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Για	 λόγους	 οικονομίας	 χρόνου	 και	 χώρου,	 δεν	 θα	 ασχοληθούμε	 με	 το	 τι	 είναι	

ύφος,	 περιοριζόμενοι	 στον	 ετυμολογικό	 ορισμό	 του.	 Ύφος	 λοιπόν	 είναι	 η	

ύφανση	 των	 λέξεων	 σε	 πρόταση	 ή	 ονοματική	 φράση,	 ύφανση	 που	 καθορίζει	

ουσιαστικά	 και	 το	 περιεχόμενο	 ενός	 εκφωνήματος,	 ενός	 κειμένου.	 Εστιάζουμε	

την	 προσοχή	 μας	 μόνο	 στην	 εκδοχή	 αυτή,	 καθώς	 υπάρχουν	 και	 άλλες	 με	

διαφορετικά	 υφολογικά	 αποτελέσματα.	 Ο	 ρόλος	 του	 ύφους	 στην	 επικοινωνία	

μας	μοιάζει	με	το	αποτέλεσμα	των	υλικών	(ποσότητα	και	ποιότητα)	που	έχουμε	

χρησιμοποιήσει	 για	 να	 κατασκευάσουμε	 ένα	 έδεσμα,	 ένα	 γλύκισμα,	 κάτι	 το	

εδώδιμο.	 Ο	 παραλληλισμός	 εδραιώνει	 την	 άποψη	 της	 χρήσης	 λέξεων-πρώτων	

υλών	 ως	 προς	 την	 ποιότητα	 και	 την	 ποσότητα,	 αλλά	 και	 τη	 μεταξύ	 τους	

διασυμπλοκή.	 Όπως	 και	 να	 παραλληλίσουμε	 ένα	 επίδοξο	 συγγραφέα/ποιητή	

είτε	με	ένα	σεφ	είτε	με	ένα	υφαντή	ή	μια	υφάντρα	δεν	διαφοροποιείται	καθόλου	

η	χρήση	των	λέξεων	που	θα	χρησιμοποιηθούν	για	τη	σύνθεση	ενός	λογοτεχνικού	

κειμένου.	 	Παρακάμπτω	επίσης	αυτό	που,	αποκαλώντας	το	μεγακείμενο,	με	την	

έννοια	 μιας	 αποθήκης	 λέξεων	 επιλογής	 και	 άντλησης	 λεξιλογίου	 και	

συντακτικών	 σχημάτων	 από	 το	 λογοτέχνη,	 για	 να	 αποφύγω	 ιδεατά	 σχήματα	

μπορεί	 να	 προκαλέσει	 σύγχυση.	 	 Περιορίζομαι	 αναγκαστικά	 στην	 καθημερινή	

γλωσσική	πρακτική	γνώσης,	χρήσης	και	σύνθεσης	λεξιλογίου.		Μολονότι	 στις	

άλλες	 περιπτώσεις	 στις	 οποίες	 	 αναφερθήκαμε	 	 ο/η	 συγγραφέας	 έχει	 τη	

δυνατότητα	 επιλογής	 όχι	 κοινότοπων	 λέξεων,	 η	 εστίασή	 μας	 στο	 καθημερινό	

λεξιλόγιο	 αφενός	δεν	 απορφανίζει	τον	επίδοξο	 λογοτέχνη	από	μια	δυνατότητα	

όπως	αυτή,	έστω	και	αν	απαιτούνται	μεγαλύτερες	προσπάθειες	ή	καταφυγή	και	

αναζήτηση	 στα	 λεξικά	 και	 αφετέρου	 δίνει	 τη	 δυνατότητα	 να	 γίνει	

επινοητικότερος,	 καθώς	 ενδεχομένως	 θα	 πρέπει	 να	 διαχειριστεί	 πολύ	

κοινότοπες	 λέξεις	 της	 καθημερινότητας	 με	 τέτοιο	 τρόπο	 που	 	 να	 αποφύγει	 τα	



κοινά	 και	 τετριμμένα	 και	 παράλληλα	 να	 παραγάγει	 λογοτεχνικό	 αποτέλεσμα.	

Γιατί	αυτό	είναι	το	ζητούμενο.	Όχι	η	γραφή	ενός	οποιουδήποτε	κειμένου	αλλά	η	

παραγωγή	λογοτεχνικότητας.		 	 	 	 	 	 	

	 Ο	 όρος	 από	 τη	 φύση	 του	 είναι	 προβληματικός,	 και	 μολονότι	 έχει	 χυθεί	

πολύ	 μελάνι,	 οι	 θεωρητικοί	 και	 οι	 κριτικοί	 της	 λογοτεχνίας	 δεν	 έχουν	

αποφασίσει	 ακόμα	 τι	 είναι	 η	 λογοτεχνικότητα.	 Κάθε	 σχολή	 την	 ορίζει	 και	

διαφορετικά.	 Επομένως,	 αποφεύγοντας	 να	 εμπλακούμε	 σε	 φιλολογικές	 έριδες	

για	το	περιεχόμενό	της,	περιοριζόμαστε	στο	να	αντιμετωπίσουμε	τον	όρο	ως	το	

σύνολο	 των	 χαρακτηριστικών	 εκείνων	 που	 διαφοροποιούν	 ένα	 λογοτεχνικό	

κείμενο	από	ένα	κείμενο	της	καθημερινότητας,	ανεξάρτητα	από	την	κατηγορία	

στην	 οποία	 μπορεί	 να	 ενταχθεί	 (κείμενο	 δημοσιογραφικό,	 αναφορά,	 αίτηση,	

τυπική	 ημερολογιακή	 καταγραφή	 ενός	 ή	 μιας	 εφήβου,	 τυπικό	 επιστολικό	

κείμενο	με	πληροφοριακό	χαρακτήρα	κ.ά.).	Προφανώς,	με	την	τοποθέτησή	μας	

αυτή	δεν	επιλύσαμε	το	πρόβλημα	της	λογοτεχνικότητας.	Απλώς,	χρησιμοποιούμε	

την	 τελευταία	 ως	 σημείο	 αναφοράς	 και	 δεύτερο	 όρο	 σύγκρισης,	 προκειμένου	

ένας	εκκολαπτόμενος	λογοτέχνης	να	έχει	ένα	μέτρο	σύγκρισης.		 	

	 Και	 μια	 διευκρίνιση	 ακόμα:	 Για	 να	 γράψει	 κανείς	 λογοτεχνικό	 κείμενο	

θεωρούμε	αναγκαία	συνθήκη	την	έμπνευση.	Φράσεις	που	μπορούν	να	περάσουν	

από	το	μυαλό	μας:	«Τώρα	θα	καθίσω	να	γράψω	ένα	κείμενο	(πεζό	ή	ποιητικό)	

για….	 λ.χ.	 ένα	 καυτό	 κοινωνικό	 θέμα	 που	 ταλανίζει	 την	 εποχή	 μας»,	 είναι	

αδιανόητο.	 Αυτό	 μοιραία	 οδηγεί	 και	 στον	 πιο	 ουσιαστικό,	 κατά	 τη	 γνώμη	 μου,	

ορισμό	της	δημιουργικής	γραφής,	διευκρινίζοντας	ότι	δεν	λαμβάνω	υπόψη	ό,τι	

έχουν	 καταθέσει	 ως	 ορισμό	 ξένοι	 κυρίως	 αλλά	 και	 Έλληνες	 ερευνητές	 της	

δημιουργικής	γραφής.	Γιατί	δυσκολεύομαι	να	φανταστώ	ένα	λογοτέχνημα	χωρίς	

έμπνευση.	 Και	 να	 ξεκαθαρίσουμε	 τα	 πράγματα:	 άλλο	 γλωσσική	 εμπειρία	 και	

δημιουργική	 γραφή	 και	 άλλο	 έμπνευση	 και	 δημιουργική	 αποτύπωσή	 της	 μέσα	

από	τη	γλωσσική	εμπειρία	και	την	επεξεργασία	της.	Επομένως,	στη	δημιουργική	

γραφή	 στυλοβάτης	 είναι	 και	 η	 επεξεργασία	 της	 λέξης	 ως	 ποιότητας	 και	

ποσότητας	αλλά	και	σύνθεσής	της	μέσα	σε	ένα	ευρύτερο	γλωσσικό	περιβάλλον	

που	 συνθέτει	 το	 λογοτέχνημα	 και	 του	 προσδίδει	 λογοτεχνική	 υπόσταση.	 αυτό	

