
Σε 

 

Α)να επισημάνουν τα πρόσωπα που αναφέρονται στο κείμενο και να τα 
εντάξουν στον τόπο και στον χρόνο της αφήγησης· (25Μ) 

Β)να διακρίνουν και να περιγράψουν ένα ή δύο λογοτεχνικούς χαρακτήρες, 
κάνοντας αναφορές στις σχέσεις των δύο φύλων, στον κοινωνικό τους ρόλο ή  
σε κοινωνικά στερεότυπα σχετιζόμενα με το θέμα του κειμένου, και να 
αιτιολογήσουν τις απαντήσεις τους με αντίστοιχες παραπομπές στο κείμενο· 
(25Μ) 

Γ)να βρουν τον αφηγητή της ιστορίας και να αλλάξουν το πρόσωπο του 
αφηγητή  ώστε να φανεί η αντίστοιχη αλλαγή στην οπτική της αφήγησης ή να 
μετατρέψουν το διαλογικό μέρος του κειμένου σε συνεχή αφηγηματικό 
λόγο· (25Μ) 

Δ)να διατυπώσουν σε μία ή δύο παραγράφους την άποψή τους για το 
περιεχόμενο του κειμένου συσχετίζοντάς το με τις αντιλήψεις της εποχής 
μας. (25 Μ) 
 
 
 
 

ΤΑ ΦΥΛΑ ΣΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 



ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΗΣ ΑΦΗΓΗΣΗΣ 

ΠΑΡΟΝ 

• Το αφηγηματικό παρόν είναι το σημείο της 
ιστορίας στο οποίο βρισκόμαστε 

ΠΑΡΕΛΘΟΝ 

• Αναδρομή: η μετατόπιση του χρόνου σε ένα 
σημείο προγενέστερο του αφηγηματικού παρόντος 

ΜΕΛΛΟΝ 

• Πρόληψη: η μετατόπιση του χρόνου σε ένα σημείο 
μεταγενέστερο του αφηγηματικού παρόντος 



ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΟΥ ΑΦΗΓΗΤΗ 

Εσωτερική 
εστίαση 

• Δραματοποιημένος: συμμετέχει στην 
ιστορία (είτε ως μάρτυρας είτε ως 
πρωταγωνιστής)  / α΄πρόσωπη αφήγηση 

Μηδενική 
εστίαση 

• Μη- δραματοποιημένος: δε συμμετέχει 
στην ιστορία / παντογνώστης αφηγητής 
/ γ΄πρόσωπη αφήγηση  



α) να αναγνωρίσουν στο ποίημα γενικά χαρακτηριστικά 
της παραδοσιακής ή της  μοντέρνας ποίησης· 

β) να επισημάνουν στο κείμενο εκφραστικά μέσα και 
εκφραστικούς τρόπους (μεταφορές, παρομοιώσεις, 
εικόνες, στοιχεία που αφορούν τη γλώσσα, όπως 
λόγιες, λαϊκές ιδιωματικές ή αντιλυρικές λέξεις κ.λπ.) 
και να σχολιάσουν τη λειτουργία τους· 

γ) να επισημάνουν στο ποίημα βασικά χαρακτηριστικά 
του λογοτεχνικού ρεύματος (π.χ. ρομαντισμός, 
συμβολισμός κ.λπ.) στο οποίο ανήκει· 

δ) να σχολιάσουν σε μία ή δύο παραγράφους βασικά 
σύμβολα ή θέματα του ποιήματος και να 
αιτιολογήσουν τις απαντήσεις τους με αντίστοιχες 
παραπομπές στο κείμενο 

 

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΡΝΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ 



ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΠΟΙΗΣΗ ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΠΟΙΗΣΗ 

 

