
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

1. Επιστολή 

 

1. Κλητική προσφώνηση (που θα δηλώνει τον αποδέκτη του επιστολικού κειµένου). Η κλητική 

προσφώνηση µπορεί να εκφέρεται απέριττα ή να εµπλουτίζεται µε κατάλληλους για την 

επικοινωνιακή περίσταση προσδιορισµούς. 

➔ Κύριε Υπουργέ, Αξιότιµε κύριε ∆ιευθυντά, Εκλεκτοί κύριοι σύνεδροι κτλ. 

2. Επισήµανση της αφορµής για τη σύνταξη της επιστολής (επιγραµµατικά) 

➔ µε αφορµή πρόσφατο δηµοσίευµα, στο οποίο αρθρογράφος σπίλωσε ανεπίτρεπτα…. 

3. Εµπεριστατωµένη έκθεση θέσεων που αφορούν το επίµαχο θέµα (διαπιστώσεις, τεκµήρια, 

παραδειγµατικές αναφορές, µαρτυρίες κτλ) 

4. Έκφραση σκεπτικισµού, συγκρατηµένης αισιοδοξίας του κειµενογράφου ή έκκληση προς τον 

αποδέκτη της επιστολής να συµµεριστεί, κατανοήσει, ευαισθητοποιηθεί, ανταποκριθεί έµπρακτα, 

αναλάβει δράση, κινητοποιήσει φορείς, συνταχθεί… 

5. ∆ιατύπωση ευχαριστιών 

➔ Ευχαριστώ για την προσοχή σας 

➔ Ευχαριστώ για τη φιλοξενία (για επιστολή σε έντυπο) 

➔ Με τιµή 

➔ Με ειλικρινή εκτίµηση 

➔ Με ανυπόκριτο σεβασµό 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Οµιλία, εισήγηση, διάλεξη, ανακοίνωση 

Α. Προσφώνηση 

Ο οµιλητής απευθύνεται στο ακροατήριό του. 

➔ Κυρίες και κύριοι, Κύριοι σύνεδροι κτλ. 

Β. Πρόλογος 

Ο αγορητής επιχειρεί εισαγωγή στο θέµα µε επιγραµµατική συντοµία και διατυπώνει τη θέση του µε 

καθαρότητα. 

➔ Η εγκατάσταση της βιοµηχανικής µονάδας που δροµολογείται διχάζει την κοινή γνώµη της τοπικής 

κοινωνίας. Προσωπικά φρονώ, εκτιµώ, αναγνωρίζω, τάσσοµαι, τοποθετούµαι, συντάσσοµαι, 

συµµερίζοµαι κτλ.  

Γ. Κυρίως θέµα – Έκθεση επιχειρηµάτων 

1. Παράθεση αδιαµφισβήτητων στοιχείων, δεδοµένων, µαρτυριών, απόψεων ειδικών που φωτίζουν το 

θέµα 

2. Επιστράτευση επιχειρηµάτων που αναδεικνύουν την ορθότητα της θέσης του οµιλητή 

3. Προβολή αντιρρήσεων, επιφυλάξεων, περιορισµών και αντίκρουσή τους πειστικά 

➔ Θα διατυπωθεί ίσως η αντίρρηση… 

4. Αναφορά στους κινδύνους που εγκυµονούν από την απόρριψη της εκδοχής του οµιλητή. 

∆. Επίλογος 

∆ιατύπωση ευχής, προτροπής, πρόβλεψης, συγκρατηµένης αισιοδοξίας, βεβαιότητας… 

➔Ας συνειδητοποιήσουµε ότι το εγχείρηµα… 

➔Ευχής έργο θα αποτελούσε, αν… 

➔Είµαι πεπεισµένος ότι… 

➔Έχουµε το δικαίωµα να αισιοδοξούµε… 

➔Αν δεν κινηθούµε υπεύθυνα και αποφασιστικά… 

➔Σας καλώ να… 

Ο οµιλητής τερµατίζει την αγόρευσή του µε τη φράση: Σας ευχαριστώ που µε ακούσατε 

 

 

 



 

 

3. Συνέντευξη  

 

1. Προτεραιότητα κατά τη σύνταξη µιας συνέντευξης είναι να κατανοήσουµε τα επικοινωνιακά 

δεδοµένα:  χρονική στιγµή, τοπικό πλαίσιο, πρόσωπα, θεµατικός σκοπός, περιορισµοί κτλ 

2. Επειδή η συνέντευξη αποτελεί διαλογικό είδος άρρηκτα συνυφασµένο µε τον προφορικό λόγο, 

δόκιµο είναι να αποφεύγουµε τον επιτηδευµένο και φορτικά στοχαστικό ή τυποποιηµένο λόγο. 