που	 λέγαμε	 προηγουμένως	 λογοτεχνικότητα.	 Άρα,	 συνοψίζοντας,	 απαιτείται	 η	

έμπνευση	 και	 η	 λέξη.	 	 Ο	 κόσμος	 φτιάχτηκε	 από	 4	 στοιχεία.	 Ένα	 λογοτέχνημα	

κατασκευάζεται	 από	 δύο	 μόνο	 στοιχεία.	 Δυο	 τόσο	 διαφορετικά	 αλλά	 και	 τόσο	



όμοια	 σύμπαντα	 που	 συντίθενται	 από	 διαφορετικό	 αριθμό	 βασικών	

συνιστωσών.			 	 	 	 	 	 	 	 	

	 Με	 την	 έμπνευση,	 δεν	 θα	 ασχοληθούμε,	 καθώς	 είναι	 άυλη,	 άμορφη	 και	

έρχεται	απρόσκλητη.		Δεύτερος	όμως	στυλοβάτης	του	λογοτεχνικού	κειμένου,	η	

λέξη,	είναι	εκείνη	η	οποία	στην	ουσία	στηρίζει	ολόκληρη	την	οικουμένη,	έναρθρη	

ή	 άναρθρη,	 ανάλογα	 με	 τη	 λειτουργία	 της	 και	 το	 νοηματικό	 της	 υπόστρωμα.	

Έχουμε	 υπόψη	 την	 περίφημη	 φράση	 του	 Μαλλαρμέ	 στο	 φίλο	 του	 Degas	 «Με	

λέξεις,	φίλε	μου,	γράφονται	τα	ποιήματα».	Αν	στεκόμαστε	στη	φράση	αυτή	είναι	

γα	να	δείξουμε	το	σημαίνοντα	ρόλο	της	λέξης	στον	επίδοξο	συγγραφέα	και	ότι	

όλα	 τα	 άλλα	 μπορεί	 να	 τα	 χρησιμοποιήσει,	 ανάλογα	 με	 αυτό	 που	 θέλει	 να	

αποδώσει	 «λογοτεχνικά»	 που	 θα	 δημιουργήσει	 το	 κατάλληλο	 ύφος	 και	

επομένως	την	πρόσληψή	του	από	τον	αναγνώστη.	Να	διευκρινίσουμε	ακόμα	ότι	

δε	 θα	 ασχοληθούμε	 με	 τα	 γνωστά	 σχήματα	 λόγου	 που	 μπορεί	 να	 είναι	 τυχαία	

αλλά	 και	 ένας	 ιερός	 βάσανος	 της	 γραφής	 που	 κρυπτογραφεί	 με	 τη	 δική	 του	

σημαντική	γλώσσα	και	ο	αναγνώστης	τα	αποκρυπτογραφεί	ανακαλύπτοντας	τα	

κρυπτογραφημένα	 σημαντικά	 νοήματα.	 Θεωρούμε	 ότι	 μια	 τέτοια	 υφολογική	

κρυπτογράφηση	και	αποκρυπτογράφηση	του	κειμένου	εμπεριέχει	τις	δικές	της	

δυσκολίες,	 αλλά	 συχνά	 οδηγεί	 σε	 τέτοιες	 παρερμηνείες	 τους	 κειμένου	 που	

φτιάχνεται	 αγνώριστο	 το	 πρόσωπό	 της,	 όπως	 θα	 έλεγε	 και	 ο	 Σεφέρης.	

	 Επανερχόμαστε	στην	εκδοχή	των	λέξεων	και	της	σύνταξη	ο	ζήτημα	είναι	

ποια/ποιες	 λέξη/ξεις	 θα	 χρησιμοποιήσει.	 Ας	 προβληματιστούμε	 πρώτα	 στην	

ποιοτική	 τους	 διάσταση.	 Θα	 είναι	 τυχαίες	 λέξεις	 της	 καθημερινότητας	 ή	

επιλεγμένες	μέσα	από	το	μεγακείμενο,	τη	γλωσσική	του	επάρκεια	ή	τη	γλωσσική	

αλληλεπίδραση	ανάμεσα	στους	συνανθρώπους	του;	Και	οι	λέξεις	αυτές	θα	είναι	

της	 καθομιλουμένης	 ή	 της	 ντοπιολαλιάς;	 Είναι	 προβλήματα	 που	 μπορεί	 	 πολύ	

εύκολα	να	λύσει	ο	δημιουργός,	αλλά	ίσως	ο	αναγνώστης	κατά	την	πρόσληψη	να	

έχει	 ενστάσεις	 ή	 δυσκολίες,	 καθώς	 ίσως	 δυσκολεύεται	 να	 καταλάβει	 την	

προφορικότητα	 της	 διαλέκτου.	 Θεωρούμε	 όμως	 ότι	 ο	 δημιουργός	 ξεπερνά	 τα	

προβλήματα	 αυτά	 και	 βρίσκεται	 μπροστά	 στο	 δίλημμα	 των	 γραμματικών	

κατηγοριών	που	θα	χρησιμοποιήσει	με	εστίαση	στα	μέρη	του	λόγου.	Ποια	από	

αυτά	θα	χρησιμοποιήσει;	 	 	 	 	 	 	 	

	 Δεν	 αναφερόμαστε	 στο	 άρθρο,	 στα	 μόρια,	 ή	 σε	 μερικά	 άλλα,	 όπως	 	 οι	

σύνδεσμοι,	με	εξαίρεση	τη	συντακτική	λειτουργία	τους.		Ο	δημιουργός	θα	πρέπει	



να	 προβληματιστεί	 ανάμεσα	 στο	 ουσιαστικό,	 το	 ρήμα,	 την	 αντωνυμία	 και	 το	

επίθετο,	γιατί	αυτά	θα	διαδραματίσουν	τον	πιο	ουσιαστικό	και	ισχυρό	ρόλο	και	

θα	καθορίσουν	το	 ύφος	και	επομένως	την	πρόσληψή	του	από	τον	αναγνώστη.	

Είναι	εκείνα	που	θα	προσδιορίζουν	το	ύφος	και	θα	αποτρέπουν	τα	δασκαλίστικα	

και	φιλολογίστικα	 	«απλό»,	«λιτό»,	 	«μεγαλόπρεπο»,	«αρχαιόπρεπο»	 κ.ά.	 	Γιατί	

δεν	είναι	τυχαία	η	προτίμηση	και	χρήση	ουσιαστικών	ή	ρημάτων	ή	αντωνυμιών	

ή	 επιθέτων,	 καθώς	 τα	 πρώτα	 έχει	 αποδειχθεί	 (Καψωμένος	 κ.ά.)	 ότι	 κάνουν	 το	

ύφος	 απλό,	 προβάλλουν	 την	 ουσία	 των	 πραγμάτων	 και	 επομένως	

καταδεικνύουν	 ότι,	 πιο	 ουσιαστικό	 εμπεριέχεται	 στις	 λέξεις	 αυτές.	 Τα	 ρήματα	

πάλι	 κάνουν,	 όπως	 θα	 δείτε	 στο	 δημοτικό	 τραγούδι,	 το	 ύφος	 απλό	 και	

κατανοητό,	σχεδόν	δημοσιογραφικό,	ενώ	προβάλλουν	μια	ενέργεια,	ένα	πάθος,	

μια	κατάσταση	ενός	υποκειμένου	δράσης.	Τα	επίθετα	προσδίδουν	ρητορικότητα	

και	 κάνουν	 το	 κείμενο	 πιο	 ελκυστικό,	 αλλά,	 επειδή	 τονίζεται	 η	 ρητορικότητα	

αυτή,	 έχουμε	 την	 αίσθηση	 ότι	 πλήττονται	 πολλές	 άλλες	 συνιστώσες	 	 όπως	 το	

ουσιαστικό	και	το	ρήμα	που	αποτελούν	και	τους	κύριους	φορείς	του	νοήματος	

και	 επομένως	 λειτουργούν	 ως	 οι	 αρχιμαέστροι	 δημιουργού-κειμένου-

πρόσληψης.		 	 	 		 	 	 	 	 	 	