Σεβασμός στο μέτρο, στην ομοιοκαταληξία, 

ισοσυλλαβία, αποφυγή διασκελισμών, χωρισμός σε 

στροφές / προσεγμένη στίξη 

Ανατροπή κάθε μετρικού και στιχουργικού κανόνα: απουσία 

ομοιοκαταληξίας, έλλειψη μέτρου, διασκελισμοί, 

ανισοσυλλαβία, ελεύθερος στίχος – πεζολογικό ύφος (θυμίζει 

πεζό λόγο) 

Συχνά στίχοι κατακερματισμένοι (π.χ. μονολεκτικοί) / απουσία 

στίξης 

Προσεκτική επιλογή λέξεων, επιλογή «ποιητικών», 

λυρικών  και εύηχων λέξεων 

Χρήση καθημερινών λέξεων συχνά εντελώς «αντιποιητικών» 

 

 

Επιμονή στα σχήματα λόγου και στα εκφραστικά μέσα 

Κυριαρχία εικόνων/ εκφραστική τόλμη: 

σχήματα λόγου που αμφισβητούν την κοινή λογική. Γέννηση 

νέων νοημάτων μέσα από απρόσμενους λεξικολογικούς 

συνδυασμούς  (αιφνίδιος και ανατρεπτικός συνδυασμός 

λέξεων)  

  

αλληλουχία νοημάτων: ο τρόπος που παρουσιάζουν τα 

νοήματα δεν αμφισβητεί τη λογική μας ή τον κόσμο 

γύρω μας και όσα γνωρίζουμε γι’ αυτόν 

κατάργηση κάθε λογικής αλληλουχίας σε ό,τι αφορά το νόημα, 

που παραμένει κρυμμένο 

πολυσημία των λέξεων / ασάφεια / λόγος ελλειπτικός, 

αφαιρετικός, συνοπτικός 

Λυρισμός (μουσικότητα στίχου, ομοιοκαταληξία, 

ποιητικές λέξεις, εκφραστικά μέσα, έκφραση 

προσωπικών συναισθημάτων ) 

Δραματικότητα (σκηνογραφία, διάλογος, εσωτερικός 

μονόλογος, χρήση β΄ενικού, τόπος / χρόνος/ πρόσωπα, πλοκή, 

δραματικά απρόοπτα , τραγικότητα ηρώων κ,α) 



ΕΙΔΗ ΟΜΟΙΟΚΑΤΑΛΗΞΙΑΣ 

Ζευγαρωτή ομοιοκαταληξία 
 

Συ που κόσμους κυβερνάς (α) 
και ζωή παντού σκορπάς .(β) 

Άκου τούτη τη στιγμή (γ) 
των παιδιών σου τη φωνή (δ) 

 

    Έχουν ομοιοκαταληξία κατά ζεύγη  

 ( ο α΄ με το β΄ και ο γ΄ με τον δ΄ στίχο) 
 



Πλεχτή ομοιοκαταληξία 
 

Σε γνωρίζω από την κόψη (α) 
του σπαθιού την τρομερή (β) 
σε γνωρίζω από την όψη (γ) 

που με βια μετράει την γη (δ) 
 

Έχουν ομοιοκαταληξία ο  α΄με τον γ΄ 

  και ο β΄με τον δ΄ - πλέκονται 
 

ΕΙΔΗ ΟΜΟΙΟΚΑΤΑΛΗΞΙΑΣ 



           Σταυρωτή ομοιοκαταληξία 
 

Από φλόγες η Κρήτη ζωσμένη (α) 
τα βαριά της σίδερα σπα (β) 
και σαν πρώτα χτυπιέται χτυπά (γ) 
και γοργή κατεβαίνει (δ) 
 

     Έχουν ομοιοκαταληξία ο  α΄με τον δ΄ 
       και ο β΄με τον γ΄ 

 

ΕΙΔΗ ΟΜΟΙΟΚΑΤΑΛΗΞΙΑΣ 



                       Μικτή ομοιοκαταληξία 
Έχουμε όταν οι στίχοι έχουν και ζευγαρωτή και πλεχτή 
ή σταυρωτή ομοιοκαταληξία. 