3. Συµβατικά µια συνέντευξη αναχωρεί µε τον ερωτώντα και κλείνει µε τον ίδιο. 

4. Είναι ευνόητο ότι το απαντητικό µέρος της συνέντευξης είναι ποσοτικά υπέρτερο από το 

ερωτηµατικό σκέλος της επικοινωνίας. 

5. Συνήθως η συνέντευξη αφορµάται από γενικά θέµατα, για να καταλήξει στο ειδικό που συνιστά 

άλλωστε και το λόγο ύπαρξης της συνέντευξης. 

6. Ο ερωτών χρησιµοποιεί το β’ πληθυντικό ή σπανιότερα το β’ ενικό πρόσωπο και το ερωτώµενο 

πρόσωπο απαντά κανονικά στο α’ ενικό. 

7. ∆όκιµο είναι οι ερωτήσεις να είναι σύντοµες, καίριες, διακριτικές και προπάντων 

προσανατολισµένες στο θεµατικό κέντρο της συνέντευξης. 

8. Σε καµιά περίπτωση η στιχοµυθία που αρθρώνεται δεν πρέπει να αγνοεί την ευπρέπεια, τη 

σοβαρότητα, τον αλληλοσεβασµό αλλά και το στοιχείο της αµεσότητας που κάθε µορφή διαλόγου 

οφείλει να διεγείρει. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. ∆ιακήρυξη 

 

1. Στην εισαγωγική περίοδο του κειµένου δόκιµο κρίνεται να δηλώνεται ο φορέας, η οµάδα, το 

κίνηµα, η οργάνωση κτλ, ώστε να προϊδεάζεται ο αποδέκτης για το σκοπό του διακηρυκτικού 

κειµένου. 

➔ Η Βουλή των Εφήβων… 

2. Ακολούθως προβάλλεται µε σαφήνεια η αφορµή για τη σύνταξη της διακήρυξης. 

➔ διαπιστώνοντας την ανησυχητική έξαρση των κρουσµάτων ξενοφοβίας… 

➔ αναγνωρίζοντας τη ρητή επιταγή του συντάγµατος για το σεβασµό των δικαιωµάτων του 

ανθρώπου… 

➔ εκτιµώντας ότι η άρνηση της διαφορετικότητας δυναµιτίζει την κοινή πολιτιστική κληρονοµιά… 

3. Το κυρίως σώµα της διακήρυξης θα εµπεριέχει τις θέσεις αλλά και τις προθέσεις των εισηγητών της 

διακήρυξης. 

➔ στιγµατίζει κάθε έκφραση µεροληπτικής αντιµετώπισης… 

➔ θεωρεί επιτακτική την ανάγκη να αναληφθούν σοβαρές προτοβουλίες… 

➔ διακηρύσσει την απόφασή της να αναλάβει αµείλικτο αγώνα κατά των φυλετικών 

προκαταλήψεων… 

 

• Για την επικοινωνιακή αυτή περίσταση χρηστικό πρόσωπο θεωρείται το α’ πληθυντικό ή το γ’ 

ενικό ρηµατικό πρόσωπο. 

• Είναι επιβεβληµένη τόσο η επίκληση της λογικής όσο και η διέγερση του συναισθήµατος του 

δέκτη. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. Καταγγελτικό κείµενο 

 

1. Αρχικά δηλώνεται το θέµα που θα πραγµατευτεί το κείµενο και συνακόλουθα υπογραµµίζεται η 

αφορµή που υπαγόρευσε τη σύνταξη του καταγγελτικού λόγου. 

➔ Μολονότι τα ΜΜΕ έχουν επωµιστεί την ευθύνη να υλοποιήσουν την αντικειµενική 

πληροφόρηση…., η καθηµερινή τους πρακτική ακυρώνει την υψηλή αυτή αποστολή τους. 

Αδιάψευστο τεκµήριο αποτελεί πρόσφατη τηλεοπτική εκποµπή, στην οποία …. 