	 Θα	στηρίξουμε με	ένα	παράδειγμα	ασχολίαστη	την	άποψη	αυτή:				

	 «Τότε	που	θ’	ακούσεις	πάλι-πάλι	να	σου	τραγουδώ	 	 	

	 να	σου	τραγουδώ	τις	νύχτες	πάνω	από	το	ξυλόφωνο:»		 	 	

	 	 	 	 	 	 	 (Μαρία Νεφέλη,	σελ.	20)	

Και	το	αποτέλεσμα	της	μετατροπής:	

	 «Τότε	που	το	άκουσμα	από	σένα	πάλι-πάλι	του	τραγουδιού	 	

	 του	τραγουδιού	τις	νύχτες	πάνω	από	το	ξυλόγωνο:»	

Σημαντικό	 ρόλο	 διαδραματίζει	 όχι	 μόνο	 το	 είδος	 αλλά	 και	 η	 συχνότητα	

των	 γλωσσικών	 κατηγοριών	 που	 χρησιμοποιεί	 ο	 λογοτέχνης.	 Και	 βέβαια,	 η	

πρώτη	 σκέψη	 που	 μας	 έρχεται	 στο	 μυαλό	 είναι	 ότι	 η	 συχνότερη	 χρήση	 μιας	

λέξης	 αποκαλύπτει	 και	 τη	 βαρύτητά	 της.	 Όπως,	 λ.χ.	 σε	 αμερικανικά	 κείμενα	

επιστημονικά	στα	οποία	χρησιμοποιούνται	κατά	κόρο	συχνά	 ίδιες	λέξεις.	 Ίσως	

και	αυτό	να	περίμενε	κανείς	ως	φυσιολογικό,	καθώς	ο	λογοτέχνης	θα	ήθελε	να	

δώσει	 έμφαση	 στη	 συγκεκριμένη	 λέξη	 ως	 σημαίνον	 και	 ως	 σημαινόμενο.		



Ωστόσο,	 η	 πραγματικότητα	 είναι	 εντελώς	 διαφορετική,	 καθώς	 όσο	 πιο	 σπάνια	

χρησιμοποιείται	 μια	 λέξη	 τόσο	 μεγαλύτερο	 λυρικό	 φορτίο	 κουβαλάει.	 Για	

παράδειγμα,	 αν	 μια	 λέξη,	 και	 υπάρχουν	 παραδείγματα	 π.χ.	 το	 «Αιγαιοδρόμιον»	

του	Ελύτη	από	το Μικρό Ναυτίλο,	χρησιμοποιείται	άπαξ	η	λέξη	αυτή	κουβαλάει	

ολόκληρο	 το	 λυρικό	 φορτίο	 που	 της	 αναλογεί.	 Από	 την	 άποψη	 αυτή	 η	

λογοτεχνική	της	αξία	είναι	στο	ψηλότερο	σημείο	της	πυραμίδας,	αν	θεωρήσουμε	

ότι	 το	 σύνολο	 των	 λέξεων	 ενός	 λογοτεχνήματος	 μπορεί	 να	 παρασταθεί	 με	 μια	

πυραμίδα,	 στη	 βάση	 της	 οποίας	 είναι	 οι	 πλέον	 συνηθισμένες	 λέξεις	 και	

ανεβαίνοντας	 προς	 την	 κορυφή	 οι	 σπανιότερες	 που	 χαρακτηρίζουν	 τη	

λογοτεχνικότητα	ενός	κειμένου.	Η	σύνδεση	«σπανιότητας»-«λογοτεχνικότητας»	

δεν	σημαίνει	ότι	προσδιορίσαμε	και	την	τελευταία,	καθώς,	όπως	ήδη	έχουμε	πει,	

αποτελεί	μάλλον	μια	έννοια	ιδιαίτερα	σύνθετη	ή	ιδιαίτερα	απλή	γι’	αυτό	και	δεν	

μπορεί	να	υπάρξει	ένας	ομόφωνος	προσδιορισμός	της.		 Έτσι,	 όπως	 θέσαμε	 το	

ζήτημα	 της	 σπανιότητας	 των	 λέξεων	 στη	 δημιουργία	 λογοτεχνικού	 ύφους	

τίθενται	 δύο	ζητήματα:	Το	πρώτο:	Για	χάρη	της	σπανιότητας	ο	λογοτέχνης	θα	

πρέπει	 να	 ανοίγει	 τα	 λεξικά	 και	 με	 λεξιμαργικό	 τρόπο	 να	 αναλώνεται	 στη	

θήρευση	 λέξεων	 και	 στην,	 το	 πιθανότερο,	 υπερρεαλιστική	 σύνδεσή	 τους;	 Αν	

δεχθούμε	 μια	 τέτοια	 εκδοχή,	 τότε	 τα	 πάντα	 είναι	 σουρεαλιστικά	 και	 τα	 πάντα	

ανάγονται	 στη	 μονάδα.	 Εδώ,	 πιστεύουμε,	 θα	 παρεμβληθεί	 η	 έμπνευση	 	 και	 θα	

λειτουργήσει	 ως	 χρυσή	 τομή	 για	 να	 αποφευχθούν	 ακρότητες	 που	 όλοι	 μας	

έχουμε	 δει	 και,	 για	 να	 μη	 φανούμε	 άσχετοι,	 τις	 θαυμάζουμε	 ασκαρδαμυκτί.	 Το	

δεύτερο	ζήτημα	που	τίθεται	είναι:	Αν	δώσουμε	προτεραιότητα	στη	σπανιότερη	

λέξη,	 τότε	 λέξεις	 της	 καθομιλουμένης	 λ.χ.	 η	 λέξη	 «ξεσκονόπανο»	 που	 την	 έχει	

αρκετά	 	χρησιμοποιήσει	κυρίως	ο	Ρίτσος	αλλά	και	ο	Σαχτούρης,	αποκλείονται;	

Είναι	 καταδικασμένες	 εν	 τη	 ώα;	 Φοβάμαι	 πως	 και	 εδώ	 κάνουμε	 λάθος,	 γιατί	

κάθε	 λέξη	 κουβαλάει	 τα	 δικά	 της	 λυρικά	 φορτία	 και	 αποκτά	 νόημα	 μέσα	 στη	

φράση.	 	 Άρα	 η	 χρήση	 της	 μέσα	 στον	 ποιητικό	 ή	 πεζό	 λόγο	 θα	 φέρει	 στην	

επιφάνεια	 τη	 λογοτεχνικότητα	 που	 είναι	 εγκλωβισμένη	 στο	 βαθύ	 πυρήνα	 της	

και	 θα	 την	 προσδώσει	 τη	 συγκεκριμένη	 λογοτεχνική	 λειτουργία	 που	 απαιτεί	 η	

συγκεκριμένη	χρήση	της.		 	 	 	 	 	 	 	