 
Αν ήμουν φτερωτό πουλί (α) 
με την λαλιά την πιο καλή (β) 
το σύμπαν θα ξυπνούσα .(γ) 
Αν ήμουν μια λουλουδιά (δ) 
την πιο καλή μυρωδιά (ε) 
στο σύμπαν θα σκορπούσα (στ) 

 
Οι πρώτοι στίχοι, α΄και β΄, έχουν ζευγαρωτή 
ομοιοκαταληξία. 
Οι άλλοι στίχοι έχουν σταυρωτή. 

ΕΙΔΗ ΟΜΟΙΟΚΑΤΑΛΗΞΙΑΣ 



ΣΟΝΕΤΟ -  Πατρίδα 
    Πάλε ξυπνάει τῆς ἄνοιξης τ᾿ ἀγέρι  
στὴν πλάση μυστικῆς ἀγάπης γλύκα,  

σὰν νύφ᾿ ἡ γῆ, πὄχει ἄμετρα ἄνθη προίκα,  
λάμπει ἐνῶ σβηέται τῆς αὐγῆς τ᾿ ἀστέρι. 

 
   Πεταλοῦδες πετοῦν ταίρι μὲ ταίρι,  

ἐδῶ βουίζει μέλισσα, ἐκεῖ σφήκα·  
τὴ φύση στὴν καλή της ὥρα ἐβρῆκα,  

λαχταρίζει ἡ ζωὴ σ᾿ ὅλα τὰ μέρη. 
 

    Κάθε μοσχοβολιὰ καὶ κάθε χρῶμα,  
κάθε πουλιοῦ κελάηδημα ξυπνάει  

πόθο στὰ φυλλοκάρδια μου κι ἐλπίδα 
 

    νὰ σοῦ ξαναφιλήσω τ᾿ ἅγιο χῶμα,  
νὰ ξαναϊδῶ καὶ τὸ δικό σου Μάη,  

ὄμορφή μου, καλή, γλυκειὰ πατρίδα. 
 



ΙΑΜΒΙΚΟ ΜΕΤΡΟ 

Α'. ΙΑΜΒΙΚΟ ΜΕΤΡΟ (υ_)  
Το ιαμβικό μέτρο περιλαμβάνει δυο συλλαβές από τις οποίες τονίζεται 

ή δεύτερη. (υ_)  Σε ιαμβικό μέτρο, π.χ. είναι γραμμένη η «Ξανθούλα» 
τού Σολωμού:  

 
Την ει |  δα την | ξανθού | λα 
  υ    _      υ      _      υ      _      υ 
την ει  | δα ψες | αργά, 
 υ     _       υ     _     υ     _ 
που εμπή | κε στή | βαρκού | λα  
      υ      _      υ      _      υ      _      υ 
να πάει  | στην ξε  | νιτιά 
 υ     _            υ     _     υ   _ . 
  
Τραγουδώντας το ρυθμικά ακούγεται κάπως έτσι: νανά - νανά - νανά  
 



ΤΡΟΧΑΪΚΟ ΜΕΤΡΟ 

Β'. ΤΡΟΧΑΪΚΟ ΜΕΤΡΟ ( _υ ) 
Το τροχαϊκό μέτρο περιλαμβάνει επίσης δυο συλλαβές, πού 

τονίζονται όμως αντίστροφα απ' ό,τι στον ίαμβο. Δηλαδή 
τονισμένη είναι η πρώτη συλλαβή και άτονη η δεύτερη           

( _υ ): 
Σε τροχαϊκό μέτρο είναι γραμμένος και ο «Ύμνος εις την 

Ελευθερίαν» του Σολωμού. 
 

