
Φίλη μαθήτρια, Φίλε μαθητή

Το συγκεκριμένο βιβλίο αποτελεί βοήθημα στο σχολικό εγχειρίδιο Νεοελληνι-

κή Γλώσσα για τη Β′ Γυμνασίου. Η συγγραφή του έγινε με γνώμονα τους διδα-

κτικούς στόχους του μαθήματος και με σκοπό να συμβάλει στην εκμάθηση

της νεοελληνικής γλώσσας με τρόπο επαρκή και λειτουργικό. Για το λόγο αυ-

τό κάθε ενότητα του βιβλίου έχει χωριστεί σε τρία μέρη, που περιέχουν:

• Α′ Μέρος → Αναλυτική θεωρητική διαπραγμάτευση όλων των γραμματι-

κών και συντακτικών φαινομένων, καθώς και θεμάτων σχετικών με

την παραγωγή λόγου που περιλαμβάνονται στο σχολικό εγχειρίδιο.

Κατά τη διαπραγμάτευση κάθε θέματος ξεχωριστά προτείνονται τα ανά-

λογα κείμενα και ανάλογες ασκήσεις για εμπέδωση από το Βιβλίο του Μα-

θητή και το Τετράδιο Εργασιών, προκειμένου να ικανοποιηθούν οι απαι-

τήσεις της διδασκαλίας του μαθήματος.

• Β′ Μέρος → Αναλυτικές απαντήσεις στις ασκήσεις του Βιβλίου του

Μαθητή με υποδειγματική διαπραγμάτευση των δραστηριοτήτων παρα-

γωγής λόγου και με χρηστικές πληροφορίες για τη διαχείριση των θεμά-

των των διαθεματικών εργασιών.

• Γ′ Μέρος → Πλήρεις απαντήσεις στις ασκήσεις του Τετραδίου Εργα-

σιών.

Αλεξάνδρα Στράτου
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1η
ΕΝΟΤΗΤΑ

Aπό τον τόπο μου

σ’ όλη την Eλλάδα



…H έννοια του υποκειμένου

Tο υποκείμενο το βρίσκουμε αν αναδιατυπώσουμε την πρόταση κάνοντας

την ερώτηση ποιος (ποιοι), ποια (ποιες), ποιο (ποια) + το ρήμα

της πρότασης.

π.χ. O αέρας χτυπούσε τα πρόσωπά μας με δύναμη. (Ποιος χτυπούσε...; → O αέρας:

υποκείμενο)

Tο υποκείμενο, είτε με άρθρο (έναρθρο) είτε χωρίς άρθρο (άναρθρο),

βρίσκεται ή εννοείται πάντα σε πτώση ονομαστική (ενικού ή πληθυντι-

κού αριθμού).

π.χ. O παππούς ήταν γεωργός. (υποκείμενο με άρθρο σε ονομαστική ενικού)

Πολλοί δεν το γνωρίζουν αυτό. (υποκείμενο χωρίς άρθρο σε ονομαστική πλη-

θυντικού)
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▼

YÔÎÂ›ÌÂÓÔ Ï¤ÁÂÙ·È Ô Î‡ÚÈÔ˜ fiÚÔ˜ ÙË˜ ÚfiÙ·ÛË˜ Ô˘ ‰ËÏÒÓÂÈ ·˘Ùfi ÁÈ· ÙÔ

ÔÔ›Ô Á›ÓÂÙ·È ÏfiÁÔ˜ (ÚfiÛˆÔ, ˙ÒÔ, Ú¿ÁÌ·), ·˘Ùfi Ô˘ ÂÓÂÚÁÂ› ‹ ‰¤¯ÂÙ·È ÌÈ·

ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ‹ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÂ ÌÈ· Î·Ù¿ÛÙ·ÛË – Â›Ó·È ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ fiÓÔÌ· ‹ ÙÔ ÔÓÔÌ·ÙÈÎfi
Û‡ÓÔÏÔ Ô˘ Ê·ÓÂÚÒÓÂÈ ÔÈÔ˜ Î¿ÓÂÈ, ·ı·›ÓÂÈ Î.Ï. ·˘Ùfi Ô˘ ‰ËÏÒÓÂÈ ÙÔ Ú‹Ì· ÙË˜

ÚfiÙ·ÛË˜.

Υποκείμενο

Tο υποκείμενοΑ

Θέματα της ενότητας

¶Ò˜

‚Ú›ÛÎÔ˘ÌÂ ÙÔ

˘ÔÎÂ›ÌÂÓÔ

¶Ò˜

ÂÎÊ¤ÚÂÙ·È ÙÔ

˘ÔÎÂ›ÌÂÓÔ



Tο υποκείμενο σε μια πρόταση βρίσκεται συνήθως μπροστά από το

ρήμα. Aρκετές φορές, ωστόσο, μπορεί να βρίσκεται μετά το ρήμα ή

ακόμα και στο τέλος της πρότασης – είναι γνωστό άλλωστε (βλ.

στην Eνότητα 9 της Nεοελληνικής Γλώσσας A′ Γυμνασίου τα σχετικά με το συνταγματι-

κό άξονα, σελ. 141-142) ότι μπορούμε να μετακινούμε οριζόντια (στο συνταγματι-

κό άξονα) λέξεις ή λεκτικά σύνολα σε μια πρόταση ανάλογα με το τι θέλουμε να το-

νίσουμε.

π.χ. H βροχή ήταν πολύ δυνατή εκείνη την ημέρα.

Ήταν πολύ δυνατή η βροχή εκείνη την ημέρα.

Ήταν πολύ δυνατή εκείνη την ημέρα η βροχή.

…Oι μορφές του υποκειμένου

Tο υποκείμενο ανήκει γενικά στην κατηγορία του ονόματος ή του ονοματικού συ-

νόλου, οπότε μπορεί να έχει μια από τις ακόλουθες μορφές:

α) ουσιαστικό (κύριο ή κοινό όνομα, με άρθρο ή χωρίς).

π.χ. O Θανάσης βρήκε τη λύση.

Tα παιδιά παίζουν στην αυλή.

Συγκεντρώθηκαν χρήματα και τρόφιμα για τους σεισμοπαθείς.

β) αντωνυμία.

π.χ. Eσύ θα έρθεις μαζί μας;

Eκείνος τότε γέλασε δυνατά.

Δε μου το είπε κανείς.

γ) επίθετο με άρθρο (ουσιαστικοποιημένο επίθετο).

π.χ. Στη δημοκρατία κυβερνούν οι πολλοί.

O καλός καλό δεν έχει.
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∞. Δ√ À¶√∫∂πª∂¡√ ∂ ¡ √ Δ ∏ Δ ∞ 1

H ı¤ÛË ÙÔ˘

˘ÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘

ÛÙËÓ ÚfiÙ·ÛË

EÍ·›ÚÂÛË

Yπάρχει περίπτωση το υποκείμενο να συνοδεύεται από τις λέξεις περί ή γύρω (σε),

οπότε βρίσκεται σε πτώση αιτιατική, δηλώνοντας ποσό κατά προσέγγιση.

π.χ. Συγκεντρώθηκαν περί τους/γύρω στους πέντε τόνους τροφίμων.

Ωστόσο και στην περίπτωση αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ονομαστική με τις λέ-

ξεις περίπου, πάνω κάτω, σχεδόν.

π.χ. Συγκεντρώθηκαν περίπου/πάνω κάτω/σχεδόν πέντε τόνοι τροφίμων.



δ) μετοχή (συνήθως παθητικής φωνής) με άρθρο (ουσιαστικοποιημένη μετοχή).

π.χ.O πεινασμένος καρβέλια ονειρεύεται.

Oι καλά προετοιμασμένοι δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα.

ε)άλλο μέρος του λόγου ή φράση με

άρθρο (συνήθως ουδετέρου γένους).

π.χ. Mόνο το σήμερα τον απασχολεί.

(επίρρημα με άρθρο)

Mε κούρασαν αυτά τα πηγαινέλα.

(φράση με άρθρο)

στ) πρόταση με άρθρο (σε θέση ουσια-

στικού).

π.χ.Tο ότι απέτυχε δεν εξηγείται.

Tο να συμπεριφέρεται έτσι άσχημα είναι

απαράδεκτο.

ζ) πρόταση χωρίς άρθρο, η οποία μπορεί να

είναι:

– δευτερεύουσα αναφορική ονοματική.

π.χ. Όποιος είχε διαβάσει έγραψε καλά στο

διαγώνισμα.

– δευτερεύουσα ονοματική (ειδική, βουλητι-

κή, ενδοιαστική, πλάγια ερωτηματική), που

μπαίνει ως υποκείμενο σε απρόσωπα ρήμα-

τα ή απρόσωπες εκφράσεις.

π.χ. Φαίνεται ότι θα βρέξει σήμερα. (ειδική πρόταση ως υποκείμενο στο απρό-

σωπο ρήμα Φαίνεται)

Πρέπει να τα ξεχάσεις όλα. (βουλητική πρόταση ως υποκείμενο στο απρό-

σωπο ρήμα Πρέπει)

Yπάρχει ανησυχία μήπως έχουν χαθεί στο βουνό. (ενδοιαστική πρόταση

ως υποκείμενο της απρόσωπης έκφρασης Yπάρχει ανησυχία)

Δεν είναι γνωστό πώς ακριβώς συνέβη το ατύχημα. (πλάγια ερωτηματι-

κή πρόταση ως υποκείμενο της απρόσωπης έκφρασης Δεν είναι γνωστό)
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∞. Δ√ À¶√∫∂πª∂¡√

N· ı˘Ì¿Û·È

H ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÔÔÈÂ› ÙÔ

Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘ ‹ ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË Ô˘ Û˘ÓÔ-

‰Â‡ÂÙ·È ·fi ·˘Ùfi – ÙÔ˘ ‰›ÓÂÈ ‰ËÏ·‰‹ ÙË ÏÂÈ-

ÙÔ˘ÚÁ›· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÔ‡ ÛÙÔ ÏfiÁÔ.

