άλλη περίπτωση ο λόγος µπορεί πρωταρχικά να εστιασθεί στο πρόσωπο του δέκτη 
(ακροατή/αναγνώστη). Τότε ο ποµπός επιστρατεύει στοιχεία από την πραγµατικότητα 
αναφοράς γνωστά στον δέκτη του, εκτιµά την "ψυχολογία" του τελευταίου (σκέψεις, 
επιθυµίες, προσδοκίες) και φορά το προσωπείο του έντιµου και ενηµερωµένου 
οµιλητή/συγγραφέα στην προσπάθειά του να "υποχρεώσει" τον ακροατή/αναγνώστη 
να ασπαστεί µια καινούργια άποψη ή να κάνει κάτι που δεν είχε σκοπό να κάνει. Η 
εµπορική και η πολιτική διαφήµιση, ο πολιτικός λόγος, η δικανική αγόρευση και το 
εκκλησιαστικό κήρυγµα είναι κείµενα πειθούς. 
Μια από τις βασικές ιδιότητες της γλώσσας είναι να περιγράφει ή να αναπαριστά την 
πραγµατικότητα. Τα δελτία καιρού, τα ειδησεογραφικά δελτία και οι τηλεφωνικοί 
κατάλογοι απεικονίζουν τη "γνωστή" πραγµατικότητα. Η λειτουργία της γλώσσας 
εδώ είναι τυπικά πληροφοριακή. Η ιστοριογραφία, η ανατοµία και η βοτανολογία 
συστηµατοποιούν στοιχεία της πραγµατικότητας και τα πλαισιώνουν µε αποδεικτικά 
εγκυρότητας. Στη λειτουργία αυτή της γλώσσας η πληροφοριακή αναφορά 
συναντάται µε την επιστηµονική επεξεργασία των δεδοµένων της πραγµατικότητας. 
Τέλος, τα ερωτηµατολόγια, οι συνεντεύξεις και τα σεµινάρια δεν θέτουν, υποθέτουν 
(δηλαδή αναζητούν) την πραγµατικότητα. Εδώ έχουµε να κάνουµε µε τη 
διερευνητική πλευρά της αναπαραστατικής χρήσης της γλώσσας. Σε όλες τις 
ανωτέρω περιπτώσεις παράγονται κείµενα αναφοράς στην πραγµατικότητα ή 
πληροφοριακά κείµενα µε την πιο γενική σηµασία του όρου. 
Όταν στόχος της επικοινωνιακής διαδικασίας δεν είναι ούτε ο ποµπός ούτε ο δέκτης 
ούτε η πραγµατικότητα αναφοράς αλλά το ίδιο το µήνυµα, τότε το προϊόν του λόγου 
είναι λογοτεχνία. Κι αυτό γιατί η γλώσσα στην περίπτωση αυτή συστήνει ένα 
"σύµπαν λόγου" από το µηδέν, κατασκευάζει µια πραγµατικότητα που απλώς µιµείται 
την πραγµατική και προσκαλεί τον αναγνώστη να την επισκεφθεί και να την 
απολαύσει. 
Είναι πλάνη να νοµισθεί ότι τα είδη του λόγου αποτελούν ανεξάρτητες οντότητες. Η 
επικάλυψη στόχων σε ένα κείµενο δεν είναι ασυνήθιστο φαινόµενο. Πάντως, σε κάθε 
περίπτωση ο πρωταρχικός σκοπός είναι ένας. Γι' αυτό είναι ενδιαφέρον να 
εξετασθούν τα βασικά γνωρίσµατα τους (π.χ. οργανωτικό πρότυπο, ταυτότητα 
ύφους). 
 
6.2 Ο εκφραστικός λόγος 
Ηµερολόγια, αυτοβιογραφίες, αυθόρµητες οµολογίες, απολογίες, ευχές και κατάρες, 
µα πάνω απ' όλα η άτυπη καθηµερινή συνοµιλία έχουν µελετηθεί ως 
αντιπροσωπευτικές µορφές εκφραστικού λόγου. Υπάρχουν, ωστόσο, και πιο 
συµβατικοποιηµένες µορφές, που συνήθως εκφράζουν συναισθήµατα και πεποιθήσεις 
οµάδων: τα θρησκευτικά σύµβολα πίστης, τα µανιφέστα, οι διακηρύξεις 
ανεξαρτησίας, τα συντάγµατα και τα συµβόλαια. Όλα αυτά τα κείµενα επιβεβαιώνουν 
την κεντρική λειτουργία του ατόµου και της υποκειµενικότητας, αφού ο ποµπός-
οµιλητής/συγγραφέας κυριαρχεί σε όλη τη διαδροµή ενός τέτοιου κειµένου και µέσα 
απ' αυτό οικοδοµεί και εκφράζει την ατοµικότητά του. 
Το περιεχόµενο της αυτοέκφρασης (ή της συλλογικής έκφρασης) αποτελείται από 
συναισθηµατικά και διανοητικά στοιχεία, που εξωτερικεύονται ύστερα από 
ενδοσκόπηση. Όµως, αυτοέκφραση χωρίς συγκεκριµένο σκοπό δεν νοείται, κι ας 
µοιάζει να είναι µια υπόθεση πολύ προσωπική και ιδιωτική και, άρα, ξένη προς τη 
δηµοσιοποίηση. Τα προσωπικά ηµερολόγια, για παράδειγµα, που θεωρούνται από τα 
πλέον εσωτερικά κείµενα, είναι γνωστό πώς ερωτοτροπούν µε τη δηµοσίευση ή, 



 21 

έστω, τη δηµοσιοποίησή τους, στ' αλήθεια ψάχνοντας για κατάλληλο κοινό, τη 
στιγµή που καµώνονται ότι διασώζουν τα κρύφια από περίεργα µάτια. Γι' αυτό πρέπει 
να θεωρήσουµε την προσήλωση σε έναν (επικοινωνιακό) στόχο άµεσα συνυφασµένη 
µε την έκφραση της υποκειµενικότητας ή της διυποκειµενικότητας. Ακολουθεί µέρος 
της εγγραφής της 29/11/1944 από το προσωπικό ηµερολόγιο του Γ. Σεφέρη που 
επαληθεύει απόλυτα τα παραπάνω χαρακτηριστικά του "εξοµολογητικού" λόγου: 
Συλλογίζοµαι πως στο Κάιρο, µέσα στη βρώµα και την καβαλίνα, στα µεγάλα 
ξενοδοχεία και στους φριχτούς καφενέδες, αυτά τα χαλκεία κάθε ραδιουργίας και 
απάτης, µέσα σ' εκείνο το τοπίο το τόσο ξένο από την ψυχή µας, ήµασταν καλύτερα 
προφυλαγµένοι. Ζούσαµε µε κλειστές τις µπουκαπόρτες την απάνθρωπη ζωή της 
προσφυγιάς. Εδώ είναι πιο δύσκολο ν'αµυνθείς. Είσαι στο κλίµα σου, στην ατµόσφαιρά 
σου, αφού είσαι στη Μεσόγειο, στην Ευρώπη. Κι έχεις τη ροπή ν'αφεθείς, να αισθανθείς 
σαν άνθρωπος που είσαι επιτέλους. Κάνεις να µισανοίξεις ένα παράθυρο να µπει λίγος 
καθαρός αέρας και γεµίζεις βρωµόµυγες, τις άπειρες βρωµόµυγες τούτου του συρφετού 
των πολιτικατζήδων. Ίσως να είµαστε και κουρασµένοι. Ίσως η αντοχή που είχαµε όταν 
ξεκινήσαµε, να έχει πια τριφτεί, ύστερ'από τόσον καιρό. Άθλια βαριές µέρες. Και το 
περίεργο, ποιος θα το πίστευε, τέτοιες µέρες. 
Μπορεί να υπάρξει γενικό οργανωτικό πρότυπο του εκφραστικού λόγου, από τη 
στιγµή που αυτός είναι εξατοµικευµένος; Η απάντηση είναι αρνητική για τις µη 
συµβατικοποιηµένες µορφές (ηµερολόγιο, αυθόρµητη οµολογία, απολογία κ.ά.). Στις 
περιπτώσεις αυτές έκφραση και δοµή της έκφρασης ταυτίζονται. Αντίθετα, στις πιο 
τυπικές περιπτώσεις (πολιτικά µανιφέστα, διακηρύξεις δικαιωµάτων, συµβόλαια, 
κατευθυνόµενες συνεντεύξεις όπως του ασθενούς στον γιατρό του, οµολογίες 
δογµάτων κ.ά.) η συχνά µακραίωνη παράδοσή τους έχει επιβάλει οργανωτικά 
πρότυπα που πρέπει υποχρεωτικά να ακολουθούνται. Γενικά, µπορεί να πει κανείς ότι 
η συλλογική έκφραση είναι πιο συµβατικοποιηµένη (=µορφικά τυποποιηµένη) από 
την ατοµική, πιθανότατα επειδή έτσι µπορεί να εκφρασθεί αποτελεσµατικά η 
συλλογική βούληση. Σ' όλα αυτά ας συνυπολογιστεί και η επίδραση των 
συνοµιλιακών δεδοµένων (αν, δηλαδή, ο εκφραστικός λόγος είναι µονολογικός, 
χωρίς συγκεκριµένους αποδέκτες, ή προϋποθέτει τη συµµετοχή και τις αντιδράσεις 
ενός ζωντανού ακροατηρίου) και των κοινωνικών συµφραζοµένων (αν, για 
παράδειγµα, ο εκφραστικός λόγος παράγεται και "διανέµεται" σε επίσηµη ή 
ανεπίσηµη περίσταση επικοινωνίας), που µπορεί να επηρεάσουν την οργάνωση 
ακόµη και των πιο αυθόρµητων µορφών αυτοέκφρασης (σύγκρινε τον θρήνο-έκρηξη 
µε το παραδοσιακό µοιρολόι στην τελετή της ταφής). 
Η έκφραση της ατοµικότητας είναι συνδεδεµένη και µε υφολογικούς δείκτες. 
Πρώτ'απ'όλα, στην ατοµική έκφραση µπορεί να ανιχνεύσει κανείς ιδιωµατικές 
χρήσεις γλωσσικών µορφών ή σηµασιών, δηλαδή ένα ιδιόλεκτο. Έτσι, η προσωπική 
"διαχείριση" πολλών σηµασιών κάνει τον εκφραστικό λόγο πλούσιο σε συνδηλωτικές 
(=συναισθηµατικές) σηµασίες που δεν απαντούν στην κυρίαρχη γλωσσική ποικιλία. 
Με τον ίδιο τρόπο, στη συλλογική έκφραση µπορούµε να διαπιστώσουµε στοιχεία 
µιας κοινωνικής ποικιλίας ή υποποικιλίας, αφού οι κοινωνικές οµάδες που 
εξωτερικεύουν από κοινού τις επιδιώξεις και τα συναισθήµατά τους αναγνωρίζουν τη 
συµβολική τους ταυτότητα σε µια τέτοια κοινωνική διάλεκτο. Έτσι, διακηρύξεις, 
διαµαρτυρίες ή οµολογίες εθνικών, θρησκευτικών ή πολιτικών οµάδων υιοθετούν 
µιαν αντίστοιχη ρητορική, που έχει διαµορφωθεί στη διαδροµή µιας σειράς 
παλιότερων "κειµένων" (διακηρύξεις ανεξαρτησίας, συντάγµατα, θρησκευτικά 
κείµενα, πολιτικά µανιφέστα, προγράµµατα κοινωνικής δράσης κ.ά.). 
Άλλο γνώρισµα της εκφραστικής γλώσσας είναι η υψηλή περιληπτικότητα ή 
γενικευτικότητά της, η τάση της, δηλαδή, να προϋποθέτει κοινές µε τον 
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αναγνώστη/ακροατή παραδοχές και να προβάλλει, όχι να αποδεικνύει, ισχυρισµούς. 
Αυτό εξηγείται από την αδιαφορία του οµιλητή/συγγραφέα να υποβάλει σε έλεγχο τα 
τεκµήρια στα οποία στηρίζει τις αποφάνσεις του, αποφάνσεις συνήθως αξιολογικού 
και όχι περιγραφικού χαρακτήρα. Αυτό δείχνει ότι ο εκφραστικός λόγος σπάνια 
συγγενεύει µε τη λογική πειθώ, γιατί είναι προσανατολισµένος στις ανάγκες του 
οµιλητή/συγγραφέα και όχι του ακροατή/αναγνώστη. 
Από κείµενα προσωπικής έκφρασης δεν απουσιάζει η µεταφορική χρήση της 
γλώσσας, γιατί τα πράγµατα συχνά ζωντανεύουν στη συνείδηση του συντάκτη και 
αποκτούν διαστάσεις προσώπων ή ηρώων, άρα και τις ιδιότητές τους, ενώ αντίστοιχα 
τα πρόσωπα "παγώνουν" και αποκτούν διαστάσεις αντικειµένων, καθώς το εγώ του 
οµιλητή/συγγραφέα εσωτερικεύει και εν συνεχεία εκφράζει µε τον δικό του (όχι 
αντικειµενικό) τρόπο τον κόσµο των προσώπων και των πραγµάτων. 
Αλλά το πλέον χαρακτηριστικό γνώρισµα του εκφραστικού ύφους είναι ασφαλώς η 
χρήση του α' προσ. Εννοώ το "εγώ" ως ατοµικότητα που επενδύεται στο γραµµατικό 
α' ενικ. και το "εµείς ως συλλογική ατοµικότητα που επενδύεται στο γραµµατικό α' 
πληθ. Στις λιγότερο συµβατικές µορφές του εκφραστικού λόγου έχει διαπιστωθεί 
επαναληπτικότητα στη σύνταξη και αφθονία σύντοµων φράσεων ακανόνιστου 
µήκους, κάτι που δεν απαντά σε µορφές θεσµοποιηµένου εκφραστικού λόγου. Τέλος, 
σε όλες τις ποικιλίες εκφραστικών κειµένων αφθονούν γραµµατικοί δείκτες των 
συναισθηµάτων και των στάσεων του "εγώ", όπως η υποτακτική και η ευχετική 
έγκλιση ή ο υπερθετικός βαθµός επιθέτων και επιρρηµάτων. Αρκετούς από τους 
υφολογικούς δείκτες του εκφραστικού λόγου που µόλις απαριθµήσαµε µπορεί κανείς 
να αναγνωρίσει στο απόσπασµα από τις Σηµειώσεις του Μάλτε Λάουριτς Μπρίγκε του 
Ρ. Μ. Ρίλκε: 
Έκανα κάτι για το φόβο. Καθόµουν ολόκληρη τη νύχτα κι έγραφα, και τώρα είµαι τόσο 
κουρασµένος, όπως ύστερα από ένα µακρινό δρόµο, πάνω στα λιβάδια του Ούλσγκωρ. 
Είναι όµως δύσκολο να σκέπτεσαι πως όλα αυτά δεν υπάρχουν πια, πως στο παλιό 
απέραντο αρχοντικό κάθονται ξένοι. Μπορεί στο λευκό δωµάτιο, ψηλά στο αέτωµα, να 
κοιµούνται τώρα οι υπηρέτριες, να κοιµούνται το βαρύ τους, υγρόν ύπνο, από το βράδυ 
ως το πρωί. Και δεν έχεις κανένα και τίποτα και γυρίζεις µέσα στον κόσµο µε µια 
βαλίτσα και µια κάσα βιβλία και κυρίως χωρίς περιέργεια. Τι ζωή είναι αυτή αλήθεια! 
Χωρίς σπίτι, άκληρος, χωρίς σκύλους. Να είχε κανείς τουλάχιστον τις αναµνήσεις του. 
Όµως ποιος τις έχει αυτές; Να ήταν εδώ τα παιδικά χρόνια, αυτά είναι θαµµένα. Ίσως 
πρέπει να γίνει γέρος κανείς, για να µπορέσει να τα πλησιάσει όλα αυτά. Σκέπτοµαι 
καλά θα είναι να γίνω γέρος. 
 
