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ΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΕΙΔΗ:

 Κοινωνικές διαδικασίες που:

Περιγράφουν

μέσω της  

διαδικασίας της  

κατηγοριοποίησης 

των πραγμάτων σε  

κοινά/καθημερινά  

και τεχνικά πλαίσια  

νοήματος

Προσωπικές  
περιγραφές

Καθημερινές  
περιγραφές

Τεχνικές  
περιγραφές

Περιγραφικές 
αναφορές

Επιστημονικές 
αναφορές

Ορισμούς

Επιστημονικά πειράματα · Επιθεωρήσεις/Αξιολογήσεις · Ταξιδιωτικές εντυπώσεις ·  

Σχόλια · Συνεντεύξεις · Επιστολές · Ειδήσεις/Νέα · Άρθρα · Ιστοσελίδες

Εξηγούν

μέσω της  

διαδικασίας της 

διαδοχής των  

φαινομένων  

σε σχέσεις  

χρονικότητας  

ή/και αιτιότητας

Εξηγήσεις (πώς)

Εξηγήσεις (γιατί)

Πραγματείες

Εξηγήσεις  
μέσω  

παραδειγμάτων

Καθοδηγούν

μέσω της  

διαδικασίας της 

λογικής διαδοχής 

δραστηριοτήτων  

ή συμπεριφορών

Διαδικασίες

Οδηγίες

Εγχειρίδια

Συνταγές

Κατευθυντήριες 
οδηγίες

Επιχειρηματολογούν

μέσω της  

διαδικασίας  

της ανάπτυξης  

μιας πρότασης  

ώστε να πείσει  

για την αποδοχή  

μιας άποψης

Δοκίμια

Εκθέσεις

Συζητήσεις /  
Αντιπαραθέσεις

Ερμηνείες

Αξιολογήσεις

Αφηγούνται

μέσω της  

διαδικασίας της 

διαδοχής  

προσώπων και  

γεγονότων  

στο χώρο και  

στο χρόνο

Προσωπικές  
διηγήσεις

Ιστορικές  
διηγήσεις

Ιστορίες

Μύθους

Παραμύθια

Αφηγήσεις
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Κειμενικά είδη-Οργάνωςη των πληροφοριών από το Γλωςςάρι όρων 
 

[1] 
 

Κεηκεληθά είδε 

Πεξηγξαθή-ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία 

 
θνπόο Ωο θνηλσληθή δηαδηθαζία νξγαλώλεη ηα πξάγκαηα ζε 

θαζεκεξηλά θαη ηερληθά πιαίζηα λνήκαηνο· 

πξαγκαηώλεηαη ζε πξνζσπηθέο/θνηλέο θαη ηερληθέο 

πεξηγξαθέο, ζε πιεξνθνξηαθέο θαη επηζηεκνληθέο 

εθζέζεηο-αλαθνξέο θαη νξηζκνύο. 

Δνκή-νξγάλσζε 
ησλ πιεξνθνξηώλ 

 

 

 

 
Οξγάλσζε 

 

 

πλδεηηθέο/ 
δηαξζξσηηθέο 

ιέμεηο/θξάζεηο  

Η δηαδηθαζία ηεο πεξηγξαθήο μεθηλά ζπλήζσο από 

ηελ νλνκαζία ηνπ πεξηγξαθόκελνπ αληηθεηκέλνπ, 
αθνινπζεί ε ηαξινόμηζή ηος ζε κάποιο γένορ και 
καηαλήγει ζηην παποςζίαζη ηηρ εμθάνιζηρ, ηων 
ιδιοηήηων, ηων λειηοςπγιών ηος θ.ιπ 
 

ζηνλ άμνλα ηνπ ρώξνπ 
 
 
επιππημαηικοί πποζδιοπιζμοί πος δηλώνοςν ηον σώπο 
(πάνω, κάηω, μπποζηά, πίζω, απιζηεπά, δεξιά 
κ.λπ.) 

 

 

Γιώζζα 

• Ρήκαηα: ηα ξήκαηα ζηελ πεξηγξαθή, επεηδή απηή 
νξγαλώλεηαη ζηνλ άμνλα ηνπ ρώξνπ θαη όρη ηνπ 

ρξόλνπ, βξίζθνληαη ζπλήζσο ζηνλ ενεζηώηα και 
είναι ζςσνόηαηα ζςνδεηικά, όηαλ ζθνπόο είλαη ε 

ηαμηλόκεζε θαη ε παξάζεζε ραξαθηεξηζηηθώλ, 
δξάζεο γηα πεξηγξαθή ζπκπεξηθνξώλ ή θξίζεο γηα 

ηελ απόδνζε ππνθεηκεληθώλ ζρνιίσλ.  