	 Οι	 επίδοξοι	 επομένως	 συγγραφείς	 δεν	 θα	 πρέπει	 να	 προβληματίζονται	

για	 την	 ποιότητα	 αλλά	 ούτε	 και	 για	 την	 ποσότητα	 των	 λέξεων	 που	 θα	

χρησιμοποιούν,	 καθώς	 αυτές	 είναι	 απλά	 εργαλεία.	 Κλωστές	 που	 θα	



χρησιμοποιήσουν	 για	 να	 υφάνουν	 ως	 καλές	 υφάντρες	 το	 υφαντό	 τους.	

Πολύχρωμο,	 πολυποίκιλο,	 ευφάνταστο,	 τόσο	γενικό	 όσο	και	αόριστο	που	κάθε	

αναγνώστης	 να	 το	 βλέπει	 με	 τα	 δικά	 του	 πολιτισμικά	 στοιχεία	 που	 κουβαλάει	

μέσα	 του	 και	 να	 προβάλλει	 τα	 δικά	 του	 λεκτικά	 δεδομένα	 και	 τις	 ομόλογες	

συνδέσεις	 και	 να	 προσλάβει	 το	 λογοτεχνικό	 έργο,	 σύμφωνα	 με	 τις	 δικές	 τους	

προσλαμβάνουσες,	 αποκωδικοποιώντας	 τα	 κωδικοποιημένα	 λεκτικά	 σήματα	

του	δημιουργού,	τα	οποία	επέλεξε	να	κωδικοποιήσει	με	το	συγκεκριμένο	κώδικα	

για	να	αποδώσει	ένα	μήνυμα	προς	αποκωδικοποίηση.			 	 	 	

	 Η	 επιλογή	 του	 λεξιλογίου	 προφανώς	 είναι	 η	 μία	 από	 τις	 δύο	 βασικές	

συνιστώσες	 στη	 σύνθεση	 του	 λογοτεχνικού	 λόγου	 και	 από	 μόνες	 του	 μοναχά	

«μοναχικά»	 νοήματα	 αποδίδουν.	 Έτσι,	 ο	 λογοτέχνης	 θα	 πρέπει	 να	 γίνει	 ένας	

καλός	τεχνίτης	λόγου,	όπως	όλοι	οι	τεχνίτες.	Με	άλλα	λόγια	να	δομήσει	τις	λέξεις	

σε	 προτάσεις	 και	 φράσεις.	 Κι	 όσο	 εύκολο	 κι	 αν	 φαίνεται	 άλλο	 τόσο	 δύσκολο	

είναι.	 Κι	 αυτό	 σημαίνει	 επίταση	 των	 προσπαθειών,	 χωρίς	 ευνουχισμό	 μιας	

ελευ� θερης	 δρα� σης.	 Μ΄	 αυτο� 	 εννοου� με	 ο� τι	 σε	 καμια� 	 περι�πτωση	 η	 συντακτικη� 	

δομή	 μιας	 ποιητικής	 ή	 πεζής	 φράσης	 δεν	 θα	 πρέπει	 να	 αποτελεί	 ανασταλτικό	

παράγοντα	για	μια	ελεύθερη	λογοτεχνική	αποτύπωση	ή	να	αποτελεί	τροχοπέδη	

υπέρ	 μιας	 και	 μοναδικής	 δομικής	 λογοτεχνικής	 φόρμας,	 φοβούμενοι	 μήπως	

πληγεί	η	λογοτεχνικότητα	ή	τραυματιστεί	η	αισθητική	του	κειμένου.		

	 Κυρίαρχο	 μέλημα	 του	 εκκολαπτόμενου	 συγγραφέα	 είναι	 όχι	 απλώς	 η	

ελευθερία	στη	λεκτική	και	δομική-συντακτική	επένδυση	των	ιδεών	του	αλλά	και	

η	 πολυμορφία	 της	 επένδυσης	 αυτής.	 Αν	 η	 επιλογή	 της	 λέξης	 διεπόταν	 από	 μια	

μορφή,	κατά	κάποιο	τρόπο,	αμφισημίας	–άλλη	εκδοχή	της	λογοτεχνικότητας-	η	

επιλογή	 του	 τρόπου	 δομικής	 συγκρότησης	 του	 κειμένου	 αποτελεί	 βασική	

ανησυχία	του.	Αυτό	δεν	σημαίνει	ότι	ο/η	επίδοξος/εκκολαπτόμενος	συγγραφέας	

θα	 πρέπει	 να	 είναι	 αποκλειστικά	 προσηλωμένος	 σε	 μια	 εξεζητημένη	

ενδεχομένως	 συντακτική	 δόμηση	 των	 λέξεων-φορέων	 των	 σκέψεών	 του,	 γιατί	

υπάρχει	 ο	 κίνδυνος	 οι	 συντακτικές	 δομές	 να	 είναι	 ανοίκειες	 στη	 γραφή	 του,	

ακόμα	και	αν	αναζητά	προσωπική	γραφή,	αν	δεν	έχει	ήδη	δημιουργήσει,	εφόσον	

το	κείμενό	του	δεν	είναι	πρωτόλειο.		 	 	 	 	

	 Όσα	 εκθέσουμε	 εδώ,	 στην	 προσπάθειά	 μας	 να	 δείξουμε	 ένα	 τρόπο		

πελεκήματος	 και	 συνταιριασμού	 σε	 ενιαίο,	 έστω	 και	 ασύμμετρο,	 του	 	 δομικού	

λίθου-λέξης,	ακόμα	και	αυτά	είναι	ενδεικτικά,	καθώς	οι	συνδυασμοί	θεωρητικά	



τουλάχιστον	είναι	άπειροι.	Αλλά	η	επινοητικότητα	και	η	πλήρης	ελευθερία	του	

αποτελούν	 βασικοί	 παράγοντες	 στη	 συμμετρική	 ή	 ασύμμετρη	 συντακτική	

δόμηση	 των	 λέξεών	 του.	 Πριν	 παραθέσουμε	 απλώς	 κάποια	 σχήματα,	 να	

διευκρινίσουμε	 ότι	 η	 λέξη	 «συμμετρική»	 ή	 «ασύμμετρη»	 που	 χρησιμοποιήσαμε	

δεν	έχει	να	κάνει	με	«άναρθρα»	δομικά	συντακτικά	σχήματα	ή	τουλάχιστον	μόνο	

μ’	 αυτά,	 γιατί	 δεν	 θα	 μπορούσαμε	 να	 αποκλείσουμε	 και	 τέτοιες	 περιπτώσεις.		

Μολονότι	δεν	έχει	ισχύ	νόμου	και	δεν	είναι	απόλυτο	η	συμμετρική	ή	ασύμμετρη	

διαχείριση	 των	 λέξεων	 ευνοεί	 περισσότερο	 ή	 λιγότερο	 τα	 λεγόμενα	 σχήματα	

λόγου	που	δεν	θα	μας	απασχολήσουν.	Απλώς,	ίσως	η	ασυμμετρία	δίνει	χώρο	σε	

πιο	 δύσκολα	 τόσο	 στην	 κατασκευή	 από	 τον	 λογοτέχνη	 όσο	 και	 στην	

αναγνώριση	και	πρόσληψή	τους	από	τον	αναγνώστη.	Να	θυμίσουμε	ότι	υπήρξαν	

περιπτώσεις	 και	 αποστεωμένου	 λόγου	 τον	 οποίο	 δυσκολεύτηκαν	 πολύ	 να	

προσλάβουν	 ακόμα	 και	 οι	 κριτικοί	 της	 λογοτεχνίας,	 όπως	 είναι	 η	 περίπτωση	

Σαχτούρη,	 και	 να	 απορρίψουν	 ένα	 θαυμαστό	 ποιητικό	 αποτέλεσμα-δούλεμα	

τόσο	 της	 επιλογής	 της	 λέξης	 όσο	 και	 της	 δομικής	 συγκρότησής	 της	 σε	

συντακτικό	ποιητικό	λόγο.	Εκείνος	που	θέλει	να	δημιουργήσει,	να	συνθέσει	ένα	

λογοτεχνικό	κείμενο	θα	πρέπει,	έστω	και	αν	μιλώ	δεοντολογικά,	να	αφήσει	τον	

εαυτό	 του	 ελεύθερο	 και	 να	 δομήσει	 τις	 επιλεγμένες	 λέξεις	 του,	 όπως	 ο	 ίδιος	

πιστεύει	ότι	μπορεί	να	αποδώσει	καλύτερα	ένα	λογοτεχνικό	αποτέλεσμα	που	θα	

ανταποκρίνεται	 σε	 συγκεκριμένο	 ιδεολογικό	 σύστημα	 και	 	 παράλληλα	 θα	

διακρίνεται	από	πρωτοτυπία.		 	 	 	 	 	