6.3 Ο λόγος της πειθούς 
Ίσως ο πιο αποτελεσµατικός τρόπος να προσδιορίσει κανείς την επικράτεια της 
πειθούς είναι να απαριθµήσει ποικιλίες κειµένων που από την αρχαιότητα έχουν 
ενταχθεί σε αυτήν. Οι λόγοι των πολιτικών και εκείνοι των στρατιωτικών ηγετών, οι 
δικανικοί λόγοι - σήµερα θα λέγαµε οι αγορεύσεις των συνηγόρων και άλλων 
παραγόντων µιας δίκης -, το εκκλησιαστικό κήρυγµα και γενικά ο λόγος του 
προσηλυτισµού και της ιδεολογικής χειραγώγησης, οι διαφηµίσεις και ορισµένα είδη 
δοκιµίου είναι οι πιο χαρακτηριστικές µορφές κειµένων/λόγων πειθούς. Υπάρχουν, 
ωστόσο, και άλλες, λιγότερο τυπικές µορφές πειθούς, όπως οι τεχνικές πωλήσεων, η 
άτυπη διδαχή ηθικών και κοινωνικών κανόνων από τους γονείς προς τα παιδιά ή από 
τους δασκάλους προς τους µαθητές κ.ά. Το συνδετικό νήµα όλων αυτών των 
κειµένων είναι η εστίαση του λόγου στο πρόσωπο του δέκτη. ∆εχόµαστε ότι στόχος 
της πειθούς είναι ο επηρεασµός του δέκτη. 
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Η πειθώ υλοποιείται µέσα από µια τριπλή αλλαγή που µπορεί να προκαλέσει ο λόγος 
του οµιλητή/συγγραφέα στη συνείδηση του δέκτη του: α) αλλαγή διανοητική, αφού 
οδηγείται στο να δεχθεί την αλήθεια µιας θέσης που ως τότε δεν δέχονταν ή, έστω, να 
επιβεβαιώσει την αλήθεια µιας άλλης µε την οποία δεν διαφωνεί, β) αλλαγή 
συναισθηµατική, αφού η υιοθέτηση µιας θέσης συνοδεύεται κανονικά (ή και 
προετοιµάζεται) από τον αιχµαλωτισµό της ευµένειας του δέκτη, ευµένειας που στην 
προφορική πειθώ κερδίζεται µε την κίνηση του σώµατος, τη γοητεία του βλέµµατος 
και τα παραγλωσσικά χαρακτηριστικά της εκφοράς του λόγου, και γ) αλλαγή 
συµπεριφοράς, αφού η πειθώ, όταν επιτυγχάνει το στόχο της, παρακινεί τον δέκτη σε 
συγκεκριµένη δράση (αλλαγή πολιτικού προσανατολισµού, υιοθέτηση νέων 
θρησκευτικών αντιλήψεων, διαµόρφωση αγοραστικής συµπεριφοράς κ.ά.). 
Αλλά για να επιτύχει ένα κείµενο πειθούς αυτό τον τριπλό, εξωκειµενικό θα λέγαµε, 
στόχο, πρέπει πρώτα να ανταποκριθεί στους εξής ενδοκειµενικούς στόχους, που 
αντιστοιχούν στους παράγοντες του "επικοινωνιακού τριγώνου": α) ιδεολογική 
συνέπεια σε ό,τι αφορά τον ποµπό, γιατί ένα κείµενο πειθούς είναι κείµενο µε θέση 
και ο οµιλητής/συγγραφέας πρέπει αταλάντευτα να την υποστηρίξει µέχρι τέλους· 
αλλιώτικα καταρρέει όλο το εγχείρηµα, β) καταλληλότητα περιεχοµένου και ύφους 
σε ό,τι αφορά τον ακροατή/ αναγνώστη, γιατί η συνάφεια του αποδεικτικού υλικού 
προς το αντικείµενο της πειθούς και το αρµόζον για κάθε µορφή πειθούς ύφος είναι 
προϋποθέσεις απαραίτητες για την επίτευξη του επιδιωκόµενου στόχου, γ) αξιοπιστία 
τεκµηρίων σε ό,τι αφορά την αντιµετώπιση της πραγµατικότητας, γιατί χωρίς την 
εγκυρότητα των γεγονότων, την αληθοφάνεια της προσωπικής (του ποµπού) 
εµπειρίας και την πιστή µεταφορά πηγών και µαρτυριών κανείς λόγος δεν γίνεται 
πειστικός, και δ) συνοχή σε ό,τι αφορά το ίδιο το κείµενο, γιατί η κατανόηση και 
αποδοχή µιας θέσης εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από την ευχερή παρακολούθησή της, 
κάτι που µόνο ένα συνεκτικό κείµενο επιτρέπει. 
Η φυσιογνωµία ενός κειµένου πειθούς µπορεί να φωτισθεί και αντιστικτικά προς ένα 
επιστηµονικό πληροφοριακό κείµενο: σε αντιδιαστολή προς το τελευταίο ο λόγος 
πειθούς διακρίνεται για την επιδίωξη αληθοφάνειας, την όχι εξαντλητική έρευνα των 
τεκµηρίων, τη "χαλαρή" χρήση συλλογιστικών εργαλείων, το αυξηµένο ενδιαφέρον 
για την πρόσληψή του από τον δέκτη και γενικά το πρακτικό πνεύµα. Αυτό το 
τελευταίο κάνει ορισµένους µελετητές να µιλούν για ηθική της πειθούς και να ψέγουν 
ένα λόγο/κείµενο που επιδιώκει στόχους αµφίβολης ηθικής αξίας. 
Χαρακτηριστικό της σηµερινής Ελλάδας είναι η ύπαρξη ενός συστήµατος καταµερισµού 
της εργασίας µε υπεραυξηµένο τον τριτογενή τοµέα, που δε δικαιολογεί το επίπεδο 
ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάµεων, υπερδιογκωµένες τις δηµόσιες υπηρεσίες και 
κυρίαρχη την τάση των ανθρώπων να καταλάβουν µια θέση στο δηµόσιο. Έτσι ώστε τα 
80% των πτυχιούχων των ΑΕΙ να εργάζονται ως υπάλληλοι στο δηµόσιο, µε 
αποτέλεσµα οι περισσότεροι από αυτούς να ετεροαπασχολούνται και τελικά να 
αχρηστεύονται ως δυναµικό που έχει πάρει ανώτερη µόρφωση Ο διογκωµένος τοµέας 
των µικροµεσαίων επιχειρήσεων, το υπεραυξηµένο τµήµα των αυτοαπασχολούµενων, 
αλλά και το τµήµα των ανθρώπων µε πολλαπλές βιοποριστικές δραστηριότητες, 
συµπληρώνουν την εικόνα µιας χώρας που βρίσκεται στην περιφέρεια των προηγµένων 
χωρών του καπιταλισµού. 
Για την περιγραφή των εργαλείων που χρησιµοποιεί ο λόγος της πειθούς µπορούµε 
να στηριχθούµε στην αριστοτελική Ρητορική. Εκεί προτείνονται τρεις κατηγορίες 
"επιχειρηµάτων" πειθούς: το επιχείρηµα του ήθους (του οµιλητή), το επιχείρηµα του 
πάθους (του ακροατή) και το λογικό επιχείρηµα. Ειδικότερα: ο οµιλητής χρειάζεται 
να κτίσει τη δηµόσια εικόνα του παρέχοντας διαπιστευτήρια ειλικρίνειας και 
αξιοπιστίας ως προσωπικότητα, δείχνοντας ότι η διάθεσή του απέναντι στο 
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ακροατήριο είναι καλοπροαίρετη, ότι δηλαδή δεν αποσκοπεί σε παραπλάνησή του, 
και κερδίζοντας την εντύπωση ανθρώπου που κατέχει το θέµα του λόγου και µπορεί 
να το χειρισθεί αποτελεσµατικά. "Πάθος" είναι τα συναισθήµατα του κοινού. Το να 
γνωρίζει ο οµιλητής τα κοινωνικά και πολιτισµικά χαρακτηριστικά του ακροατηρίου 
του - όταν αυτό είναι πολυπληθές - ή τα διανοητικά (γνώσεις, εµπειρίες, 
ενδιαφέροντα), βουλητικά (ανάγκες, προσδοκίες, επιδιώξεις) και πραξιακά 
χαρακτηριστικά (στάσεις, συµπεριφορές, νοοτροπίες) - όταν το ακροατήριο είναι 
εξατοµικευµένο - εγγυάται την αποτελεσµατικότητα του λόγου. Λογικά εργαλεία της 
πειθούς είναι µορφές της επαγωγής και της παραγωγής. Τα παραδείγµατα είναι 
δείγµατα από την εµπειρική βάση που επιτρέπει στον οµιλητή να συναγάγει 
επαγωγικά συµπεράσµατα. Τα ενθυµήµατα και τα αξιώµατα είναι παραδοχές 
παραγωγικού τύπου που στηρίζονται µόνο σε πιθανές προκείµενες, αφού η πειθώ δεν 
έχει αξιώσεις επιστηµονικής εγκυρότητας. Ακολουθούν αποσπάσµατα του κειµένου 
τριών διαφηµίσεων, που εκµεταλλεύονται αντίστοιχα το ήθος του ποµπού, το "πάθος" 
του δέκτη και το λογικό επιχείρηµα: 
∆ηµιουργούµε οικονοµικές αξίες 
Ο ΟΜΙΛΟΣ ΑΣΠΙΣ είναι µια από τις µεγαλύτερες οικονοµικές δυνάµεις του τόπου µας, 
θεµελιωµένη σε άξιο ανθρώπινο δυναµικό και τεχνολογική υποδοµή. Προσφέρει ένα 
πλήρες φάσµα ασφαλιστικών, τραπεζικών και επενδυτικών υπηρεσιών, που 
ανταποκρίνονται στις ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου. Ο ΟΜΙΛΟΣ ΑΣΠΙΣ επενδύει 
για ένα καλύτερο αύριο, δηµιουργώντας σηµαντικές οικονοµικές αξίες για τους πελάτες 
και τους µετόχους του. 

 

Εµπνεόµαστε από ανθρώπινες αξίες 
Λέξεις όπως προστασία, φροντίδα, αξιοπιστία, συνέπεια, καθοδηγούν το έργο µας 55 
χρόνια τώρα. Από το 1944 που ιδρύθηκε η ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ, αναπτύσσουµε σχέσεις 
φιλίας µε τους πελάτες µας, σχέσεις εµπιστοσύνης και διαφάνειας και συνδεόµαστε µαζί 
τους µ' έναν τρόπο µοναδικό. Στηριζόµαστε σε παραδοσιακές αξίες. ∆εν είµαστε απλώς 
ένας όµιλος εταιρειών. 

 
ΑΤΟΝΙΑ; ΕΞΑΣΘΕΝΙΣΗ; ∆ΙΑΝΟΗΤΙΚΗ ΚΟΠΩΣΗ; ΣΤΡΕΣ; 

ΓΕΜΙΣΤΕ ΤΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΣΑΣ!  
Οι απαιτήσεις της ζωής αυξάνονται συνεχώς και οι ρυθµοί της επιταχύνονται. Είναι το 
πρόβληµα της εποχής… Γι' αυτό 

ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ ΡΙΖΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ!  
Μην αφήνετε την κόπωση να σας καταβάλλει! Γεµίστε τις µπαταρίες σας τώρα µε µισό 
ποτήρι νερό και DUROBION! Ξαναβρείτε γρήγορα και εύκολα τη χαµένη σας 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ!  
Εξάλλου, το DUROBION το συνιστούν ανεπιφύλακτα οι ειδικοί. 
 

Γνωρίστε το νέο Τ28s, το ελαφρύτερο dualband, πιο κοµψό κινητό τηλέφωνο που 
σχεδίασε ποτέ η Ericsson. Με πρωτοποριακή τεχνολογία εξαιρετικά λεπτής µπαταρίας 
λιθίου, εύκολο σύστηµα "πλοήγησης"' στο µενού, ενσωµατωµένο σιωπηλό ειδοποιητή 
και δυνατότητα φωνητικής κλήσης, δε µοιάζει µε κανένα άλλο τηλέφωνο σε αυτόν τον 
πλανήτη. Ανοίξτε ένα, "'παίξτε"' µαζί του και ανακαλύψτε κι εσείς, γιατί αποτελεί την 
επιλογή των ανώτερων µορφών ζωής σε όλο το σύµπαν. 
Το οργανωτικό πρότυπο ενός ρητορικού λόγου που µας παραδίδεται από την αρχαία 
ρητορική, αν και δεν ανταποκρίνεται στη διάρθρωση όλων των κειµένων πειθούς 
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(π.χ. της διαφήµισης), παρουσιάζει µεγάλο ενδιαφέρον, γιατί η γενική χρησιµότητά 
του δύσκολα µπορεί να αµφισβητηθεί. ∆οµικά τµήµατα ενός κειµένου/λόγου πειθούς 
είναι: η εισαγωγή, που παρουσιάζει το θέµα, τη σκοπιά από την οποία θα το 
αντιµετωπίσει ο οµιλητής και ταυτόχρονα αγωνίζεται να κερδίσει το ενδιαφέρον του 
ακροατηρίου, η αφήγηση, δηλαδή οι πληροφορίες για τη διαδροµή του θέµατος-
προβλήµατος στο παρελθόν, η βεβαίωση, δηλαδή το αποδεικτικό και τεκµηριωτικό 
υλικό υπέρ της υποστηριζόµενης θέσης, η ανασκευή, δηλαδή η απόκρουση των 
αντίπαλων επιχειρηµάτων, που ισχυροποιεί τη θέση του οµιλητή, και ο επίλογος, που 
επαναβεβαιώνει την ποιότητα των "επιχειρηµάτων" που χρησιµοποιήθηκαν για την 
υποστήριξη της θέσης. Σχεδόν περιττεύει να αναζητήσει κανείς παραδείγµατα 
εφαρµογής του οργανωτικού προτύπου ενός κειµένου πειθούς όπως ο ρητορικός 
λόγος. Το σύνολο των ρητορικών λόγων που µας έχουν διασωθεί από την κλασική 
αρχαιότητα µε µικρές αποκλίσεις ακολουθεί το ανωτέρω πρότυπο. Ο πασίγνωστος 
Υπέρ αδυνάτου του Λυσία λόγος είναι ένα αντιπροσωπευτικό παράδειγµα. 
Η αρχαία ρητορική µας έχει κληροδοτήσει και ορισµένα υφολογικά χαρακτηριστικά 
του λόγου της πειθούς. Η σαφήνεια (κυριολεξία, αποφυγή πολυσηµίας, ακριβής 
χρήση εννοιών-κλειδιών) έχει να κάνει µε την αντικειµενική παρουσίαση του 
συζητούµενου θέµατος, η καταλληλότητα έχει να κάνει µε την προσαρµογή της 
γλώσσας του λόγου/κειµένου στις απαιτήσεις του ακροατηρίου και της περίστασης 
επικοινωνίας, η ευπρέπεια, έχει να κάνει µε την ικανότητα του οµιλητή να 
εξασφαλίσει µε τη γλώσσα του µια θετική εντύπωση για το άτοµό του, και η 
ορθότητα έχει να κάνει µε την τήρηση των κανόνων που υποτίθεται ότι ρυθµίζουν τη 
γλώσσα της πειθούς. Τέλος, η πρόσφατη έρευνα του ύφους της πειθούς προτείνει και 
ορισµένους γραµµατικούς δείκτες: τον µακροπερίοδο λόγο και την πυκνή υπόταξη, 
την υπεροχή των δηλωτικών προτάσεων και την ευδιάκριτη παρουσία ερωτήσεων, 
την κυριαρχία της οριστικής έγκλισης και τη σηµαντική παρουσία των δυνητικών 
εγκλίσεων. Περιττό να προστεθεί και πάλι πόσο καθοριστικό ρόλο στη διαµόρφωση 
του ύφους παίζουν τα συνοµιλιακά και κοινωνικά συµφραζόµενα ενός λόγου που 
εστιάζει το ενδιαφέρον του στον επηρεασµό του δέκτη. 
 
6.4 Ο πληροφοριακός λόγος 
Οι δύο σηµαντικότερες κατηγορίες του πληροφοριακού λόγου είναι ο τυπικά 
πληροφοριακός και ο επιστηµονικός. 
 
6.4.1 Τυπικά πληροφοριακός λόγος 
Ο τυπικά πληροφοριακός καταγράφει τη "γνωστή", τη "δεδοµένη" πραγµατικότητα ή 
αναφέρεται σε συµβάντα προσιτά ή εύκολα ελέγξιµα από τον αναγνώστη/ακροατή. 
Τα ειδησεογραφικά κείµενα των µέσων ενηµέρωσης, τα λήµµατα µιας 
εγκυκλοπαίδειας, οι άτλαντες, τα τεχνικά εγχειρίδια, πολλά από τα σχολικά εγχειρίδια 
κλπ. αποτελούν τυπικές περιπτώσεις πληροφοριακών κειµένων. Όλων αυτών των 
κειµένων στόχος είναι ο τρίτος παράγοντας του επικοινωνιακού τριγώνου, η 
φυσική/κοινωνική πραγµατικότητα και η περιγραφή της. 
Η φύση του πληροφοριακού λόγου προσδιορίζεται από ένα συντακτικό, ένα 
σηµασιολογικό και ένα πραγµατολογικό συστατικό. Ειδικότερα: δεν υπάρχουν παρά 
µόνο συντεταγµένες πληροφορίες, γι' αυτό ο τρόπος οργάνωσής τους είναι συστατικό 
της φύσης τους. Συνήθως διακρίνουµε τη θεµατική οµαδοποίηση πληροφοριακών 
στοιχείων (θεµατικά κέντρα, µοτίβα, κοινοί τόποι) και την ιεραρχική οµαδοποίηση, 
δηλαδή ταξινόµηση πληροφοριακών στοιχείων µε κριτήριο το πόσο σηµαντικά είναι. 
Το σηµασιολογικό συστατικό της πληροφορίας σχετίζεται µε το ερώτηµα της 
ποιότητας και της ποσότητας των πληροφοριών που µας δίνει ένα κείµενο. Η 
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ποιότητα ενός πληροφοριακού κειµένου εξαρτάται από τη γεγονοτικότητά του, 
δηλαδή τη δυνατότητα επαλήθευσης των πληροφοριακών στοιχείων του, και τη µη 
προβλεψιµότητα ή αποκαλυπτικότητα, δηλαδή τον βαθµό πιθανότητας των 
πληροφοριακών του αποφάνσεων. Η ποσότητα των πληροφοριακών στοιχείων, που 
εκφράζεται ως περιεκτικότητα ενός κειµένου, αποτιµάται µε κριτήριο τον "ορίζοντα 
προσδοκιών" του "µέσου" ακροατή/αναγνώστη. Το πραγµατολογικό συστατικό της 
πληροφορίας έχει να κάνει µε την "κατανάλωσή" της από το κοινό της. Το 
πολιτισµικό πλαίσιο και το καταστασιακό πλαίσιο (χώρος/χρόνος "διανοµής" των 
πληροφοριών, σύσταση και µέγεθος του κοινού κ.ά.) επηρεάζουν αποφασιστικά την 
ίδια της σύσταση µιας πληροφορίας. 
Τα γνωστικά εργαλεία του πληροφοριακού λόγου ανιχνεύονται στη µελέτη του 
σηµασιολογικού συστατικού. Η γεγονοτικότητα των πληροφοριών εξαρτάται από 
γεγονοτικές αποφάνσεις και γνώµες. Η αλήθεια των πρώτων ελέγχεται εύκολα (µε 
άµεση παρατήρηση ή µέτρηση). Οι δεύτερες όµως επαληθεύονται δύσκολα, είτε γιατί 
οι πηγές και οι µαρτυρίες στις οποίες στηρίζονται οι προκείµενές τους δεν είναι 
προσιτές στον δέκτη της πληροφορίας (αν η γνώµη είναι επαγωγικό συµπέρασµα) 
είτε γιατί οι προκείµενες είναι αυθαίρετες αξιολογικές παραδοχές (αν η γνώµη είναι 
παραγωγικό συµπέρασµα). Είναι δύσκολο να υπάρξει γνωστικό εργαλείο µέτρησης 
της περιεκτικότητας, δηλαδή του βαθµού επάρκειας των πληροφοριών, ενός 
κειµένου. Το πλαίσιο των πιθανών γεγονοτικών προσδοκιών του δέκτη γύρω από ένα 
θέµα, που από ορισµένους µελετητές ονοµάζεται "σύµπαν του διαλόγου", δύσκολα 
µπορεί να θεωρηθεί αντικειµενικό µέτρο. Οι απαιτήσεις του δέκτη και της 
επικοινωνιακής περίστασης είναι οι τελικοί κριτές της περιεκτικότητας. 
Γενικά, όσο πιο απρόβλεπτη είναι µια γεγονοτική απόφανση ή γνώµη τόσο 
περισσότερη πληροφορία µεταφέρει. Όµως, και πάλι το µέτρο του απρόβλεπτου είναι 
σχετικό: είναι το γνωστικό υπόβαθρο του δέκτη της πληροφορίας και το 
καταστασιακό πλαίσιο του πληροφοριακού λόγου. Αποφάνσεις-γεγονότα και 
αποφάνσεις-γνώµες αναγνωρίζονται εύκολα στη σχολιασµένη είδηση που ακολουθεί: 
Η " µοναξιά" του γέροντα 
Καταγράφεται -επιεικώς- ως ασυνήθιστο συµβάν. Μετά τη λήξη της προ-
χθεσινοβραδινής εκδήλωσης του κυβερνώντος κόµµατος στο Ολυµπιακό Στάδιο της 
Αθήνας, µετά τα συνθήµατα και τις επευφηµίες, όταν τα φώτα έσβησαν και ο κόσµος 
αποχωρούσε αισιόδοξος για το εκλογικό αποτέλεσµα, κάποιοι, συγγενείς και φίλοι, 
"κάτι ξέχασαν"(!) στις εξέδρες του αχανούς γηπέδου. Ένα γέροντα, 88 χρονών, ο 
οποίος είχε έλθει µε τους δικούς του ανθρώπους από την Καλαµάτα, για να δηλώσει 
"παρών". Ξηµερώµατα, ένας φύλακας του σταδίου άκουσε µια "εξαντληµένη" φωνή να 
καλεί σε βοήθεια. Ένα ζεστό τσάι, λίγη κουβέντα στάθηκαν αρκετά, ώστε ο "ξεχασµένος 
ψηφοφόρος να βρίσκεται πάλι κοντά στους δικούς του. Είναι από τις περιπτώσεις που 
το όνοµα του πρωταγωνιστή δεν προσθέτει πολλά σε ένα ιλαροτραγικό συµβάν µιας 
µακράς προεκλογικής περιόδου. 
Επειδή τα γεγονότα δεν οργανώνονται από µόνα τους, δεν είναι δυνατόν να υπάρξει 
καθολικό οργανωτικό πρότυπο ενός πληροφοριακού κειµένου. Οποιαδήποτε 
οργανωτική αρχή θα πρέπει να µη συνδέεται µε γεγονότα, να είναι άλλης φύσης. 
Έτσι, η χρονολογική σειρά των γεγονότων µας δίνει αφηγηµατικά αποτελέσµατα, η 
χωρική συσχέτιση γεγονότων µας δίνει περιγραφικά αποτελέσµατα και ούτω 
καθεξής. Μ' άλλα λόγια, οι τρόποι αναπαράστασης του πραγµατικού προσφέρονται 
για την οργάνωση των πληροφοριών. Επίσης, τα γεγονότα µπορούν να διευθετηθούν 
και µε βάση τα δοµικά πρότυπα άλλων ειδών λόγου: για παράδειγµα, ένα κείµενο 
πειθούς "υποχρεώνει" τα γεγονότα να πάρουν τη θέση τους σε τέτοια σηµεία του 
κειµένου, που να διευκολύνουν την αποτελεσµατικότητα της πειθούς. Το ίδιο 