«Σε γνω  | ρίζω α  |πό την |κόψη 
   _     υ         _   υ       _      υ     _ υ 
του σπα  | θ|ού την | τρομε | ρή 
  _        υ        _       υ        _   υ       _ 

  
(Τραγουδώντας το ρυθμικά ακούγεται κάπως έτσι: νάνα - 

νάνα - νάνα ) 
 



ΣΧΗΜΑΤΑ ΛΟΓΟΥ 



Παρομοίωση 

 

• Όταν ένα πρόσωπο (άλλοτε πράγμα ή αφηρημένη έννοια) 
συγκρίνεται με κάτι πολύ γνωστό ως προς μια κοινή τους 
ιδιότητα, έχουμε παρομοίωση. 

• Το δεύτερο στοιχείο έχει την ιδιότητα σε μεγαλύτερο βαθμό. 

• Από τα δύο συγκρινόμενα στοιχεία το δεύτερο εκφέρεται με 
τα: σαν, όπως, καθώς, όμοιος, μοιάζει με... 

• Η παρομοίωση αποσκοπεί στο να προβάλει με ζωηρό τρόπο 
μια ιδιότητα ή ένα γνώρισμα (έμφαση). 

 

Π.χ. Είχε ωραίο παράστημα∙ ήταν ψηλός σαν κυπαρίσσι  



Προσωποποίηση 

• Προσωποποίηση έχουμε, όταν σε άψυχα στοιχεία της 
φύσης, σε αφηρημένες έννοιες και σε ζώα 
αποδίδονται ανθρώπινες ιδιότητες και συμπεριφορές. 

• Προσδίδουν στα λογοτεχνικά κείμενα ζωντάνια και 
παραστατικότητα και καθιστούν τη λογοτεχνική γραφή 
ιδιαίτερα και έντονα δραστική. 
 

Π.χ. – ο Όλυμπος κι ο Κίσσαβος τα δυο βουνά 
μαλώνουν 

 - Και το πουλί παράκουσε κι αλλιώς επήγε κι είπε 



Οξύμωρο 

• Όταν συνεκφέρονται δύο έννοιες (λέξεις) 
ώστε να δημιουργείται λογική αντίφαση, 
έχουμε σχήμα οξύμωρο 

 

Π.χ. – σπεύδε βραδέως 

  - ο θάνατος των αθανάτων 

  - χαίρε νύμφη ανύμφευτε 



Υπερβολή 

 Όταν χρησιμοποιούνται εκφραστικοί τρόποι που 
δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και 
ξεπερνούν το μέτρο και βρίσκονται έξω από τα όρια 
της ανθρώπινης εμπειρίας, τότε έχουμε Υπερβολή. 

Π.χ. βογκάει (ο Διγενής) τρέμουν τα βουνά, 
  βογκάει τρέμουν οι κάμποι 
 
Στόχος της Υπερβολής είναι να δοθεί στο νόημα 

έμφαση, ζωηρότητα, παραστατικότητα και ισχυρή 
εντύπωση 



Παρήχηση  

• Αφορά κυρίως την παραδοσιακή ποίηση και σχεδόν καθόλου 
τη νεοτερική. 

• Είναι η επανάληψη του ίδιου ή των ίδιων συμφώνων μέσα σ’ 
έναν ή περισσότερους στίχους. 

 Π.χ. Στα ξένα ξένος ξέγνοιαστος ξεκάθαρα ξανοίγω 

  της ξενιτιάς την ξωτικιά ξανθομαλλούσα πλήξη             
(Γ. Αθάνας) 

 

Αποσκοπεί: α) σε μια ευχάριστη ακουστική ομοηχία και  

           β) στην έντονη προβολή του νοήματος 

 



Κυκλικό Σχήμα 

• Λέγεται και κύκλιο σχήμα 
• Συναντιέται στα πεζά και ποιητικά κείμενα 
• Έχει τρεις βασικές εκδοχές 
1. Ένας μόνο στίχος αρχίζει και τελειώνει με την ίδια λέξη. 
2. Ένα ευρύτερο τμήμα του λόγου με νοηματική αυτοτέλεια 

αρχίζει και τελειώνει με την ίδια λέξη.  
 Π.χ. Μοναχή το δρόμο επήρες, 
       εξανάρθες μοναχή. 
3. Ένα ολόκληρο έργο αρχίζει και τελειώνει με τον ίδιο φραστικό 

τρόπο. Π.χ. το διήγημα του Καρκαβίτσα η Γοργόνα «Με το 
μπρίκι του καπετάν Φαράση αρμένιζα μισοκάναλα εκείνη τη 
νύχτα.»  