	 Δεκτά	 βέβαια	 όλα	 τα	 μέχρι	 τώρα	 μετρικά	 συστήματα	 που	 ωστόσο	 σε	

μεγάλο	βαθμό,	για	να	μην	είμαστε	απόλυτοι,	διεπόταν	από	τους	ίδιους	μετρικούς	

πόδες	στους	οποίους	οφειλόταν	και	ο	περίφημος	ρυθμός.	Σεβαστά	και	αποδεκτά	

και	 προφανώς	 υιοθετήσιμα,	 αν	 κινηθούμε	 στο	 χώρο	 της	 ποίησης.	 Στην	

πεζογραφία,	 τουλάχιστον	 στην	 Ελλάδα	 δεν	 έχουμε	 ιδιαίτερες	 μελέτες	 που	 να	

καταγράφουν	 και	 να	 ταξινομούν	 συγκεκριμένες	 συντακτικές	 φόρμες	 με	

συγκεκριμένα	αισθητικά	και	υφολογικά	αποτελέσματα.	Αποφεύγω	 επισταμένα	

να	 χρησιμοποιήσω	 όρους	 όπως	 «προθετικότητα»	 και	 «θυμική	 πλάνη»,	 επειδή	

στην	περίπτωση	αυτή	περιορίζομαι	αποκλειστικά	στο	δημιουργό-λογοτέχνη	ως	

παντοδύναμο	 και	 παντοκράτορα.	 Και	 βέβαια	 ως	 εκκολαπτόμενοι	 συγγραφείς	

έχετε	την	 ισχύ	της	πένας	σας,	θέλω	να	πιστεύω	και	το	σφρίγος	της	έμπνευσης	

σας,	αυτό	όπως	δε	σημαίνει	ότι	παραγράφονται	τουλάχιστον	τα	άλλα	δύο	μέλη	



του	 τριγώνου,	 κείμενο	 και	 αναγνώστης.	 Λέω	 τουλάχιστον	 τα	 άλλα	 δύο	 μέλη,	

ουσιαστικά	 αυτά	 είναι	 και	 τα	 μόνα	 ή	 τα	 πιο	 σημαντικά,	 επειδή	 από	 τη	 στιγμή	

που	θα	έχετε	ολοκληρώσει	το	κείμενό	σας	μέχρι	να	το	δείτε	με	καμάρι	τυπωμένο	

παρεμβάλλονται	 και	 άλλοι	 παράγοντες	 που	 μπορούν	 να	 παρέμβουν	 και	 να	

επιφέρουν	 τροποποιήσεις,	 όπως	 είναι	 ο	 εκδότης,	 ο	 επιμελητής	 της	 έκδοσης,	 ο	

διορθωτής.	 Βέβαια,	 εκείνοι	 προτείνουν	 (σπάνια	 επιμένουν)	 και	 εσείς	 ως	

συγγραφείς	 υιοθετείτε,	 αν	 και	 οι	 προτάσεις	 τους	 το	 πιθανότερο	 δεν	 κινούνται	

στο	χώρο	της	υφολογίας		αλλά	στην	ίδια	την	ιστορία.		 	 	 	

	 Ερχόμαστε	 τώρα	 στον	 τρόπο	 με	 τον	 οποίο	 ο	 υφαντής	 ή	 η	 υφάντρα	 	 θα	

χρησιμοποιήσει	 τις	 έγχρωμες	 –και	 παρεμπιπτόντως	 η	 χρήση	 των	 χρωμάτων	

αποτελεί	 μια	 πολύ	 ενδιαφέρουσα	 λεκτική	 επιλογή-	 κλωστές-λέξεις	 για	 να	

συνθέσει	την	πεζή	ή	ποιητική	σύνθεση.	Μελέτες	για	τη	συντακτική	δομή	κυρίως	

του	ποιητικού	λόγου	στα	ελληνικά	διαθέτουμε	και	ο	ενδιαφερόμενος	μπορεί	να	

βρει	στο	τέλος	της	βιβλιογραφίας.	Για	τον	πεζό	λόγο	στα	ελληνικά	δεδομένα	δε	

διαθέτουμε,	όσο	μπορώ	να	ξέρω	ακόμα,	μελέτες	όμως	στη	Γαλλία	της	δεκαετίας	

του	 ’70	 και	 εντεύθεν	 παρέχουν	 ενδιαφέροντα	 στοιχεία,	 αλλά	 επιλεκτικά	 κατά	

σελίδες	 και	 όχι	 ολόκληρο	 μυθιστορηματικό	 κείμενο,	 καθώς	 η	 έκτασή	 του	 είναι	

αποτρεπτική.	 Ωστόσο,	 μολονότι	 οι	 συντακτικές	 δομές	 στην	 ποίηση	 και	 στην	

πεζογραφία,	 δεν	 ταυτίζονται	 μπορούμε	 να	 βρούμε	 παράλληλες	 δομές	 και	

συμβατικά	 να	 δεχτούμε	 ότι	 σε	 μια	 μείζονα	 και	 ποικιλομορφότερη	 κλίμακα	 οι	

δομές	αυτές	διέπουν	και	το	πεζό	κείμενο.		Σε	κάθε	περίπτωση,	ανεξάρτητα	από	

την	 	 έκταση	 του	 στίχου,	 συλλειτουργούν	 όλοι	 οι	 συντακτικοί	 όροι	 με	 τους	

βασικούς	 Υποκείμενο,	 Ρήμα,	 Αντικείμενο,	 Κατηγορούμενο,	 είτε	 υπάρχουν	 είτε	

νοούνται,	 να	 κινούν	 τα	 νήματα	 των	 δομικών	 σχημάτων	 εμπλουτιζομένων	 με	

προσδιορισμούς.	 Προφανώς,	 δεν	 λέμε	 κάτι	 το	 «κενοφανές»	 αλλά	 ούτε	

καινοφανές.		Απλώς,	θα	προσπαθήσουμε	να	δούμε	μερικά	από	τα	σχήματα	αυτά	

και	τη	συμβολή	τους	στο	ύφος.		 	 	 	 	 	

	 Συνοπτικά	 και	 ενδεικτικά,	 οι	 συντακτικές	 δομές	 που	 μπορεί	 να	

χρησιμοποιήσει	 τουλάχιστον	 σε	 αρχικές	 φάσεις	 γραφής,	 καθώς	 μπορούν	 να	

επινοηθούν	 περισσότερα	 συντακτικά	 σχήματα	 σε	 ένα	 αποδομητικό	 ή	

μεταμοντερνιστικό	λόγο,	μπορούν	να	εστιαστούν	στις	ακόλουθες,	ανάλογα	με	το	

ύφος,	τη	σημαντική	ύφους		και	την	ιδεολογία	του	κειμένου:	



ΥΡ,			ΥΡΑ(Κ),		ΡΥ,				Α(Κ)	ΡΥ,			(υ)Ρ,			Ρ(υ),			(α/κ)Ρ,			Ρ	(α/κ)1,		Ρ.	