 27 

συµβαίνει και µε ένα κείµενο προσωπικής έκφρασης όπως η επιστολή σε φιλικό 
πρόσωπο. Ακολουθεί ένα τυπικό πληροφοριακό λήµµα, που οργανώνεται 
απαντώντας στα ερωτήµατα του χρόνου (ανακάλυψης του αντικειµένου), του χώρου 
(όπου διαδόθηκε η χρήση του), του σκοπού (για τον οποίον επινοήθηκε) και της 
κοινωνικής λειτουργίας του: 
Η ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ 
Το 1891 η American Express επινοεί το τσεκ ταξιδιού, για να διευκολύνει όσους 
ταξιδεύουν. Αυτό το σύστηµα το υιοθέτησε γρήγορα όλη η Ευρώπη. Η κάρτα είναι µια 
αποµίµηση του χρήµατος µε συµβολική λειτουργία. Η πραγµατική του αξία 
εκµηδενίζεται. Το "πλαστικό χρήµα" βάζει µια µεταγενέστερη ηµεροµηνία πληρωµής, 
και έτσι όλοι γινόµαστε καταναλωτές ξεχνώντας ότι θα δώσουµε πίσω τα χρήµατα µε 
προσαύξηση. 
Αν η έµφαση δοθεί στην αποκαλυπτικότητα των πληροφοριών, χρειαζόµαστε ένα 
πρότυπο που να διατάσσει τις πληροφορίες κατά σειρά φθίνοντος ενδιαφέροντος, 
δηλαδή πρώτα οι πιο αποκαλυπτικές και εντυπωσιακές και εν συνεχεία οι πιο 
αδιάφορες και ασήµαντες πληροφορίες. Τέτοιο πρότυπο είναι το "ανεστραµµένο 
τρίγωνο" του δηµοσιογραφικού λόγου, που επιδιώκει τον εντυπωσιασµό του 
αναγνώστη/ακροατή τοποθετώντας στην αρχή της είδησης την πιο "σοκαριστική" 
πληροφορία. Αν, πάλι, η έµφαση δοθεί στην πληροφοριακή περιεκτικότητα ενός 
κειµένου, τότε χρειαζόµαστε ένα πρότυπο "συµπαντικού" τύπου. Τέτοιο πρότυπο 
είναι τα γνωστά πέντε W (who 'ποιος', what 'τι', where 'πού', when 'πότε', why 'γιατί') 
της δηµοσιογραφίας, που προµηθεύουν όλο το απαιτούµενο, αλλά ταυτόχρονα και 
στοιχειακό, πληροφοριακό υλικό για τη σύνταξη µιας είδησης. Σωρεία ειδήσεων, 
όπως αυτή που παρατέθηκε πιο πάνω, εφαρµόζουν ένα από τα δύο οργανωτικά 
πρότυπα ή και τα δύο συνδυασµένα. 
Το ύφος του πληροφοριακού λόγου είναι το απλό ύφος σε αντίθεση µε το 
επιτηδευµένο ύφος του λόγου πειθούς. Είναι η ίδια η φύση του πληροφοριακού λόγου 
που επιβάλλει την απλότητα στη γλωσσική απόδοση των πληροφοριών. Η έρευνα 
έχει επισηµάνει µια σειρά από σηµασιολογικά γνωρίσµατα που χαρακτηρίζουν το 
ύφος πληροφοριακών κειµένων. Σε τυπικά πληροφοριακά κείµενα απουσιάζει το 
επιστηµονικό λεξιλόγιο και οι νεολογισµοί. Όταν πρέπει να χρησιµοποιηθούν 
αφηρηµένες έννοιες, αυτές εκλαϊκεύονται. Επίσης, αποφεύγονται οι συνδηλωτικές 
σηµασίες, γιατί οι πληροφορίες πρέπει να αποδίδονται µε γλώσσα που κυριολεκτεί. 
Για τον ίδιο λόγο παρατηρείται πολύ περιορισµένη χρήση σχηµάτων λόγου. 
∆ιαπιστώνεται εκτεταµένη χρήση συνωνύµων, που γενικά προφυλάσσει από τις 
επαναλήψεις. 
Εκτός από σηµασιολογικά έχουν αποµονωθεί και γραµµατικά χαρακτηριστικά του 
πληροφοριακού ύφους. Αποφεύγεται η χρήση α’ προσ., του προσώπου που 
σηµαδεύει κείµενα προσωπικής/συλλογικής έκφρασης, γιατί σε τυπικά πληροφοριακά 
κείµενα ο κοµιστής των πληροφοριών έχει δευτερεύουσα σηµασία. Το µήκος των 
προτάσεων γενικά είναι µέτριο, αφού δεν προτιµώνται προτασιακές δοµές µε 
συστατικά επιπλέον των βασικών (ΟΦ-υποκείµενο / ΡΦ-κατηγόρηµα, δηλαδή το 
ρήµα και τα υποχρεωτικά ή προαιρετικά συµπληρώµατά του). Αυτό σηµαίνει ότι 
αποφεύγεται η υπόταξη, που απαντά συχνά σε κείµενα πειθούς, επειδή αυτό που 
προέχει είναι η κατάθεση των πληροφοριών και όχι η ένταξή τους σε πλαίσιο 
λογικών σχέσεων (προϋποθέσεων, αιτιολόγησης κ.ά.). Απόρροια του γνωρίσµατος 
αυτού είναι και η απλουστευµένη στίξη. Παράλληλα, αποφεύγεται και η 
µακροσκελής παράταξη, που επιµηκύνει άκοµψα τον λόγο και δίνει στον δέκτη την 
εντύπωση της συσσώρευσης πληροφοριών. Τέλος, η χρήση επιθέτων είναι 
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περιορισµένη, γιατί τα ("κοσµητικά", δηλαδή τα αξιολογικά) επίθετα µετατρέπουν τα 
(αδιαµφισβήτητα) γεγονότα σε (αµφισβητούµενες) γνώµες. 
Από τους πραγµατολογικούς παράγοντες που επηρεάζουν το ύφος του 
πληροφοριακού λόγου πρέπει να µνηµονεύσουµε ιδιαίτερα τον δίαυλο επικοινωνίας 
(σύγκρινε το ύφος µιας είδησης στον τύπο και την τηλεόραση) και τους αποδέκτες 
(σύγκρινε την ειδησεογραφία µιας "σοβαρής" και µιας λαϊκίστικης εφηµερίδας). 
Τα κυριότερα από τα γραµµατικά γνωρίσµατα του "πληροφοριακού" ύφους µπορούν 
να αναγνωρισθούν στο απόσπασµα που ακολουθεί -προέρχεται από σχολικό 
εγχειρίδιο Γεωγραφίας: 
Η Γη δέχεται στην επιφάνειά της διαφορετικό ποσό ηλιακής ενέργειας, που µειώνεται 
όσο προχωρούµε από τον ισηµερινό προς τους πόλους. Με βάση το ποσό αυτό η γη 
χωρίζεται σε διαφορετικές κλιµατικές ζώνες. Η κλιµατική αυτή διαίρεση δεν είναι 
απόλυτη. Σε κάθε ζώνη έχουµε ποικιλία κλιµατικών συνθηκών, ανάλογα µε τη 
µορφολογία, το υψόµετρο και άλλους παράγοντες κάθε περιοχής που ανήκει σε µια από 
τις ζώνες, π.χ. στα τροπικά κλίµατα είναι δυνατό να συναντήσουµε τροπικό δάσος, 
σαβάνα αλλά και θερµή έρηµο. Η ίδια κλιµατική διαίρεση που γίνεται µε βάση το 
γεωγραφικό πλάτος, γίνεται και µε βάση το υψόµετρο. Η µεγαλύτερη ποικιλία 
κλιµατικών συνθηκών παρουσιάζεται στα εύκρατα κλίµατα. Μερικές περιοχές σ' αυτή 
τη ζώνη βρίσκονται στο εσωτερικό των ηπείρων και έχουν ηπειρωτικό τύπο κλίµατος, 
άλλες περιοχές βρίσκονται κοντά σε θάλασσα και επηρεάζονται απ' αυτή. Ένα τέτοιο 
τυπικό κλίµα είναι το µεσογειακό. 
 
6.5 ∆ηµοσιογραφικός λόγος 
"Κάποιοι συνάδελφοι, κυρίως της τηλεόρασης, προθυµοποιούνται να παίζουν ρόλους 
για τους οποίους άλλοι είναι επιφορτισµένοι. Ειδικά το τελευταίο χρονικό διάστηµα 
των µεγάλων ή µικρών απεργιακών κινητοποιήσεων, αναλαµβάνουν να απαξιώνουν 
συνδικαλιστικούς αγώνες, κινητοποιήσεις εργαζοµένων, διεκδικήσεις και γενικά ό,τι 
µπορεί να ενοχλήσει εργοδοτικά συµφέροντα. Τους ακούσαµε να φωνάζουν για τις 
κινητοποιήσεις στο λιµάνι, για εκείνες ενάντια στο αντι-ασφαλιστικό νοµοσχέδιο, για 
µια σειρά ακόµα διεκδικήσεις. ∆ουλειά των δηµοσιογράφων είναι να καταγράφουν 
ειδήσεις και γεγονότα και σίγουρα έχουν κάθε δικαίωµα να κάνουν κρίσεις πάνω σε 
αυτά. Αλλά όταν τα δύο αυτά πράγµατα µπλέκουν επικίνδυνα, τότε δεν πρόκειται για 
πληροφόρηση, αλλά για προπαγάνδα" (Γ. Παντελάκης, Ελευθεροτυπία, 2/7/2010). 
Στη δηµοσιογραφία διακρίνουµε δύο βασικούς τοµείς: την ειδησεογραφία, που 
ασχολείται ειδικά µε την αναγραφή ειδήσεων σχετικά µε γεγονότα που ενδιαφέρουν 
τον άνθρωπο και επηρεάζουν τη ζωή του, και την ερµηνευτική δηµοσιογραφία 
(άρθρο, σχόλιο κλπ.), που ερµηνεύει και σχολιάζει τις ειδήσεις. Βέβαια, σχόλια θα 
συναντήσουµε σε πολλές περιπτώσεις και µέσα σε ειδησεογραφικά κείµενα. Σε αυτές 
τις περιπτώσεις ιδιαίτερο σηµασία έχει το κατά πόσο εύκολα διακριτό είναι το σχόλιο 
από την καθαυτό είδηση. Η τελευταία αποτελεί την παρουσίαση ενός γεγονότος που 
έχει εξακριβωθεί ότι συνέβη, ενώ το σχόλιο είναι η ερµηνεία του δηµοσιογράφου, η 
οποία µετά από έλεγχο, µπορεί να αποδειχθεί λανθασµένη ή σωστή. 
Κάτι άλλο που θα πρέπει να έχουµε υπόψη µας (και βέβαια κατά την ανάλυση όχι 
µόνο του δηµοσιογραφικού λόγου) είναι το εξωγλωσσικό πλαίσιο και ο δέκτης του 
δηµοσιογραφικού κειµένου. Το τι θα καταλάβει ή το κατά πόσο θα αποδεχτεί ή όχι 
την παρουσίαση µιας είδησης ή τα σχετικά σχόλια, εξαρτάται από παράγοντες όπως 
οι γνώσεις του, η ιδεολογία του, η κοσµοθεωρία του. 
Όσον αφορά τον ποµπό, δηλ. το δηµοσιογράφο, συνήθως δεν καταγράφει τα 
γεγονότα απλώς ως ουδέτερος παρατηρητής αλλά τα αξιολογεί και τα παρουσιάζει µε 
την ανάλογη έµφαση ή τα ερµηνεύει. Αυτό σηµαίνει ότι τα βλέπει από µια ορισµένη 
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οπτική γωνία, ανάλογα µε την οποία ιεραρχεί τις πληροφορίες και τις κατανέµει στον 
τίτλο, την περίληψη ή την ανάπτυξη της είδησης. 
Από τα µέσα της δεκαετίας του 1970, η Κριτική Γλωσσολογία και αργότερα η 
Kριτική Aνάλυση Λόγου, δύο τάσεις που συνδυάζουν τα πορίσµατα της 
Λειτουργικής Γλωσσολογίας του Halliday µε µια δηλωµένη ιδεολογική ανάγνωση 
του λόγου των ΜΜΕ, προσπάθησαν να φέρουν στο φως - µε στόχο τη διαµόρφωση 
αναγνωστικής συνείδησης από το κοινό - τις γλωσσικές επιλογές µέσω των οποίων 
αναπαριστάται (ωραιοποιείται, εξιδανικεύεται, παραποιείται ή συσκοτίζεται) η 
κοινωνική πραγµατικότητα στα µέσα ενηµέρωσης. 'Ετσι, η απόκρυψη µέσα στην 
πρόταση δρώντων (δηλαδή υπεύθυνων για ανεπιθύµητα γεγονότα) προσώπων µε την 
παθητικοποίηση και την ονοµατοποίηση, η σκόπιµη προβολή δρώντων προσώπων 
(για λόγους ιδεολογικής συµπάθειας) µε την έµφαση ή τη χρήση αξιολογικών 
προσδιοριστικών, η αντίστοιχη απόκρυψη ή προβολή συµβάντων και καταστάσεων 
µε την επιλογή κατάλληλων (π.χ., µεταβατικών) ρηµάτων, η εκµετάλλευση των 
τροπικοτήτων - αφενός της επιστηµικής, δηλαδή λέξεων και φράσεων που δηλώνουν 
το αβέβαιο, το πιθανό ή το αµφίβολο, και µεταδίδουν στον λόγο τον αέρα της 
µετριοπάθειας και της διάθεσης για διάλογο (π.χ. Πιθανολογείται ότι οι λόγοι της 
παραίτησης του κυβερνητικού εκπροσώπου είναι προσωπικοί), και αφετέρου της 
δεοντικής, δηλαδή λέξεων και φράσεων που δηλώνουν το πρέπον, το απαγορευµένο ή 
το επιτρεπόµενο, και προσφέρονται για την υπαγόρευση κοινωνικών κανόνων και 
στάσεων (Να αποτραπεί η αναµέτρηση) -, η πυροδότηση της συναισθηµατικής 
σηµασίας λέξεων-αξιών, που εύκολα ανακαλούν ψυχολογικούς συνειρµούς στο 
θυµικό του κοινού, και οι κάθε είδους συνδηλωτικές σηµασίες (καθιερωµένες ή 
πρωτότυπες µεταφορές, προσωποποιήσεις κ.ά.) είναι οι κυριότερες στρατηγικές που 
µελετήθηκαν, προκειµένου να δειχθεί ότι η γλώσσα των ΜΜΕ είναι "ένοχη", αφού σε 
συγκεκριµένες χρήσεις της εµπεριέχεται ιδεολογία, δηλαδή ρητή ή (συνήθως) 
υπόρρητη αναπαράσταση αντικρουόµενων κοσµοειδώλων, που αποδίδουν την 
ασυµφιλίωτη διάσταση συµφερόντων ανάµεσα σε µιαν ολιγοµελή ηγέτιδα τάξη και 
το πλήθος των κυριαρχούµενων πολιτών - και σε πείσµα της κοινοβουλευτικής 
δηµοκρατίας. 
Τέλος, ας σηµειωθεί ότι σε αντιδιαστολή προς τις περισσότερες µορφές επικοινωνίας, 
όπου ο παραγωγός του λόγου είναι ένα πρόσωπο, ο λόγος των ΜΜΕ εκπορεύεται από 
έναν ποµπό πολυπρόσωπο και ιεραρχηµένο. Αυτό σηµαίνει ότι ενυπόγραφα και 
ανυπόγραφα κείµενα (προφορικά, όπως ένα ρεπορτάζ ή µια συνέντευξη, ή γραπτά, 
όπως ένα κύριο άρθρο ή µια έρευνα), που φαίνονται να ξεκινούν από το στόµα ή τη 
γραφίδα ενός οµιλητή ή συντάκτη, στην πραγµατικότητα ελέγχονται και πιθανόν 
τροποποιούνται από το εκδοτικό επιτελείο (τους αρχισυντάκτες, τον διευθυντή 
σύνταξης ή τον διευθυντή-εκδότη) είτε ως προς το περιεχόµενό τους - αν η 
τεκµηρίωσή τους θεωρηθεί ανεπαρκής ή το σχολιαστικό τους µέρος βρεθεί να 
αποκλίνει από τον ιδεολογικό προσανατολισµό του µέσου -, είτε ως προς το ύφος και 
την οργάνωσή τους - αν δεν ανταποκρίνονται στην παράδοση που έχει διαµορφώσει 
το συγκεκριµένο µέσο. Και πίσω απ' όλους ο εκδότης-ιδιοκτήτης, που µπορεί να µην 
παρεµβαίνει γλωσσικά στην παραγωγή συγκεκριµένων κειµένων, σίγουρα όµως 
υπαγορεύει την εκδοτική ταυτότητα και το ιδεολογικό στίγµα του εντύπου ή του 
καναλιού. Θα µπορούσε, λοιπόν, κανείς να πει ότι ο επαγγελµατικός 
δηµοσιογραφικός λόγος είναι στη βάση του πολυφωνικός και µε την έννοια της 
διακειµενικότητας (το δηµοσιογραφικό κείµενο τροφοδοτείται από άλλα κείµενα 
τεκµηρίωσης) αλλά και µε την έννοια της διαστρωµάτωσης (των επανεγγραφών και 
παρεµβάσεων που έχει δεχθεί ως την τελική του µορφοποίηση). 
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6.5.1 Οργάνωση του δηµοσιογραφικού λόγου 
Ένα ειδησεογραφικό κείµενο αναπτύσσεται σε τρεις βαθµίδες: πρώτα συνοψίζονται 
τα γεγονότα σε µια περίοδο που αποτελεί και τον τίτλο της είδησης. Στη συνέχεια 
ακολουθεί η περιληπτική έκθεσή τους και τέλος η αναλυτική αφηγησή τους, που 
αποτελεί και το κύριο σώµα του κειµένου. 
Κατά την παρουσίαση ενός γεγονότος συνήθως δηλώνουµε τον τόπο, τον τρόπο, την 
αιτία, το σκοπό και το αποτέλεσµα, ενώ αναφέρουµε και στοιχεία για τα πρόσωπα 
που συµµετέχουν (π.χ. όνοµα, ηλικία, επάγγελµα), συχνά εστιάζοντας σε κάποιο 
ιδιαίτερο χαρακτηριστικό τους, που µπορεί να έχει σχέση µε το γεγονός. Γενικά, 
ακολουθώντας κάποιους κανόνες δηµοσιγραφικής δεοντολογίας, µια είδηση θα 
πρέπει να απαντά σε ερωτήµατα όπως τι;, ποιος;, πού;, γιατί;, πώς;, και πρέπει να 
είναι γραµµένη µε συντοµία, σαφήνεια, ακρίβεια και απλό αλλά ελκυστικό ύφος. 
Η ιδεολογική "επιβάρυνση" των µέσων ενηµέρωσης -για την οποία δέχονται συχνά 
επικρίσεις-, άλλοτε ως δηλωµένη προγραµµατική πρόθεση των πιο µαχητικών απ' 
αυτά και άλλοτε ως διατυµπανιζόµενη ειδησεογραφική αµεροληψία (στην 
πραγµατικότητα ως απόκρυψη ιδεολογίας) εκείνων που απευθύνονται σ' ένα 
αδιαφοροποίητο κοινό, είναι απόρροια της πρόσδεσής τους σε οικονοµικούς και 
πολιτικούς παράγοντες, που τα χρησιµοποιούν ως εργαλεία για την αύξηση της 
δύναµής τους. Η ρητή έκφραση της ιδεολογίας ενός µέσου ενδιαφέρει κυρίως την 
κοινωνιολογία και στηρίζεται στην ανάλυση περιεχοµένου του δηµοσιογραφικού 
λόγου. 'Οµως, η γλωσσολογία και η ανάλυση λόγου ειδικότερα ενδιαφέρονται για την 
υπόρρητη έκφραση της ιδεολογίας, όπως αυτή κωδικοποιείται στις γραµµατικές και 
λεξικές επιλογές ενός συντάκτη ή οµιλητή, ή διαχέεται στις προϋποθέσεις και τα 
υπονοήµατα που µοιράζονται ποµπός και δέκτες ενός δηµοσιογραφικού κειµένου και 
που χωρίς αυτά η πρόσληψη και η κατανόησή του καθίσταται προβληµατική. Πιο 
συγκεκριµένα: α) η χρήση λόγιων λέξεων (όλεθρος, ανέλεγκτος, ολισθαίνω), που 
θεωρείται ότι προσδίδουν έναν τόνο σοβαρότητας και εγκυρότητας στον λόγο, β) η 
χρήση ορολογίας (κλωνοποίηση, παγκοσµιοποίηση, διαδίκτυο), που υπαγορεύει την 
ιδέα του αυστηρού επιστηµονικού και τεχνικού πνεύµατος, γ) η παθητικοποίηση 
(συνελήφθησαν είκοσι διαδηλωτές κατά τα χθεσινά επεισόδια αντί ύστερα από εντολή 
του αρµόδιου εισαγγελέα κ. Τάδε η αστυνοµία συνέλαβε κλπ.), δηλαδή η αποφυγή της 
ενεργητικής σύνταξης, που θα αποκάλυπτε δρώντα πρόσωπα, υπεύθυνα για 
δυσάρεστα συµβάντα·, δ) η εστίαση σε αξιολογικά επίθετα (σηµαντικά κέρδη των 
επενδυτών), που εξυπηρετεί ιδιαίτερα τη διατύπωση κρίσεων και σχολίων, ε) η 
"διχαστική" χρήση αντωνυµιών (η οµάδα του εµείς ως έκφραση της ιδεολογικής 
συµπαράταξης απέναντι στην οµάδα του αυτοί ως έκφραση του αντίπαλου 
συνασπισµού), στ)·οι µεταφορές (το "Βατερλό" της εξωτερικής πολιτικής, η "βουτιά" 
του δείκτη του Χρηµατιστηρίου) και οι µετωνυµίες (η Λευκωσία=η κυπριακή 
κυβέρνηση, οι Βρυξέλλες=η Ε.Ε.), καθιερωµένα εργαλεία µιας διεθνοποιηµένης 
δηµοσιογραφικής αργκό, ζ)·η υποδηλωτική χρήση της στίξης στον γραπτό λόγο 
(υποσµηναγός (!) αφαίρεσε τις απόρρητες δισκέτες, µικροί στις µεγάλες ώρες) και ο 
σκόπιµος παρατονισµός στον προφορικό λόγο (ΤΟ γεγονός της χρονιάς), γνωστές 
στρατηγικές της λαϊκίζουσας δηµοσιογραφίας, είναι µερικά από τα γλωσσικά µέσα 
που έχουν µελετηθεί και συνδεθεί µε την απόκρυψη ή την υποδήλωση ιδεολογικών 
επιλογών. Παράλληλα, στο µακροεπίπεδο ενός κειµένου ή λόγου, και ιδιαίτερα στο 
πλαίσιο της επιχειρηµατολογίας, ανάλογο ρόλο πιστεύεται ότι παίζουν ορισµένες 
αξιολογικές παραδοχές γύρω από έννοιες όπως "λαός", "έθνος", "φυλή", "παράδοση", 
"ιστορία", "δηµοκρατία", "γλώσσα" κ.ά. Οι παραδοχές αυτές, αν και επίµαχες, συχνά 
εξυπακούονται ως άρρητες προκείµενες από όπου προκύπτουν -υποτίθεται- 
συµπεράσµατα που το κοινό δέχεται αδιαµαρτύρητα ή, τουλάχιστον, κατανοεί χωρίς 
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να απαιτείται λεπτοµερής στήριξή τους. Συνεπώς, η ιδεολογική στράτευση ή η κοµψή 
απόκρυψή της, µε γλωσσικά εργαλεία σαν αυτά που προαναφέρθηκαν, πρέπει να 
θεωρηθούν θεµελιώδη γνωρίσµατα του είδους της επικοινωνίας που επιδιώκουν τα 
ΜΜΕ αλλά και αντικείµενο διαπραγµάτευσης µε το κοινό στο οποίο στοχεύουν. 
Οι µελέτες που κινούνται στο πλαίσιο της παραδοσιακής υφολογίας εξετάζουν, µέσα 
από µια τυπικά περιγραφική οπτική, κυρίως τη σύνταξη και το λεξιλόγιο και -σε 
µικρότερο βαθµό- τη φωνολογία, τη µορφολογία ή τον επιτονισµό και τη στίξη 
ειδησεογραφικών και σχολιαστικών κειµένων. Συχνά, µάλιστα, συγκεντρώνουν το 
ενδιαφέρον τους στους τίτλους της πρώτης σελίδας των εφηµερίδων ή τις περιλήψεις 
που ανοίγουν τα δελτία ειδήσεων στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο, το "σήµα 
κατατεθέν" της σύγχρονης δηµοσιογραφίας. 
'Ετσι, σε ό,τι αφορά τη σύνταξη, φαινόµενα µε σχετικά υψηλή συχνότητα εµφάνισης 
(ιδιαίτερα στον τύπο) θεωρήθηκαν: α) η αντιστροφή της σειράς Υποκείµενο-Ρήµα, 
που σε γλώσσες όπως η νέα ελληνική δεν είναι η πλέον αναµενόµενη και 
χρησιµοποιείται για να προβληθεί η καινούρια πληροφορία µιας πρότασης 
(Σκληραίνει η στάση των Σκοπίων για το όνοµα), β) η πρόταξη επιρρηµατικών, που 
φέρνει στο προσκήνιο συστατικά της καινούργιας πληροφορίας, όπως ο χώρος ή ο 
χρόνος των συµβάντων ('Εως τις 9.00 σήµερα τα καταστήµατα), γ) η εκτεταµένη 
χρήση προσδιορισµών πριν ή µετά την κεφαλή µιας ονοµατικής φράσης (ουσιαστικό) 
και, µάλιστα, αξιολογικών επιθέτων, που φορτίζουν συναισθηµατικά τον λόγο 
(Ιδιαίτερα ευνοϊκό κλίµα στην οικονοµία), δ) η παθητικοποίηση, σύνταξη που 
εναρµονίζεται µε το τυπικό, επίσηµο και απρόσωπο ύφος, το οποίο συχνά υιοθετούν 
οι επαγγελµατίες δηµοσιογράφοι, κατεξοχήν στους τίτλους (Η διαφορά 3% θεωρείται 
ασφαλής από τους νικητές και ανατρέψιµη από τους ηττηµένους), ε) η ονοµατοποίηση, 
δηλαδή η µετατροπή µιας ρηµατικής φράσης σε ονοµατική, όπου το ρήµα έχει 
αντικατασταθεί από οµόρριζο µεταβατικό ουσιαστικό (εξοικονοµώ 
ενέργεια>εξοικονόµηση ενέργειας), σύνταξη που επίσης χρησιµοποιείται ως 
στρατηγική υψηλού ύφους, στ) οι ελλειπτικές δοµές (για παράδειγµα, η παράλειψη 
του άρθρου ή του ρήµατος της πρότασης), που κυριαρχούν στους τίτλους των 
ειδήσεων και έλκουν την καταγωγή τους από τη λαϊκίζουσα δηµοσιογραφία, η οποία 
καθιέρωσε ένα λόγο συνθηµατολογικό και υπαινικτικό, κλπ. 
Στο επίπεδο του λεξιλογίου χαρακτηριστικά φαινόµενα θεωρήθηκαν: α) το πλήθος 
νέων και ασυνήθιστων λεξικών φράσεων (τιµές-φωτιά, τιµολόγιο-µαϊµού, στροφή-
καρµανιόλα), β) το πλήθος των αξιολογικών επιθέτων που λειτουργούν ως ποιοτικά 
υπερθετικά (ανελέητος, πύρινος, αδιανόητος, σατανικός, εφιαλτικός), γ) η προτίµηση 
σε εκφραστικά κλισέ ('Ενα βήµα πριν από, υπάρχει άµεσος κίνδυνος να, ραγδαίες 
εξελίξεις σε), γ) ο εκτεταµένος δανεισµός ιδιαίτερα από την αγγλική (δάνεια 
µεταφραστικά, όπως κλωνοποίηση, ή δάνεια αναφοµοίωτα, όπως θρίλερ, debate), δ) η 
επιµονή στο τεχνικό λεξιλόγιο (για παράδειγµα της οικονοµίας: υποτίµηση, 
διολίσθηση, µετοχοποίηση), ε) οι µεταφορές (Το πόρισµα της επιτροπής καίει τον Χ, 
ανάχωµα στην ανηθικότητα, τα θύµατα της φτώχειας), στ) η µίµηση της άτυπης 
καθηµερινής γλώσσας (Μαγειρεύει µεταθέσεις το Υπουργείο, τα βρήκαν τελικά οι δύο 
Υπουργοί Εξωτερικών) αλλά και η ποµπώδης γλώσσα (Αλώβητη εξέρχεται η 
οικονοµία, το 'Εθνος θρηνεί τον θάνατο του µεγάλου ηγέτη του), ζ) ένα µεγάλο φάσµα 
λέξεων που εισάγουν παραθέµατα ή αφηγήσεις (είπε, επανέλαβε, δήλωσε, οµολόγησε) 
κλπ. 
Από τις πλέον πρόσφατες µελέτες στον χώρο της "δηµοσιογραφικής γλώσσας" αξίζει 
να αναφέρει κανείς και εκείνες που αναδεικνύουν την ιδιαιτερότητα των προφορικών 
(δηλαδή συνοµιλιακών) ειδών δηµοσιογραφικού λόγου και συγκεκριµένα της 
συνέντευξης, η δοµή και το ύφος της οποίας µπορεί να θεωρηθεί πρότυπο και για 
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παρόµοιες περιστάσεις επικοινωνίας ("παράθυρα", "στρογγυλά τραπέζια"). Η µελέτη 
αυτού του τόσο αντιπροσωπευτικού είδους λόγου, όπου ένας δηµοσιογράφος, 
εκπροσωπώντας, υποτίθεται, το κοινό της εκποµπής του, συνδιαλέγεται µ' ένα 
δηµόσιο πρόσωπο και προσπαθεί να του αποσπάσει πληροφορίες ή εκµυστηρεύσεις 
για θέµατα δηλωµένου ενδιαφέροντος, ανέδειξε ιδιαιτερότητες του λόγου των ΜΜΕ 
που η µελέτη του γραπτού δηµοσιογραφικού λόγου δεν µπορούσε να φέρει στην 
επιφάνεια: τον ρόλο των κάθε είδους ερωτήσεων (φατικών, δηλαδή εκείνων που 
εδραιώνουν ένα κλίµα οικειότητας απαραίτητο για την εκκίνηση µιας συζήτησης, 
αίτησης ή απαίτησης πληροφοριών, αποσαφήνισης ή επιβεβαίωσης πληροφοριών 
κ.ά.), τον ρόλο των απαντήσεων (σαφών ή αµφίσηµων, πληροφοριακών ή 
προσχηµατικών), τις δοµές εναλλαγής των ερωτοαποκρίσεων των δύο συνοµιλητών, 
τη διαχείριση των αναγκών της δηµόσιας εικόνας των συνοµιλητών (γλωσσική 
ευγένεια), τη λειτουργία των διακοπών, των διορθώσεων και των αναδιατυπώσεων, 
των παύσεων· ακόµη, τη λειτουργία των µορίων που εξυπηρετούν την απρόσκοπτη 
ροή της συνοµιλίας κλπ. 
 