.¯. ÔÈ ÔÏÏÔ› = Ë ÏÂÈÔ„ËÊ›·

ÙÔ Û‹ÌÂÚ· = ÙÔ ·ÚfiÓ

TÔ fiÙÈ ·¤Ù˘¯Â = Ë ·ÔÙ˘¯›·

TÔ Ó· Û˘ÌÂÚÈÊ¤ÚÂÙ·È ¤ÙÛÈ ¿Û¯ËÌ· = Ë

¿Û¯ËÌË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿

N· ı˘Ì¿Û·È

Afi ÙÈ˜ ‰Â˘ÙÂÚÂ‡Ô˘ÛÂ˜ ÔÓÔÌ·ÙÈÎ¤˜

ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ̂ ˜ ̆ ÔÎÂ›-

ÌÂÓ· ·ÚfiÛˆˆÓ ÚËÌ¿ÙˆÓ ‹ ÂÎÊÚ¿-

ÛÂˆÓ ÔÈ ÂÈ‰ÈÎ¤˜ ÂÈÛ¿ÁÔÓÙ·È ÌÂ ÙÔ˘˜ Û˘Ó-

‰¤ÛÌÔ˘˜ fiÙÈ, ˆ˜, ÔÈ ‚Ô˘ÏËÙÈÎ¤˜ ÌÂ ÙÔ

Û‡Ó‰ÂÛÌÔ Ó·, ÔÈ ÂÓ‰ÔÈ·ÛÙÈÎ¤˜ ÌÂ ÙÔ˘˜

Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘˜ ÌË, Ì‹ˆ˜ Î·È ÔÈ Ï¿ÁÈÂ˜

ÂÚˆÙËÌ·ÙÈÎ¤˜ ÌÂ ÂÚˆÙËÌ·ÙÈÎ¤˜ ·ÓÙˆ-

Ó˘Ì›Â˜ (ÔÈÔ˜, fiÛÔ˜, ÙÈ) Î·È ÂÚˆÙËÌ·ÙÈÎ¿

ÂÈÚÚ‹Ì·Ù· (Ò˜, Ô‡, fiÙÂ Î.¿.).
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∞. Δ√ À¶√∫∂πª∂¡√ ∂ ¡ √ Δ ∏ Δ ∞ 1
AÚfiÛˆ· Ú‹Ì·Ù· – AÚfiÛˆÂ˜ ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ˜

� Aπρόσωπα (ή τριτοπρόσωπα) λέγονται τα ρήματα που βρίσκονται στο γ′ ενικό

πρόσωπο και δεν έχουν υποκείμενο ένα συγκεκριμένο όνομα (πρόσωπο, ζώο,

πράγμα, ενέργεια, κατάσταση, ιδιότητα) ή μια αντωνυμία ή ένα επίθετο με άρθρο

κ.λπ. αλλά ολόκληρη πρόταση. Απρόσωπα ρήματα είναι:

– τα ρήματα πρέπει, πρόκειται, συμφέρει, μέλλει, μέλλεται, συμβαίνει, ταιριάζει, ενδέ-

χεται, νοιάζει, λαχαίνει.

π.χ. Δε συμφέρει να το πουλήσεις. (Tο υποκείμενο του ρ. συμφέρει είναι η δευτε-

ρεύουσα [βουλητική] πρόταση να το πουλήσεις και όχι το ενν. εσύ, που είναι

υποκείμενο του ρ. να πουλήσεις της δευτερεύουσας πρότασης.)

– όσα φανερώνουν φυσικά φαινόμενα, όπως βρέχει, βροντά, φυσά, χιονίζει, χα-

ράζει, φέγγει, ξημερώνει, βραδιάζει, νυχτώνει, χειμωνιάζει, καλοκαιριάζει.

π.χ. Σε λίγο χαράζει.

Tα ρήματα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ως προσωπικά με υποκείμε-

νο τις λέξεις: ο Θεός, ο ουρανός, η μέρα κ.λπ.

π.χ. Ξημέρωσε ο Θεός τη μέρα.

– το γ′ ενικό πολλών ρημάτων τα οποία απαντούν και ως προσωπικά, όπως λέγε-

ται, διαδίδεται, ακούστηκε, αξίζει, μοιάζει, αναγγέλλεται, ανακοινώνεται, υποτίθεται,

συμπεραίνεται, φαίνεται, αρκεί, φτάνει, πειράζει, ανησυχεί, μπορεί, τυχαίνει, είναι,

χρειάζεται, αποφασίζεται, αρμόζει, απαιτείται, απαγορεύεται, γίνεται κ.λπ.

π.χ. Aκούστηκε ότι η κατάστασή του είναι πολύ σοβαρή.

� Aπρόσωπες εκφράσεις είναι οι εκφράσεις που, όπως τα απρόσωπα ρήματα,

παίρνουν ως υποκείμενο ολόκληρη πρόταση (δευτερεύουσα) και σχηματίζονται

από:

– τα ρήματα είναι ή υπάρχει + ουσιαστικό.

π.χ. Eίναι καιρός να γίνει κι αυτό.

Yπάρχει κίνδυνος να πέσει η οροφή.

– το ρήμα είναι + ουδέτερο επιθέτου ή μετοχής.

π.χ. Eίναι βέβαιο ότι είπε την αλήθεια.

Eπόμενο ήταν να θυμώσει.

– το ρήμα είναι + επίρρημα (τροπικό).

π.χ. Kαλύτερα είναι να μιλήσεις με κάποιον ειδικό.



…Παράλειψη του υποκειμένου

Tο υποκείμενο μπορεί να παραλειφθεί στις εξής περιπτώσεις:

• Όταν το ρήμα είναι α′ ή β′ προσώπου, επειδή από την κατάληξή του εννοείται

εύκολα ότι το υποκείμενό του είναι μία από τις προσωπικές αντωνυμίες εγώ,

εσύ, εμείς, εσείς.

π.χ. Θα έρθω σε λίγο. (ενν. εγώ)

Ήρθες πολύ αργά χθες. (ενν. εσύ)

Δεν μπορούμε να φύγουμε τώρα. (ενν. εμείς)

Γιατί βιάζεστε; (ενν. εσείς)

Όταν η προσωπική αντωνυμία παραμένει, αυτό γίνεται για να δηλωθεί έμφαση

ή αντιδιαστολή.

π.χ. Eγώ δεν είδα τίποτα. (έμφαση)

Eσείς φταίτε για όλα, εμείς δεν κάναμε τίποτα. (αντιδιαστολή)

• Όταν το ρήμα είναι γ′ προσώπου, καθώς:

– το υποκείμενό του εννοείται εύκολα από τα συμφραζόμενα (από τις άλλες

φράσεις του κειμένου).

π.χ. Yπάρχουν δύο ξενοδοχεία στην περιοχή. Έχουν εκσυγχρονιστεί (ενν. τα ξενοδο-

χεία ή αυτά) και προσφέρουν (ενν. τα ξενοδοχεία ή αυτά) όλες τις ανέσεις στον

ταξιδιώτη.

– το υποκείμενο είναι γενικό και αόριστο (σ’ αυτή την περίπτωση το ρήμα βρί-

σκεται συνήθως στο γ′ πληθυντικό πρόσωπο).

π.χ. Πώς σε λένε; (ενν. οι άνθρωποι)

– η έννοια του ρήματος είναι τέτοια, ώστε να εννοείται μόνο ένα ορισμένο υπο-

κείμενο.

π.χ. Tην έκοψαν στα γραπτά. (ενν. οι εξεταστές)

– το υποκείμενο δηλώνει κάποιο φυσικό φαινόμενο.

π.χ. Xιονίζει. (ενν. ο ουρανός)

Σκοτεινιάζει. (ενν. η φύση)

– το υποκείμενο είναι σύστοιχο, έχει δηλαδή ίδια ρίζα ή συγγενική σημασία με

το ρήμα.

π.χ. Δε λέγεται πια. (ενν. ο λόγος)
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…Συμφωνία υποκειμένου-ρήματος

Σε μια πρόταση η συμφωνία του υποκειμένου με το ρήμα (δηλαδή η ομοιότητα ή η

διαφορά των γραμματικών τύπων τους) ρυθμίζεται από τους εξής κανόνες:

α) Όταν μια πρόταση έχει ένα υποκείμενο:

• τότε το ρήμα συμφωνεί με αυτό στο πρόσωπο και στον αριθμό.

π.χ. Oι μαθητές συγκεντρώθηκαν στην αυλή του σχολείου. (υποκείμενο και ρή-

μα σε γ′ πρόσωπο πληθυντικού αριθμού)

Eγώ δεν πήγα μαζί τους. (υποκείμενο και ρήμα σε α′ πρόσωπο ενικού αριθ-

μού)

• αν το υποκείμενο είναι όνομα περιληπτικό (κοινό ουσιαστικό που δηλώνει

ένα σύνολο προσώπων ή πραγμάτων, όπως οι λέξεις λαός, κόσμος, στρατός,

οικογένεια, εργατιά κ.ά.) ή οι αντωνυμίες καθένας και ο ένας τον άλλον, τό-

τε το υποκείμενο μπορεί να βρίσκεται στον ενικό αριθμό και το ρήμα στον

πληθυντικό.

π.χ. Kόσμος πολύς κατέβηκαν στους δρόμους.

Kάνουν ο καθένας τη δουλειά τους.

Δεν καταλάβαιναν ο ένας τον άλλον.

β) Όταν μια πρόταση έχει περισσότερα από ένα υποκείμενα:

• κανονικά το ρήμα ακολουθεί και μπαίνει στον πληθυντικό αριθμό και στο

επικρατέστερο πρόσωπο – επικρατέστερο είναι το α′ πρόσωπο (εγώ, εμείς)

από τα άλλα δύο, ενώ το β′ πρόσωπο (εσύ, εσείς) είναι επικρατέστερο από το γ′.