 



Διασκελισμός  

• Στην παραδοσιακή ποίηση ένας στιχουργικός 
κανόνας επέβαλλε κάθε στίχος να ολοκληρώνει το 
νόημά του στα πλαίσιά του. 

• Όταν ο ποιητής παραβίαζε αυτό τον κανόνα, είχαμε 
διασκελισμό.  

π.χ. Κάθισε, για να πούμε ύμνο στα κάλλη 
  της Σελήνης∙ αυτήν εσυνηθούσε 
  ο τυφλός ποιητής συχνά να ψάλλει 
Ο διασκελισμός χάριζε στον ποιητή μεγαλύτερα 

περιθώρια ελευθερίας. 
 



Συνδήλωση ή Συνυποδήλωση 

• Πρόκειται για τη γνωστή μας μεταφορά 
• Εννοούμε τη χρήση λέξεων ή φράσεων όχι με την 

κοινή σε όλους τους χρήστες της γλώσσας σημασία 
αλλά με σημασία διαφορετική που παραπέμπει σε 
άλλα σημαινόμενα. 

• Π.χ. η καρδιά του είναι από πέτρα 
• Στη λογοτεχνία το φαινόμενο της συνδήλωσης 

στοχεύει στη δημιουργία διαφορετικών 
αντιδράσεων, σκέψεων, συναισθημάτων σε κάθε 
αναγνώστη. 

 



ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

Η επανάληψη μιας λέξης ή και ολόκληρου 
στίχου (ίδιου ή με μικρές παραλλαγές) μπορεί 
να παίζει το ρόλο του δομικού αρμού του 
ποιήματος (μετάβαση στην επόμενη στροφή 
/ενότητα) 

Συνήθως αποτελεί και το βασικό θεματικό 
πυρήνα που επαναλαμβάνεται 

Η επανάληψη μπορεί να σχετίζεται και με τον 
τίτλο του ποιήματος (βασικό θέμα) 



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 

Για σένα έχω κοντά μου τ’ αδειανό θρονί 
 και για τους δυο μας το ποτήρι γεμισμένο. 
 Ξυπνά τον πόθο η ώρα η βραδινή  
το ξέρω πως δε θα ’ρθεις –κι όμως σε προσμένω.   
  
Η πόρτα αν τρίξει απ’ τον αέρα...ένα ξερό κλαδί  
αν σαλέψει1 έξω στον κήπο...βήμα ξένο  
στο δρόμο αν προσπεράσει, λαχταρώ... 
 Το ξέρω πως δε θα ’ρθεις –κι όμως σε προσμένω. 
  
και μες στην Τάπια2 τα παιδιά παίζαν κρυφτούλι 
 και τα κορίτσια γύρναγαν σκοινί– 
 παίζαν στην Τάπια και δεν ξέραν από θάνατο,  
παίζαν στην Τάπια και δεν ξέραν από τύψη, 
 



Εγκιβωτισμός 

● Όταν σε ένα αφηγηματικό λογοτεχνικό κείμενο η 
βασική ιστορία (κύρια αφήγηση) διακόπτεται, για να 
αρχίσει η αφήγηση μιας άλλης, μικρότερης σε 
έκταση ιστορίας, με την ολοκλήρωση της οποίας 
επανερχόμαστε στην κύρια αφήγηση, λέμε ότι 
έχουμε εγκιβωτισμό. 