6.6 Επιστηµονικός λόγος 
Η ένταξη της επιστηµονικής γλώσσας στα κοινωνικά της συµφραζόµενα απαιτεί να 
αποκωδικοποιηθούν ορισµένα βασικά και επαναλαµβανόµενα χαρακτηριστικά της σε 
επίπεδο "δοµής", χαρακτηριστικά που τη διαφοροποιούν από την κοινή γλώσσα και 
συχνά την καθιστούν "δύσκολη" και "ακατανόητη" για τους σπουδαστές. Tα 
κυριότερα τέτοια χαρακτηριστικά είναι: 
1. Tαξινοµήσεις. Πρόκειται για τη συστηµατική κατηγοριοποίηση φαινοµένων σε 
ιεραρχηµένες δοµές (ταξινοµίες), η οποία στηρίζεται στις βασικές αρχές της 
υπερωνυµίας (σχέση γενών-ειδών) ή της σύνθεσης (σχέση µερών-όλου). Kαι τα δύο 
είδη ταξινοµήσεων αναπαριστάνονται µε διαγράµµατα, η χρήση των οποίων είναι 
ευρύτατη και στα σχολικά εγχειρίδια., π.χ. 
 

 
Oι ταξινοµήσεις είναι ένας οικονοµικός τρόπος οργάνωσης της πραγµατικότητας και 
χρησιµοποιείται και στην καθηµερινή ζωή µέσω της κατονοµασίας των φαινοµένων 
και των αντικειµένων. 
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2. Tεχνικοί όροι. H διαδικασία δόµησης µιας τεχνικής ορολογίας περιλαµβάνει την 
κατονοµασία του φαινοµένου - είτε µε χρήση λέξης που προέρχεται από την 
καθοµιλούµενη γλώσσα ή από άλλα επιστηµονικά πεδία είτε µε τη δηµιουργία µιας 
καινούριας λέξης -, η οποία συνιστά στο εξής ειδικό, τεχνικό όρο. Oι τεχνικοί όροι 
είναι συνήθως ονόµατα ή ονοµατικά σύνολα . Οι όροι κατασκευάζονται συνηθέστερα 
µέσω της ονοµατοποίησης πραγµάτων αλλά και διαδικασιών: γραµµατικές σχέσεις 
που στην κοινή γλώσσα θα εκφράζονταν µε ρήµατα και αντίστοιχα συνδετικά, στην 
επιστηµονική γλώσσα εκφράζονται µε ονοµατικές δοµές· π.χ. ενώ εµπειρικά οι 
άνθρωποι παρατηρούν το νερό να βράζει, η φυσική επιστήµη περιγράφει και αναλύει 
τη διαδικασία του βρασµού του ύδατος. 
3. Oρισµοί. H συγκρότηση της τεχνικής ορολογίας επιτυγχάνεται και µέσω του 
ορισµού ή της ανάπτυξης ενός όρου, της σύνδεσής του δηλαδή µε µια συγκεκριµένη 
αξία. H συνηθέστερη γλωσσική δοµή που χρησιµοποιείται γι' αυτό τον σκοπό είναι η 
πρόταση του είδους χ=ψ, π.χ. Φώνηµα είναι η ελάχιστη διακριτική µονάδα του ήχου. 
4. Tαξινόµηση διαδικασιών. H συγκρότηση ενός επιστηµονικού πεδίου δεν 
περιορίζεται στην κατονοµασία και ταξινόµηση πραγµάτων και φαινοµένων. Bασικός 
στόχος είναι και η ερµηνεία των µεταξύ τους σχέσεων, δηλαδή η ταξινόµηση των 
διαδικασιών που οδήγησαν στη διαµόρφωση των πραγµάτων στη βάση 
λογικών/επαγωγικών ακολουθιών. H κωδικοποίηση (από την πλευρά του 
επιστήµονα) και η αποκωδικοποίηση (από την πλευρά του µαθητή) αυτών των 
ακολουθιών σηµαίνει τον εντοπισµό των βασικών κατηγοριών και την οργάνωσή 
τους σε ένα συνεκτικό δίκτυο: π.χ. ποιες είναι οι διαδικασίες, τα µέσα, οι φορείς, οι 
συνθήκες που επιτρέπουν την εµφάνιση ενός φαινοµένου και ποια τα αποτελέσµατά 
του. Kαι σε αυτή την περίπτωση κρίσιµος είναι ο ρόλος της ονοµατοποίησης, καθώς 
είναι το κατεξοχήν γλωσσικό µέσο µετάδοσης των πληροφοριών που επιτρέπει τη 
µετάβαση από µια εξήγηση σε άλλη µε τρόπο εξαιρετικά συνεπτυγµένο· π.χ. η 
περιγραφή του φαινοµένου ως βρασµός επιτρέπει τη σύνδεσή του µε την αύξηση της 
θερµοκρασίας έως ένα ορισµένο σηµείο, µέσω κάποιας πηγής θερµότητας (συνθήκη, 
µέσο) και τη µετατροπή του υγρού σε αέριο (αποτέλεσµα).  
5. Ονοµατοποίηση. Ιδιαίτερη θέση στη γλώσσα της επιστήµης κατέχουν οι 
ονοµατοποιήσεις, δηλαδή η προτίµηση στην κατασκευή και χρήση ονοµατικών 
δοµών έναντι ρηµατικών. Αυτό που επιτυγχάνεται µε την ονοµατοποίηση είναι ότι 
θεωρείται δεδοµένο το φαινόµενο, η διαδικασία, και δεν δηλώνεται βήµα-βήµα το 
πώς πραγµατοποιήθηκε. 'Ετσι η πορεία της κοινής γλώσσας που ξεκινά από το 
προηγούµενο στάδιο και καταλήγει στο επόµενο, αντικαθίσταται µέσω της 
ονοµατικής δοµής µε µια απλή ονοµατική φράση. 'Ολα τα βήµατα µετατρέπονται σε 
ένα απλό γεγονός, που διατυπώνεται "καθαρά" για τα στάνταρ της επιστηµονικής 
γλώσσας. 
Oι παραπάνω βασικές γλωσσικές δοµές προσδίδουν στον επιστηµονικό λόγο 
ορισµένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά όπως: α) λεξική πυκνότητα: υπάρχει πληθώρα 
και µεγάλη συχνότητα λέξεων περιεχοµένου και σχετική απουσία γραµµατικών 
λέξεων (π.χ. συνδέσµων, µορίων κλπ.) που θα υποβοηθούσαν την κατανόηση. 'Ετσι η 
επιστηµονική γλώσσα κερδίζει σε αφαίρεση και αποστασιοποίηση από τα υποκείµενα 
της δράσης που θα απαιτούσε η ρηµατική δοµή, αλλά οι δυνατότητες κατανόησης και 
κυρίως οικειοποίησης από τους µαθητές µειώνονται, π.χ. το αυξανόµενο ποσοστό 
θανάτων από καρκίνο του πνεύµονος, β) συντακτική αµφισηµία: η προτίµηση στην 
ονοµατική δοµή αποφεύγει τη ρητή δήλωση των υποκειµένων που θα απαιτούσε η 
ρηµατική δοµή και που κυρίως χρησιµοποιείται στην κοινή γλώσσα, ιδιαίτερα των 
νέων µαθητών. Στην έκφραση, π.χ., το αυξανόµενο ποσοστό θανάτων από καρκίνο 
του πνεύµονα δεν είναι σαφές εάν περισσότεροι άνθρωποι καπνίζουν ή αν καπνίζουν 
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περισσότερο οι άνθρωποι ή και τα δύο ή αν οι άνθρωποι πεθαίνουν γρηγορότερα από 
καρκίνο ή αν πεθαίνουν περισσότεροι από καρκίνο.  
Tα παραπάνω χαρακτηριστικά - που δεν είναι ασφαλώς εξαντλητικά - µπορούν να 
συνυπάρχουν ή να υπάρχουν ανεξάρτητα το ένα από το άλλο. H σωρευτική παρουσία 
τους όµως καθιστά κάποτε την επιστηµονική γλώσσα µια µορφή τυπικής 
τελετουργίας, ένα σύµβολο κοινωνικού στάτους και φαίνεται να παραχωρεί την 
επιστήµη στη δικαιοδοσία µιας ελίτ και να αποκλείει από αυτήν το ευρύ κοινό. 
 
6.6.1 Επιστηµονικά κειµενικά είδη 
H επιστήµη ή η επιστηµονική σύλληψη του κόσµου δεν µπορεί να κατακτηθεί, χωρίς 
προηγουµένως να κατακτηθεί και η ιδιαίτερη "γλώσσα" που έχει διαµορφωθεί για να 
την περιγράψει. O γραµµατισµός στις επιστήµες πρέπει να νοείται τόσο ως 
κατάκτηση του πεδίου, δηλαδή της ιδιαίτερης γνώσης, όσο και του είδους λόγου µε 
το οποίο αυτή η γνώση οργανώνεται και µεταδίδεται. H λειτουργικότητα, ο τεχνικός 
και αφηρηµένος χαρακτήρας των επιστηµονικών κειµενικών ειδών είναι ζητήµατα 
που πρέπει να απασχολήσουν δασκάλους και µαθητές µε στόχο τον γραµµατισµό στο 
πεδίο αυτό. H επάρκεια ενός µαθητή στο πεδίο των επιστηµών - φυσικών και 
ανθρωπιστικών-κοινωνικών - και η συνακόλουθη σχολική επιτυχία εξαρτώνται 
σηµαντικά από τον βαθµό που ο µαθητής έχει κατακτήσει τον επιστηµονικό λόγο 
τόσο σε επίπεδο κατανόησης όσο και παραγωγής. Tα κειµενικά είδη που κατεξοχήν 
προσιδιάζουν στη φύση του επιστηµονικού λόγου είναι τα εξής: α) αναφορά: 
πρόκειται για το κατεξοχήν κειµενικό είδος µέσω του οποίου αναπτύσσεται ο 
επιστηµονικός λόγος. Στην πραγµατικότητα τα σχολικά εγχειρίδια δεν αποτελούν 
παρά µεγάλες αναφορές που υποδιαιρούνται σε µικρότερες ενότητες. H βασική 
λειτουργία αυτού του κειµενικού είδους είναι να οργανώνει τις υπάρχουσες 
πληροφορίες για ένα αντικείµενο µέσω της ταξινόµησης ή µέσω της αποσύνθεσής 
του (δηλαδή της ανάλυσης του όλου σε µέρη). Oι αναφορές µπορούν επίσης να έχουν 
καθαρά περιγραφικό χαρακτήρα, καθώς κατονοµάζουν και καταγράφουν ιδιότητες, 
λειτουργίες και χρήσεις του υπό εξέταση αντικειµένου. Tα ιδιαίτερα γλωσσικά 
χαρακτηριστικά του είδους αυτού είναι τα εξής: i) τα υπό εξέταση αντικείµενα 
(πράγµατα, έµβια όντα, φαινόµενα) περιγράφονται γενικευτικά και όχι συγκεκριµένα 
(π.χ. τα φυτά, τα οικοσυστήµατα, τα ζώα), ii) χρησιµοποιούνται αχρονικά ρήµατα σε 
ενεστώτα χρόνο (π.χ. είναι, έχει, αποτελείται κλπ.), και iii) γίνεται ευρεία χρήση 
προτάσεων µε τα ρήµατα EIMAI και ΕΧΩ, β) εξήγηση: πρόκειται για το κειµενικό 
είδος που δίνει έµφαση στην περιγραφή των διαδικασιών, οι οποίες είτε 
ταξινοµούνται είτε χρησιµοποιούνται ως κριτήρια για την ταξινόµηση των 
αντικειµένων. Oι βασικές διαφορές της εξήγησης από την αναφορά - στο επίπεδο των 
γλωσσικών χαρακτηριστικών - είναι ότι περιλαµβάνει µεγαλύτερο ποσοστό ρηµάτων 
δηλωτικών ενέργειας και ότι οι ενέργειες οργανώνονται βάσει λογικής ακολουθίας. 
Kαι σε αυτό το είδος βρίσκουµε συµµετέχοντες µε γενικευτική αναφορά και αχρονικά 
ρήµατα, β) διαδικασία/πείραµα: πρόκειται για το κειµενικό είδος που χρησιµοποιείται 
για τον έλεγχο φαινοµένων και συµβάντων. Στηρίζεται στην έννοια της διαδικασίας 
και δεν είναι παρά µια διαδοχή βηµάτων µε συγκεκριµένη λειτουργία και δοµή: 
Στόχος-Mέθοδος-Aποτελέσµατα-Συµπέρασµα. H δοµή αυτού του κειµενικού είδους 
αντανακλά την επιστηµονική µέθοδο εν γένει. Tο βασικό γλωσσικό χαρακτηριστικό 
του πειράµατος είναι η χρήση της προστακτικής. Ωστόσο, το πείραµα µπορεί να 
πάρει και τη µορφή του απολογισµού (κυρίως στο στάδιο της µεθόδου), όπου στη 
θέση της προστακτικής χρησιµοποιούνται ρήµατα σε παρελθόντα χρόνο και οι 
συµµετέχοντες γίνονται συγκεκριµένοι. Συχνή είναι σε αυτή την περίπτωση η χρήση 
της παθητικής φωνής µε στόχο τη θεµατική προβολή των αντικειµένων και της 
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διαδικασίας, και όχι των ατόµων που διενεργούν το πείραµα, δ) έκθεση: η βασική 
λειτουργία αυτού του κειµενικού είδους είναι η παρουσίαση µιας άποψης, ενός 
επιχειρήµατος. Στηρίζεται στη λογική περισσότερο παρά στη χρονική αλληλουχία 
των συµβάντων και συνήθως εµφανίζει την εξής δοµή: Θέση-Eπιχείρηµα-
Συµπέρασµα. Aποτελεί βασικό ερµηνευτικό εργαλείο στο πεδίο των ανθρωπιστικών 
επιστηµών και στηρίζεται σε µεγάλο βαθµό στην αφαίρεση, η οποία πραγµατώνεται 
και εδώ κυρίως µέσω της ονοµατοποίησης. 
 