π.χ. Eγώ, εσύ και ο Nίκος θα πάμε εκδρομή. (Το ρήμα μπαίνει στον πληθυντικό

αριθμό [πολλά υποκείμενα] και στο α′ πρόσωπο, συμφωνώντας με το

επικρατέστερο α′ πρόσωπο του υποκειμένου Eγώ.)

15

∞. Δ√ À¶√∫∂πª∂¡√ ∂ ¡ √ Δ ∏ Δ ∞ 1

™¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙÔ ˘ÔÎÂ›ÌÂÓÔ, ÙÈ˜ ÌÔÚÊ¤˜ Î·È ÙËÓ ·Ú¿ÏÂÈ„‹

ÙÔ˘:

ñ ·fi ÙÔ BÈ‚Ï›Ô ÙÔ˘ M·ıËÙ‹, ÌÔÚÂ›ÙÂ Ó· ·Û¯ÔÏËıÂ›ÙÂ ÌÂ ÙÈ˜ ·ÛÎ‹ÛÂÈ˜ 1, 2 Î·È 3 ·fi

ÙÔ AÎÔ‡ˆ Î·È ÌÈÏÒ ÛÙË ÛÂÏ. 15, Î·ıÒ˜ Î·È ÌÂ ÙÈ˜ ·ÛÎ‹ÛÂÈ˜ 2, 3 Î·È 4 ·fi ÙÔ ¢È·‚¿˙ˆ Î·È
ÁÚ¿Êˆ ÛÙË ÛÂÏ. 15.

ñ ·fi ÙÔ TÂÙÚ¿‰ÈÔ EÚÁ·ÛÈÒÓ, ÌÔÚÂ›ÙÂ Ó· ÌÂÏÂÙ‹ÛÂÙÂ ÙÔ ÎÂ›ÌÂÓÔ 1 Î·È Ó· ·Û¯ÔÏË-

ıÂ›ÙÂ ÌÂ ÙËÓ ¿ÛÎËÛË 1 ÛÙË ÛÂÏ. 8. E›ÛË˜ ÌÔÚÂ›ÙÂ Ó· ÌÂÏÂÙ‹ÛÂÙÂ ÙÔ ÎÂ›ÌÂÓÔ 3 Î·È Ó·

·Û¯ÔÏËıÂ›ÙÂ ÌÂ ÙÈ˜ ·ÛÎ‹ÛÂÈ˜ 1 Î·È 2 ÛÙË ÛÂÏ. 10.

¶ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓ· ÎÂ›ÌÂÓ·
Î·È ·ÛÎ‹ÛÂÈ˜ ÁÈ· ÂÌ¤‰ˆÛË



Eσύ και ο Nίκος θα πάτε εκδρομή; (Το ρήμα μπαίνει στον πληθυντικό αριθ-

μό [δύο υποκείμενα] και στο β′ πρόσωπο, συμφωνώντας με το επικρα-

τέστερο β′ πρόσωπο στην περίπτωση αυτή του υποκειμένου Eσύ.)

• αν το ρήμα προηγείται και τα υποκείμενα ακολουθούν, τότε το ρήμα μπορεί

να βρίσκεται στον ενικό αριθμό, δηλαδή να συμφωνεί με το πρώτο, το πλη-

σιέστερό του υποκείμενο – και βέβαια θα συμφωνεί με αυτό στο πρόσωπο.

π.χ. Πήγαινε στο σπίτι εσύ και το παιδί.

αλλά και

Πηγαίνετε στο σπίτι εσύ και το παιδί.
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¶ÚÔÛÔ¯‹ ÛÙËÓ ÔÚıÔÁÚ·Ê›· ÔÌfiË¯ˆÓ ÚËÌ·ÙÈÎÒÓ

Î·Ù·Ï‹ÍÂˆÓ ‚¿ÛÂÈ ÙÔ˘ ̆ ÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘

ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÔÚıÔÁÚ·Ê›· ÙˆÓ ÔÌfiË¯ˆÓ ÚËÌ·ÙÈÎÒÓ Î·Ù·Ï‹ÍÂˆÓ -ÌÂ/-Ì·È, -ÛÂ/-Û·È (‹

-ÍÂ/-Í·È ‹ -„Â/-„·È), -ÙÂ/-Ù·È, ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÍÂ¯Ó¿ÌÂ fiÙÈ:

❯ ÌÂ Â ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÔÈ Î·Ù·Ï‹ÍÂÈ˜ ÙˆÓ ÚËÌ¿ÙˆÓ ÙË˜ ÂÓÂÚÁËÙÈÎ‹˜ ÊˆÓ‹˜ Ô˘ ÙÔ ̆ ÔÎÂ›ÌÂÓfi

ÙÔ˘˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È:

– ÛÙÔ Á′′ ÚfiÛˆÔ ÂÓÈÎÔ‡ (·˘Ùfi˜, -‹, -fi)Ø .¯. TËÓ ¤Ï˘ÛÂ ÙÂÏÈÎ¿ ÙËÓ ¿ÛÎËÛË.

– ÛÙÔ ·′′ ÚfiÛˆÔ ÏËı˘ÓÙÈÎÔ‡ (ÂÌÂ›˜)Ø .¯. ¢ÂÓ Î·Ù·Ê¤Ú·ÌÂ Ó· Ï‡ÛÔ˘ÌÂ ÙËÓ ¿ÛÎËÛË.

– ÛÙÔ ‚′′ ÚfiÛˆÔ ÏËı˘ÓÙÈÎÔ‡ (ÂÛÂ›˜)Ø .¯. TË Ï‡Û·ÙÂ ÙËÓ ¿ÛÎËÛË;

❯ ÌÂ ·È ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÔÈ Î·Ù·Ï‹ÍÂÈ˜ ÙˆÓ ÚËÌ¿ÙˆÓ ÙË˜ ·ıËÙÈÎ‹˜ ÊˆÓ‹˜ Ô˘ ÙÔ ˘ÔÎÂ›ÌÂÓfi

ÙÔ˘˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È:

– ÛÙÔ ·′′ ÚfiÛˆÔ ÂÓÈÎÔ‡ (ÂÁÒ)Ø .¯. EÙÔÈÌ¿˙ÔÌ·È ÁÈ· ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô. (·ÏÏ¿: EÙÔÈÌ¿˙Ô˘ÌÂ ÙÔ

Ê·ÁËÙfi – ÂÓÓ. ÂÌÂ›˜)

– ÛÙÔ ‚′′ ÚfiÛˆÔ ÂÓÈÎÔ‡ (ÂÛ‡)Ø .¯. EÙÔÈÌ¿˙ÂÛ·È ÁÈ· ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô; (·ÏÏ¿: EÙÔ›Ì·ÛÂ ÙÔ Ê·ÁË-

Ùfi – ÂÓÓ. ·˘Ùfi˜, -‹, -fi)

– ÛÙÔ Á′′ ÚfiÛˆÔ ÂÓÈÎÔ‡ (·˘Ùfi˜, -‹, -fi)Ø .¯. ¶Ô‡ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ ·È‰›; (·ÏÏ¿: ¶Ô‡ ‚Ú›ÛÎÂÙÂ

ÙËÓ fiÚÂÍË; – ÂÓÓ. ÂÛÂ›˜)

E›ÛË˜ ÌÂ ·È ÁÚ¿ÊÂÙ·È Î·È Ë ÚËÌ·ÙÈÎ‹ Î·Ù¿ÏËÍË -ÓÙ·È ÙÔ˘ Á′ ÏËı˘ÓÙÈÎÔ‡ ÚÔÛÒÔ˘ ÙË˜

·ıËÙÈÎ‹˜ ÊˆÓ‹˜Ø .¯. OÈ ·ÛÎ‹ÛÂÈ˜ ·˘Ù¤˜ ‰Â Ï‡ÓÔÓÙ·È ¤ÙÛÈ.
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™¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙË Û˘ÌÊˆÓ›· ̆ ÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘-Ú‹Ì·ÙÔ˜:

ñ ·fi ÙÔ BÈ‚Ï›Ô ÙÔ˘ M·ıËÙ‹, ÌÔÚÂ›ÙÂ Ó· ÌÂÏÂÙ‹ÛÂÙÂ ÙÔ 

ÎÂ›ÌÂÓÔ 5 ÛÙË ÛÂÏ. 16 Î·È Ó· ·Û¯ÔÏËıÂ›ÙÂ ÌÂ ÙËÓ ¿ÛÎËÛË ÙÔ˘ AÎÔ‡ˆ Î·È ÌÈÏÒ ÛÙË ÛÂÏ.

16, Î·ıÒ˜ Î·È ÌÂ ÙËÓ ¿ÛÎËÛË 2 ·fi ÙÔ ¢È·‚¿˙ˆ Î·È ÁÚ¿Êˆ ÛÙË ÛÂÏ. 17.

ñ ·fi ÙÔ TÂÙÚ¿‰ÈÔ EÚÁ·ÛÈÒÓ, ÌÔÚÂ›ÙÂ Ó· ÌÂÏÂÙ‹ÛÂÙÂ ÙÔ ÎÂ›ÌÂÓÔ 2 Î·È Ó· ·Û¯ÔÏË-

ıÂ›ÙÂ ÌÂ ÙËÓ ¿ÛÎËÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙË ÛÂÏ. 9. E›ÛË˜ ÌÔÚÂ›ÙÂ Ó· ·Û¯ÔÏËıÂ›ÙÂ ÌÂ ÙËÓ ¿ÛÎËÛË

3 ÛÙË ÛÂÏ. 11.

¶ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓ· ÎÂ›ÌÂÓ·
Î·È ·ÛÎ‹ÛÂÈ˜ ÁÈ· ÂÌ¤‰ˆÛË

Δηλώνει Aυτό (πρόσωπο, ζώο, πράγμα) για το οποίο γίνεται λόγος

στην πρόταση.

Eντοπίζεται Kάνοντας την ερώτηση ποιος (-οι), ποια (-ες), ποιο (-α) + το

ρήμα της πρότασης.

Eκφέρεται Σε πτώση ονομαστική (ενικού ή πληθυντικού αριθμού).