• Επίζεηα: απνηεινύλ ην θπξηόηεξν ζπζηαηηθό ηεο 
γιώζζαο ζε κηα πεξηγξαθηθή δηαδηθαζία πνπ πξέπεη 

λα ραξαθηεξίδεηαη από αθξίβεηα. Τα επίθεηα λοιπόν 
αποδίδοςν ηιρ ιδιόηηηερ ηων πεπιγπαθόμενων 
ανηικειμένων. 
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Εμήγεζε-ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία 

 

  

θνπόο Ωο θνηλσληθή δηαδηθαζία εξκελεύεη, κέζσ ηεο 

αθνινπζίαο/δηαδνρήο, ηα θαηλόκελα ζε ζρέζεηο 

ρξνληθόηεηαο ή θαη αηηηόηεηαο. 

Δνκή-νξγάλσζε 
ησλ πιεξνθνξηώλ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

πλνρή 

Σν εηζαγσγηθό ζηάδην ηεο εμήγεζεο πεξηιακβάλεη 
ζπλήζσο ηελ θαηεγνξηνπνίεζε θαη πεξηγξαθή ηνπ 

θαηλνκέλνπ, ηνπ γεγνλόηνο ή ηεο έλλνηαο.  
Σν θπξίσο επεμεγεκαηηθό κέξνο απνηειείηαη από ηε 

δηαδνρή ησλ βεκάησλ/δηαδηθαζηώλ πνπ νξγαλώλνληαη 
ζε ρξνληθή ή αηηηνινγηθή ζεηξά θαη απνδίδνπλ ην 

«πώο» θαη ην «γηαηί» ηνπ θαηλνκέλνπ.  

Σν ηειεπηαίν (ζπλήζσο πξναηξεηηθό) ζηάδην πεξηέρεη 

πξνζσπηθέο παξαηεξήζεηο, θξίζεηο θαη εξκελείεο ηνπ 

πνκπνύ. 

 

πλδεηηθέο/δηαξζξσηηθέο ιέμεηο/θξάζεηο πνπ 

δειώλνπλ ρξνληθέο θαη αηηηνινγηθέο ζρέζεηο. 

 

 

Γιώζζα 

Η γιώζζα ηεο εμήγεζεο παξνπζηάδεη νξηζκέλα θνηλά 

ραξαθηεξηζηηθά:  

• Κνηλά νπζηαζηηθά (ζπλήζσο αθεξεκέλα), θαζώο ε 
εμήγεζε αλαθέξεηαη ζε ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίεο 

πνπ αθνξνύλ επξύηεξεο θαηεγνξίεο φαινομένων, 
γεγονότων ή εννοιών.  
 

• Ρήκαηα (ζπλήζσο ζε ελεζηώηα ρξόλν) δξάζεο θαη 

ξήκαηα ζθέςεο.  
 

• Φξάζεηο πηζαλνιόγεζεο (π.ρ. κπνξεί, ελδέρεηαη, 

ίζσο), θαζώο ζπρλά ε εμήγεζε παίξλεη ηνλ 

ραξαθηήξα ησλ νδεγηώλ ή ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο. 
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Επηρεηξεκαηνινγία-Υαξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία 
 

 

θνπόο 

 

Δηαθνξά από 
ηελ εμήγεζε 

 

Είδε 

ηελ επηρεηξεκαηνινγία, σο δηαδηθαζία αλάπηπμεο κηαο 

ζέζεο, ν ζηόρνο είλαη λα πεηζηνύλ νη αλαγλώζηεο/-ηξηεο ή νη 

αθξναηέο/-ηξηεο θαη λα απνδερζνύλ κηα άπνςε.  

ε θάπνηεο πεξηπηώζεηο ε επηρεηξεκαηνινγία κνηάδεη κε 

εμήγεζε/αηηηνιόγεζε, θαζώο θαη ηα δύν είδε έρνπλ λα 

θάλνπλ κε αηηηόηεηα. Η δηαθνξά είλαη όηη ε 

επηρεηξεκαηνινγία ζρεηίδεηαη θπξίσο κε άπνςε θαη πεηζώ, 

ελώ ε εμήγεζε ζηελ αληηθεηκεληθή θαηαγξαθή ηνπ «ηη» θαη 

ηνπ «πώο».  