Στους	 συνδυασμούς	 αυτούς	 παρεμβάλλονται	 σε	 ποικίλες	 συντακτικές	

θέσεις,	επιρρηματικοί	και	ετερόπτωτοι	προσδιορισμοί,	οι	οποίοι	διαμορφώνουν	

λεπτομερέστερα	το	ύφος		με	το	οποίο	ο	δημιουργός	επιθυμεί	να	αποτυπώσει	ένα	

συγκεκριμένο	 ιδεολογικό	 σύστημα	 ή	 μια	 ιδέα	 και	 η	 οποία	 με	 κάθε	 άλλη	

διατύπωση	διαφοροποιείται	ως	προς	το	νόημά	της.		 	 	

	 Εύκολα	 μπορεί	 να	 μορφώσει	 ο	 εκκολαπτόμενος	 συγγραφέας	 γνώμη,	

πειραματιζόμενος	 στο	 πολύ	 απλό	 «τετράστιχο»	 από	 το	 Άξιον Εστί	 του	 Ελύτη	

(σελ.	 75),	 μετατοπίζοντας	 τη	 λ.	 «νησιά»	 ανάμεσα	 ή	 μετά	 τους	 επιρρηματικούς	

προσδιορισμούς	ή	άλλοτε	διατηρώντας	τη	λέξη	στη	θέση	της:		

	 				«Τα	νησιά	με	το	μίνιο	και	με	το	φούμο	 	 	 	 	

	 τα	νησιά	με	το	σπόνδυλο	κάποιου	Δία	 	 	 	 	

	 						τα	νησιά	με	τους	έρημους	ταρσανάδες	 	 	 	 	

	 τα	νησιά	με	τα	πόσιμα	γαλάζια	ηφαίστεια»	

Έτσι,	 μπορούμε,	 όταν	 προηγείται	 το	 υποκείμενο	 να	 μιλάμε	 για	 ύφος	

τυποποιημένο,	δημοσιογραφικό,	ψυχρό,	πληροφοριακό,	ενώ,	όταν	προηγείται	το	

ρήμα	για	ύφος	θερμό,	συγκινησιακό,		με	μειωμένη	την	πληροφορητική	ιδιότητα	

ή	 τη	 δημοσιογραφική	 διάθεση.	 Το	 ίδιο	 και	 αν	 προηγείται	 το	 αντικείμενο	 ή	 το	

κατηγορούμενο.		 	 	 	 	 	 	 	 	

	 Ας	δούμε	το	στίχο	του	Ελύτη	από	τη Μαρία Νεφέλη, διευκρινίζοντας	ότι	

αναφερόμαστε	 σε	 προτασιακό	 ή	 ονοματικό	 σύνολο	 και	 όχι	 σε	 περίοδο	 που	

αποτελείται	από	περισσότερες	από	μία	προτάσεις:		

«Πιάσε	την	αστραπή	στο	δρόμο	σου	

																																													άνθρωπε.»	(«Η	ισόβια	στιγμή,	σελ.	21)	

Εδώ	 προηγείται	 το	 ρήμα.	 Χωρίς	 να	 σχολιάσουμε	 το	 ύφος,	 δίνουμε	 διάφορες	

λογοτεχνικές	εκδοχές	του	στίχου,	προκειμένου	να	φανεί	η	διαφορά:		

«Την	αστραπή	πιάσε	στο	δρόμο	σου																				

                                                           
1 Τα (υ) (α/κ) δηλώνουν τους αντίστοιχους συντακτικούς όρους που εννοούνται, καθώς δεν 

υπάρχουν για ποικίλους λόγους στο στίχο, αν είναι ποίημα, ή στην πρόταση, αν είναι πεζό.  



άνθρωπε.»	

Ή		

«Στο	δρόμο	σου		πιάσε			την	αστραπή															

άνθρωπε.»	

ή		

«Στο	δρόμο	σου		την	αστραπή	πιάσε														

άνθρωπε.»	

ή		

«Στο	δρόμο	σου		άνθρωπε	την	αστραπή		

πιάσε.»	

ή	τέλος		(χωρίς	να	τελειώνουμε	τους	συνδυασμούς	λέξεων)	

«Άνθρωπε	στο	δρόμο	σου		την	αστραπή		

πιάσε.»	

											Δεν	 νομίζω	 ότι	 χρειάζεται	 ιδιαίτερη	 ανάλυση	 για	 να	 διαπιστώσουμε	 την	

υφολογική	 διαφορά	 κάθε	 «παραλλαγής»	 στίχου	 και	 προφανώς	 το	 ιδεολογικό	

μήνυμα	στο	οποίο	δίνεται	βάρος	κάθε	φορά	και	που	στη	γενική	του	βάση	μπορεί	

να	είναι	το	ίδιο,	αλλά	διαφορετικά	εκφρασμένο.		Είναι	αξιοπρόσεκτη	η	εκάστοτε	

θέση	του	επιρρηματικού	προσδιορισμού,	η	οποία	διαμορφώνει	ένα	διαφορετικό	

ύφος,	καθώς	μεταθέτει	κάθε	φορά	το	βάρος	σε	διαφορετικό	λεκτικό	σύνολο.		Η	

διαμόρφωση	 διαφορετικού	 υφολογικού	 «προϊόντος»	 γίνεται	 αφενός	

εμφανέστερη	 και	 αφετέρου	 αποκαλύπτει	 ιδεολογικές	 ποιότητες	 ιδιαίτερα	

λεπτές	 τις	 οποίες	 κωδικοποιεί	 ο	 λογοτέχνης	 για	 τον	 αναγνώστη	 του.	 Ας	 δούμε	

ένα	παράδειγμα,	ελαφρώς	κολοβό,	καθώς	θα	απομονώσουμε	τρεις	στίχους	που	

αποτελούν	ξεχωριστές	προτάσεις,	εφόσον	ενδιαφέρει	μόνο	η	πρόταση	προς	το	

παρόν	και	όχι	ολόκληρη	η	περίοδος:	



	 Μια φορά στα χίλια χρόνια    

 του πελάγου τα τελώνια     

 Μες στα σκοτεινά τα φύκια    

 μες στα πράσινα χαλίκια     

 το φυτεύουνε		[και	βγαίνει	 	 	 	

	 πριν	ο	ήλιος	ανατείλει	 	 	 	 	

	 το	μαγεύουνε	και	βγαίνει		 	 	 	

	 το	θαλασσινό	τριφύλλι]2	

													Αν	προσέξουμε	το	προτασιακό	σύνολο	που	μας	ενδιαφέρει	έχει	τη	δομή:	

«επιρρηματικός	 προσδιορισμός»,	 «επιρρηματικός	 προσδιορισμός	 με	 ονοματικό	

προσδιορισμό»,	«ετερόπτωτος	προσδιορισμός»,	 	«Υποκείμενο»,	«επιρρηματικός	

προσδιορισμός	με	ονοματικό	προσδιορισμό»,		«επιρρηματικός	προσδιορισμός	με	

ονοματικό	προσδιορισμό»,	Αντικείμενο,	Ρήμα.	Πρόκειται	για	μια	ποιητική	δομή	

στην	 οποία	 οι	 κύριοι	 όροι	 της	 πρότασης	 είναι	 διάσπαρτα	 ενταγμένοι	 στους	

επιρρηματικούς	 και	 λοιπούς	 προσδιορισμούς	 για	 να	 δώσουν	 έμφαση	 στη	

μυθολογία	 του	 ποιήματος,	 η	 οποία	 έχει	 τα	 βασικά	 χαρακτηριστικά	 του	 λαϊκού	

παραμυθιού.	Είναι	ιδιαίτερα	χαρακτηριστικό	ότι	το	«Υποκείμενο»	«τα	τελώνια»	