Mπορεί να είναι α) ουσιαστικό (π.χ. Tα παιδιά παίζουν.)

(μορφή του β) αντωνυμία (π.χ. Aυτός μου τηλεφώνησε.)

υποκειμένου) γ) άρθρο + επίθετο (π.χ. H καλύτερη θα βραβευτεί.)

δ) άρθρο + μετοχή (π.χ. Oι απολυμένοι έκλεισαν το δρόμο.)

ε) άρθρο + άλλο μέρος του λόγου (π.χ. Tο «παίζω» είναι ρή-

μα.)

στ) άρθρο + πρόταση (π.χ. Tο ότι είπες ψέματα με στενοχώρη-

σε πολύ.)

ζ) πρόταση (δευτερεύουσα – συχνά σε απρόσωπα ρήματα

και απρόσωπες εκφράσεις· π.χ. Πρέπει να έρθεις.)

Παραλείπεται • Όταν το ρήμα είναι σε α′ ή β′ πρόσωπο (εννοείται η προ-

σωπική αντωνυμία).

• Όταν το ρήμα είναι σε γ′ πρόσωπο και το υποκείμενο:

– εννοείται εύκολα.

– είναι κάτι συγκεκριμένο.

– είναι κάτι γενικό και αόριστο.

™˘ÓÔÙÈÎfi˜ ›Ó·Î·˜ ÙÔ˘ Y¶OKEIMENOY
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– δηλώνει φυσικό φαινόμενο.

– είναι σύστοιχο.

H συμφωνία του • Όταν έχουμε ένα υποκείμενο:

με το ρήμα – (απλό) συμφωνεί με το ρήμα σε πρόσωπο και αριθμό.

– (περιληπτικό όνομα ή οι αντωνυμίες καθένας, ο ένας τον

άλλον) το υποκείμενο μπορεί να είναι στον ενικό αριθμό

και το ρήμα στον πληθυντικό.

• Όταν έχουμε δύο ή περισσότερα υποκείμενα:

– (το ρήμα μετά τα υποκείμενα) το ρήμα μπαίνει στον πλη-

θυντικό αριθμό και στο επικρατέστερο πρόσωπο.

– (το ρήμα πριν από τα υποκείμενα) το ρήμα μπαίνει στον

ενικό αριθμό και στο πρόσωπο του πλησιέστερου υπο-

κειμένου.



• Aχώριστα μόρια ονομάζονται ορισμένες μονοσύλλαβες ή δισύλλαβες λέξεις

με σημασία επιρρηματική που δε λέγονται μόνες τους, αλλά συνδυάζονται με άλ-

λες λέξεις για την παραγωγή νέων λέξεων – γι’ αυτό και λέγονται «αχώριστα».

Στην παραγωγή λέξεων τα αχώριστα μόρια

χρησιμοποιούνται ως προθήματα, μπαίνουν

δηλαδή πάντα μπροστά από το θέμα της αρ-

χικής λέξης.

π.χ. ξε-γράφω, υπο-δηλώνω, αμφι-θέατρο

• Tα αχώριστα μόρια διακρίνονται σε:

α) λαϊκά → αποτελούν λεξικά στοιχεία της

νέας ελληνικής γλώσσας.

β) λόγια → προέρχονται από την αρχαία ελ-

ληνική γλώσσα.

…α) Tα λαϊκά αχώριστα μόρια και οι σημασίες τους

• Eίναι γνωστό ως στερητικό α-, καθώς σημαίνει άρνηση ή στέρηση εκείνου

που δηλώνεται από το δεύτερο συστατικό της λέξης – έτσι η παράγωγη λέξη δη-

λώνει την ακριβώς αντίθετη σημασία από αυτήν της αρχικής λέξης.

π.χ. κακός > ά-κακος (= όχι κακός)

γνωστός > ά-γνωστος (= όχι γνωστός)

ταιριαστός > α-ταίριαστος (= όχι ταιριαστός)

• Tο στερητικό α-, όταν βρίσκεται μπροστά από λέξη που αρχίζει από φωνήεν, γί-

νεται αν-, αναπτύσσοντας το -ν- για λόγους ευφωνίας.

π.χ. άξιος > αν-άξιος

ίσος > άν-ισος

ασφαλής > αν-ασφαλής

• Yπάρχουν, ωστόσο, και περιπτώσεις όπου δεν αναπτύσσεται το -ν-, παρ’ ότι η

αρχική λέξη αρχίζει από φωνήεν.

π.χ. ά-ηχος, α-όρατος, ά-οκνος, ά-οπλος, ά-υπνος, ά-υλος

α- ή αν- (μπροστά από φωνήεν) ή ανα- (σπανιότερα)
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▼ Παραγωγή με αχώριστα μόριαB

¶·Ú·ÁˆÁ‹ Â›Ó·È Ô Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÌÈ·˜ Ï¤-

ÍË˜ ·fi ÌÈ· ¿ÏÏË Ï¤ÍË, ÌÂ ÙËÓ ÚÔÛı‹ÎË

ÚÔÛÊ˘Ì¿ÙˆÓ (Û˘ÏÏ·‚ÒÓ ‹ ÊıfiÁÁˆÓ) ÛÙÔ

ı¤Ì· ÙË˜ ·Ú¯ÈÎ‹˜ Ï¤ÍË˜. T· ÚÔÛÊ‡Ì·Ù·

·˘Ù¿ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ÚÔı‹Ì·Ù·, fiÙ·Ó Ì·›-

ÓÔ˘Ó ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔ ı¤Ì· ÙË˜ ·Ú¯ÈÎ‹˜ Ï¤-

ÍË˜, Î·È ÂÈı‹Ì·Ù·, fiÙ·Ó Ì·›ÓÔ˘Ó ÌÂÙ¿ ÙÔ

ı¤Ì·. H Ï¤ÍË Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È Î·Ù’ ·˘Ùfi

ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ï¤ÁÂÙ·È ·Ú¿ÁˆÁË.



• Mερικές φορές το στερητικό α- παίρνει τη μορφή ανα-1.

π.χ. δουλειά > ανα-δουλειά (= έλλειψη δουλειάς)

βροχή > ανα-βροχιά (= έλλειψη βροχής)

• Tο αχώριστο μόριο ξε- χρησιμοποιείται πολύ συχνά στην παραγωγή λέξεων και

έχει διάφορες σημασίες, όπως:

– έξω· π.χ. ξε-προβάλλω, ξε-πορτίζω, ξε-χειλίζω.

– πολύ· π.χ. ξε-μακραίνω, ξε-κουφαίνω, ξε-τρελαίνομαι.

– εντελώς· π.χ. ξε-γυμνώνω, ξε-παγιάζω, ξε-πουλώ.

– το αντίθετο εκείνου που δηλώνει το δεύτερο συστατικό της λέξης· π.χ. ξε-βά-

φω, ξε-κουράζω, ξε-κολλώ.

– τέλος της κατάστασης ή της ενέργειας που δηλώνει το δεύτερο συστατικό της

λέξης· π.χ. ξε-μεθώ, ξε-διψώ.

– αφαίρεση αυτού που δηλώνει το δεύτερο συστατικό της λέξης· π.χ. ξε-κάλ-

τσωτος, ξε-καλούπωμα, ξε-κοκάλισμα.

– σιγά σιγά, λίγο λίγο ή κρυφά· π.χ. ξε-γλιστρώ, ξε-πέφτω.

– περνώ, διανύω ως το τέλος το ανάλογο κάθε φορά χρονικό διάστημα, με τα

ρήματα:

ξενυχτώ (= περνώ τη νύχτα)

ξεκαλοκαιριάζω (= περνώ το καλοκαίρι)

ξεχειμωνιάζω (= περνώ το χειμώνα).

• Tο αχώριστο μόριο ξε-, όταν βρίσκεται μπροστά από λέξη που αρχίζει από φω-
νήεν, γίνεται ξ-, εκτός αν η αρχική λέξη αρχίζει από τα φωνήεντα ι και υ.

π.χ. ξασπρίζω, ξαρμυρίζω, ξαφρίζω 

αλλά 

ξεϊδρώνω, ξεϋφαίνω

• Tο ανα- είναι αρχαία πρόθεση και έχει τις εξής σημασίες:

– πάνω, προς τα πάνω· π.χ. ανα-σηκώνω, ανα-δύομαι, ανα-κάθομαι.

– πίσω, πάλι· π.χ. ανα-καλώ, ανα-γέννηση, ανα-δάσωση.

– επιτατική ή υποκοριστική σημασία· π.χ. ανα-ζητώ (= ζητώ, ψάχνω επίμονα), αν-

άλαφρος (= ο πολύ ελαφρύς).

ανα- ή αν- (μπροστά από φωνήεν)

ξε- ή ξ- (μπροστά από φωνήεν)
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1. Σε ορισμένες περιπτώσεις εμφανίζεται και ο τύπος ανε-, ιδίως στην ποιητική γλώσσα· π.χ. ανέμε-

λος/ανεμελιά, ανέβλαβος, ανέγνωμος κ.ά.



– επανάληψη· π.χ. ανα-κινώ, ανα-ταράσσω.

– διάφορα (σε πολλές λέξεις δεν είναι εμφανής η σημασία του)· π.χ. ανα-ρωτιέ-

μαι, ανά-ποδος, ανα-κοίνωση, ανά-λογος.

– σε επιστημονικούς όρους· π.χ. ανα-φυλαξία, ανα-βολισμός.

• H αρχαία πρόθεση ανα- ως αχώριστο μόριο εμφανίζεται και αυτή με τη μορφή

αν-, όταν η επόμενη λέξη αρχίζει από φωνήεν.

π.χ. αν-οικοδομώ (= οικοδομώ πάλι από την αρχή)

αν-έρχομαι (= κινούμαι προς τα πάνω, ανεβαίνω)

…β) Tα λόγια αχώριστα μόρια και οι σημασίες τους

Tα λόγια αχώριστα μόρια που λειτουργούν ως προθήματα για την παραγωγή λέξε-

ων είναι ή αρχαίες προθέσεις ή άκλιτες αρχαίες λέξεις.
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¶ÚÔÛÔ¯‹!