2. Στο κυρίως σώµα του κειµένου αιτιολογείται η αντίδραση του κειµενογράφου και επιχειρείται 

θεµελιωµένα η ενοχοποίηση ατόµου, φορέα, οµάδας στα µάτια της κοινής γνώµης. 

➔ Αισθάνοµαι την ανάγκη ….να καταγγείλω το καθεστώς αυθαιρεσίας και τηλεοπτικού φασισµού…. 

3. Στο καταληκτικό µέρος του λόγου εκφράζεται µε σαφήνεια και κατηγορηµατικότητα η βούληση 

του συντάκτη να κινηθεί αποφασιστικά στη λήψη µέτρων που θα αποσοβούν τον κίνδυνο που 

απορρέει από την αρνητική συµπεριφορά ατόµου, φορέα, συλλόγου κτλ. 

➔ Αυτό που επείγει είναι η θέσπιση και η εφαρµογή ενός κώδικα δηµοσιογραφικής δεοντολογίας, που 

θα ελέγχει… 

 

• Το καταγγελτικό κείµενο δηµοσιεύεται συνήθως ενυπόγραφο. 

• Η σοβαρότητα του προβλήµατος δε δικαιολογεί φραστικές ακρότητες, αλόγιστη 

δραµατοποίηση και εκτόξευση προσωπικών απειλών. 

• Ενδείκνυται η χρήση του α’ ενικού ή πληθυντικού ρηµατικού προσώπου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. Βιβλιοκριτική 

1. Προβολή – κοινολόγηση της ταυτότητας του βιβλίου, την οποία συγκροτούν: 

• Το όνοµα του συγγραφέα 

• Ο τίτλος του έργου 

• Το είδος του κειµένου 

• Ο χωροχρόνος της έκδοσης 

 

  2. ● ∆ήλωση της πρόθεσης του συγγραφέα 

• Γνωστοποίηση του τίτλου του έργου και σχολιασµός της σχέσης του µε το περιεχόµενο του 

έργου 

• Προσδιορισµός του είδους του έργου (διήγηµα, δοκίµιο, ποίηµα κτλ.) 

• Αναφορά στην πρώτη ύλη του έργου 

• Αξιολογικός σχολιασµός: πλοκής, προσώπων, ατµόσφαιρας, µέσων κτλ 

• Εγκωµιαστικό σχόλιο ή αρνητική κρίση για το βιβλίο (αξιόλογο, πρωτότυπο, µέτριο, 

κοινότοπο, άρτιο, πρωτοποριακό, ανιαρό κτλ) 

• Αξιολογική κρίση για το συγγραφέα (κλασικός, ταλαντούχος, καινοτόµος, διάσηµος, 

ψυχογράφος κτλ) 

• Ενθάρρυνση – προτροπή του αναγνωστικού κοινού να στραφεί στη µελέτη του βιβλίου ή 

αποθάρρυνσή του 

 

Επισηµάνσεις 

• Η βιβλιοκριτική είναι πάντοτε ενυπόγραφη 

• Υποχρέωση του κριτικού είναι να αναδείξει τα σηµεία έλξης του βιβλίου, καθώς και τις 

αρνητικές πτυχές του 

• Το ύφος και η γλώσσα της βιβλιοκριτικής καθορίζονται µε γνώµονα το κοινό στο οποίο 

απευθύνεται και την πρόθεση του βιβλιοκριτικού 

 

 

 

 

 

 



 

 

7. Κριτική θεατρικής παράστασης / κινηµατογραφικού έργου 

 

• Γνωστοποίηση του τίτλου του έργου και δήλωση του χωροχρόνου της παράστασης ή της 

προβολής του 

• Επιγραµµατική αναφορά σε εξωκειµενικό πληροφοριακό υλικό για το έργο (το στίγµα του 

συγγραφέα, ο χωροχρόνος συγγραφής κτλ) 

• Ειδολογικός χαρακτηρισµός του έργου (επιθεώρηση, δράµα, τραγωδία, µονόπρακτο, σάτιρα, 

αστυνοµική ταινία, πολεµική περιπέτεια κτλ) 

• Αντικειµενικός – εύστοχος χαρακτηρισµός του έργου (κλασικό, ευρηµατικό, πρωτοποριακό, 

επίκαιρο, πληκτικό, δυσνόητο κτλ) 