Σα θείκελα επηρεηξεκαηνινγίαο δηαθξίλνληαη ζε: δνθίκηα 

(πξνβάιιεηαη κηα άπνςε θαη παξέρνληαη ζηνηρεία γηα ηε 

ζηήξημή ηεο), εθζέζεηο, ζπδεηήζεηο/αληηπαξαζέζεηο 

(ζεώξεζε ελόο ζέκαηνο από πνιιέο απόςεηο), εξκελείεο 

θ.ά. 

Δνκή-
νξγάλσζε 

ησλ 
πιεξνθνξηώλ 

 

Η επηρεηξεκαηνινγία έρεη ιηγόηεξν ή πεξηζζόηεξν ηππηθή 

δνκή: 

 μεθηλά από έλαλ ηζρπξηζκό/ απνδεηθηέα ζέζε, 

 αθνινπζνύλ επηρεηξήκαηα θαη ηεθκήξηα πνπ ηελ 

ππνζηεξίδνπλ  

 θαη θαηαιήγεη ζε έλα ζπκπέξαζκα 

πλνρή -
ζπλεθηηθόηεηα 

 

Η σςνεκτικότητα αλαθέξεηαη ζηε λνεκαηηθή ζύλδεζε ησλ 

επηκέξνπο ζηνηρείσλ ηνπ θεηκέλνπ κε ην θεηκεληθό είδνο 

ζην νπνίν ηππηθά αλήθεη. 

Η σςνοσή αλαθέξεηαη ζην ζύλνιν ησλ γισζζηθώλ κέζσλ 

κε ηα νπνία νη γισζζηθέο κνλάδεο (πξνηάζεηο, πεξίνδνη, 

παξάγξαθνη θ.ιπ.) ζπλδένληαη κεηαμύ ηνπο ώζηε λα 

απνηειέζνπλ κεγαιύηεξεο ελόηεηεο ιόγνπ. Σα κέζα απηά 

αλήθνπλ ζε ηξεηο θαηεγνξίεο:  

– Γξακκαηηθά:  

• Αναυοπά: αθνξά ηε ζρέζε ελόο θεηκεληθνύ ζηνηρείνπ κε 

έλα άιιν πνπ πξνεγείηαη ή έπεηαη (π.ρ. κε ηε ρξήζε 

αλησλπκηώλ).  

• Έλλειτη: αθνξά ηελ παξάιεηςε κηαο ιέμεο ή θξάζεο 

πνπ κπνξεί λα ελλνεζεί εύθνια απ’ όζα έρνπλ ιερζεί ή 

πξόθεηηαη λα ιερζνύλ. 

 • Υποκατάσταση: αθνξά ηελ αληηθαηάζηαζε θάπνηνπ 

θεηκεληθνύ ζηνηρείνπ από άιια, πνπ θαηεπζύλνπλ ζηελ 

αλαδήηεζε ησλ πξώησλ (π.ρ. νη κελ … νη δε). 
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 • Σύζεςξη: αθνξά ηε ζύλδεζε ελνηήησλ ιόγνπ κε ηε 

ρξήζε δηαξζξσηηθώλ ιέμεσλ θαη θξάζεσλ πνπ δειώλνπλ 

πξνζζήθε, αληίζεζε, αηηία, ρξόλν θ.ιπ. 

 – Λεμηινγηθά: αθνξνύλ ηε ζεκαζηνινγηθή ζύλδεζε ιέμεσλ  

(ζπλσλπκία, αλησλπκία, ππσλπκία, ππεξσλπκία). 

 

Δηαξζξσηηθέο ιέμεηο 

 

 – Φσλνινγηθά: αθνξνύλ ηνλ επηηνληζκό ζε πξνθνξηθά 

θείκελα 

 

 

Γλώσσα 

 

ηα επηρεηξεκαηνινγηθά θείκελα ζπλαληάκε νξηζκέλα 

θνηλά ραξαθηεξηζηηθά:  

• αθήλεηα (θπξηνιεμία, απνθπγή ηεο πνιπζεκίαο, 

αθξίβεηα ζηε ρξήζε ηνπ ιεμηινγίνπ, εηδηθνί όξνη θ.ιπ.)  

• Ολνκαηνπνίεζε (Η δηαδηθαζία κεηαηξνπήο ελόο ξήκαηνο 

ή ελόο επηζεηηθνύ πξνζδηνξηζκνύ ζε νπζηαζηηθό (π.ρ. 