Oι αρχαίες προθέσεις, για να είναι αχώριστα μόρια, δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται

μόνες τους στα νέα ελληνικά – έτσι, οι νεοελληνικές προθέσεις κατά, παρά, μετά, αντί,

από δε θεωρούνται αχώριστα μόρια. Πάντως, υπάρχουν και ορισμένες αρχαίες

προθέσεις που εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται μόνες τους σε κάποιες στερεό-

τυπες φράσεις, όπως: διά πυρός και σιδήρου, εξ ουρανού, επί του παρόντος, υπό το μη-

δέν κ.ά.

¢ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Á¯¤Ô˘ÌÂ ÙÔ ÛÙÂÚËÙÈÎfi ·Ó·- (‹ ·Ó-), Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ ÛÙ¤ÚËÛË, ¤ÏÏÂÈ-

„Ë, ÌÂ ÙËÓ ·Ú¯·›· ÚfiıÂÛË ·Ó·- (‹ ·Ó-), Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÂ› Î·È ·˘Ù‹ ˆ˜ ·¯ÒÚÈÛÙÔ

ÌfiÚÈÔ, ·ÏÏ¿ ¤¯ÂÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ¤˜, fiˆ˜ Â›‰·ÌÂ, ÛËÌ·Û›Â˜.

.¯. ·Ó·-‚ÚÔ¯È¿ (ÛÙÂÚËÙ.) = Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë ‚ÚÔ¯‹˜, ·ÏÏ¿ ·Ó·-‚›ˆÛË (·Ú¯. Úfiı.) = Ë

Â·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙË ̇ ˆ‹

·Ó-ÂÚÁ›· (ÛÙÂÚËÙ.) = Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë ÂÚÁ·ÛÈ·Î‹˜ ··Û¯fiÏËÛË˜, ·ÏÏ¿ ·Ó-¤ÁÂÚÛË
(·Ú¯. Úfiı.) = ÙÔ ̄ Ù›ÛÈÌÔ, Ë ÔÈÎÔ‰fiÌËÛË, Ë ‡„ˆÛË

¶ÚÔÛÔ¯‹!
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αει-

αμφι-

αρχι-

δια- (δι-)

διχο-

δυσ-1

εισ-

εκ- (εξ-)

εν- (εγ-, ελ-, εμ-,

ερ-)

ενδο-

επι- (επ-, εφ-)

πάντοτε, αδιάκοπα

α) από τα δύο μέρη, γύρω

β) διχασμός, διαίρεση

πρώτος, ανώτερος

α) ανάμεσα

β) παντού

γ) διάλυση

δ) διάφορες σημασίες

διαίρεση, διάσπαση, δι-

χασμός

α) δύσκολος, δύσκολα

β) κακός, κακά

κίνηση μέσα

α) έξω

β) αλλαγή

γ) πολύ

μέσα

μέσα

α) επάνω

β) διάφορες σημασίες

αει-κίνητος, αεί-μνηστος

αμφί-βιο, αμφι-θέατρο

αμφι-βάλλω, αμφι-ταλαντεύομαι

αρχι-επίσκοπος, αρχι-μηνιά

αρχι-συντάκτης, αρχι-στράτηγος

δια-βαίνω, δι-έξοδος, διά-μετρος

δια-κηρύσσω, δια-λαλώ

δια-λύω, δια-σπώ

δια-δέχομαι, δι-ενεργώ

διχο-γνωμία, διχο-τόμος

δυσ-εύρετος, δυσ-νόητος

δύσ-τυχος, δυσ-φήμιση

εισ-βάλλω, εισ-έρχομαι, είσ-οδος

εκ-πνέω, εκ-φράζω, εξ-έχω

εκ-χερσώνω, εξ-ελληνισμός

εκ-θειάζω, έκ-πληκτος

εν-έχω, εν-ταφιάζω, εγ-κλωβίζω,

ελ-λιμενισμός, έμ-πιστος, έρ-ρυθ-

μος

ενδό-μυχος, ενδο-χώρα

επί-γειος, επι-τραπέζιος, έφ-ιππος

επι-ζητώ, επ-εκτείνω, εφ-ευρέτης

§fiÁÈ·  
™ËÌ·Û›· ¶·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù·

·¯ÒÚÈÛÙ· ÌfiÚÈ·

1. Το λόγιο αχώριστο μόριο δυσ-, που δηλώνει δυσκολία ή κακή ιδιότητα, δεν πρέπει να συγχέεται με

το δισ-, που προέρχεται από το αρχαίο επίρρημα δις (= δύο φορές). 

π.χ. δύσμορφος (= αυτός που έχει άσχημη μορφή), αλλά δισδιάστατος (= αυτός που έχει δύο διαστάσεις)
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ευ-

ημι-

ομο-

περι-

προ- 

συν- (συγ-, συλ-,

συμ-, συρ-, συσ-,

συ-, συνε-)

τηλε-

υπο- (υπ-, υφ-)

υψι-

α) καλός, καλά

β) εύκολος, εύκολα

μισό

μαζί, που έχει το ίδιο

α) γύρω

β) πολύ

α) προτεραιότητα:

– στο χώρο

– στο χρόνο

– στην τάξη, στη σειρά

β) γρήγορη εκτέλεση, ο-

λοκλήρωση πράξης

γ) πρώτο στάδιο διαδι-

κασίας

δ) ανωτερότητα

ε) επιτατική σημασία

στ) εκλογή ή επιλογή

μαζί

μακριά, μακρινός

α) κάτω από

β) κρυφά, λίγο

γ) συνοδεία

δ) πίσω

ψηλά, ψηλός

ευ-καιρία, ευ-λογώ, ευ-τυχία

ευ-αίσθητος, ευ-κίνητος

ημί-θεος, ημι-σφαίριο, ημι-κύ-

κλιο, ημι-μαθής

ομό-γλωσσος, ομό-θρησκος, ομο-

εθνής, ομό-φωνος

περι-κυκλώνω, περι-στύλιο

περι-ζήτητος, περί-φημος

προ-πύλαια, προ-χωρώ

προ-ειδοποιώ, πρό-ωρος

προ-πάππος, προ-πορεύομαι

προ-φταίνω, προ-λαβαίνω

πρό-λογος, προ-οίμιο

προ-ϊστάμενος

προ-φανής, πρό-δηλος

προ-κρίνω, προ-αίρεση

σύν-οδος, σύν-τροφος, σύν-δε-

σμος, συγ-κρατώ, συλ-λέγω, συμ-

μαθητής, συρ-ρέω, σύσ-σωμος,

συ-σπειρώνω, συνε-παίρνω

τηλε-γράφημα, τηλε-όραση, τη-

λε-σκόπιο, τηλέ-φωνο

υπό-γειο, υπό-στεγο, υφ-ιστάμε-

νος

υπο-δηλώνω, υπο-κλοπή

υπό-κρουση

υπο-χωρώ

υψι-κάμινος, υψί-πεδο, υψί-φω-

νος



24

μ. ¶∞ƒ∞°ø°∏ ª∂ ∞Ãøƒπ™Δ∞ ª√ƒπ∞

OÈ ‰È¿ÊÔÚÔÈ Ù‡ÔÈ ÛÂ ÔÚÈÛÌ¤Ó· ÏfiÁÈ· ·¯ÒÚÈÛÙ· ÌfiÚÈ·

Στον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι ορισμένα λόγια αχώριστα μόρια εμφανί-

ζουν διπλούς ή πολλαπλούς τύπους. Συγκεκριμένα:

� Tο δια- γίνεται δι-1 μπροστά από φωνήεν· π.χ. δι-έρχομαι, δι-οργάνωση, δι-υλι-

στήριο.

� Tο εκ- γίνεται εξ- μπροστά από φωνήεν· π.χ. εξ-ασφαλίζω, εξ-έχω, έξ-οδος, εξ-

υμνώ.

� Tο εν- γίνεται:

– εγ- μπροστά από τα σύμφωνα κ, γ, χ· π.χ. εγ-κρίνω, εγ-γενής, έγ-χορδο.

– ελ- μπροστά από το σύμφωνο λ· π.χ. έλ-λειμμα, ελ-λιμενισμός.

– εμ- μπροστά από τα σύμφωνα π, β, φ και μ· π.χ. έμ-πιστος, εμ-βαθύνω, έμ-φυ-

τος, έμ-μεσος.

– ερ- μπροστά από το σύμφωνο ρ· π.χ. έρ-ρινος, έρ-ρυθμος.

� Tο επι- γίνεται:

– επ- μπροστά από λέξη που αρχίζει από φωνήεν και η οποία στα αρχαία ελληνι-

κά έπαιρνε ψιλή (’)· π.χ. επ-αινώ (< επι- + ·åÓá), επ-έρχομαι (< επι- + öÚ¯ÔÌ·È).

– εφ- μπροστά από λέξη που αρχίζει από φωνήεν και η οποία στα αρχαία ελληνι-

κά έπαιρνε δασεία (‘)· π.χ. έφ-ιππος (< επι- + ¥Ô˜), εφ-αρμόζω (< επι- + êÚÌfi-

˙ˆ).

� Tο συν- γίνεται:

– συγ- μπροστά από τα σύμφωνα κ, γ, χ· π.χ. συγ-κρατώ, συγ-γραφέας, συγ-χω-

ρώ.

– συλ- μπροστά από το σύμφωνο λ· π.χ. συλ-λαμβάνω, σύλ-λογος.

– συμ- μπροστά από τα σύμφωνα π, β, φ και μ· π.χ. συμ-πίπτω, συμ-βάλλω, συμ-

φοιτητής, συμ-μετοχή.

– συρ- μπροστά από το σύμφωνο ρ· π.χ. συρ-ρέω, συρ-ραφή.

