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ΘΕΜΑ Β 

 

Λεξικογραμματικές επιλογές 

 

 

Μακροπερίοδος λόγος - Μικροπερίοδος λόγος 

 

Ο μακροπερίοδος λόγος: Ο συγγραφέας με την χρήση μαρκοπερίοδου λόγου 

επιδιώκει να προσδώσει στο κείμενο σοβαρό και επίσημο ύφος. Υποδεικνύει 

άριστη γνώση και χρήση της γλώσσας,  αφού ο συντάκτης επικοινωνεί το 

μήνυμα του σχετικά με…… με αναλυτικό τρόπο, ώστε ο αναγνώστης να 

καταλάβει τις λογικές σχέσεις των εννοιών, κι έτσι αποφεύγονται τα νοητικά 

χάσματα και οι ασάφειες. Ο λόγος αποκτά συνθετότητα και πολυπλοκότητα.  

Παράδειγμα: Όταν όμως φωτίζεται ο νους του [ανθρώπου] με τη διερεύνηση των 

νόμων του σύμπαντος και από τούτο το φωτισμό υψώνεται το πνευματικό του 

βλέμμα έως τη θεώρηση κάποιων ανώτερων αληθειών, δημιουργούνται οι 

αναγκαίες συνθήκες για να αναπτυχθούν μέσα στην ψυχή του τα σπέρματα του 

καλού (εάν είναι ζωντανά) και έτσι να γίνει πιο άνθρωπος. Ε. Παπανούτσος 

 

Ο μικροπερίοδος λόγος: Ο συγγραφέας με την χρήση βραχυπερίοδου λόγου 

επιδιώκει να προσδώσει στο κείμενο αμεσότητα, οικειότητα και προφορικότητα. 

Δηλώνει αυθορμητισμό, αφού ο συγγραφέας επικοινωνεί το μήνυμα του σχετικά 

με…… με απλό και λιτό τρόπο, ώστε ο αναγνώστης να καταλάβει με ευκολία το 

νόημα, κι έτσι ο λόγος είναι γοργός και κοφτός. Το μήνυμα αποδίδεται με 

σαφήνεια, παραστατικότητα και ζωντάνια. 

Παράδειγμα: Για την επίλυση του προβλήματος δεν επιτρέπεται κανένας 

εφησυχασμός. Επιβάλλεται δράση. Είναι ανάγκη να αναλάβουμε τις ευθύνες που 

μας αναλογούν. 

 

Παρατακτική Σύνδεση -  Υποτακτική Σύνδεση - Ασύνδετο Σχήμα 

 

Παρατακτική Σύνδεση  

Ο συγγραφέας με την παρατακτική σύνδεση των προτάσεων επιδιώκει να 

συνδέσει ισοδύναμα νοήματα, χωρίς να χάσουν την αυτοτέλεια τους. Ο λόγος 

γίνεται λιτός,  απλός, άμεσος, γοργός, κοφτός, χωρίς επεξηγήσεις ή 

αιτιολογήσεις αναφορικά με…... Ο αναγνώστης κατανοεί εύκολα το μήνυμα 
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σχετικά με…..,  όχι όμως εις βάθος, αφού δεν φανερώνονται οι λογικές σχέσεις 

ανάμεσα στις προτάσεις.  

Υποτακτική Σύνδεση  

Ο συγγραφέας με την υποτακτική σύνδεση των προτάσεων θέλει επιζητά να 

αναδείξει τις λογικές σχέσεις ανάμεσα στα νοήματα των προτάσεων αναφορικά 

με…... Ο λόγος γίνεται επίσημος,  αναλυτικός, σύνθετος, πυκνός, ενώ 

προσδίδεται πειστικότητα στις απόψεις. Ο αναγνώστης κατανοεί εις βάθος το 

μήνυμα σχετικά με….., , το οποίο, όμως, μπορεί μερικές φορές να γίνει 

δύσληπτο.  

 

Ασύνδετο Σχήμα  

Ο συγγραφέας με την χρήση ασύνδετου σχήματος επιζητά να δώσει έμφαση, 

ένταση στον λόγο του και ίσως να χρωματίσει συναισθηματικά το κείμενο του 

αναφορικά με…... Μάλιστα, ο λόγος γίνεται άμεσος, πυκνός, γρήγορος, απλός 

και ενισχύεται  η ζωντάνια και η παραστατικότητα. Το ασύνδετο σχήμα βοηθάει 

τον αναγνώστη να προσλάβει άμεσα τις πληροφορίες σχετικά με…..,  και να 

ευαισθητοποιηθεί. 

 

Ευθύς λόγος - Πλάγιος λόγος 

 

Ευθύς λόγος: Με την χρήση ευθύ λόγου, ο συγγραφέας επιδιώκει να προσδώσει 

ζωντάνια, αμεσότητα και παραστατικότητα στο κείμενο, αφού δημιουργεί ένα 

κλίμα οικειότητας με τον αναγνώστη και τον βοηθάει να βιώσει άμεσα τις 

απόψεις σχετικά με…… που μεταφέρονται. Σπάει η μονοτονία του λόγου με 

αποτέλεσμα να ελκύεται το ενδιαφέρον του αναγνώστη. Είναι λόγος άμεσος, 

ακούμε δηλαδή τα λόγια απευθείας από το πρόσωπο που μιλάει. Όσον αφορά το 

επικοινωνιακό αποτέλεσμα, δημιουργεί σχέση οικειότητας με τον αναγνώστη, 

τον βοηθάει να προσεγγίσει βιωματικά τις ιδέες, προσδίδει ζωντάνια και 

παραστατικότητα  στο κείμενο. Τέλος, ελκύει το ενδιαφέρον και την προσοχή. 

Παράδειγμα: «Δεν θα υπάρχουν αλλαγές στους ισχύοντες κανόνες λειτουργίας», 

δήλωσε ο διευθυντής του οργανισμού. 

 

Πλάγιος λόγος: Με την χρήση πλαγίου λόγου, αποδυναμώνεται η πειστικότητα 

όσων αναφέρονται, διότι δίνεται η εντύπωση πως παρεμβαίνει κάποιος «τρίτος». 

Ισχυροποιείται,  βέβαια, η συνθετότητα, η επισημότητα, η αντικειμενικότητα της 

γλώσσας, εξυπηρετώντας την πρόθεση του συντάκτη να επικοινωνήσει το 

μήνυμα του σχετικά με…… με αναλογικό τρόπο και λογικές σχέσεις ανάμεσα 

στο νοήματα. Είναι έμμεσος λόγος δηλαδή δεν ακούμε απευθείας τα λόγια όπως 

τα είπε κάποιος, αλλά μας τα μεταφέρει κάποιο άλλο πρόσωπο. Ο πλάγιος 

λόγος ακολουθεί μετά από λεκτικά (λέω, ισχυρίζομαι...), αισθητικά (αισθάνομαι, 

αντιλαμβάνομαι...), γνωστικά (γνωρίζω, κατανοώ.. 

Παράδειγμα: Ο διευθυντής του οργανισμού δήλωσε ότι δεν θα υπάρχουν αλλαγές 

στους ισχύοντες κανόνες λειτουργίας. 

 