6.7 Ο Λογοτεχνικός λόγος  
Η θεωρητική φύση της λογοτεχνίας αποτέλεσε ένα από τα πιο πολυσυζητηµένα 
προβλήµατα στην ιστορία του δυτικού πολιτισµού. Έχουµε προσεγγίσεις που 
αντιµετωπίζουν τη λογοτεχνία ως όχηµα προσωπικής έκφρασης του καλλιτέχνη, 
προσεγγίσεις που βλέπουν τη λογοτεχνία ως µέσο µετάδοσης ενός χρήσιµου 
µηνύµατος στο αναγνωστικό κοινό, προσεγγίσεις που την περιγράφουν ως καθρέφτη 
της πραγµατικότητας και, τέλος, προσεγγίσεις που εστιάζουν στη δοµή του 
λογοτεχνικού έργου ως αντικειµένου. 
Η πρώτη κατηγορία περιλαµβάνει "εκφραστικές" προσεγγίσεις του λογοτεχνικού 
έργου, οι οποίες, υποβαθµίζοντας όλους τους υπόλοιπους παράγοντες, 
συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον τους στην έκφραση της ατοµικότητας, κυρίως των 
συναισθηµάτων, του συγγραφέα. Η έµπνευση του δηµιουργού, η διαίσθησή του και η 
χαλάρωση του ελέγχου της λογικής έχουν πρωτεύουσα σηµασία για την αναγνώριση 
της ταυτότητας του έργου, επειδή το δηµιούργηµα θεωρείται παιδί του δηµιουργού 
του. Το αναγνωστικό κοινό, η πραγµατικότητα αναφοράς και το έργο ως 
καλλιτεχνική δοµή ελάχιστη σηµασία έχουν. Ήταν αναµενόµενο οι προσεγγίσεις 
αυτές να ενδιαφερθούν κυρίως για τη βιογραφία και το ψυχολογικό υπόβαθρο των 
συγγραφέων ως πραγµατικών προσώπων. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η σχολική 
ανάγνωση του λογοτεχνικού έργου όχι σπάνια εξαναγκάζεται να κάνει µια πρώτη 
στάση στο "ληξιαρχείο", πριν καταπιαστεί µε το ίδιο το έργο. 
Η δεύτερη κατηγορία περιλαµβάνει "πραγµατολογικές" προσεγγίσεις, οι οποίες 
υπογραµµίζουν µε έµφαση τον παράγοντα "αναγνωστικό κοινό". Ενώ οι 
προηγούµενες προσεγγίσεις χαρακτηρίζονται από ένα είδος ψυχολογισµού, αυτές 
διακρίνονται για τον ωφελιµισµό τους, αφού αναζητούν ηθικό ή κοινωνικό µήνυµα 
και πρακτικό αποτέλεσµα σε κάθε λογοτεχνικό έργο: πετυχηµένο έργο είναι αυτό που 
πείθει συναισθηµατικά και διανοητικά τον "µέσο" αναγνώστη. 
Η τρίτη κατηγορία περιλαµβάνει τις "µιµητικές" προσεγγίσεις, σύµφωνα µε τις οποίες 
αυτό που κάνει το λογοτεχνικό έργο αντικείµενο καλλιτεχνικό, είναι η µίµηση της 
πραγµατικότητας. Ιδιαίτερα ο ρεαλισµός και ο νατουραλισµός είναι τα ρεύµατα που 
κατεξοχήν στοιχούν στην προσέγγιση αυτή. Η έκφραση ατοµικών συναισθηµάτων, η 
φροντίδα για τη µορφή του έργου και η µετάδοση µηνύµατος στον αναγνώστη είναι 
απλά συµπληρώµατα της καλλιτεχνικής διεργασίας, που στηρίζεται στη µίµηση. 
Αλλά τι της πραγµατικότητας µιµείται το λογοτεχνικό έργο; Πώς διακρίνεται η 
λογοτεχνική από άλλα είδη µίµησης; Και είναι άραγε αρκετή η µίµηση της 
πραγµατικότητας, για να προκύψει ένα καλλιτεχνικό αντικείµενο; 
Οι προσεγγίσεις που αντιµετωπίζουν το λογοτεχνικό έργο ως "κλειστό" αντικείµενο 
δηµιουργίας χαρακτηρίζονται συνήθως "δοµιστικές" ή "φορµαλιστικές". Οι βασικές 
παραδοχές τέτοιων προσεγγίσεων είναι: ότι το λογοτεχνικό έργο είναι προϊόν ή 
αντικείµενο δηµιουργίας "εκ του µηδενός", δηλαδή µιας δηµιουργίας που δεν 
αντιγράφει την πραγµατικότητα αλλά την κτίζει εξ υπαρχής, δηµιουργώντας ένα 
παραξένισµα στον αναγνώστη, ακριβώς επειδή τον υποχρεώνει να αναπτύξει 
καινούργια αισθητήρια, ότι οι δοµές και η µορφή του έργου, που συνιστούν 
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"παρεκκλίσεις" από την οµιλούµενη γλώσσα, έχουν πρωτεύουσα σηµασία για την 
παραγωγή και την πρόσληψή του από το κοινό του, ότι ο καλλιτέχνης πρέπει να 
αντιµετωπίζεται ως προσωπικός δηµιουργός και ότι η απόλαυση του κειµένου είναι 
το πρώτο αίτηµα της λογοτεχνίας σε σχέση µε τους αποδέκτες της. Εφόσον η 
λογοτεχνία αντλεί από την πραγµατικότητα, η µίµηση είναι αναπόφευκτη. Όµως, δεν 
είναι φωτογραφική απεικόνιση της πραγµατικότητας, είναι αναπαράσταση 
µορφολογικά επεξεργασµένη. 
Ούτε οι προσεγγίσεις αυτές απέφυγαν την επίκριση, αν και συγκριτικά µε τις 
προηγούµενες είναι οι πιο ολοκληρωµένες. Η κύρια κατηγορία είναι αυτή που 
διατυπώθηκε και εναντίον του δόγµατος "η τέχνη για την τέχνη", ότι δηλαδή η 
αντιµετώπιση του λογοτεχνικού έργου ως κλειστού σύµπαντος διαγράφει εντελώς την 
πραγµατικότητα που το τροφοδότησε και την ανατροφοδότηση από το κοινό που θα 
το "καταναλώσει". 
Αν ο υψηλότερος στόχος της λογοτεχνίας είναι η πρόκληση αισθητικής απόλαυσης, 
τότε αυτή δεν µπορεί να προκύπτει τυχαία. Εργαλεία της είναι οι τεχνικές δόµησης 
του λογοτεχνικού έργου. Βέβαια, δεν προκαλούν αισθητική απόλαυση όλες οι 
γλωσσικές δοµές. Είναι, λοιπόν, απαραίτητο να αντιδιαστείλουµε τις αισθητικές από 
τις µη αισθητικές δοµές. Προκαταρκτικά µπορούµε να πούµε ότι η ζύµη της 
λογοτεχνικής απόλαυσης συνδέεται µε την έµπνευση του δηµιουργού και την 
επινόηση νέων δοµών ή την επεξεργασία παλαιών. Πάντως, δεν είναι οι 
παραδοσιακές περιγραφές λογοτεχνικών δοµών (µέτρο, οµοιοκαταληξία, παρήχηση 
κλπ.) ή τεχνικών (εικονοποιία, συµβολισµός, ειρωνεία) που µας προσφέρουν το 
κλειδί της αποκρυπτογράφησης των αισθητικών δοµών. Αν υπάρχει ένα τέτοιο κλειδί, 
αυτό βρίσκεται σε ολιστικές ερµηνείες της λογοτεχνικής απόλαυσης, όπως για 
παράδειγµα η αριστοτελική θεωρία των αιτίων, που δεν αφήνει τίποτε στην τύχη σε 
ό,τι αφορά τη δόµηση του λογοτεχνικού έργου. Το περιεχόµενο του έργου είναι η 
υλική του αιτία, η οποία υφίσταται την επενέργεια της µορφικής αιτίας, δηλαδή της 
ειδικής µορφολογικής επεξεργασίας. Ο δηµιουργός, που είναι υπεύθυνος για τη 
διαµόρφωση της κατάλληλης δοµής είναι η αποτελεσµατική αιτία και η αισθητική 
απόλαυση του δέκτη είναι η τελική αιτία της λογοτεχνικής δηµιουργίας. 
Για να αντιληφθούµε τη φύση µιας λογοτεχνικής δοµής, πρέπει πρώτα να ξέρουµε τι 
είναι αυτό που δοµείται. Κι αυτό που δοµείται, είναι µορφή και περιεχόµενο µαζί, µια 
σηµαίνουσα µορφή, γιατί το ένα δεν µπορεί να υπάρξει χωριστά από το άλλο. Η 
γλωσσική (φωνήµατα, µορφήµατα, συντάξεις και σηµασίες) και η µη γλωσσική 
(χαρακτήρες ηρώων, συναισθήµατα, πράξεις, ιδέες και αξίες) ύλη της λογοτεχνίας 
δεν διαφέρει από την ύλη των άλλων ειδών λόγου. Αυτό που διαφέρει είναι ο τρόπος 
µορφοποίησής της. Η οργάνωση του λογοτεχνικού έργου δίνει - όσο κανένα άλλο 
είδος λόγου - προτεραιότητα στις δοµές, οι οποίες έχουν οριζόντια διάταξη και 
ενότητα, λόγω της γραµµικότητας του λόγου, συγκρατιούνται όµως από την κάθετη 
ενότητα, που κατεξοχήν υλοποιεί το µορφικό αίτιο ενός έργου και επιτρέπει την 
εσωτερική συνοµιλία των µερών µε το σύνολο. Μια τέτοια οργάνωση έχει ως 
αποτέλεσµα τη διαφορετικότητα της λογοτεχνικής γλώσσας σε σύγκριση µε την 
καθηµερινή, διαφορετικότητα ήχων, σηµασιών αλλά και προσώπων και 
καταστάσεων, εντέλει θεµάτων. Και έτσι µπαίνουµε στην επικράτεια του ύφους. 
Το λογοτεχνικό ύφος είτε ως παρέκκλιση από το ύφος της καθηµερινής συνοµιλίας 
είτε ως γλωσσική δοµή έχει συγκεντρώσει το µεγαλύτερο ενδιαφέρον των µελετητών 
της λογοτεχνίας. Η µελέτη των επιπέδων του λογοτεχνικού ύφους οδηγεί σε 
εσωτερικές διαφοροποιήσεις (από έργο σε έργο ή από λογοτέχνη σε λογοτέχνη) ή 
διαφοροποιήσεις του λογοτεχνικού ύφους από το ύφος άλλων ειδών λόγου. Μπορεί, 
λοιπόν, το ύφος του λογοτεχνικού έργου να αναλυθεί σε φωνολογικό (συνδυασµοί 
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φωνηµάτων), γραµµατικό (συνδυασµοί γραµµατικών κατηγοριών), συντακτικό 
(προτασιακές ποικιλίες) και ρυθµολογικό (επιτονισµός). Μπορεί, επιπλέον, να 
µελετηθεί και µέσα στα εποχικά, πολιτισµικά και καταστασιακά του συµφραζόµενα, 
γιατί το ύφος διαµορφώνεται και από εξωγλωσσικούς παράγοντες, όπως είδαµε να 
γίνεται και στα άλλα είδη λόγου. 
 
7. Τεχνικές παραγωγής λόγου 
7.1 Περίληψη 
7.1.1 Γνωσιακές λειτουργίες της περίληψης ως διαδικασίας 
Σύµφωνα µε τον van Dijk (1980), λοιπόν, η κατανόηση και εν συνεχεία η 
αναπαράσταση της αντιπροσωπευτικής δοµής ενός κειµένου επιτυγχάνεται µε τον 
συνδυασµό των εξής µακροκανόνων: της απαλοιφής, της γενίκευσης, της σύνθεσης 
και του "µηδενός". 
Ο πρώτος κανόνας, η απαλοιφή, ενεργοποιείται όταν πρόκειται να παραλειφθούν 
στην περίληψη πληροφορίες του πρωτοτύπου. Η απαλοιφή µπορεί να είναι λιγότερο ή 
περισσότερο δραστική, ανάλογα µε τη συµβολή µιας πληροφορίας στην επεξεργασία 
του κεντρικού θέµατος του κειµένου.  
Ο δεύτερος κανόνας, η γενίκευση, εφαρµόζεται όταν στοιχεία ενός συνόλου, µιας 
κατηγορίας, αντικαθίστανται από το όνοµα που χαρακτηρίζει το σύνολο ή, 
γενικότερα, όταν συγγενή σηµασιολογικά στοιχεία του πρωτοτύπου αντικαθίστανται 
στην περίληψη από µια διατύπωση που τα εκπροσωπεί, όπως το παίζω µπορεί να 
εκπροσωπήσει τα ντύνω την κούκλα µου, παίζω σκάκι και φτιάχνω ένα κάστρο από 
άµµο. 
Ο τρίτος κανόνας, η σύνθεση, χρησιµοποιείται όταν τα συστατικά µέρη µιας 
διαδικασίας αντικαθίστανται από έναν υψηλότερης τάξης συνθετικό όρο, όπως τα 
αγοράζω τούβλα, ανοίγω θεµέλια και χτίζω τοίχους, που µπορούν να αναχθούν στο 
χτίζω σπίτι. Η διαφορά µεταξύ δεύτερου και τρίτου κανόνα δεν είναι απόλυτα σαφής 
και ενδέχεται να δηµιουργήσει προβλήµατα στην εµπειρική διερεύνηση ή/και την 
αξιολόγηση περιλήψεων. Μπορούµε, ωστόσο, να πούµε ότι η γενίκευση αφορά τα 
στοιχεία ενός συνόλου που σχετίζονται µόνο λογικά/σηµασιολογικά µεταξύ τους, ενώ 
η σύνθεση αφορά στοιχεία που συνδέονται όχι τόσο λογικά όσο αιτιακά µεταξύ τους, 
δηλαδή ως βήµατα µιας διαδικασίας που χαρακτηρίζεται από µιας µορφής 
αναγκαιότητα. 
Ο τελευταίος κανόνας, του "µηδενός", ισχύει στις περιπτώσεις όπου πληροφορίες του 
πρωτοτύπου µένουν ανέγγιχτες στην περίληψη, πράγµα που σηµαίνει ότι οι 
πληροφορίες αυτές επανιεραρχούνται ως πολύ σηµαντικές και, έτσι, υιοθετούνται 
αυτούσιες στην περίληψη. 
Ακόµα πιο χρήσιµες για τις σχολικές ανάγκες είναι οι εξής διαδικασίες 
1) Παράφραση 
Λειτουργίες παράφρασης 
α) παραλληλισµός: 
i) αναδοµητικός, π.χ. Η µεταβιοµηχανική κοινωνία της εποχής µας µοιάζει προκλητική 
και ταχύτατα µεταβαλλόµενη → Η σύγχρονη κοινωνία είναι γοητευτική αλλά ασταθής, 
ii) επιλεκτικός, π.χ. Το µορφωτικό περιεχόµενο ενός σύγχρονου εκπαιδευτικού 
συστήµατος οφείλει, κατά τη γνώµη µου, να υπολογίσει, δίπλα στις πολιτισµικές αξίες 
του παρελθόντος, και τα τεχνολογικά δεδοµένα του παρόντος → Νοµίζω ότι η 
σύγχρονη εκπαίδευση πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη της τα επιτεύγµατα της σύγχρονης 
τεχνολογίας, 
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iii) διασαφητικός, π.χ. Ο ελεύθερος χρόνος είναι µια ευκαιρία ανασυγκρότησης του 
εαυτού µας → Στον χρόνο της ραστώνης ανακτούµε ψυχικές δυνάµεις και 
χαλαρώνουµε σωµατικά, 
β) αναδιάταξη, π.χ. Η διαφήµιση είναι το άρωµα της καθηµερινότητας. Αποπνέει 
αισιοδοξία και θετική στάση απέναντι στη ζωή, διασκεδάζοντας ταυτόχρονα το µάτι και 
το πνεύµα. Είναι απόδειξη της ζωτικότητας του σύγχρονου ανθρώπου και της βούλησής 
του να αλλάζει συνεχώς τα δεδοµένα του περιβάλλοντος στο οποίο ζει. Είναι το 
σύµβολο του πιο δηµιουργικού εκσυγχρονισµού της κοινωνίας στο επίπεδο όχι των 
εντυπωσιακών εφευρέσεων αλλά της εξυπηρέτησης καθηµερινών αναγκών → Η 
διαφήµιση αποκαλύπτει τη θέληση του σύγχρονου ανθρώπου να επιλύει µε ευφάνταστο 
τρόπο καθηµερινά του προβλήµατα και να κάνει ελκυστικότερο το περιβάλλον στο 
οποίο ζει. Υποδηλώνει µιαν απόλυτα αισιόδοξη στάση απέναντι στα πράγµατα, γεγονός 
που προσφέρει στο πολυπληθές κοινό της αισθητική απόλαυση και διανοητική τέρψη, 
γ) επιδιωκόµενη συναγωγή, π.χ. Το γεγονός ότι εκατοµµύρια ανθρώπων έχουν µέσω 
διαδικτύου άµεση, εύκολη και σχετικά φθηνή πρόσβαση σε πληροφορίες κάθε είδους 
(πολιτικής και κοινωνικής σηµασίας, µορφωτικού χαρακτήρα ή διασκεδαστικές) 
αλλάζει άρδην τον χάρτη της διανθρώπινης επικοινωνίας σε τοπική και διεθνή κλίµακα 
→ Η παροχή πλήθους πληροφοριών από το διαδίκτυο σε ανθρώπους κάθε ηλικίας, 
επαγγέλµατος ή µορφωτικού επιπέδου µπορεί να θεωρηθεί µοναδική συµβολή στη 
διεύρυνση της πολιτικής και κοινωνικής δηµοκρατίας. 
 