ππνινγίδσ > ππνινγηζκόο, αιιάδσ > αιιαγή, ηθαλόο > 

ηθαλόηεηα, θησρόο > θησρνπνίεζε). Η νλνκαηνπνίεζε 

ραξαθηεξίδεη ηα επηζηεκνληθά θείκελα θαη ηα 

«αθαδεκατθά» είδε ιόγνπ, όπσο ην δνθίκην ή νη ηερληθέο 

αλαθνξέο, πνπ επεμεξγάδνληαη αθεξεκέλεο θαη ηερληθέο 

έλλνηεο) 

• Παζεηηθή ζύληαμε  

• Δηαξζξσηηθέο ιέμεηο/θξάζεηο πνπ δειώλνπλ ζρέζεηο 

ρξόλνπ, αληίζεζεο, αηηίνπ θαη απνηειέζκαηνο, 

ζπκπεξάζκαηνο θ.ιπ.  

• Ρεηνξηθά εξσηήκαηα  

• Απνθαληηθέο (δεισηηθέο) πξνηάζεηο  

• Επηζηεκηθή θαη δενληηθή ηξνπηθόηεηα  

 • Πινύζηα ζηίμε 

 

  

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSB105/435/2904,11312/
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Η πητοπική τηρ 
επισειπηματολογίαρ 

(ηξόπνη πεηζνύο) 

ύκθσλα κε ηε Ρεηνξηθή ηνπ Αξηζηνηέιε, από ηε 

ζηηγκή πνπ θάζε κνξθήο επηθνηλσλία πεξηέρεη 

ηξεηο θύξηνπο παξάγνληεο (πνκπόο - δέθηεο - 

κήλπκα), ηόηε νη ηξόπνη πεηζνύο δελ κπνξεί παξά 

λα αλαθέξνληαη:  

• ζην ήζνο ηνπ πνκπνύ  

Η πεηζώ επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο επίθιεζεο ζην 

ήζνο ηνπ πνκπνύ, όηαλ ν ιόγνο ζπγθξνηείηαη κε 

ζθνπό λα θαηαζηήζεη ηνλ νκηιεηή/ζπγγξαθέα 

αμηόπηζην ζηα κάηηα ηνπ αθξναηή/αλαγλώζηε: 

ζώθξνλα (γλώζηε ηνπ ζέκαηνο, ινγηθό, 

αληηθεηκεληθό θ.ιπ.), εζηθό ραξαθηήξα θαη 

θαινπξναίξεην (ζθέθηεηαη ην θαιό ηνπ δέθηε). Γηα 

ηνλ ίδην ζθνπό επηθαιείηαη θάπνηα απζεληία 

(επίθιεζε ζηελ απζεληία)  

• ή αλαζθεπάδεη ηα επηρεηξήκαηα ηνπ αληηπάινπ 

θάλνληαο πξνζσπηθή επίζεζε ελαληίνλ ηνπ 

(επίζεζε ζην ήζνο ηνπ αληηπάινπ).  

• ζηε ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ δέθηε 

(πάζνο) Η επηηπρία ηεο πξνζπάζεηαο επεξεαζκνύ 

ηνπ δέθηε εμαξηάηαη θαη από ηε ζπλαηζζεκαηηθή 

δηάζεζε ηνπ αθξναηεξίνπ. Δηόηη νη άλζξσπνη δελ 

θξίλνπλ κε ηνλ ίδην ηξόπν, όηαλ ραίξνληαη θαη 

ζξελνύλ, ή όηαλ είλαη θηιηθνί ή ερζξηθνί. Γη’ απηό 

ν νκηιεηήο/ζπγγξαθέαο νθείιεη λα γλσξίδεη ηα 

ζπλαηζζήκαηα ηνπ θνηλνύ 

(αθξναηώλ/αλαγλσζηώλ) ζην νπνίν απεπζύλεηαη, 

αιιά θαη ηα θνηλσληθά θαη πνιηηηζκηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, ηα δηαλνεηηθά (γλώζεηο, 

εκπεηξίεο, ελδηαθέξνληα), ηα βνπιεηηθά (αλάγθεο, 

πξνζδνθίεο, επηδηώμεηο) θαη ππαξμηαθά (ζηάζεηο, 

ζπκπεξηθνξέο, λννηξνπίεο).  