● Οι δύο ιστορίες, η κύρια αφήγηση κι η 
εγκιβωτισμένη, συνδέονται μεταξύ τους με κάποιο 
τρόπο (ίδιο θέμα, κοινούς ήρωες)  

 



ΕΙΚΟΝΕΣ 

    Η Παραδοσιακή ποίηση χρησιμοποιεί  τις εικόνες ως μέσο 
έκφρασης και αποτελεσματικότερης αναπαράστασης του 
εσωτερικού κόσμου του ποιητή · εικόνες  συχνά 
θαυμάσιες  που γοητεύουν με την ομορφιά κι αμεσότητά 
τους.Οι εικόνες αυτές  στηρίζονται στα εμπειρικά 
δεδομένα, που τα επεξεργάζεται η συνείδηση και τα 
διευρύνει η φαντασία και η συγκίνηση,  ενώ στη 
Μοντέρνα Ποίηση οι εικόνες  έρχονται κατευθείαν από το 
υποσυνείδητο, πρωτότυπες, εξωλογικέςμας δίνουν μιαν 
άλλη διάσταση , μιαν άλλη όψη της πραγματικότητας.  

 

ΟΠΤΙΚΕΣ- ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ- ΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ- 
ΟΣΦΡΗΤΙΚΕΣ 



ΑΣΥΝΔΕΤΟ - ΠΟΛΥΣΥΝΔΕΤΟ 

• Ασύνδετο: όταν όροι πρότασης ή προτάσεις 
μπαίνουν η μία μετά την άλλη χωρίς σύνδεσμο. 

-Δυσκολοχώριστα, πουλιά, αγόρια, ανθοί, κοράσια, 
/ τα λόγια στα φιλιά απαλά, τα στόματα κεράσια. 

•  Πολυσύνδετο: όταν αλλεπάλληλες λέξεις ή 
προτάσεις συνδέονται με το και ή το δε. 

Κι η προσευχή κι ο πειρασμός κι η δύναμη κι η 
αστένια. 

 



ΔΙΑΛΟΓΟΣ 

Προσδίδει ζωντάνια και παραστατικότητα 

Αποτελεί στοιχείο δραματικότητας / 
θεατρικότητας 

Βοηθά στη ψυχογράφηση των ηρώων μέσα 
από τα λόγια και τη συμπεριφορά τους 

Σπάει την ανία της αφήγησης 

Δημιουργεί έντονα συναισθήματα / 
δραματική ένταση (η σκηνή εκτυλίσσεται 
μπροστά μας) 



ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ 
ΤΙΤΟΣ ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ (1928-)  / Αλληγορία   

Σαν έπεσε η βαλανιδιά 
 άλλοι κόψανε ένα κλαδί, το μπήξανε στο χώμα  
καλώντας για προσκύνημα στο ίδιο δέντρο, 
 άλλοι θρηνούσαν σ’ ελεγεία  
το χαμένο δάσος τη χαμένη τους ζωή,  
άλλοι φτιάχνανε συλλογές από ξεραμένα φύλλα  
τις δείχνανε στα πανηγύρια βγάζανε το ψωμί τους, 
 άλλοι διαβεβαίωναν τη βλαπτικότητα των φυλλοβόλων 
 διαφωνώντας όμως στο είδος ή και στην ανάγκη αναδάσωσης,  
άλλοι, μαζί κι εγώ, υποστήριζαν πως όσο υπάρχουν 
 γη και σπόροι υπάρχει δυνατότητα βαλανιδιάς.  
  
Το πρόβλημα του νερού παραμένει ανοιχτό.   
 