2) Πύκνωση 
Λειτουργίες πύκνωσης 
α) γενίκευση, π.χ. Η αληθινή µάθηση πρέπει να είναι µια διαδικασία αργή όσο και 
ενεργητική, που εµπλουτίζει τη σκέψη µας και παρέχει ερεθίσµατα για νέες 
ανακαλύψεις. Πρέπει να είναι οπλισµός για τη ζωή και τη διάνοια. Πρέπει να είναι 
κατάκτηση του θησαυρού του ανθρώπινου πολιτισµού. Μ' άλλα λόγια, µια διαδικασία 
που ο νέος άνθρωπος δεν θα έχει στο µέλλον ούτε τον χρόνο ούτε τις ευκαιρίες να την 
ενεργοποιήσει µε τέτοιους προνοµιακούς όρους → Η αληθινή µάθηση είναι µια 
µορφωτική διαδικασία που εξασφαλίζει στον νέο άνθρωπο ό,τι πιο πολύτιµο για τη 
µελλοντική του ζωή, 
β) επιλογή, π.χ. Όσοι αποφασίζουν να µην κάνουν παιδιά είναι συνήθως άτοµα υψηλού 
µορφωτικού επιπέδου, που ζουν σε αστικά κέντρα και εργάζονται εκτός σπιτιού, 
κατέχουν υψηλές θέσεις στην κοινωνικο-επαγγελµατική ιεραρχία, παντρεύονται αργά 
και δεν δεσµεύονται από σχετικές θρησκευτικές επιταγές → Η ηθεληµένη ατεκνία είναι 
µια στάση που χαρακτηρίζει άτοµα που κάνουν καριέρα σε επαγγέλµατα µε υψηλό 
κοινωνικό γόητρο και είναι θρησκευτικά αδιάφορα, 
γ) σύνθεση, π.χ. Ο συντονισµός µιας δηµόσιας συζήτησης απαιτεί αληθινή µαεστρία, 
εκτός από καλή γνώση του θέµατος που θα συζητηθεί και σωστή πρόβλεψη των θέσεων 
που πιθανότατα θα υποστηρίξουν οι συνοµιλητές. Απαραίτητη είναι µια κατατοπιστική 
εισαγωγή για το κοινό της συζήτησης, η αµερόληπτη στάση απέναντι σε κάθε 
τοποθέτηση, η παρεµπόδιση της κατάχρησης του χρόνου, των αγενών παρεµβάσεων και 
της υπερβολικής εκµετάλλευσης της αυθεντίας. Επιπλέον, ιδιαίτερη ικανότητα 
χρειάζεται για την επαναφορά της συζήτησης στην κοίτη του συζητούµενου θέµατος σε 
περιπτώσεις άσκοπων παρεκβάσεων. Η υποβολή ερωτήσεων για την εκµαίευση και 
υποστηρικτικών επιχειρηµάτων από τους συνοµιλητές και η δυνατότητα συγκερασµού 
των αντιτιθέµενων απόψεων απαιτεί επίσης ωριµότητα και µεγάλη εµπειρία. Τέλος, η 
σωστή χρήση του διαθέσιµου χρόνου µε την αποφυγή της πολυλογίας και η 
ανακεφαλαίωση των συµπερασµάτων για χάρη του κοινού και της συζήτησης 
συµπληρώνουν τις αρετές του καλού συντονιστή µιας δηµόσιας συζήτησης → Ο 
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συντονισµός µιας δηµόσιας συζήτησης απαιτεί σωστή στάθµιση του ακροατηρίου και 
ανάλογη ανταπόκριση στις απαιτήσεις του, επαρκή γνώση του αντικειµένου της 
συζήτησης, εξισορροπητικούς χειρισµούς των ρόλων των συνοµιλητών και τήρηση των 
κοινωνικών συµβάσεων µιας συνοµιλίας. 
 
7.1.2 Οργάνωση της περίληψης 
Συνήθως µια περίληψη αποτελείται από δύο µέρη: α) εισαγωγή, και β) την κυρίως 
περίληψη. 
Στο (α) δίνεται η ταυτότητα του έργου και η γενική του δοµή, π.χ. 
Στη µελέτη "Οι παιδαγωγικές αντιλήψεις στην Κύπρο κατά τον 19ο και 20ο αιώνα" ο 
Πάνος Αντωνίου προβαίνει σε µια εξέταση της εξέλιξης των ιδεών και των ιδεολογιών 
που διαµόρφωσαν την παιδαγωγική πράξη στην Κύπρο κατά το συγκεκριµένο χρονικό 
διάστηµα. 
Ουσιαστικά, το (α) έχει να κάνει µε ερωτήµατα του τύπου "Για ποιο πράγµα µας µιλά 
το κείµενο;" ή "Τι τίτλο θα µπορούσα να του δώσω;". 
Στο (β) είναι ιδιαίτερα σηµαντικό: 1) να ακολουθούµε πιστά το έργο που 
συνοψίζουµε. Με άλλα λόγια, δεν είναι ορθό να εµφανίζονται σε µια περίληψη 
πληροφορίες επιπλέον αυτών που δίνει ο συγγραφέας, και 2) να εµφανίζονται µέσα 
στην περίληψη λέξεις, φράσεις ή χωρία από το πρωτότυπο, έτσι ώστε να δώσουµε 
στον αναγνώστη µας τουλάχιστον µία γεύση από το πρωτότυπο. Αυτό, βέβαια, σε 
καµιά περίπτωση δε σηµαίνει ότι η περίληψή µας µπορεί να είναι µια απλή παράθεση 
φράσεων ή προτάσεων του πρωτοτύπου. 
 
8 Τρόποι ανάπτυξης παραγράφου 
Κάθε παράγραφος (ανεξαρτήτως του τρόπου σύνταξής της) έχει τρία σταθερά µέρη, 
από τα οποία η ύπαρξη του τρίτου είναι προαιρετική. Τα µέρη αυτά είναι: α) η 
θεµατική περίοδος, β) τα σχόλια ή λεπτοµέρειες και γ) η περίοδος κατακλείδα.  
 
8.1 Ανάπτυξη µε σύγκριση-αντίθεση 
Η θεµατική περίοδος περιέχει τουλάχιστον δύο αντιθετικά µεταξύ τους δεδοµένα, για 
τα οποία θα γίνει σχολιασµός στις λεπτοµέρειες της παραγράφου. Εκεί θα 
εντοπιστούν τυχόν οµοιότητες και διαφορές (ή ένα µόνο από τα δύο) και πιθανόν να 
εξαχθεί και ένα αξιολογικό συµπέρασµα.  
Ο τρόπος παρουσίασης των αντιθετικών δεδοµένων στα σχόλια της παραγράφου 
είναι συνήθως δύο ειδών: α) ο συγγραφέας εξετάζει κάθε δεδοµένο του χωριστά και 
στο τέλος της παραγράφου δίνει το συµπέρασµα ή την προσωπική του άποψη (ο 
τρόπος αυτός ονοµάζεται "κατά µέλη χωριστά"), β) ο συγγραφέας εξετάζει τα 
δεδοµένα του ταυτόχρονα, σε ό,τι αφορά τις οµοιότητες και τις διαφορές τους, και 
στο τέλος εξάγει το συµπέρασµά του (ο τρόπος αυτός ονοµάζεται "ανάπτυξη ένα 
προς ένα"). 
Συνήθως, γίνεται φανερή ή νοητή απαρίθµηση στοιχείων, (δηλ. οµοιοτήτων, 
διαφορών και γενικά παρατηρήσεων) σχετικά µε κάποια δεδοµένα που έρχονται σε 
αντιδιαστολή. Επιπλέον, υπάρχουν διαρθρωτικές–συνδετικές λέξεις, π.χ. αντιθετικοί 
σύνδεσµοι (µα, αλλά, παρά, όµως, ωστόσο, µόνο) ή άλλα συνδετικά (µάλιστα, 
µολαταύτα, αντίθετα, έπειτα, εξάλλου). 
Σ'αυτό έγκειται όλη η διαφορά µεταξύ γάτας και σκύλου. Η νοηµοσύνη της γάτας είναι 
φύσει κατώτερη της νοηµοσύνης του σκύλου. Εποµένως, δεν µπορεί να'χει µε τον 
άνθρωπο τη συνεννόηση που έχει εκείνος. Κι όταν υστερεί η συνεννόηση, υστερεί και η 
αγάπη κι η αφοσίωση. Ωστόσο, αν και το βλέπουν και το παραδέχονται πολλοί αυτό, 
αγαπούν περισσότερο τη γάτα, πρώτον γιατί είναι πιο όµορφη, πιο χαριτωµένη - κι 
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αλήθεια ούτε τις καµπύλες της έχει ο σκύλος ούτε τα κουνήµατά της – και δεύτερον, 
γιατί προτιµούν το χαρακτήρα της, που είναι πιο περήφανος και πιο . . . ανθρώπινος. 
Το σκύλο τον βρίσκουν κάπως ταπεινό, δουλικό. ∆ίνεται στον άνθρωπο ολόψυχα, 
χωρίς όρους, και τον υπηρετεί πιστά, σ'όλη του τη ζωή, σα σκλάβος αγορασµένος. 
Ο τρόπος ανάπτυξης της σύγκρισης – αντίθεσης επεκτείνεται και πέραν των ορίων 
της παραγράφου, δηλαδή στη δόµηση ενός ολόκληρου κειµένου, το οποίο µπορεί να 
περιλαµβάνει πολλές παραγράφους αντιθετικά συνδεόµενες ή και ενότητες. 
 
8.2 Ανάπτυξη µε παραδείγµατα 
Σε κάποιες περιπτώσεις η ανάπτυξη και η τεκµηρίωση της θεµατικής περιόδου 
γίνεται µε τη χρήση παραδειγµάτων, τα οποία, βέβαια, έχουν σχέση µε το νοηµατικό 
πυρήνα της.  
Συνήθως, γίνεται φανερή ή νοητή απαρίθµηση (παρουσίαση) σκέψεων, οι οποίες 
έχουν αντιστοιχία µε το κεντρικό νόηµα, που έχει παρουσιαστεί στη θεµατική 
περίοδο. Τα παραδείγµατα είναι εύκολα αναγνωρίσιµα, αφού τις περισσότερες φορές 
δίνονται µε ασύνδετο σχήµα ή µε λέξεις–φράσεις δηλωτικές της χρήσης τους.  
Όσον αφορά τη δόµηση ενός ολόκληρου κειµένου, µπορεί να περιλαµβάνει πολλές 
παραγράφους µε απαρίθµηση παραδειγµάτων και σκοπό την τεκµηρίωση της 
βασικής θέσης του κειµένου. 
Ζούµε σε µια περιοχή όπου τα σηµάδια αναζωπύρωσης του εθνικισµού είναι έκδηλα. 
Γεγονότα όπως αυτά που διαδραµατίστηκαν στη Γιουγκοσλαβία ή στο Μπουρούντι, 
είναι εύγλωττα παραδείγµατα εθνικιστικής έξαρσης. 
 
8.3 Ανάπτυξη µε ορισµό 
Ορισµός είναι ο καθορισµός και η έκθεση των κύριων γνωρισµάτων µιας έννοιας. Η 
έννοια αυτή κατά κανόνα παρουσιάζεται στη θεµατική περίοδο µιας παραγράφου και 
κατόπιν στις λεπτοµέρειες αναλύονται τα κύρια χαρακτηριστικά της.  
Σε κάθε κείµενο ορισµού υπάρχουν κατά κανόνα: α) η οριστέα έννοια, δηλ. η έννοια 
που ορίζεται στην παράγραφο και δηλώνεται συνήθως στη θεµατική περίοδο, β) η 
έννοια γένους, δηλ. η ευρύτερη κατηγορία εννοιών µε τα ίδια χαρακτηριστικά 
γνωρίσµατα, στην οποία ανήκει η οριστέα έννοια, και γ) η ειδοποιός διαφορά, δηλ. 
εκείνα τα στοιχεία που διαφοροποιούν την οριστέα έννοια από κάθε άλλη που ανήκει 
στο ίδιο γένος εννοιών, π.χ. 
Το τρίγωνο είναι το ευθύγραµµο σχήµα που περατώνεται σε τρεις γραµµές, 
όπου το τρίγωνο είναι η οριστέα έννοια, το ευθύγραµµο σχήµα είναι η έννοια γένους 
και το περατώνεται σε τρεις γραµµές η ειδοποιός διαφορά. 
Ανάλογα µε τον τρόπο που παρουσιάζουν την οριστέα έννοια, οι διάφοροι ορισµοί 
διακρίνονται σε: α) αναλυτικούς, που εκθέτουν τα γνωρίσµατα που περιέχονται στην 
έννοια αυτή, και β) συνθετικούς ή γενετικούς, που περιγράφουν τη διαδικασία της 
γένεσης µιας έννοιας / ενός πράγµατος από τα αναγκαία και ουσιώδη συστατικά της / 
µέρη του. 
Υπάρχει ακόµη η περίπτωση ένα ολόκληρο κείµενο να ασχολείται µε τον ορισµό 
µιας έννοιας, όπως γίνεται συνήθως σ’ ένα δοκίµιο, ένα επιστηµονικό κείµενο κτλ. 
∆ιάλογος είναι η «διά λόγου» ανταλλαγή απόψεων, ιδεών και συναισθηµάτων που 
αποσκοπεί στην ενηµέρωση, στην εξέταση ενός θέµατος, στη λήψη ορθών αποφάσεων, 
στην πειθώ ή απλώς στην εξωτερίκευση της ψυχικής µας διάθεσης και των σκέψεών 
µας. 
ή 
Κοινωνία δεν είναι µόνο το απρόσωπο σύνολο ανθρώπων που έχουν κοινά πολιτιστικά 
γνωρίσµατα, συνδέονται µε κοινές παραδόσεις και αξίες και επιδιώκουν κοινούς 
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στόχους· κοινωνία είναι και οι θεσµοί, οι κανόνες, οι αρχές και οι ιδέες που ρυθµίζουν 
τη ζωή των ανθρώπων που την αποτελούν. Τα ιδεολογικά και οργανωτικά αυτά 
σχήµατα είναι προϊόντα της µακράς συµβίωσης των ανθρώπων. Χωρίς αυτά δε θα 
υπήρχε κοινωνική οργάνωση και συνοχή και εποµένως ούτε και κοινωνική ζωή. 

 
8.4 Ανάπτυξη µε διαίρεση 
Με τη διαίρεση µια έννοια αναπτύσσεται στα είδη εκείνα που καλύπτουν το πλάτος 
της. Έτσι, π.χ., οι άνθρωποι διαρούνται: κατά την εθνικότητα σε Άγγλους, Γάλλους, 
Έλληνες κλπ., κατά το θρήσκευµα σε χριστιανούς, µωαµεθανούς, βουδιστές κλπ. 
Σε κάθε παράγραφο διαίρεσης υπάρχουν κατά κανόνα: α) η διαιρετέα έννοια, δηλ. η 
έννοια που διαιρείται µέσα στην παράγραφο και αυτή δηλώνεται συνήθως στη 
θεµατική περίοδο, β) η διαιρετική βάση, δηλ. το κριτήριο σύµφωνα µε το οποίο 
διαχωρίζεται η διαιρετέα έννοια και γ) οι έννοιες γένους οι υποδιαιρέσεις της 
διαιρετέας έννοιας. 
Υπάρχουν πολλών ειδών ρόδα. Άλλα είναι µικρά και άλλα είναι µεγάλα, πελώρια. Άλλα 
ευωδιάζουν πολύ, άλλα λιγότερο και µερικά σχεδόν καθόλου. Άλλα είναι βαθυκόκκινα 
σα βελουδένια, άλλα κίτρινα βαθιά, άλλα κίτρινα προς το άσπρο και άλλα κάτασπρα. 
Κάθε ποικιλία έχει τη χάρη της, από το κοινό τριαντάφυλλο ως το εκατόφυλλο. Αλλά ο 
αληθινός βασιλιάς µέσα στα ρόδα και µέσα σ'όλα τ'άλλα λουλούδια είναι το 
απριλιάτικο, που έχει το κλασικό σχήµατου ρόδου και την πιο γλυκιά, την πιο δυνατή 
µυρωδιά. 
 
8.5 Ανάπτυξη µε αναλογία 
Με την αναλογία τονίζεται κάποια οµοιότητα ανάµεσα σε πράγµατα τα οποία εκ 
πρώτης όψεως φαίνονται ή είναι διαφορετικά. Σκοπός της είναι να καταστήσει 
κατανοητό και παραστατικό κάτι που παρουσιάζει δυσκολίες στη σύλληψή του. Ο 
Όµηρος, ο Χριστός κ.ά. χρησιµοποίησαν την αναλογία, προκειµένου να κάνουν απλό 
και αποτελεσµατικό το λόγο τους. Είναι γνωστές, π.χ. οι παραβολές του Χριστού, οι 
παροµοιώσεις του Οµήρου, ο αλληγορικός λόγος του δηµοτικού τραγουδιού. 
Ένας αϊτός περήφανος, ένας αϊτός λεβέντης 
από την περηφάνεια του κι από τη λεβεντιά του 
δεν πάει στα κατώµερα, να καλοξεχειµάσει 
µον’ µένει απάνω στα βουνά, ψηλά στα κορφοβούνια, 
όπου κάτω από την αλληγορία του περήφανου αετού νοείται αναλογικά ο τολµηρός και 
ανυπότακτος κλέφτης επί Τουρκοκρατίας, ο οποίος προτιµάει τα ελεύθερα βουνά από 
τους σκλαβωµένους κάµπους. 
ή 
Ο οικονόµος µοιάζει µε το µερµήγκι. Όπως αυτό συλλέγει µε υποµονή και 
καρτερικότητα τα αγαθά του και συντηρεί τα υπάρχοντα, έτσι και ο οικονόµος εστιάζει 
την προσοχή του στα έξοδα του, ενώ προσπαθεί να σταθεροποιήσει τα έσοδα του. 
Συγκεντρώνει αγαθά, όταν οι περιστάσεις το ευνοούν και δαπανά, όταν έχει ανάγκη. Το 
µερµήγκι δεν περιφρονεί τη χρήσιµη τροφή του, την αποθηκεύει. Ο οικονόµος 
περισυλλέγει τα αγαθά του και τα διαχειρίζεται µε σωφροσύνη. 
8.6 Ανάπτυξη µε αιτιολόγηση 
Αιτιολογούµε µια θέση που εµφανίζεται στη γενικότερη θεµατική πρόταση και στη 
συνέχεια ακολουθούν οι αιτιολογήσεις. 
Αυτό το όµορφο γατάκι είναι τάχα κι ευτυχισµένο; Εσείς τώρα θα νοµίζετε ότι είναι και 
µάλιστα πολύ. Αφού τ'αγαπούµε όλοι τόσο, αφού έχει ένα ολάκερο σπίτι δικό του, αφού 
µπορεί να τρώει, να κοιµάται και να παίζει όσο θέλει, τι του λείπει για µια τέλεια 
γατίσια ευτυχία; Αλήθεια, κι εγώ αυτή την ιδέα είχα µέχρι προχτές. Είδα όµως πως 
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ήµουν γελασµένος: το γατάκι µας δεν είναι τέλεια ευτυχισµένο! Κάτι του λείπει. Κι αυτό 
είναι η συντροφιά των δικών του, των οµοίων του, η αγκαλιά το γάλα κι η περιποίηση 
της µάνας του, τα χάδια, τα παιχνίδια και τα µαλωµατάκια των αδελφιών του. ∆ε 
νοµίζετε πως είναι πολύ σπουδαίο αυτό που του λείπει και πως τίποτα, καµιά 
ανθρώπινη αγάπη και φροντίδα δεν µπορεί να το αντικαταστήσει; 
 
8.7 Ανάπτυξη µε επεξήγηση 
Στη θεµατική πρόταση τίθεται ένα γενικότερο ζήτηµα, το οποίο εν συνεχεία 
αποσαφηνίζεται µε περισσότερες ή λιγότερες λεπτοµέρειες. 
Έτσι ήταν τον παλιό καιρό το ταχυδροµείο. Εκτός από τους ιδιωτικούς ταχυδρόµους 
και οι επιβάτες, οι ταξιδιώτες παραγέµιζαν τις τσέπες τους µε γράµµατα – χωρίς 
γραµµατόσηµο, εννοείται – για συγγενείς και φίλους "ξενιτεµένους" εκεί όπου πήγαιναν 
κι αυτοί. Ακόµα κι όταν ιδρύθηκαν τα κρατικά ταχυδροµεία, πολλοί από δυσπιστία ή για 
οικονοµία εξακολουθούσαν να στέλνουν τα γράµµατά τους µε τον πατροπαράδοτο 
τρόπο. Τόσο που το Κράτος αναγκάστηκε να το απαγορέψει αυτό µε νόµο. 
 