• στο επισείπημα καθαςτό (ιόγνο)  

Ο ιόγνο ηεο πεηζνύο επηθαιείηαη ηέινο ηελ θνηλή 

ινγηθή κε ηε κνξθή επηρεηξεκάησλ.  

Τπάξρνπλ δύν ηύπνη:  

νη επαγσγέο θαη νη παξαγσγέο.  

ηελ επαγσγή ρξεζηκνπνηνύληαη δεδνκέλα, ε 

αιήζεηα ησλ νπνίσλ κπνξεί λα ειεγρζεί εκπεηξηθά 

(π.ρ. παξαδείγκαηα), γηα λα ζηεξηρζεί κία 

γελίθεπζε.  

Ελώ ζηελ παξαγσγή ρξεζηκνπνηνύληαη γεληθέο 

αξρέο, αμηώκαηα θ.ιπ. νδεγνύλ ζηελ απόδεημε ηεο 

ππεξνρήο ελόο αμηνινγηθνύ ηζρπξηζκνύ. (βι. 

Έθθξαζε - Έθζεζε Γ’ Λπθείνπ, Σεύρνο Γ’, ζζ. 7-

98). 

 
 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C130/656/4183,19520/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C130/656/4183,19520/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C130/656/4183,19520/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C130/656/4183,19520/
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Αθήγεζε-Υαξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία 

 

Είδε Σα αθεγεκαηηθά θείκελα δηαθξίλνληαη ζε 

πξνζσπηθέο δηεγήζεηο, ηζηνξηθέο δηεγήζεηο, 

ηζηνξίεο, κύζνη, παξακύζηα, αθεγήζεηο. 

Δνκή-νξγάλσζε ησλ 
πιεξνθνξηώλ 

 

 

πλδεηηθέο/δηαξζξσηηθέο 

ιέμεηο/θξάζεηο 
θεηκεληθνί δείθηεο 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Οη δηαξζξσηηθέο 

ιέμεηο/θξάζεηο 

Οη θεηκεληθνί ηύπνη πνπ εληάζζνληαη ζην είδνο 
ηεο αθήγεζεο είλαη ηόζνη θαη δηαθνξεηηθνί 

κεηαμύ ηνπο, ώζηε λα είλαη δύζθνιε ε 
δηακόξθσζε ελόο πξνηύπνπ πνπ λα βξίζθεη 

εθαξκνγή ζην ζύλνιό ηνπο. Έλα από ηα 

κνληέια πνπ έρνπλ πξνηαζεί (θαη βξίζθεη 
εθαξκνγή θαη ζηηο αληηθεηκεληθέο θαη ζηηο 

ππνθεηκεληθέο αθεγήζεηο) είλαη απηό πνπ 

πεξηέρεη ηα εμήο  δνκηθά κέξε:  

 Πξνζαλαηνιηζκόο: πιεξνθνξίεο γηα ηνπο 

«ήξσεο», ηνλ ρώξν θαη ηνλ ρξόλν· ε 

αξρηθή θαηάζηαζε.  

 Πεξηπέηεηα: ην πξόβιεκα πνπ εκθαλίδεηαη, 
ηα γεγνλόηα πνπ αλαηξέπνπλ ηελ αξρηθή 

θαηάζηαζε· ε δξάζε γηα ηελ επίιπζή ηνπ, 

ηα εκπόδηα θαη ην απνηέιεζκα ηεο δξάζεο.  

 Αμηνιόγεζε: ζρνιηαζκόο (ξεηόο ή κε 

παξαγισζζηθά κέζα) ησλ γεγνλόησλ από 

ηνλ αθεγεηή.  

 Λύζε: ε ηειηθή έθβαζε (ζπρλά ηαπηίδεηαη 

κε ηελ αμηνιόγεζε).  

 Καηάιεμε: θαηαιεθηηθέο θξάζεηο, 

ζπκπεξάζκαηα, επηκύζην θ.ιπ. κε ηα νπνία 

γίλεηαη αλαγσγή ζηνλ παξνληηθό ρξόλν, 

ηελ αξρηθή θαηάζηαζε. 