(Ποιήματα, 1998, α΄ έκδοση, 1974)    
 



ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΙΞΗΣ 

(…) Παρένθεση / Διπλή παύλα (-….- )                          
οι παρενθετικοί στίχοι μπορεί να εκφράζουν 
έναν εσωτερικό μονόλογο του ποιητή, μια 
εξομολόγηση, ένα στοχασμό του, ένα σχόλιό 
του ή ειρωνεία 

«..» Σε εισαγωγικά μπαίνουν: 

    Τα λόγια κάποιου 

    Λέξεις με μεταφορική σημασία 

    Λέξεις με ειρωνική χροιά 



Θαυμαστικό (!): εκφράζει ένα έντονο 
συναίσθημα (θαυμασμό, φόβο, έκπληξη, 
ενθουσιασμό, λύπη κ.α) 

 

Αποσιωπητικά (…) Αφήνουν σκόπιμα 
ανολοκλήρωτο το νόημα κινητοποιώντας τους 
συνειρμούς και τη φαντασία του αναγνώστη. 
Υποβάλλουν έντονο συναίσθημα 

ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΙΞΗΣ 



ΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 

Α΄ενικό: προσδίδει εξομολογητικό χαρακτήρα, ο 
αφηγητής είναι δραματοποιημένος, μεταφέρει 
προσωπικά του βιώματα, σκέψεις και συναισθήματα, 
το κείμενο αποκτά το κύρος μιας προσωπικής 
μαρτυρίας. 

 

Β΄ενικό / β΄πληθυντικό: προσδίδει διδακτικό ύφος, 
κάνει πιο άμεση την επικοινωνία συγγραφέα-
αναγνώστη, ο αναγνώστης έχει την εντύπωση ότι ο 
συγγραφέας απευθύνεται σε εκείνον προσωπικά, 
δημιουργεί κλίμα οικειότητας και επικοινωνίας / ο 
συγγραφέας διαφοροποιείται από τους άλλους. 



Γ΄ενικό /γ΄πληθυντικό: προσδίδει 
αντικειμενικότητα στην περιγραφή – ο 
συγγραφέας καταγράφει ως παρατηρητής (δεν 
εμπλέκεται συναισθηματικά ο ίδιος) 

 

Α΄πληθυντικό: προσδίδει καθολική διάσταση στα 
γραφόμενα (ισχύουν για όλους), ο συγγραφέας 
μέρος του συνόλου συμμετέχει κι εκείνος σε μια 
συλλογική δράση / τονίζεται η ανάγκη 
συλλογικής δράσης και ευθύνης 

ΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 



ΠΡΟΤΡΕΠΤΙΚΟ ΥΦΟΣ 

Χρήση προστακτικής (κάτσε, άκου, μη φύγεις) 

Χρήση προτρεπτικής υποτακτικής (να φάμε, 
να πάμε, ας πάμε, ας ακούσουμε) 

Χρήση β΄ενικού / β΄πληθυντικού προσώπου 



ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 

Λέξεις 
ποιητικές / 

λυρικές 

Λέξεις 
καθημερινές 

/αντιποιητικές 

Λέξεις 
αρχαΐζουσες / 

λόγιες 

Λέξεις λαϊκές, 
δημοτικής / 
ιδιωματικές 

ΑΠΛΗ ΚΑΙ ΛΙΤΗ ΓΛΩΣΣΑ 



ΑΠΡΟΣΔΟΚΗΤΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΛΕΞΕΩΝ 

ΚΙΚΗ ΔΗΜΟΥΛΑ (1931-)  
Έκστασις  

   
Το μικρό μου παιδί 
 σοβαρή αταξία έκανε πάλι. 
 Στο πεζούλι του σύμπαντος 

σκαρφάλωσε,  
 σκούντησε με το χέρι του  
το κρεμασμένο  
 στον τοίχο τ᾿ ουρανού  
κόκκινο πιάτο, 
 κι έχυσε όλο το φως επάνω του. 
 
   
  

Ο  Θεός απόρησε  
που είδε τον ήλιο 
 ντυμένο ρούχα παιδικά  
να κατεβαίνει τρέχοντας 
 της φαντασίας μου τη σκάλα  
και να ’ρχεται σε μένα.   
  
Κι εγώ κάθομαι  
 τώρα  
και μαλώνω αυστηρά  
το μικρό μου παιδί  
ενώ κλέβω κρυφά  
τον χυμένο επάνω του ήλιο.  

(Ερήμην, 1958)   
 