• Συνοπτική αναφορά στην υπόθεση, αρχιτεκτονική δοµή και πλοκή του έργου 

• Αξιολογική θεώρηση: ηθοποιών, σκηνοθέτη, σκηνογράφου, µουσικού κτλ 

• Συνολική αποτίµηση του έργου (πολύκροτο, υπερπαραγωγή, αξιόλογο, αριστούργηµα, 

πρόχειρο κτλ) 

• Καταγραφή αντιπροσωπευτικών αντιδράσεων του κοινού (πλατύ, πολυπληθές, απαιτητικό, 

επευφηµούσε, αποθέωσε, αποδοκίµαζε, συµµετείχε κτλ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8. ∆οκίµιο 

Ορισµός 

Είναι συνοπτική πραγµατεία ► µέσης έκτασης ► σε πεζό λόγο ► που αναφέρεται σ’ ένα 

συγκεκριµένο θέµα, το οποίο επιχειρεί να πραγµατευτεί όχι όµως εξαντλητικά 

Η θεµατική του δοκιµίου 

Ως ιδιαίτερο γραµµατειακό είδος καλύπτει όλους τους χώρους προβληµατισµού 

παρουσιάζοντας ευρύτατη θεµατική 

Τα χαρακτηριστικά του δοκιµίου 

- Μέση έκταση                             - ∆ιδακτικός τόνος 

- Ανολοκλήρωτη απόπειρα          - Καλλιέπεια 

- Πληροφορικότητα                      - Υποκειµενικότητα / Αντικειµενικότητα 

- Σταθερό θεµατικό κέντρο 

Ο σκοπός του δοκιµίου 

- Εκλαΐκευση θεµάτων                 - ∆ιδακτική πρόθεση 

- Πειθώ                                         - Πληροφόρηση 

- Τέρψη 

Η γλώσσα του δοκιµίου 

Σχηµατικά η δοκιµιακή γλώσσα διακρίνεται για: 

• Τη λογική και συγκινησιακή χροιά της 

• Τη λογιότερη γραµµατική της 

• Την ευρεία χρήση του υποτακτικού λόγου 

• Τη χρήση ειδικού λεξιλογίου 

• Τα εύληπτα νοήµατα 

• Τον προσωπικό τόνο 

• Τη χρήση τεχνικών οµαλής µετάβασης 

Τα είδη του δοκιµίου 

Με κριτήριο την αντικειµενική προσέγγιση ή την υποκειµενική οπτική γωνία από την οποία 

πραγµατεύεται το θέµα, τα δοκίµια µπορούν να διακριθούν σε δύο κατηγορίες: σε δοκίµια 

στοχασµού (η δοµή δεν είναι τόσο αυστηρή) και σε αποδεικτικά δοκίµια ή δοκίµια πειθούς 

(µε περισσότερο αυστηρή δοµή) 

 

 

 



 

 

Η δοµή του δοκιµίου 

Α. Πρόλογος 

Έκθεση της κατευθυντήριας ιδέας – προβληµατικής του θέµατος µε στόχο την πρόκληση 

ενδιαφέροντος του αναγνώστη. 

Συνήθεις τρόποι έναρξης 

• ∆ιασαφήνιση κυρίαρχης θεµατικής έννοιας 

• Επίκληση περιστατικού 

• ∆ιατύπωση εύστοχης ερώτησης 

• Εκµετάλλευση της τεχνικής της σύγκρισης 

• ∆ιαπίστωση – παραδοχή µιας αλήθειας 

 

Β. Ανάπτυξη – Τεκµηρίωση 

Έκθεση αποδεικτικού υλικού ανάλογα µε την οπτική γωνία θεώρησης του θέµατος: 

• ∆ιασαφήνιση προβλήµατος 

• Αιτιολόγηση θέσης – άποψης 

• Επιπτώσεις 

• Ληπτέα µέτρα 

• Παρουσίαση αντιρρητικών θέσεων 

 

Γ. Επίλογος 

Καταληκτική εκτίµηση ή έκθεση της αρχικής θέσης 

 

Επισήµανση 

Οι αποκλίσεις επισηµαίνονται συνήθως στο στοχαστικό δοκίµιο, όπου δεν ισχύει η 

συστηµατική τεκµηρίωση και η αλληλουχία των νοηµάτων είναι συνειρµική. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

9. Άρθρο – Επιφυλλίδα 

 

Σύγκριση άρθρου και επιφυλλίδας 

Το άρθρο είναι δηµοσίευµα σε εφηµερίδα ή περιοδικό που αναφέρεται σε ειδικό θέµα και έχει 