– συσ- μπροστά από το σύμφωνο σ, όταν ύστερα από αυτό ακολουθεί φωνήεν·

π.χ. συσ-σωρεύω, σύσ-σωμος.

– συ- μπροστά από το σύμφωνο ζ και το σ, όταν ύστερα από αυτό ακολουθεί

σύμφωνο· π.χ. συ-ζητώ, συ-σκευάζω, συ-σφίγγω.

– συνε-· π.χ. συνε-παίρνω, συνε-φέρνω.

1. Δεν πρέπει να συγχέουμε το λόγιο αχώριστο μόριο δι- (η αρχαία πρόθεση διά μπροστά από φω-

νήεν) με το μόριο δι- (από το αρχαίο επίρρημα δις [= δύο φορές]).

π.χ. δι-ερευνώ (αρχαία πρόθεση διά), αλλά δι-ήμερος (από το αρχαίο επίρρημα δις = αυτός που διαρκεί

δύο ημέρες) ή δι-σέλιδο (= αυτό που αποτελείται από δύο σελίδες)
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� Tο υπο- γίνεται:

– υπ- μπροστά από λέξη που αρχίζει από φωνήεν και η οποία στα αρχαία ελληνι-

κά έπαιρνε ψιλή (’)· π.χ. υπ-άρχω (< υπο- + ôÚ¯ˆ), υπ-έδαφος (< υπο- + ö‰·-

ÊÔ˜).

– υφ- μπροστά από λέξη που αρχίζει από φωνήεν και η οποία στα αρχαία ελληνι-

κά έπαιρνε δασεία (‘)· π.χ. υφ-ήλιος (< υπο- + ≥ÏÈÔ˜), υφ-ίσταμαι (< υπο- + ¥ÛÙ·-

Ì·È).

™¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ Ï¤ÍÂˆÓ ÌÂ ·¯ÒÚÈÛÙ· ÌfiÚÈ·:

ñ ·fi ÙÔ BÈ‚Ï›Ô ÙÔ˘ M·ıËÙ‹, ÌÔÚÂ›ÙÂ Ó· ·Û¯ÔÏËıÂ›ÙÂ ÌÂ 

ÙÈ˜ ·ÛÎ‹ÛÂÈ˜ 1 Î·È 2 ·fi ÙÔ AÎÔ‡ˆ Î·È ÌÈÏÒ ÛÙË ÛÂÏ. 17, Î·ıÒ˜ Î·È ÌÂ ÙÈ˜ ·ÛÎ‹ÛÂÈ˜ 2

Î·È 3 ·fi ÙÔ ¢È·‚¿˙ˆ Î·È ÁÚ¿Êˆ ÛÙË ÛÂÏ. 19. E›ÛË˜ ÌÔÚÂ›ÙÂ Ó· ÌÂÏÂÙ‹ÛÂÙÂ ÙÔ ÎÂ›ÌÂ-

ÓÔ 1 ÛÙË ÛÂÏ. 10 Î·È Ó· ·Û¯ÔÏËıÂ›ÙÂ ÌÂ ÙËÓ ¿ÛÎËÛË 2 ÙÔ˘ §ÂÍÈÏÔÁ›Ô˘ ÛÙË ÛÂÏ. 24.

ñ ·fi ÙÔ TÂÙÚ¿‰ÈÔ EÚÁ·ÛÈÒÓ, ÌÔÚÂ›ÙÂ Ó· ÌÂÏÂÙ‹ÛÂÙÂ ÙÔ ÎÂ›ÌÂÓÔ 4 ÛÙÈ˜ ÛÂÏ. 11-12

Î·È Ó· ·Û¯ÔÏËıÂ›ÙÂ ÌÂ ÙÈ˜ ·ÛÎ‹ÛÂÈ˜ ÙÔ˘ (1 Î·È 2) ÛÙË ÛÂÏ. 12. E›ÛË˜ ÌÔÚÂ›ÙÂ Ó·

·Û¯ÔÏËıÂ›ÙÂ ÌÂ ÙËÓ ¿ÛÎËÛË 2 ÛÙË ÛÂÏ. 13.

¶ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓ· ÎÂ›ÌÂÓ·
Î·È ·ÛÎ‹ÛÂÈ˜ ÁÈ· ÂÌ¤‰ˆÛË



…H έννοια της παραγράφου και τα μέρη της

Σχετικά με την παράγραφο θυμίζουμε τα εξής:

• H παράγραφος είναι το τμήμα ενός κειμένου στο οποίο εξετάζεται κάποιο συ-

γκεκριμένο θέμα – αναπτύσσεται μια ιδέα, μια άποψη, ένα συναίσθημα κ.λπ.

• Aν και κάθε παράγραφος ενός κειμένου έχει

διαφορετικό περιεχόμενο, ωστόσο σχετί-

ζεται νοηματικά με τις άλλες παραγράφους

του συγκεκριμένου κειμένου. Διαπιστώνου-

με δηλαδή ότι μεταξύ των παραγράφων ενός

κειμένου υπάρχει νοηματική συνέχεια και

ότι όλες μαζί αναπτύσσουν και εξηγούν το θέμα του κειμένου (το νοηματικό του

άξονα), που συνήθως αποδίδεται συνοπτικά με τον τίτλο του.

• Mια παράγραφος αποτελείται κατά κανόνα από τρία μέρη:

α) τη θεματική πρόταση/περίοδο, στην οποία παρουσιάζεται η κύρια ιδέα, το

θέμα της παραγράφου – αποτελεί ένα είδος προλόγου.

β) τις λεπτομέρειες ή σχόλια, όπου αναπτύσσεται η θεματική  πρόταση/περίο-

δος, όπου δηλαδή ο συγγραφέας παρουσιάζει αναλυτικά και εξηγεί αυτό που

έχει αναφέρει στη θεματική πρόταση/περίοδο.

γ) την κατακλείδα, την πρόταση/περίοδο με την οποία ο συγγραφέας συνοψί-

ζει όσα έχει αναφέρει αναλυτικά σχετικά με το κύριο θέμα της παραγράφου,

διατυπώνει δηλαδή κάποιο συμπέρασμα. H κατακλείδα δεν είναι πάντοτε

απαραίτητη, γι’ αυτό κάποιες φορές δεν υπάρχει.

…Oι τρόποι ανάπτυξης της παραγράφου

Tο περιεχόμενο της παραγράφου δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα σύνολο στοιχεί-

ων που συνδέονται μεταξύ τους και αναπτύσσουν το βασικό νόημα, την κύρια ιδέα

που πραγματεύεται ο συγγραφέας. H ανάπτυξη αυτού του νοήματος, που εκφράζε-

ται στη θεματική πρόταση/περίοδο της παραγράφου, μπορεί να γίνει με διάφορους

τρόπους, οι οποίοι καθορίζονται από τη φύση του ίδιου του νοήματος.
Aνάλογα, λοιπόν, με τη θεματική της πρόταση/περίοδο, μια παράγραφος μπορεί να
αναπτυχθεί:
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▼ Tρόποι ανάπτυξης παραγράφουΓ

OÈ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔÈ ÂÓfi˜ ÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ ‰È·¯ˆÚ›-

˙ÔÓÙ·È ÂÍˆÙÂÚÈÎ¿ ÌÂÙ·Í‡ ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ

ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë ÚÒÙË ÔÌ¿‰· Î¿ıÂ ·Ú·-

ÁÚ¿ÊÔ˘ ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ ÈÔ ‰ÂÍÈ¿ ÛÂ Û¯¤ÛË ÌÂ

ÙÈ˜ ˘fiÏÔÈÂ˜.



• Στην περίπτωση αυτή παρουσιάζουμε συγκεκριμέ-

νες, επαρκείς και ουσιώδεις λεπτομέρειες (περιστατικά, ενέργειες, σκέψεις,

εντυπώσεις, χαρακτηριστικά κ.λπ.) που διευκρινίζουν-απεικονίζουν την κύρια

ιδέα της παραγράφου, η οποία δηλώνεται στη θεματική πρόταση/περίοδο. Aυ-

τός ο τρόπος ανάπτυξης χρησιμοποιείται συνήθως σε περιγραφές και αφηγή-

σεις.

Παράδειγμα

H πόλη μου έχει μεγάλη τουριστική κίνηση, γι’ αυτό και είναι ιδιαίτερα

προσεγμένη. Στη μαγευτική αμμουδιά της βρίσκουν ξεκούραση και δροσιά

πολλοί επισκέπτες της το καλοκαίρι. Διαθέτει όμως και πολλά αξιοθέατα. Έχει

ιστορικό και αρχαιολογικό μουσείο, βυζαντινούς ναούς με σπουδαία αγιογρά-

φηση, όμορφα νεοκλασικά κτίρια, με πιο εντυπωσιακό αυτό στο οποίο στεγάζε-

ται το Δημαρχείο, και δύο καταπληκτικά πάρκα, όπου μπορεί κανείς να έρθει σε

επαφή με τη φύση. Eκτός όμως από αυτά ο επισκέπτης μπορεί να απολαύσει νό-

στιμο φαγητό στα πολυτελή εστιατόρια και στις όμορφες, γραφικές ταβέρνες

της πόλης, να περιηγηθεί στα πολλά και ομορφοστόλιστα μαγαζιά της, όπου θα

βρει ό,τι θέλει, και να απολαύσει τον καφέ ή το παγωτό του στα όμορφα παρα-

λιακά της κέντρα. Ένα ακόμη προσόν της πόλης μου είναι ότι διαθέτει καλή

αστική συγκοινωνία, ενώ εκτός από τα πλοία υπάρχουν και υπεραστικά λεωφο-

ρεία και τρένα που εξυπηρετούν τους τουρίστες, αλλά και τους ντόπιους. Tέλος,

υπάρχουν αρκετές τράπεζες, νοσοκομείο και διάφορες δημόσιες υπηρεσίες που

διευκολύνουν τη ζωή των κατοίκων και εξυπηρετούν τους ξένους.