8.8 Ανάπτυξη µε λεπτοµέρειες 
Η παράθεση λεπτοµερειών είναι ένα είδος έµµεσης επεξήγησης. Οι απαριθµούµενες 
λεπτοµέρειες κοµίζουν περισσότερες πληροφορίες και φωτίζουν τη θεµατική 
πρόταση ή κάποιον από τους όρους της. 
Μου φάνηκε σαν πουλί, σαν περιστέρι. Μα επειδή το πέταγµά του ήταν αλλιώτικο, 
παράξενο, προσπάθησα να το δω καλύτερα και να καταλάβω τι είναι. Αδύνατο! Τέτοιο 
πουλί µε τέτοιες φτερούγες – πολύ µακριές και στενές µου φαινόταν – και µέ τέτοια 
κίνηση, άρρυθµη, τρελή µπορώ να πω, δεν είχα ξαναδεί ποτέ µου. Πήρα τότε ένα 
ζευγάρι κιάλια και κοίταξα το αγνώριστο άσπρο πουλί που πετούσε στο γαλάζιο αέρα. 
Τότε το αναγνώρισα για τα καλά. Πόσες φορές δεν είχα ξαναδεί µα από πιο κοντά 
τέτοιου είδους "πουλιά"! Ήταν ένα µεγάλο κουρελόχαρτο! 
 
9. ∆ιάφορα είδη κειµένων 
9.1 Κριτική-παρουσίαση 
Τα βασικά στοιχεία του βιβλίου (συγγραφέας, τίτλος, είδος κειµένου, εκδοτικός 
οίκος, τόπος και χρόνος έκδοσης) αποτελούν την "ταυτότητά" του και θα πρέπει να 
τα αναφέρουµε µε κάποιο τρόπο στην αρχή του κειµένου µας, συνήθως στη θέση του 
τίτλου, π.χ. Γ. Παπαναστασίου, Νεοελληνική ορθογραφία, εκδ. Ινστιτούτο 
Νεοελληνικών Σπουδών, Θεσσαλονίκη 2008, σ. 11. 
Το ίδιο ισχύει και για άρθρα σε επιστηµονικά περιοδικά, πρακτικά συνεδρίων κλπ., 
π.χ. Κ. Αγγελάκος, Το Πρόγραµµα Σπουδών και τα νέα διδακτικά εγχειρίδια της 
Νεοελληνικής Γλώσσας του Γυµνασίου, Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 26, 
Θεσσαλονίκη, 2006, 247-256. 
Τα βασικά στοιχεία του βιβλίου αναγράφονται συνήθως στο εξώφυλλο και στο 
εσώφυλλό του. Πρόσθετες πληροφορίες για το βιβλίο µπορούµε να αντλήσουµε από 
το κείµενο που βρίσκεται συχνά στο οπισθόφυλλο, καθώς επίσης και από τον πίνακα 
περιεχοµένων. 
Σε σύγκριση µε τη βιβλιοπαρουσίαση η βιβλιοκρισία περιέχει αναλυτικότερες 
πληροφορίες και περισσότερα σχόλια και προϋποθέτει µελέτη του αντικειµένου σε 
βάθος. Είναι πάντοτε ενυπόγραφη. Θα πρέπει, βέβαια, να σηµειωθεί ότι τα όρια 
ανάµεσα στη βιβλιοκρισία και στη βιβλιοπαρουσίαση δεν είναι πάντοτε ευδιάκριτα, 
ιδιαίτερα όταν η τελευταία έχει ως στόχο να επηρεάσει θετικά ή αρνητικά τους 
αναγνώστες σχετικά µε το υπό παρουσίαση βιβλίο, οπότε περιέχει και αρκετά θετικά 
σχόλια, τα οποία δεν είναι πάντοτε τεκµηριωµένα, κάτι που θα πρέπει να αποφεύγεται 
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στη βιβλιοκρισία, όπου κάθε θετική ή αρνητική αξιολόγηση θα πρέπει να 
συνοδεύεται από επιχειρήµατα. 
Γενικά, σε µια κριτική θα πρέπει να υπάρχει: α) ένα πληροφοριακό µέρος, όπου θα 
δίνονται οι απαραίτητες πληροφορίες σχετικά µε το αντικείµενο της κριτικής, β) τα 
σχόλια, δηλ. οι αξιολογικές κρίσεις, και γ) ο προβληµατισµός και οι προτάσεις του 
κριτικού σχετικά µε το θέµα. 
 
9.2 Επιστολή 
Είναι γραπτός λόγος που χρησιµοποιούµε, για να επικοινωνήσουµε µε πρόσωπα τα 
οποία δεν είναι παρόντα ή µε κοινωνικές οµάδες που θεωρούµε ως κατάλληλους 
δέκτες των µηνυµάτων µας, µε στόχο: α) να πληροφορήσουµε για συµβάντα και 
καταστάσεις, β) να διαπιστώσουµε προβλήµατα, γ) να µεταδώσουµε σκέψεις και 
συναισθήµατα, δ) να εκφράσουµε απόψεις, εισηγήσεις, διαµαρτυρίες, ε) να 
ανακοινώσουµε προθέσεις. 
Η επιστολή απευθύνεται σε ένα "εσύ", αλλά η απουσία του "εννοούµενου 
συνοµιλητή" εµποδίζει την ολοκλήρωση του διαλόγου. Σύµφωνα µε τον Αριστοτέλη 
"η επιστολή είναι το ήµισυ ενός διαλόγου", ενώ από σύγχρονους µελετητές θεωρείται 
ως ο "µονόλογος που θέλει να γίνει διάλογος". Ασχέτως του αν την απευθύνουµε σε 
απόντα, ακριβώς λόγω της ανάγκης να συνοµιλήσουµε µαζί του, πρέπει να έχει τη 
φυσικότητα και την αµεσότητα του προφορικού λόγου. 
Ο επιστολικός τρόπος επικοινωνίας είναι αρχαιότατος. Περίφηµες θεωρούνται οι 
επιστολές του ∆ηµοσθένη, του Λυσία, του Επίκουρου, του Πλάτωνα, του Ισοκράτη, 
καθώς και του Κικέρωνα, του Οράτιου, του Οβίδιου, του Απ. Παύλου κ.ά. Κοινό 
χαρακτηριστικό αυτών των επιστολών – που µοιάζουν µε τις σηµερινές "ανοιχτές 
επιστολές" στον τύπο – είναι ο δηµόσιός τους χαρακτήρας, εφόσον απευθύνονται είτε 
σε κάποιο πρόσωπο της δηµόσιας ζωής είτε σε ένα ευρύτερο κοινωνικό σύνολο και 
έχουν στόχους πολιτικούς, ηθικοπλαστικούς, θρησκευτικούς, φιλοσοφικούς κτλ.  
Στα ρωµαϊκά χρόνια, η επιστολή ως λογοτεχνικό είδος πήρε τεράστια ανάπτυξη, 
γι’αυτό και διαµορφώθηκαν κανόνες της επιστολογραφίας που επικράτησαν µέχρι το 
Mεσαίωνα. Πολλοί από αυτούς τους κανόνες ισχύουν µέχρι σήµερα. Η επιστολή 
διακρίθηκε σε πέντε κύρια µέρη: α) το χαιρετισµό, β) την επιδίωξη της εύνοιας από 
τον επιστολογράφο, γ) την αφήγηση, δ) τη ζήτηση πληροφορίας, κάποιας χάρης κλπ., 
και ε) το συµπέρασµα.  
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Στη νεοελληνική λογοτεχνία ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι επιστολές που 
αντάλλαξαν σηµαντικά πρόσωπα των γραµµάτων και των τεχνών, όπως π.χ. ο Α. 
Κοραής, ο Γ. Σεφέρης, ο Ο. Ελύτης. Παράλληλα µε τη λογοτεχνική τους αξία, µας 
προσφέρουν ένα ευρύ φάσµα από ανεκτίµητες πληροφορίες για τις 
κοινωνικοπολιτικές συνθήκες, τα ιδεολογικά ρεύµατα και τις πνευµατικές 
αναζητήσεις της εποχής τους. Τα θέµατα αυτών των επιστολών είναι ευρύτερου 
πνευµατικού ενδιαφέροντος (λογοτεχνικού, πολιτικού, φιλοσοφικού, επιστηµονικού, 
καλλιτεχνικού κτλ.). Ο συγγραφέας τους, βέβαια, µπορεί να εκφράζεται σε α' πρ., για 
να κάνει µια προσωπική ιδεολογική κατάθεση ή και εξοµολόγηση µέσα από ελεύθερη 
περιδιάβαση στις ιδέες. Τέτοιου είδους επιστολές µας δίνουν πολλά στοιχεία σχετικά 
µε το χαρακτήρας και τη σκέψη του "αποστολέα". Το ύφος µπορεί είτε να µοιάζει µε 
αυτό του δοκιµίου είτε να κινείται στο οικείο ύφος της συνοµιλίας µε ένα φίλο. 

Επιστολή Γ. Σεφέρη στο Γ. Θεοτοκά (απόσπασµα) 
 Άγκυρα, 9 Σεπτεµβρίου 1948 

Αγαπητέ Γιώργο,  
Είναι παράξενο το σόι της αλληλογραφίας. Έχει απροσδόκητες ιδιοτροπίες. Κάποτε σε 
παίρνει ο κατήφορος, κάποτε συναντάς ανυπέρβλητες ανηφοριές. Η αλήθεια είναι πως 
όλη τούτη η περίοδος ήταν δύσκολη για µένα. Τώρα µόλις αρχίζω να αισθάνοµαι πως η 
ζωή µου έστρωσε κάπως. Έπειτα από την τελευταία δεκαετία, είχα να µαζέψω πολλά 
σπασµένα. Με λίγες λέξεις, η ζωή εδώ παρουσιάζεται έτσι: α) πολλή δουλειά, β) µια 
εξοχή µε εξουθενωτική κοσµική κίνηση το χειµώνα, που ερηµώνεται το καλοκαίρι, γ) 
κάτι το αφηρηµένο, το απρόσωπο, όσο φυσικά δεν ταξιδεύεις και περιορίζεσαι εδώ. Το 
σηµείο x της Γεωµετρίας, που λέει ο κ. Τεστ. Συνάµα, ένα καλό παρατηρητήριο, για ένα 
διάστηµα, και από γενική άποψη και για την αντιπαραβολή που µπορείς να κάνεις µε τα 
δικά µας πράγµατα. Ο Βαλαωρίτης µού γράφει πως ο Lehman τα ’χασε κάπως 
βλέποντας πως το βιβλιαράκι είχε την καλύτερη υποδοχή από όσα βιβλία έβγαλε ίσαµε 
σήµερα, εγγλέζικα ή ξένα. Μπορεί να λένε οι άλλοι. Ένα πράγµα ξέρω, πως η 
κατατρεγµένη γενιά του ’30 "εκόµισε" και τούτο: να κρίνουν τη σύγχρονη ελληνική 
λογοτεχνία οι ξένοι σαν ίση µε τη δική τους. Οι ξένοι λογοτέχνες, θέλω να πω, όχι οι 
"νεοελληνιστές", που κατά µέγα µέρος µας είχαν σαν τα κουνέλια γλωσσολογικού 
εργαστηρίου. Άµα βρω τρόπο να τις αντιγράψω, θα σου τις στείλω, για να τις δουν 
τουλάχιστο οι φίλοι, αφού µε το υβρεολόγιο ή µε τη σιωπή, ο πόλεµος που µας κάνουν 
δεν πρόκειται να σταµατήσει για καιρό ακόµη. Παρακολουθώ τα γραφόµενά σου: είναι 
καλά. Το γράµµα παρατράβηξε, θα τα ξαναπούµε. 

  Γεια χαρά  
Γιώργος  

ή 
Ένα γράµµα (1940) για τη σύγχρονη τέχνη (απόσπασµα από τα Ανοιχτά Χαρτιά) 

Αγαπητέ µου κ. Παπανούτσο, 
Θα ήτανε περιττό ίσως να τονίσω µε πόση ανυποµονησία περίµενα τις διαλέξεις σας 
και µε πόσο ενδιαφέρον τις παρακολούθησα µαζί µε πολλούς άλλους φίλους της νέας 
τέχνης, που δεν έχουν συχνά την ευκαιρία στον τόπο µας ν’ ακούσουνε για ζητήµατα 
που θεωρούνε πολύ ζωτικά και που, νοµίζουν, θα ήταν ευχής έργον αν µπορούσανε να 
διαδοθούνε σ’ ένα κοινό πλατύτερο. 

       Οδυσσέας Ελύτης 
 
9.2.1 Το ύφος της επιστολής 
Όλα τα είδη των επιστολών πρέπει να χαρακτηρίζονται από: συντοµία, σαφήνεια, 
απλότητα, φυσικότητα, ακρίβεια, ευπρέπεια, λεπτότητα, ευγένεια. Το ύφος της 
επιστολής πάντοτε καθορίζεται από την επικοινωνιακή περίσταση. 



 45 

9.2.2 Είδη επιστολών 
Ανάλογα µε την επικοινωνιακή περίσταση, οι επιστολές χωρίζονται σε: α) τυπικές-
επίσηµες, β) φιλικές. Η προσφώνηση, η επιφώνηση, το περιεχόµενο, το ύφος και η 
γλώσσα µιας επιστολής τροποποιούνται σύµφωνα µε: α) τα χαρακτηριστικά 
γνωρίσµατα του αποστολέα και του παραλήπτη (ηλικία, θέση, επάγγελµα, αξίωµα, 
µόρφωση, προσωπικότητα, συναισθήµατα του καθενός), β) το σκοπό και το χρόνο 
συγγραφής της επιστολής, γ) τη σχέση µεταξύ ποµπού και δέκτη. 
Ανάλογα µε τα ενδιαφέροντα του κάθε ατόµου, τις ανάγκες της ζωής και τις 
κοινωνικές συνθήκες έχουµε διάφορα είδη επιστολών. Τα πιο συνηθισµένα απ’αυτά 
είναι: α) επιστολές κοινωνικού περιεχοµένου (π.χ. οικογενειακές, φιλικές, 
αισθηµατικές, αγγελτικές, ευχετήριες, συγχαρητήριες, συλλυπητήριες), β) επιστολές 
επαγγελµατικού περιεχοµένου (π.χ. αιτητικές, συστατικές, διαφηµιστικές, εµπορικές), 
γ) επιστολές που απευθύνονται σε µια συγκεκριµένη Αρχή ή σε ένα συγκεκριµένο 
πρόσωπο που βρίσκεται σε κάποιο αξίωµα, δ) ανοιχτές επιστολές, που δηµοσιεύονται 
στον τύπο (π.χ. διαµαρτυρίας, πληροφόρησης, ενηµέρωσης), ε) επιστολές που 
απευθύνονται σε ένα οικείο µας πρόσωπο µε σκοπό, όµως, την ανταλλαγή απόψεων 
πάνω σ’ ένα συγκεκριµένο θέµα. 
 
9.2.3 ∆οµή της επιστολής 
1. Χωροχρονικό πλαίσιο αναφοράς: γράφεται στο πάνω δεξιό άκρο και 
περιλαµβάνει τον τόπο και το χρόνο κατά τον οποίο γράφεται η επιστολή: π.χ. 
Αµµόχωστος, 14 Οκτωβρίου 2004., 
2. Η προσφώνηση: Αγαπηµένη µου µητέρα, Αγαπητέ Αντρέα, Μαρία µου, Γιάννη 
µου, Αξιότιµε κύριε, Κύριε ∆ιευθυντή, Έντιµε κύριε Υπουργέ, Σεβαστέ Κύριε, 
3. Το περιεχόµενο της επιστολής 
α) πρόλογος: Aφορµή για τη σύνταξη της επιστολής και στόχος του επιστολογράφου.  
β) κύριο µέρος: i) έκθεση ενός θέµατος, ενός προβλήµατος, ενός φαινοµένου, µιας 
άποψης κλπ., ii) απόδειξη µε τη χρήση λογικών επιχειρηµάτων, τεκµηρίων. 
διαπιστώσεων, παραδειγµατικών αναφορών, µαρτυριών, iii) απόκρουση των 
αντίπαλων επιχειρηµάτων (προβολή αντιρρήσεων, επιφυλάξεων, περιορισµών), που 
ισχυροποιεί τη θέση του αποστολέα, 
γ) επίλογος: περιεκτική ανακεφαλαίωση κατά την οποία ο επιστολογράφος εκφράζει 
σκεπτικισµό, συγκρατηµένη αισιοδοξία ή καλεί τον δέκτη της επιστολής: να 
συµµεριστεί, να κατανοήσει, να ευαισθητοποιηθεί, να ανταποκριθεί έµπρακτα, να 
αναλάβει πρωτοβουλίες, να κινητοποιήσει φορείς, 
4. Η επιφώνηση: (ανάλογηµε την προσφώνηση) Με αγάπη, Με εκτίµηση, Με 
σεβασµό, Με φιλικούς χαιρετισµούς, Ευχαριστώ για τη φιλοξενία (για επιστολή στον 
τύπο), 
5. Η υπογραφή: Γεώργιος Γεωργίου (επίσηµη επιστολή), Χαριτίνη (φιλική 
επιστολή). 
 
9.2.4 Επικοινωνιακό πλαίσιο 
13.2.4.1 Επίσηµη επιστολή 
Γνωρίζοντας την ταυτότητα του δέκτη και τους στόχους της επιστολής µας:  
1) χρησιµοποιούµε ύφος που: α) o φανερώνει σεβασµό και εµπιστοσύνη, β) 
αναδεικνύει το δέκτη της επιστολής µας σε ξεχωριστό πρόσωπο, γ) δείχνει ότι τον 
θεωρούµε ως ειδήµονα, ως το πιο αρµόδιο πρόσωπο, για να δεχτεί την επιστολή µας, 
δ) δεσµεύει το δέκτη να ανταποκριθεί στα αιτήµατά µας, 
2) κάνουµε επίκληση: α) στο ήθος του δέκτη, β) στο συναίσθηµα του δέκτη, γ) στο 
ήθος του ποµπού, 
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3) αρχίζουµε την επιστολή αναφερόµενοι: α) στο θέµα ή/και στο στόχο µας, β) στο 
γιατί έχουµε επιλέξει αυτό το δέκτη, γ) στο ποιοι είµαστε, 
4) κλείνουµε την επιστολή: α) αναµένοντας τη θετική του ανταπόκριση στα αιτήµατά 
µας, β) βέβαιοι για το ενδιαφέρον του, γ) αισιόδοξοι για τη στάση που θα υιοθετήσει, 
δ) ελπίζοντας στα µέτρα που θα λάβει 
 
9.2.4.2 Φιλική επιστολή που έχει ως σκοπό την ανταλλαγή απόψεων πάνω σ’ένα 
συγκεκριµένο θέµα 
Γνωρίζοντας το δέκτη και αισθανόµενοι οικείοι απέναντί του: 
1) χρησιµοποιούµε ύφος που: α) o φανερώνει οικειότητα και εµπιστοσύνη, β) 
αναδεικνύει το δέκτη της επιστολής µας σε ξεχωριστό για µας φιλικό πρόσωπο, γ) 
δείχνει ότι το θεωρούµε ως το πιο κατάλληλο άτοµο, για να δεχτεί τις σκέψεις µας, δ) 
καλεί το δέκτη να απαντήσει στους προβληµατισµούς µας, 
2) κάνουµε επίκληση: α) κυρίως στο συναίσθηµα του δέκτη (π.χ. µέσα από αυτά που 
µας συνδέουν), β) στο ήθος του ποµπού και του δέκτη (κυρίως στα κοινά 
χαρακτηριστικά µας), 
3) αρχίζουµε την επιστολή αναφερόµενοι: α) στο θέµα ή/και στο στόχο µας, β) στο 
γιατί έχουµε επιλέξει αυτό το δέκτη, 
4) κλείνουµε την επιστολή αναµένοντας τα σχόλια και τις απόψεις του. 
 