δειώλνπλ ζρέζεηο ρξόλνπ, αηηίνπ θαη 

απνηειέζκαηνο, ζθνπνύ 
 

Γιώζζα 
ην είδνο ηεο αθήγεζεο παξνπζηάδνληαη 

νξηζκέλα θνηλά γισζζηθά ραξαθηεξηζηηθά:  

• Ρήκαηα: ζπλήζσο ζε παξειζνληηθνύο 

ρξόλνπο (θπξίσο αόξηζην), ρσξίο λα είλαη 

ζπάληνο θαη ν «ηζηνξηθόο ελεζηώηαο»· ζηελ 

«πεξηπέηεηα» ρξεζηκνπνηνύληαη ζπλήζσο 

ξήκαηα πνπ δειώλνπλ θίλεζε/δξάζε, ελώ 

ζηνλ «πξνζαλαηνιηζκό», ηελ «αμηνιόγεζε» 

θαη ηε «ιύζε» ξήκαηα θξίζεο/βνύιεζεο 

θ.ιπ..  

• Ρπζκόο: επαλαιήςεηο, παξερήζεηο θ.ιπ. 
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Γισζζηθέο επηινγέο/ Εθθξαζηηθά κέζα 

Οη γισζζηθέο επηινγέο ηνπ/ηεο ζπγγξαθέα αθνξνύλ:  

α) ζηηο γισζζηθέο πνηθηιίεο (γισζζηθή ηδηνηππία, ηδίσκα ή δηάιεθην ηνπ νκηιεηή ή 

ζπγγξαθέα, γεσγξαθηθέο, θνηλσληθέο γισζζηθέο πνηθηιίεο, νπηηθέο ηεο γιώζζαο),  

β) ζην ιεμηιόγην (θνηλό - θαζεκεξηλό, εμεηδηθεπκέλν - ηερληθό),  

γ) ζηνπο γξακκαηηθνύο ρξόλνπο, ηηο εγθιίζεηο θαη ηα ξεκαηηθά πξόζσπα, ηα νπνία 

δειώλνπλ δηαθνξεηηθά ρξνληθά επίπεδα, δηαθνξεηηθνύο βαζκνύο βεβαηόηεηαο ή 

επηζπκίαο, ηξόπνπο απεύζπλζεο,  

δ) ζηε ζηίμε πνπ πηνζεηεί ζε ζπγθεθξηκέλα ζεκεία ηνπ θεηκέλνπ, 

 ε) ζηα ζρήκαηα ιόγνπ,  

ζη) ζηε ζύλδεζε ησλ πξνηάζεσλ (παξαηαθηηθή, ππνηαθηηθή) 

δ) ηε ζεκαζία ησλ ιέμεσλ κε ηελ νπνία ρξεζηκνπνηείηαη κηα ιέμε ή θξάζε ζε κηα 

ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε (θπξηνιεμία, κεηαθνξά, παξνκνίσζε, αληίζεζε θ.ά.),  

ε) ζηελ νλνκαηνπνίεζε:  

Η δηαδηθαζία κεηαηξνπήο ελόο ξήκαηνο ή ελόο επηζεηηθνύ πξνζδηνξηζκνύ ζε 

νπζηαζηηθό (π.ρ. ππνινγίδσ > ππνινγηζκόο, αιιάδσ > αιιαγή, ηθαλόο > ηθαλόηεηα, 

θησρόο > θησρνπνίεζε). Η γξακκαηηθή απηή κεηαηόπηζε δελ αθνξά κόλν ηελ 

παξαγσγή, αιιά έρεη ζπλέπεηεο θαη ζην λόεκα, εθόζνλ νη νλνκαηνπνηεκέλνη ηύπνη 

θέξνπλ ηα ζεκαζηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηόζν ησλ ξεκαηηθώλ δηαδηθαζηώλ ή ησλ 

ηδηνηήησλ από όπνπ πξνέξρνληαη όζν θαη ην απνηέιεζκα απηώλ ησλ δηαδηθαζηώλ ή 

ησλ ηδηνηήησλ. Η νλνκαηνπνίεζε ραξαθηεξίδεη ηα επηζηεκνληθά θείκελα θαη ηα 

«αθαδεκατθά» είδε ιόγνπ, όπσο ην δνθίκην ή νη ηερληθέο αλαθνξέο, πνπ 

επεμεξγάδνληαη αθεξεκέλεο θαη ηερληθέο έλλνηεο,  

ζ) ζηε ρξήζε πξνζσπηθήο θαη απξόζσπεο ζύληαμεο,  

η) ζηε ρξήζε επζένο θαη πιαγίνπ ιόγνπ.  

ΠΡΟΟΥΗ: 

Όιεο νη γισζζηθέο επηινγέο ζπλδένληαη ιεηηνπξγηθά κε ην λόεκα θαη ην ύθνο ηνπ 

θεηκέλνπ. 

 

 