τοποθετείται	 περίπου	 στο	 μέσον	 του	 όλου	 προτασιακού	 συνόλου,	 όχι	 τυχαία	

προφανώς	 αλλά	 ούτε	 και	 για	 να	 δημιουργήσει	 ζευγαρωτή	 ομοιοκαταληξία,	 η	

οποία	αναμφισβήτητα	τονίζει	το	ρυθμό.	Δεν	είναι	επίσης	τυχαίο	το	ότι	το	ρήμα	

«φυτεύουνε»	 τοποθετείται	 στο	 τέλος	 της	 πρότασης	 με	 το	 αντικείμενο-

προκλητική	αντωνυμία	να	προηγείται	και	να	διευκρινίζεται	στο	τέλος	του	όλου	

στροφικού	 συστήματος.	 Η	 τοποθέτηση	 του	 ρήματος	 στο	 τέλος	 της	 πρότασης,	

στη	 συνέχεια	 μάλιστα	 ακολουθούν	 τέσσερα	 απανωτά	 ρήματα	 που	

διαμορφώνουν	 ένα	 απλό	 ύφος,	 παραμυθικό,	 διηγητικό,	 δίνει	 έμφαση	 σε	 μια	

ενέργεια	που	προετοιμάζεται	και	προοικονομείται	από	όλα	τα	προηγούμενα	και	

παρά	 το	 απλό	 και	 παραμυθικό	 ύφος	 της	 πρότασης	 μεταβάλλει	 το	 αισθητικό	

αποτέλεσμα	 και	 μετασχηματίζει	 ένα	 «παραμυθικότροπο	 ύφος»	 σε	 ποιητικό	

                                                           
2 Διευκρινίζουμε για άλλη μια φορά ότι ενδιαφέρει μόνο το εκτός αγκυλών τμήμα, καθώς αποτελεί 

ένα προτασιακό σύνολο. Η πλαγιογράμματη γραφή είναι δική μας για να διακρίνεται εύκολα το 

τμήμα που μας ενδιαφέρει. Οι στίχοι είναι από το ποίημα  του Ελύτη «Το θαλασσινό τριφύλλι»,  Τα 

ρω του Έρωτα. Αθήνα: Αστερίας, 1972: 25.  



δημιούργημα	 γεμάτο	 χάρη,	 ρυθμική	 «ελαφρότητα»	 και	 ποιητικότητα.	 	 Οι	

ποικίλοι	 προσδιορισμοί	 οι	 οποίοι	 ουσιαστικά	 δεσπόζουν	 του	 προτασιακού	

συνόλου	 και	 εμπεριέχουν	 τις	 αφηγηματικές	 λεπτομέρειες	 προσδίδουν	 ένα	

αφηγηματικό	τόνο	και	δίνουν	έμφαση	στο	σασπένς	που	αναδύεται	σταδιακά	για	

να	δοθεί	λύση	στον	τελευταίο	στίχο.		 																												 	 	 	 		

	 Περισσότερο	θα	διευκολυνθεί	στην	κατανόηση	της	διαφοράς,	αν	«παίξει»	

πάνω	 στους	 στίχους	 (=1	 πρόταση)	 από	 το	 ποίημα	 «Ο	 πλανήτης	 Γη»	 (Μαρία 

Νεφέλη,	53):	

	 Αχ	δεν	είναι	αυτός	πλανήτης	

	 Όλο	κότες	και	πρόβατα	

	 Και	βλακώδεις	άλλες	κύπτουσες	υπάρξεις»	

Καθώς	 το	 επιφώνημα	 «Αχ»	 παραμένει	 σταθερό,	 ουσιαστικά	 –εκτός	 αν	

μετακινηθει�	στην	 αρχη� 	 του	β΄	στίχου	(=	Αχ	 όλο	 κότες…),	το	 υφολογικό	φάσμα	

είναι	 περιορισμένης	 έκτασης.	 	 Αν	 ο	 υποψήφιος/εκκολαπτόμενος	 λογοτέχνης	

«μελετήσει»,	αν	όχι	όλο,	το	μεγαλύτερο	τουλάχιστον	τμήμα	της	λογοτεχνίας	θα	

αποκομίσει	 πολύτιμη	 πείρα	 στις	 υφολογικές	 τεχνικές	 και	 επομένως	 και	

μεγαλύτερη	 ευελιξία	 στη	 δημιουργική	 του	 γραφή.	 Δεν	 αποκλείουμε	 βέβαια	 το	

γεγονός	 να	 προηγηθούν	 και	 μερικές	 ασκήσεις	 επί	 χάρτου,	 προτού	 αρχίσει	 να	

γράφει.	

									Στην	 κατηγορία	 του	 προτασιακού	 συνόλου	 ίσως	 είναι	 φρόνιμο	 να	

διερευνήσουμε,	ώστε	να	έχει	υπόψη	του	ο	εκκολαπτόμενος	συγγραφέας	και	την	

εκδοχή	αυτή	την	περίπτωση	της	συμπλοκής	λέξεων	σε	ένα	σύνολο		 	ονοματικό	

χωρίς	ρήμα,	σε	μια	ονοματική	φράση	που	μπορεί	να	αποτελείται	από	μία	 	 (λ.χ.	

Πήραμε	τη	ζωή	μας.	Λάθος.	Κι	αλλάξαμε	ζωή/Σεφέρης)	ή	περισσότερες	λέξεις.	

Ας	 δούμε	 ένα	 παράδειγμα	 από	 τη	 Μαρία	 Νεφέλη	 του	 Ελύτη,	 ποίημα	 «Η	

αποκάλυψη»,	σελ.	28:	

	 [Επάνω	εκεί	ξύπνησα	μες	στο	ξένο	σπίτι .	

	 Πασπατεύοντας	μέσα	στα	σκοτεινά	το	χέρι	μου	



	 Πάνω	στο	ψαλιδάκι	των	νυχιών	έβρισκε	την	αιχμή.]3	

	 Λύση της συνέχειας του δέρματος 

 η αιχμή της λύσης της συνέχειας του κόσμου. 

 Εδώθε ο χαμός-εκείθε η σωτηρία. 

 Εδώθε το mercurochrome το tensoplast 

 Εκείθε το θηρίο λυμαίνοντας τις ερημιές 

 Ουρλιάζοντας δαγκώνοντας 

 Σούρνοντας μες στους καπνούς τον ήλιο.	

	Είναι	«εύρημα»	θα	έλεγα	ότι	έχουμε	συσσώρευση	τόσων	ονοματικών	φράσεων	

σε	 καθεμιά	 από	 τις	 οποίες	 κυριαρχούν	 διαφορετικές	 γλωσσικές	 κατηγορίες.	 Η	

πρώτη	 ονοματική	 φράση	 δομείται	 από	 ουσιαστικά	 και	 συγκεκριμένα	 από	 δύο	

«υποκείμενα»	 και	ονοματικές	φράσεις	σε	μια	 αρμονική	σύζευξη.	 Η	 όλη	δόμηση	

έχει	 αποφθεγματικό	 χαρακτήρα	 και	 προσανατολίζει	 σε	 ένα	 ύφος	 «τυπικά	

δογματικό»,	 εφόσον	 ο	 αποφθεγματικός	 χαρακτήρας	 του	 προσδίδει	 μια	 γενική	

ισχύ,	καθώς	συνδέει	τον	ανθρώπινο	σαρκικό	 ιστό	με	τον	αντίστοιχο	κοινωνικό	

και	 κοσμικό	 ιστό.	 Πρόκειται	 για	 ένα	 ύφος	 διαπιστωτικό	 και	 κατηγορικό.	 Στη	