• Στην περίπτωση αυτή παρουσιάζουμε στοιχεία-παραδείγ-

ματα από την ιστορία ή τη σύγχρονη κοινωνική-καθημερινή ζωή ή την προ-

σωπική εμπειρία, με τα οποία επαληθεύεται-τεκμηριώνεται η κύρια ιδέα της

παραγράφου (αυτό που δηλώνεται στη θεματική πρόταση/περίοδο). Για να πε-

τυχαίνουν το στόχο τους (τεκμηρίωση της θεματικής πρότασης) πρέπει τα παρα-

δείγματα αυτά να είναι χαρακτηριστικά, εύστοχα και σαφή, ρεαλιστικά ή γνω-

στά/επιβεβαιωμένα.

με παραδείγματα

με ειδικές λεπτομέρειες
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Παράδειγμα

H εξουσία είναι και γένους θηλυκού – όχι μόνο αρσενικού, όπως νομί-

ζουν ορισμένοι, που θεωρούν τις γυναίκες ανεπαρκείς για τη διαχείρι-

ση της πολιτικής εξουσίας. Άλλωστε η ιστορία μάς παρέχει αρκετά παρα-

δείγματα για του λόγου το αληθές. H αρχαία Aιγύπτια Xατσεπσούτ (περ. 1500

π.X.) κυβέρνησε με δυναμισμό την ιδιόμορφη αυτοκρατορία της ως φαραώ

ενάντια στις τοπικές παραδόσεις. H συμπατριώτισσά της, η Kλεοπάτρα, έγρα-

ψε τις δικές της σελίδες στην ιστορία. H περιβόητη Eλισάβετ A′ (1558-1603)

της Aγγλίας κυβέρνησε με έμπνευση και πυγμή δημιουργώντας τις βάσεις της

βρετανικής αποικιοκρατίας. Kαι η βασίλισσα Bικτωρία (1837-1901) της

Aγγλίας σφράγισε με την εξουσία της την κυριαρχία του βρετανικού στόλου σε

όλο τον κόσμο. Aπό την πιο πρόσφατη ιστορία να θυμίσουμε, ακόμα, την Iνδή

πρωθυπουργό Ίντιρα Γκάντι (δολοφονήθηκε από τους Σιχ το 1984), την

Iσραηλινή Γκόλντα Mέιρ, τη Mάργκαρετ Θάτσερ στη Bρετανία, την Eύα Περόν

στην Aργεντινή και πολλές άλλες. Kανείς, λοιπόν, δεν μπορεί να αγνοεί τον

πολιτικό δυναμισμό του γυναικείου φύλου.

• Στην περίπτωση αυτή συγκρίνουμε δύο όμοια ή δια-

φορετικά συνήθως πράγματα (καταστάσεις, έννοιες, ιδέες, πρόσωπα κ.λπ.),

που αντιπαραβάλλονται στη θεματική πρόταση/περίοδο. H αντιπαραβολή αυτή

μπορεί να έχει δύο μορφές: α) σύγκριση (παρουσιάζουμε και τις ομοιότητες

και τις διαφορές), β) αντίθεση (παρουσιάζουμε μόνο τα σημεία της διαφοράς).

Παράδειγμα

Aνάμεσα στον περιηγητή και τον τουρίστα υπάρχουν βασικές διαφο-

ρές, οι οποίες έχουν σχέση κυρίως με το σκοπό για τον οποίο καθένας

από τους δύο ταξιδεύει. Στόχος του περιηγητή είναι η γνώση. O περιηγητής

είναι συνήθως άνθρωπος καλλιεργημένος με πνευματικά ενδιαφέροντα και θε-

ωρεί τα ταξίδια ευκαιρία για να αποκτήσει γνώσεις και πνευματικές εμπειρίες.

Γι’ αυτό επισκέπτεται και εξερευνά τόπους ιστορικούς, χώρους ιερούς, με καλ-

λιτεχνικό ενδιαφέρον (π.χ. μνημεία). Σε παλιότερες μάλιστα εποχές, όταν τα

ταξίδια λόγω αντικειμενικών δυσκολιών ήταν πολυδάπανα και επικίνδυνα, δε

δίσταζε να ξοδέψει μεγάλα ποσά, να αναλάβει τον κίνδυνο και να υποστεί τις

ταλαιπωρίες που του επιφύλασσαν τα ταξίδια σε μακρινές χώρες, για να πραγ-

ματοποιήσει το όνειρό του να τις επισκεφθεί. Aπεναντίας, οι τουρίστες ταξι-

με σύγκριση-αντίθεση
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δεύουν μαζικά και αποτελούν «όχλο», καθώς συμμετέχουν σε μεγάλες ομάδες

που κινούνται μεν οργανωμένα αλλά άβουλα. Tαξιδεύουν λιγότερο από περιέρ-

γεια να γνωρίσουν και περισσότερο για να αποδράσουν από την ανούσια και

πληκτική ζωή τους. H σχέση τους με τον τόπο και τους ανθρώπους που επισκέ-

πτονται είναι επιφανειακή, ενώ θεωρούν τα ταξίδια ως μέσο κοινωνικής διά-

κρισης. Γι’ αυτό ταξιδεύοντας ικανοποιούν τη ματαιοδοξία τους για προβολή

και επίδειξη.

• Στην περίπτωση αυτή παρουσιάζουμε λογικά επιχειρήματα

και άλλες αποδείξεις με τα οποία επιβεβαιώνουμε-τεκμηριώνουμε μια θέση/άπο-

ψη, που δηλώνεται στη θεματική πρόταση/περίοδο. Oυσιαστικά, με τον τρόπο

αυτό απαντάμε στην υποθετική ερώτηση «Για ποιους λόγους ισχύει αυτός ο ισχυ-

ρισμός;» (αυτό που δηλώνουμε στη θεματική πρόταση/περίοδο).

Παράδειγμα

H αλλαγή τρόπου ζωής των κατοίκων της υπαίθρου που μετοίκησαν στη

μεγαλούπολη υπήρξε η αιτία εμφάνισης ψυχολογικών και κοινωνικών

προβλημάτων. Tο περιβάλλον, φυσικό και κοινωνικό, επηρεάζει την ψυχοσύν-

θεση και τη συμπεριφορά του ανθρώπου. Oποιαδήποτε, επομένως, αλλαγή πε-

ριβάλλοντος συνοδεύεται με αλλαγές στον ψυχισμό και στο ήθος του. Eγκατα-

λείποντας, λοιπόν, οι κάτοικοι της υπαίθρου το οικείο περιβάλλον τους με την

απλή ζωή, την ενασχόληση με τη φύση, με τη δημιουργική εργασία, με τις προ-

σωπικές σχέσεις των μελών της μικρής κοινότητας, με τις παραδοσιακές αξίες,

τα ήθη και τα έθιμά τους, βρέθηκαν σ’ έναν κόσμο εντελώς διαφορετικό και

αφιλόξενο. Mακριά από τη φύση, με εξουθενωτικούς ρυθμούς εργασίας, με

ανασφάλεια για το μέλλον, με δυσπιστία ή και καχυποψία για το διπλανό, ανα-

γκασμένοι να συμμορφωθούν στις απαιτήσεις της νέας ζωής, αλλοτριωμένοι.

Γι’ αυτό η προσαρμογή στο νέο περιβάλλον συνοδεύτηκε από δραματι-

κές αλλαγές και την εμφάνιση έντονων ψυχολογικών και κοινωνικών

προβλημάτων, μοναξιάς, άγχους και εγκληματικότητας.

• Στην περίπτωση αυτή παρουσιάζουμε τις συνέ-

πειες-αποτελέσματα του φαινομένου (του αιτίου) που δηλώνεται στη θεματική

πρόταση/περίοδο της παραγράφου.

με αίτια και αποτελέσματα

με αιτιολόγηση
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Παράδειγμα

H αρνητική κριτική που ασκούμε στους άλλους για τα λόγια, τις πρά-

ξεις, τις ιδέες και γενικότερα τη συμπεριφορά τους δεν έχει μόνο αρ-

νητικά αλλά και θετικά αποτελέσματα. Mπορεί, λοιπόν, κάποιος, μέσω της

κριτικής μας αυτής, να κατανοεί τις αδυναμίες που τον οδήγησαν σε λάθη και

ατέλειες και να εντείνει τις προσπάθειές του, ώστε να τις απαλείψει. Mπορεί

ακόμη να διορθώνει τα λάθη του, να συμπληρώνει τις ελλείψεις του και να αξιο-

ποιεί την κριτική των άλλων, αλλάζοντας συμπεριφορά. Mαθαίνει έτσι να είναι

διαλλακτικός και μετριόφρων, να αναζητεί και να μη φοβάται την αλήθεια. Γνω-

ρίζει καλύτερα τον εαυτό του, αναθεωρεί ιδέες, επαναπροσδιορίζει τους στό-

χους του, καθορίζει τη στάση του, διαμορφώνει ήθος και βελτιώνεται.

• Στην περίπτωση αυτή διαιρούμε την έννοια που εκφράζεται στη

θεματική πρόταση/περίοδο σε μικρότερα μέρη-σε μερικές μορφές της για να

την παρουσιάσουμε καλύτερα.

Παράδειγμα

H καλύτερη μελέτη του επιστητού1 σε όλο το φάσμα του επέβαλε να χω-

ριστεί η επιστήμη σε κλάδους και να ειδικεύονται οι επιστήμονες σε

κάποιον από αυτούς. Συμβατικά, λοιπόν, τις επιστήμες τις διακρίνουμε σε φυ-

σικές και σε ανθρωπιστικές ή κοινωνικές. Oι μεν ερευνούν τη φύση και τη νομο-

τέλεια που τη διέπει, οι δε τον άνθρωπο και την κοινωνία. Kλάδοι των φυσικών

επιστημών είναι η φυσική, η χημεία, η βιολογία, η αστρονομία, η γεωλογία κ.ά.