9.2.5 Λεξιλόγιο 
9.2.5.1 Για επίσηµες επιστολές  
Στην εισαγωγή κάνουµε επίκληση στο ήθος του δέκτη π.χ. Απευθυνόµαστε σε σας ως 
το πλέον αρµόδιο πρόσωπο / γιατί πιστεύουµε ότι είστε το πιο αρµόδιο άτοµο / ως 
άτοµο που έχετε αποδείξει µε τις ως τώρα πράξεις σας/έργο σας / ως Πρόεδρο του/της / 
ως κύριο εκπρόσωπο του/της / ως ενεργό µέλος / ως άτοµο µε ενεργό δράση στο / ως 
προασπιστή των αρχών. 
Στη συνέχεια και πάλι κάνουµε επίκληση στο ήθος του δέκτη, π.χ. 
Εµπιστευόµαστε/εµπιστευόµενοι την υπευθυνότητα και το ήθος σας / Επικαλούµαστε το 
ήθος και την εντιµότητά σας / Επικαλούµαστε τις ιδιαίτερές σας ευαισθησίες στο ζήτηµα 
/ Γνωρίζοντας ότι διακατέχεστε από ειλικρινή ανθρωπιστικά συναισθήµατα και από µια 
εντονότατη αίσθηση του δικαίου / Γνωρίζοντας το ενδιαφέρον και τη µέχρι τώρα δράση 
σας στο χώρο / Πιστεύοντας ότι διαθέτετε την απαραίτητη γνώση και εµπειρία. 
Ανάλογα κάνουµε επίκληση στο ήθος του ποµπού, π.χ. Ως νέοι της Κύπρου / ως 
µαθητές ανήσυχοι για το µέλλον/που αγρυπνούµε/που ενδιαφερόµαστε / Αισθανόµαστε 
βαρύτατη την ευθύνη/το χρέος απέναντι / Πιστεύοντας στις αρχές του δικαίου/της 
έννοµης τάξης/της ελευθερίας/στις προαιώνιες αξίες / Μας προβληµατίζει / µας 
ανησυχεί / µας εξεγείρει το γεγονός ότι. 
Εκφράζουµε µε ευγένεια τις εισηγήσεις ή τις διαµαρτυρίες µας, π.χ. Επιτρέψτε µας / 
θα θέλαµε / θα επιθυµούσαµε / αισθανόµαστε έντονη την ανάγκη / αισθανόµαστε ως 
χρέος µας να εκφράσουµε/να εισηγηθούµε/να καταθέσουµε τις απόψεις µας/τις 
ενστάσεις µας/τις έντονες διαµαρτυρίες/τις διαφωνίες µας / να καταδικάσουµε / να 
καταγγείλουµε τη στάση/το γεγονός ότι/το απαράδεκτο φαινόµενο. 
Προσπαθούµε να συνδέσουµε τον ποµπό µε το δέκτη, π.χ. Θα θέλαµε να ενισχύσουµε 
τις προσπάθειές σας στον αγώνα / Συµµεριζόµαστε την αγωνία σας, τις απόψεις σας, τις 
ανησυχίες σας / Αντιλαµβανόµαστε τη δύσκολη θέση στην οποία βρίσκεστε / Έχοντας 
πλήρη επίγνωση των δυσκολιών / Είµαστε βέβαιοι πως συµφωνείτε µαζί µας. 
Εκφράζουµε την επιθυµία µας, π.χ. Επιθυµούµε / θα θέλαµε / Αναµένουµε τη θετική 
σας ανταπόκριση. 
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9.2.5.2 Για φιλικές επιστολές  
Εξηγούµε γιατί γράφουµε στο συγκεκριµένο πρόσωπο, π.χ. Παρακολούθησα το 
συνέδριο µε θέµα…και αυτά που άκουσα µε συγκίνησαν/µε ενθουσίασαν/µε 
προβληµάτισαν, γι’ αυτό θα ’θελα να µοιραστώ µαζί σου/σας κάποιους 
προβληµατισµούς. 
Επικαλούµαστε µε φυσικότητα τους δεσµούς φιλίας που µας ενώνουν, π.χ. Πόσο 
θα’θελα να ήσουν εδώ, για να ανταλλάξουµε τις απόψεις µας στο επίµαχο θέµα / 
Περίµενα πώς και πώς τη στιγµή αυτή, όπου πάνω σε µια κόλλα χαρτί θα ξεδιπλώσω 
τις σκέψεις µου σ’ έναν άνθρωπο που είµαι σίγουρος πως θα µε καταλάβει / Σου γράφω 
γνωρίζοντας πως µπορείς να καταλάβεις τις ανησυχίες µου / Θυµάµαι τις πολύωρες 
συζητήσεις µας πάνω στο θέµα. 
Επικαλούµαστε µε φυσικότητα το ήθος του δέκτη, π.χ. Σου γράφω, γιατί γνωρίζω πως 
και συ ανησυχείς/προβληµατίζεσαι για το θέµα αυτό / Θέλω/θα ήθελα να µοιραστώ µαζί 
µ’ ένα πραγµατικό φίλο κάποιες σκέψεις / Εµπιστεύοµαι την κρίση σου/την άποψή σου 
και θα ήθελα την κριτική σου / Γνωρίζοντας ότι κι εσύ ανησυχείς για τους ίδιους λόγους 
/ Γνωρίζοντας τα ανθρωπιστικά σου συναισθήµατα / Γνωρίζοντας το ενδιαφέρον σου 
για τα θέµατα / Πιστεύοντας ότι διαθέτεις πολλές γνώσεις και εµπειρίες, θέλω να 
µοιραστώ µαζί σου τις σκέψεις µου/να ζητήσω τις απόψεις σου. 
Ανάλογα κάνουµε επίκληση στο ήθος του ποµπού. π.χ. Γνωρίζεις πόσο µε 
προβληµατίζει/µε ανησυχεί το θέµα / Ξέρεις πόσο σηµαντικό ήταν πάντοτε για µένα να 
δραστηριοποιούµαι/να εµπλέκοµαι σε συλλογικές δράσεις 
Συνδέουµε το ήθος ή τις απόψεις του ποµπού µε αυτά του δέκτη, π.χ. Είµαι βέβαιος 
πως συµφωνείς µαζί µου ότι / Οι αντιρρήσεις σου και οι θέσεις σου στο συγκεκριµένο 
θέµα µου είναι γνωστές, επίτρεψέ µου, όµως, να / Μπορώ, βέβαια, να φανταστώ τις 
αντιρρήσεις σου για το θέµα. 
Εκφράζουµε την επιθυµία µας, π.χ. Αναµένω µε αγωνία την απάντησή σου / Θα µε 
ενδιέφερε πολύ η γνώµη σου. 
 
9.2.6 Ανοιχτές επιστολές που δηµοσιεύονται στον τύπο  
Οι επιστολές αυτές µπορεί να απευθύνονται σε ένα συγκεκριµένο πρόσωπο ή µια 
συγκεκριµένη Αρχή, αλλά έχουν ως στόχο να λάβει γνώση του περιεχοµένου τους η 
κοινή γνώµη, γι’ αυτό και δεν περιέχουν εµπιστευτικές πληροφορίες. ∆ιατηρούν τα 
χαρακτηριστικά γνωρίσµατα της επιστολής ως προς τη δοµή τους και ενδείκνυται να 
έχουν τίτλο. Χαρακτηρίζονται από συντοµία, επίσηµο ύφος, κυριολεκτική γλώσσα, 
σαφήνεια και ακρίβεια στη διατύπωση του περιεχοµένου και λογική οργάνωση των 
µερών. Όταν στοχεύουν σε έντονη διαµαρτυρία, πρέπει να αποφεύγονται η ειρωνεία, 
οι προσβλητικοί υπαινιγµοί και οι ύβρεις. 

Η υγεία των συµπολιτών µας σε κίνδυνο µε ευθύνη των ∆ηµοτικών Αρχών. 
Αγαπητή σύνταξη, 
Σχετικά µε το δηµοσίευµα της εφηµερίδας σας για την πρόθεση των δηµοτικών αρχών 
της πόλης µας να επιτρέψουν την ανέγερση εργοστασίου χηµικών σε κατοικηµένη 
περιοχή, και µάλιστα κοντά στο δηµοτικό σχολείο του προαστίου Χ, θεωρούµε χρέος 
µας να ενηµερώσουµε τους συνδηµότες µας για τις καταστροφικές συνέπειες που µια 
τέτοια απόφαση θα προκαλέσει στην υγεία των κατοίκων, και ιδιαίτερα των παιδιών. 
Οι λόγοι της ανησυχίας µας είναι σαφείς: Πρώτον,(…) Ως εκ τούτου, καλούµε όλους 
τους συµπολίτες µας να ενισχύσουν µε κάθε µέσο τις προσπάθειές µας για αποτροπή 
µιας τέτοιας απόφασης. Εισηγούµαστε τη διοργάνωση (…) Καλούµε επίσης, εκείνους 
τους εκλεγµένους αντιπροσώπους µας στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο της πόλης µας που 
χαρακτηρίζονται από γνήσιο ενδιαφέρον και ευαισθησίες για το κοινό συµφέρον, να 
αναλάβουν τις απαραίτητες πρωτοβουλίες, ώστε, προτού µια τέτοια απόφαση ληφθεί, 
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να εξεταστούν όλες οι παράµετροι του θέµατος και να ληφθούν υπόψη όλες οι συνέπειες 
για την πόλη µας και τους πολίτες της.  

Ευχαριστούµε για 
   τη φιλοξενία 

Οµάδα πρωτοβουλίας  
Είναι επίσης δυνατό ανοιχτές επιστολές να δηµοσιεύονται απευθείας από τη σύνταξη 
µιας εφηµερίδας σε µορφή κύριου άρθρου. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αυτής της 
µορφής επιστολής είναι η περίφηµη Ανοιχτή επιστολή προς Χίτλερ του Γ. Βλάχου, που 
δηµοσιεύτηκε στην εφηµερίδα Καθηµερινή τις παραµονές της γερµανικής επίθεσης 
εναντίον της Ελλάδας στο Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο. 

Ανοιχτή επιστολή προς την Α.Ε. τον κ. Α. Χίτλερ (απόσπασµα) 
Εξοχώτατε, Σεις –λέγουν πάντοτε– θα επιχειρήσετε να εισβάλετε εις την Ελλάδα. Και 
ηµείς, Λαός αφελής ακόµη, δεν το πιστεύοµεν…∆εν πιστεύοµεν ότι ένα Κράτος 
πάνοπλον, ογδοήκοντα πέντε εκατοµµυρίων ανθρώπων…θα ζητήση να πλευροκοπήση 
ένα Έθνος µικρόν που αγωνίζεται υπέρ της ελευθερίας του, µαχόµενον προς µίαν 
Αυτοκρατορίαν σαράντα πέντε εκατοµµυρίων. ∆ιότι τι θα κάµη ο Στρατός αυτός, 
Εξοχώτατε, αν αντί πεζικού, πυροβολικού και µεραρχιών, στείλη η Eλλάς φύλακας εις 
τα σύνορά της είκοσι χιλιάδας τραυµατιών, χωρίς πόδια, χωρίς χέρια, µε τα αίµατα και 
τους επιδέσµους δια να τον υποδεχθούν;...Αυτούς τους στρατιώτας φύλακας θα υπάρξη 
Στρατός δια να τους κτυπήσει; Αλλ’ όχι δεν πρόκειται να γίνη αυτό. Ο ολίγος ή πολύς 
Στρατός των Ελλήνων που είναι ελεύθερος, όπως εστάθη εις την Ήπειρον, θα σταθή, αν 
κληθή, εις την Θράκην. Και τι να κάµη;... Θα πολεµήση. Και εκεί. Και θα αγωνισθή. 
Και εκεί. Και θα αποθάνη. Και εκεί. Και θ’ αναµείνη την εκ Βερολίνου επιστροφήν του 
δροµέως, ο οποίος ήλθε προ πέντε ετών και έλαβεν από την Ολυµπίαν το φως, δια να 
µεταβάλη εις δαυλόν την λαµπάδα και φέρη την πυρκαϊάν εις τον µικρόν, την έκτασιν, 
αλλά µέγιστον αυτόν τόπον ο οποίος, αφού έµαθε τον κόσµον όλον να ζη, πρέπει τώρα 
να τον µάθη και να αποθνήσκη. 

   Μετ’ εξόχου τιµής 
Α. Βλάχος 

 
9.2.7 Επιστολές που απευθύνονται σε µια συγκεκριµένη Αρχή ή σε ένα 
συγκεκριµένο πρόσωπο που βρίσκεται σε κάποιο αξίωµα 
Το περιεχόµενο και ο στόχος αυτών των επιστολών (ενηµέρωση, διαµαρτυρία, 
εισηγήσεις κτλ.) συνδέονται άµεσα µε την ιδιότητα ή το αξίωµα του δέκτη π.χ. 
επιστολή προς τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισµού για διατύπωση εισηγήσεων ή 
για έκφραση διαµαρτυρίας για ένα θέµα σχετικό µε την Παιδεία ή επιστολή προς µία 
συγκεκριµένη Αρχή που στοχεύει στη διατύπωση ενός συλλογικού αιτήµατος. Τα 
γνωρίσµατά τους ως προς τη δοµή και το ύφος, είναι κοινά µε αυτά της ανοιχτής 
επιστολής. Είναι δυνατόν, όµως, να χαρακτηρίζονται από εντονότερη επίκληση στο 
ήθος του συγκεκριµένου δέκτη, εφόσον αυτό εξυπηρετεί τους στόχους της 
συγκεκριµένης επιστολής. Ως εκ τούτου, ανάλογα µε τη σκοπό της, η επιστολή αυτή 
χρησιµοποιεί θετική/επιδοκιµαστική ή αρνητική/αποδοκιµαστική φρασεολογία. 
Αξιότιµε κύριε Υπουργέ, 
Ως νέοι που επαγρυπνούµε για το µέλλον της Παιδείας του τόπου µας, απευθυνόµαστε 
σε σας, ως το πλέον αρµόδιο πρόσωπο, για να διατυπώσουµε τις απόψεις µας για τις 
αλλαγές που προτίθεται να εφαρµόσει το Υπουργείο σχετικά µε…. 
ή 
Αξιότιµε Κύριε,  
Ως πρόεδρος του κεντρικού µαθητικού συµβουλίου του Λυκείου µου, θα ήθελα να 
εκφράσω εκ µέρους όλων των µαθητών του σχολείου µου τις εισηγήσεις µας προς τη 
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Σχολική Εφορία Πάφου σχετικά µε την αξιοποίηση της σχολικής βιβλιοθήκης και τη 
συνακόλουθη ανάγκη για εξοπλισµό της µε ηλεκτρονικούς υπολογιστές . . . 
ή 
Αξιότιµοι κύριοι, 
Ως 15µελές συµβούλιο του σχολείου µας αποφασίσαµε να απευθυνθούµε σε σας που 
έχετε µια από τις γνωστότερες εταιρίες πληροφορικής, προκειµένου να διερευνήσουµε 
τις δυνατότητες να µας προµηθεύσετε….  
Αφού λάβετε σοβαρά υπόψη όσα σας είπαµε για την ιδιαίτερη σχέση των µαθητών µε 
τον κόσµο της πληροφορικής, ευελπιστούµε να εισακούσετε το αίτηµά µας και να 
συνεισφέρετε…  
ή 
Σας αποστέλλουµε την παρούσα επιστολή µε σκοπό να προσθέσουµε τη διαµαρτυρία της 
τοπικής κοινωνίας µας στο πλήθος των διαµαρτυριών, που έχουν εγερθεί σε όλα τα 
µήκη και πλάτη της υφηλίου ενάντια στην απόφαση της κυβέρνησης να....Η επίδοση της 
επιστολής µας στο πρόσωπό σας σχετίζεται όχι µόνο µε τον πρωτεύοντα θεσµικό σας 
ρόλο στην προάσπιση των δηµοκρατικών αρχών, αλλά και από το επιστηµονικό σας 
κύρος και το ηθικό σας ανάστηµα που δικαιολογηµένα σας έχουν καταστήσει ένα 
πρόσωπο σεβαστό στην παγκόσµια κοινότητα. 
Θεωρούµε ότι...Κρίνουµε, συνεπώς, ότι µια αναψηλάφηση της υπόθεσης είναι νοµικώς 
τεκµηριωµένη και, άρα, επιβεβληµένη …  
Την άποψή µας συµµερίζονται εκατοµµύρια άνθρωποι σε κάθε άκρη του όµορφου 
πλανήτη µας, που είναι όµορφος, όµως µόνο όταν … 
 
9.3 Ερευνητική εργασία 
Αποσκοπεί στο να εξετάσει, να διερευνήσει και να παρουσιάσει συστηµατικά, 
µεθοδικά και υπεύθυνα ένα θέµα επιστηµονικό, φιλοσοφικό, λογοτεχνικό, 
καλιτεχνικό, πολιτικό κλπ. Ο ερευνητής πρέπει να συλλέξει, να κατηγοριοποιήσει, να 
ταξινοµήσει, να διαιρέσει, να ορίσει, να συγκρίνει, να επιχειρηµατολογήσει, να 
κρίνει, να αποδείξει, να αναλύσει, να συνθέσει, να αξιολογήσει. Είναι απαραίτητο να 
χρησιµοποιήσει και τη συλλογιστική του και τη δηµιουργική του φαντασία. 
Χρειάζεται να βρει αποδείξεις, να στηρίξει και να απορρίψει θέσεις, να διακρίνει τις 
αξιόπιστες από τις µη αξιόπιστες πληροφορίες ή θεωρίες και, τελικά, να πείσει. 
Τις πηγές µας τις διακρίνουµε σε άµεσες και έµµεσες. Από τις πρώτες ο ερευνητής 
αντλεί απευθείας τις πληροφορίες που χρειάζεται για το θέµα, χωρίς την παρέµβαση ή 
το σχολιασµό κάποιου άλλου, π.χ. µία γραµµατική της ΚΝΕ αποτελεί άµεση πηγή για 
όποιον εξετάζει το πώς εξετάζονται και παρουσιάζονται διάφορα γλωσσικά 
φαινόµενα της ελληνικής, και έµµεση πηγή για όποιον εξετάζει τα ίδια τα φαινόµενα. 
Στην πρώτη περίπτωση παίρνουµε πληροφορίες σχετικά π.χ. µε το πώς ο Μ. 
Τριανταφυλλίδης κατηγοριοποιεί τα ρήµατα ανά συζυγίες, ενώ στη δεύτερη 
περίπτωση παίρνουµε σχολιασµένες (από τον Τριανταφυλλίδη) πληροφορίες σχετικά 
µε τις ρηµατικές συζυγίες. 
Σε µια εργασία θα πρέπει να αναφέρονται οι πηγές µας (έµµεσες ή άµεσες) κυρίως 
µέσω παραποµπών και υποσηµειώσεων. Επιπλέον ,στο τέλος θα πρέπει να υπάρχει ο 
κατάλογος µε τα έργα (επιστηµονικά άρθρα, µονογραφίες κλπ.) που 
χρησιµοποιήσαµε στην εργασία µας. Έτσι, εξασφαλίζουµε ότι ο αναγνώστης µπορεί 
εύκολα να γνωρίζει (και να ελέγξει) ποια είναι η δική µας πρωτότυπη συνεισφορά 
στην έρευνα, σε ποιες πηγές στηριχτήκαµε, µε ποιες άλλες ερευνητικές εργασίες ή 
απόψεις και θεωρίες σχετίζεται η εργασία µας. Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να είναι 
σαφές τι είναι πρωτότυπο στην εργασία µας και τι όχι, προκειµένου, π.χ. να µην 
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κατηγορηθούµε ότι παρουσιάζουµε ως δικά µας ευρήµατα άλλων ή ότι δεν κατέχουµε 
επαρκώς τη βιβλιογραφία που σχετίζεται µε το αντικείµενο που εξετάζουµε. 
Στην περίπτωση που η βιβλιογραφία παρατίθεται σε ξεχωριστό κατάλογο µετά το 
τέλος του δηµοσιεύµατος, µπορούµε να ακολουθήσουµε το εξής πρότυπο: 
 
Baker, M. 1985. «Parameters and morphosyntactic explanation». Linguistic Inquiry 
16, 373-415. 
Buck, C. D. 1968. The Greek dialects. Chicago, The University of Chicago Press. 
Wexler, K. & Manzini, R. 1987. «Parameters and learnability in binding theory». Στο 
Roeper Τ. & E. Williams (επιµ.), Parameter setting. Dordrecht, Reidel, 221-239. 
 
9.3.1 Μορφές παραποµπών 
Από τους πιο συνηθισµένους τρόπους παραποµπών είναι οι εξής: 
Παρά το γεγονός ότι στη µελέτη του Buck (1968) . . . 
Με βάση αυτές τις ιδιότητες ο Baker (1985: 374-376) 
Baker 1985, Wexler & Manzini 1987. 
Στην περίπτωση που δεν υπάρχει κατάλογος βιβλιογραφίας στο τέλος του 
δηµοσιεύµατος, τότε οι βιβλιογραφικές αναφορές δίνονται µε τη µορφή 
υποσηµειώσεων και µπορούν να έχουν την εξής µορφή: 
A. D. Knox, "Herodes", Philologus 81 (1926) 234-237 
Βλ., π.χ. Λ. Πολίτης, Οδηγός καταλόγου χειρογράφων του Γενικού Συµβουλίου 
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