ειδησεογραφικό χαρακτήρα. Η επιφυλλίδα, αν και δηµοσιογραφικό είδος, δεν έχει ειδησεογραφικό 

χαρακτήρα, δηλαδή δεν πραγµατεύεται θέµατα της πρώτης γραµµής της επικαιρότητας, αλλά 

ζητήµατα ευρύτερου επιστηµονικού, εγκυκλοπαιδικού, καλλιτεχνικού ενδιαφέροντος, που σε κάποια 

στιγµή αποτέλεσαν θέµα επικαιρότητας και εξακολουθούν να απασχολούν την κοινή γνώµη. Ο 

επιφυλλιδογράφος προσεγγίζει πιο επιστηµονικά – αντικειµενικά και τεκµηριωµένα το θέµα του σε 

σύγκριση µε τον αρθρογράφο, χρησιµοποιεί ειδικό λεξιλόγιο και υιοθετεί  σοβαρό και ουδέτερο ύφος 

 

Η τυπική διάρθρωση άρθρου ή επιφυλλίδας δε διαφοροποιείται ουσιαστικά από το δοκίµιο. 

1. Πρόλογος ► Εκτίθεται το θέµα ή η προβληµατική του 

2. Κυρίως µέρος ► Παράθεση επαρκούς αποδεικτικού υλικού για 

• διασαφήνιση κυρίαρχης ιδέας 

• τεκµηρίωση της θέσης – ισχυρισµού που διατυπώθηκε στην εισαγωγική παράγραφο 

3. Επίλογος ► Συµπυκνωµένη θεώρηση των θέσεων του κυρίως θέµατος 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

10. Βιογραφικό σηµείωµα 

 

Α. Η ζωή του βιογραφούµενου 

• Γενικός χαρακτηρισµός (ανάδειξη του στίγµατος του βιογραφούµενου) 

• Στοιχεία της καταγωγής του (γέννηση – θάνατος) 

• Σπουδές 

• Αντιπροσωπευτικά στοιχεία βιοπορισµού 

 

Β. Το έργο του 

• Γραµµατολογική ένταξη του συγγραφέα (σχολή, τεχνοτροπία, κίνηµα) 

• Η στάση του απέναντι στα µεγάλα κοινωνικοπολιτικά και πνευµατικά ζητήµατα του καιρού 

του 

• Οι επιδράσεις που δέχτηκε το έργο του 

• Ειδικότερες αναφορές στην ποιότητα του έργου του (θεµατολογία, ύφος, γλώσσα, τεχνικές 

σύνθεσης, ήρωες κ.ά) 

 

Γ. Οι εκδόσεις του έργου 

• Χρόνος και τόπος της πρώτης έκδοσης 

• Χρόνος και τόπος επανέκδοσης 

• Εκδοτικός οίκος, µεταφράσεις σε άλλες γλώσσες, απήχηση του έργου κτλ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

11. Συστατική επιστολή 

 

Ο στόχος µιας συστατικής επιστολής είναι να πειστεί ο παραλήπτης για την αξία ή την απαξία του 

υποψηφίου 

 

Α. Πρόλογος – Εισαγωγή 

• Χαιρετισµός παραλήπτη (Αξιότιµε κύριε, Αγαπητέ συνάδελφε κτλ) 

• Γνωστοποίηση του χρονικού διαστήµατος κατά το οποίο ο επιστολογράφος γνωρίζει τον 

ενδιαφερόµενο 

 

Β. Κυρίως µέρος – Ανάπτυξη θέσης 

Εµπεριστατωµένη έκθεση προσόντων ή µειονεκτηµάτων του υποψηφίου (συνεπής, οξυδερκής, 

πρόθυµος, φιλόπονος, συνεργάσιµος, αδέξιος, αδιάλλακτος, ιδιοτελής κτλ) 

 

Γ. Επίλογος – Κατακλείδα 

Ο συντάκτης της επιστολής συνιστά ή αποτρέπει την πρόσληψη, τη χορήγηση υποτροφίας, δανείου 

κτλ (προτείνω, συνιστώ, βεβαιώνω υπεύθυνα, διατηρώ αµφιβολίες, συστήνω, έχω επιφυλάξεις κτλ) 

 

Επισήµανση 

Το ύφος µιας συστατικής επιστολής είναι τυπικό, επίσηµο και σοβαρό, ανεξάρτητα από τη θέση – 

πρόθεση του συντάκτη της. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