Kλάδοι των ανθρωπιστικών ή κοινωνικών επιστημών είναι η νομική, η ιστορία,

η κοινωνιολογία, η οικονομία, η γλωσσολογία, η ψυχολογία κ.ά. Aλλά και αυ-

τοί οι κλάδοι χωρίζονται σε άλλους επιμέρους τομείς και θα χωρίζονται

συνεχώς όσο η επιστήμη θα προοδεύει και η επιστημονική έρευνα θα

γίνεται πιο λεπτομερής.

• Στην περίπτωση αυτή ορίζουμε και διασαφηνίζουμε το περιεχό-

μενο της έννοιας που δηλώνεται στη θεματική πρόταση/περίοδο, συχνά τονίζο-

ντας τη βασική της διαφορά από άλλες ομοειδείς.

με ορισμό

με διαίρεση 
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Παράδειγμα

Oι παραλογές είναι δημοτικά τραγούδια πολύστιχα και αφηγηματικά.

Mοιάζουν δηλαδή με μικρά έπη, όπως και τα ακριτικά, με τη διαφορά όμως

ότι δεν εξυμνούν ηρωικά κατορθώματα, αλλά αφηγούνται τις δραματικές κυ-

ρίως περιπέτειες της ανθρώπινης ζωής με τον τρόπο παραμυθιών.

• Στην περίπτωση αυτή βεβαιώνουμε μια ομοιότητα ανάμεσα σε

δύο ή περισσότερα πράγματα, ανόμοια εντελώς από μια άποψη, τα οποία συ-

σχετίζονται στη θεματική πρόταση/περίοδο. Aυτός ο τρόπος ανάπτυξης ακο-

λουθείται όταν η θεματική πρόταση/περίοδος διατυπώνεται ως μεταφορά ή πα-

ρομοίωση.

Παράδειγμα

H ζωή του ανθρώπου είναι σαν το ταξίδι του Oδυσσέα προς την Iθάκη.

Kατά τη διάρκεια του πολύχρονου αυτού ταξιδιού, προκειμένου να επιστρέψει

στην πολυαγαπημένη του πατρίδα, ο Oδυσσέας έζησε πλήθος περιπετειών,

αγωνίστηκε με δύναμη και πίστη να ξεπεράσει κάθε δυσκολία που συναντούσε

στο δρόμο του, έπαθε πολλά, αλλά και έμαθε πολλά, καθώς είδε νέους τόπους

και γνώρισε τα ήθη και τα έθιμα πολλών λαών. Aνάλογα και κάθε άνθρωπος

στη ζωή του περνά διάφορες περιπέτειες, ζει καταστάσεις ευχάριστες ή δυσά-

ρεστες, αγωνίζεται με όλες του τις δυνάμεις προκειμένου να πετύχει τους στό-

χους του, αποκτά γνώσεις κι εμπειρίες. Kι έτσι, τελικά, ολοκληρώνεται ως

προσωπικότητα.

• Στην περίπτωση αυτή, που είναι αρκετά συνηθι-

σμένη, χρησιμοποιούνται παράλληλα περισσότεροι από ένας από τους παραπάνω

τρόπους ανάπτυξης. O λόγος που επιβάλλει το συνδυασμό είναι ότι ο συγγραφέ-

ας, γράφοντας την παράγραφό του, δεν ενδιαφέρεται τόσο για τη μέθοδο που

θα ακολουθήσει όσο για το τι θέλει να πει και πώς μπορεί να το πει καλύτερα –

συγκεντρώνεται, επομένως, στη μετάδοση των ιδεών του χρησιμοποιώντας,

συνδυάζοντας στοιχεία και χαρακτηριστικά διάφορων τρόπων ανάπτυξης.

Παράδειγμα

Παιδεία, είτε ως οργανωμένη κοινωνική λειτουργία είτε ως προσωπική έφεση

για έρευνα και μάθηση, είναι η απόκτηση γνώσεων με τις οποίες καλλιεργείται

ο πνευματικός και ψυχικός κόσμος του ανθρώπου, αξιοποιούνται οι δεξιότητές

με συνδυασμό μεθόδων

με αναλογία
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του και επιτυγχάνεται η προσαρμογή του στο περιβάλλον. Eίναι η μορφωτική

δύναμη που συντελεί στην ποιοτική μεταλλαγή του πνεύματος και της ψυχής

του ανθρώπου. Διακρίνεται σε ανθρωπιστική, που ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για

τις πνευματικές ανάγκες του ανθρώπου και αποβλέπει στην ολόπλευρη ανάπτυ-

ξη της προσωπικότητάς του, και σε τεχνοκρατική, που αποβλέπει στην κατάρτι-

ση του ανθρώπου, ώστε να είναι ικανός να αναλάβει και να ασκήσει με επιτυ-

χία κάποιο επάγγελμα.
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°ÂÓÈÎ¤˜ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂÈ˜

� H κατανόηση των παραπάνω τρόπων ανάπτυξης της παραγράφου μπορεί να μας

βοηθήσει στο να οργανώνουμε πληρέστερα τις παραγράφους μας και να αξιοποιού-

με καλύτερα τις πληροφορίες και το υλικό που έχουμε στη διάθεσή μας.

� H επιλογή του τρόπου με τον οποίο θα αναπτύξουμε μια παράγραφο εξαρτάται

από το σκοπό που θέλουμε να επιτύχουμε: αν θέλουμε να πείσουμε τον αναγνώ-

στη για κάτι, να τον διαφωτίσουμε σχετικά με ένα θέμα, να του δώσουμε επαρ-

κείς πληροφορίες για ένα ζήτημα κ.λπ. Σε κάθε περίπτωση κάποιος από τους πα-

ραπάνω τρόπους ανάπτυξης μπορεί να ικανοποιεί καλύτερα το σκοπό μας.

� Tέλος, όπως σημειώνει ο N. Γρηγοριάδης στο βιβλίο του H παράγραφος – Tο δημι-

ουργικό γράψιμο, εκδ. Kώδικας, «Όλοι αυτοί οι τρόποι, παρά τις ποικίλες ονομασίες

τους, έχουν τον ίδιο αντικειμενικό σκοπό: να βοηθήσουν τον αναγνώστη να κατα-

λάβει με ακρίβεια και πληρότητα την κύρια ιδέα που εκφράζεται ή υπονοείται στη

θεματική πρόταση. Eπομένως το μοναδικό κριτήριο για την επιτυχία μιας παραγρά-

φου είναι η αποτελεσματική μετάδοση των σκέψεών σας».

™ËÌÂ›ˆÛË

Απ’ όλους τους παραπάνω τρόπους ανάπτυξης της παραγράφου, αυτοί με αναλογία

και με αίτια-αποτελέσματα δεν αναφέρονται στο σχολικό βιβλίο.

(της έν-

νοιας

«παι-

δεία»)

με τη

διαίρεση

της έν-

νοιας
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™¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ ·Ó¿Ù˘ÍË˜ ÙË˜ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘:

ñ ·fi ÙÔ BÈ‚Ï›Ô ÙÔ˘ M·ıËÙ‹, ÌÔÚÂ›ÙÂ Ó· ÌÂÏÂÙ‹ÛÂÙÂ ÙÔ

ÎÂ›ÌÂÓÔ 3 ÛÙË ÛÂÏ. 12 Î·È Ó· ·Û¯ÔÏËıÂ›ÙÂ ÌÂ ÙÈ˜ ·ÛÎ‹ÛÂÈ˜ 1, 2 Î·È 3 ·fi ÙÔ AÎÔ‡ˆ Î·È
ÌÈÏÒ ÛÙË ÛÂÏ. 19, Î·ıÒ˜ Î·È ÌÂ ÙËÓ ¿ÛÎËÛË 1 ·fi ÙÔ ¢È·‚¿˙ˆ Î·È ÁÚ¿Êˆ ÛÙË ÛÂÏ. 20.

E›ÛË˜ ÌÔÚÂ›ÙÂ Ó· ÌÂÏÂÙ‹ÛÂÙÂ Ù· ÎÂ›ÌÂÓ· 7, 8, 9, 10 Î·È 11 ÛÙÈ˜ ÛÂÏ. 21-23 Î·È Ó·

·Û¯ÔÏËıÂ›ÙÂ ÌÂ ÙÈ˜ ·ÛÎ‹ÛÂÈ˜ 1, 2, 3 Î·È 4 ·fi ÙÔ AÎÔ‡ˆ Î·È ÌÈÏÒ ÛÙË ÛÂÏ. 23, ÙËÓ

¿ÛÎËÛË 2 ·fi ÙÔ ¢È·‚¿˙ˆ Î·È ÁÚ¿Êˆ ÛÙË ÛÂÏ. 23, ÙËÓ ¿ÛÎËÛË 1 ·fi ÙÔ AÎÔ‡ˆ Î·È ÌÈÏÒ
ÛÙË ÛÂÏ. 25, Î·ıÒ˜ Î·È ÌÂ ÙÈ˜ ·ÛÎ‹ÛÂÈ˜ 1 Î·È 3 ·fi ÙÔ ¢È·‚¿˙ˆ Î·È ÁÚ¿Êˆ ÛÙË ÛÂÏ. 25

(ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ÌÂ ÙÈ˜ ·ÛÎ‹ÛÂÈ˜ 1 Î·È 4 ÙÔ˘ §ÂÍÈÏÔÁ›Ô˘ ÛÙË ÛÂÏ. 24).

ñ ·fi ÙÔ TÂÙÚ¿‰ÈÔ EÚÁ·ÛÈÒÓ, ÌÔÚÂ›ÙÂ Ó· ÌÂÏÂÙ‹ÛÂÙÂ ÙÔ ÎÂ›ÌÂÓÔ 8 ÛÙÈ˜ ÛÂÏ. 15-16

Î·È Ó· ·Û¯ÔÏËıÂ›ÙÂ ÌÂ ÙËÓ ¿ÛÎËÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙË ÛÂÏ. 16.

¶ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓ· ÎÂ›ÌÂÓ·
Î·È ·ÛÎ‹ÛÂÈ˜ ÁÈ· ÂÌ¤‰ˆÛË
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