δεύτερη	ονοματική	φράση	κυριαρχούν	εξίσου	επιρρηματικοί	προσδιορισμοί	και	

«υποκείμενα»	 σε	 μια	 συμμετρική	 σύνθεση	 του	 τύπου	 ΕΡΡ	 Υ	 -	 ΕΡΡ	 Υ	 (Εδώθε ο 

χαμός-εκείθε η σωτηρία.).	 Παρά	 τη	 θερμοκρασία	 που	 ανεβάζει	 η	 πρόταξη	 του	

επιρρηματικού	 προσδιορισμού,	 το	 ύφος	 και	 πάλι	 είναι	 διαπιστωτικό	 και	

κατηγορικό,	 αλλά	 εδώ	 η	 θερμοκρασία	 του	 στίχου	 κινείται	 σε	 υψηλότερα	

επίπεδα	 από	 εκείνη	 της	 προηγούμενης	 φράσης.	 	 Στην	 τρίτη	 ονοματική	 φράση	

δεσπόζουν	οι	μετοχές,	οι	οποίες	ως	αχρονικές	προσδίδουν	μια	γενική	ισχύ	στην	

ονοματική	 φράση.	 Πέντε	 στίχοι	 αποτελούν	 τη	 ονοματική	 φράση	 που	 μας	

ενδιαφέρει,	 συνδεόμενοι	 αντιθετικά	 με	 τους	 τοπικούς	 προσδιορισμούς	 της	

προηγούμενης	 ονοματικής	 φράσης.	 Το	 πρώτο	 συνθετικό	 της	 αντίθεσης	 (το 

mercurochrome το tensoplast)	 που	 συνείρεται	 με	 τον	 αντιθετικό	 τοπικό	

                                                           
3 Το τμήμα που δεν μας ενδιαφέρει, αλλά το χρησιμοποιούμε βοηθητικά τίθεται μέσα σε αγκύλες. Το 

υπόλοιπο το γράφουμε με πλαγιογράμματη γραφή για να ξεχωρίζει. 



προσδιορισμό	 (Εδώθε)	 αντιτίθεται	 στο	 Εκείθε	 που	 εισάγει	 μιαν	 αντίθεση	 που	

αντιστοιχεί	 στο	 ουσιαστικό	 της	 προηγούμενης	 αντίθεσης,	 κατά	 τρόπο	 μάλλον	

χιαστί.	 Η	 αχρονικότητα	 των	 μετοχών,	 μάλιστα	 διακρίνουμε	 και	 τη	 ιδιωματική	

μορφή	 της	 μετοχής	 «λυμαίνοντας»	 <λυμαίνομαι	 (αποθετικό,	 άρα	

«λυμαινόμενο»),	 δημιουργεί	 και	 πάλι	 ένα	 πληροφορητικό,	 διαπιστωτικό	 και	

κατηγορικό	 ύφος	 με	 ιδεολογικό	 περιεχόμενο	 το	 οποίο	 έχει	 καθολική	 χρονικά	

ισχύ,	λόγω	της	αχρονικής	ποιότητας	των	μετοχών.	 

										Από	 το	 προτασιακό	 λεκτικό	 σύνολο	 ερχόμαστε	 στην	 περίοδο,	 σε	 ένα	

σύνολο	 προτάσεων,	 κύριων	 ή	 κύριων	 και	 δευτερευουσών	 που	 	 	 συνδέονται	 με	

ποικίλους	τρόπους,	παραθετικά,	παρατακτικά	ή	υποτακτικά.	Ο	εκκολαπτόμενος	

συγγραφέας	 θα	 πρέπει	 να	 έχει	 υπόψη	 του	 ότι	 το	 είδος	 των	 προτάσεων	 και	 ο	

τρόπος	σύνδεσής	τους	αποτελεί	καθοριστικό	παράγοντα	στη	δημιουργία	ύφους	

και	επομένως	κάθε	επιλογή	του	συνδέεται	άμεσα	με	ένα	συγκεκριμένο	ύφος	που	

εκούσια	 ή	 ακούσια	 επενδύει	 τη	 θεματική	 προβληματική	 που	 διέπει	 το	

λογοτεχνικό	έργο.	Επίσης,	καλό	είναι	να	έχει	υπόψη	του	ότι	οι	κύριες	προτάσεις	

ευνοούν	 ένα	 ύφος	 απλό	 και	 κατανοητό,	 ελκυστικό	 ίσως	 για	 τον	 απλό	

αναγνώστη	ή	για	τον	αναγνώστη	που	δεν	έχει	ιδιαίτερες	απαιτήσεις	αισθητικής	

απόλαυσης.	 Αντίθετα,	 	 η	 χρήση	 και	 κυρίως	 η	 συσσώρευση	 με	 διαρκή	 υπόταξη	

δευτερευουσών	 προτάσεων	 δημιουργεί	 ύφος	 σύνθετο	 και	 δυσνόητο	 που	

ικανοποιεί	 ενδεχομένως	 πιο	 απαιτητικούς	 αναγνώστες	 που	 δεν	 προτάσσουν	

«αυτό	που	θέλει	να	πει	ο	συγγραφέας»	(ό,τι	πιο	μη	ορθό	μπορεί	να	λεχθεί),	αλλά	

δίνουν	 προτεραιότητα	 στην	 αισθητική	 απόλαυση.	 Έτσι,	 μια	 παραθετική	

σύνδεση	 κύριων	 προτάσεων	 δημιουργεί	 ένα	 κείμενο	 απλό	 και	 κατανοητό	 (για	

περαιτέρω	 υφολογικό	 προσδιορισμό	 λαμβάνονται	 υπόψη	 και	 τα	 εσωτερικά	

γλωσσικά	 στοιχεία	 και	 ο	 τρόπος	 σύνδεσής	 του	 μέσα	 στην	 πρόταση),	 ενώ	

παράλληλα	προσδίδει	ένα	αφηγηματικό	τόνο	στο	λόγο.		Αλλά	και	η	παρατακτική	

σύνδεση	των	κύριων	προτάσεων	δεν	αφίσταται	ιδιαίτερα	από	την	παραθετική,	

αλλά	 εδώ	 έχουμε	 την	 έμφαση	 που	 προστίθεται	 υφολογικά	 και	 προβάλλει	 τις	

ενέργειες,	το	πάθος	ή	την	κατάσταση	που	δηλώνουν	τα	ρήματα	των	προτάσεων	

που	θα	χρησιμοποιήσει	ο	εκκολαπτόμενος	συγγραφέας.			Επειδή	οι	περιπτώσεις	

εδώ	 είναι	 άπειρες	 και	 οι	 δυνατότητες	 ελιγμού	 από	 το	 συγγραφέα	 πολλές,	 θα	

περιοριστούμε	ενδεικτικά	σε	ορισμένα	μόνο	παραδείγματα:	



«Θε	μου	Πρωτομάστορα	*	μ’	έζωσες		τις	ακρογιαλιές	

			Θε	μου	Πρωτομάστορα		*	στα	βουνά	με	θεμέλιωσες!»	

																																																																																(Άξιον Εστί,	σελ.	39)	

Πρόκειται	 για	 παραθετική	 σύνδεση	 κύριων	 προτάσεων	 με	 έντονα	 φορτισμένο	

περιεχο� μενο,	 καθω� ς	 προηγει�ται	 η	 κλητικη� 	 προσφω� νηση	 και	 το	 β΄	 ημιστι�χιο		

στον	 πρώτο	 στίχο	 επιλέγεται	 να	 ξεκινήσει	 με	 αντικείμενο	 και	 ρήμα	 για	 να	

τονιστεί	 η	 ενέργεια	 κατά	 τρόπο	 διαπιστωτικό,	 επιβεβαιωτικό	 και	

πληροφορητικό,	 ενώ	 ο	 δεύτερος	 στίχος	 με	 την	 ίδια	 αρχή	 ολοκληρώνεται	

αντίστροφα	 με	 το	 ρήμα	 στο	 τέλος	 για	 να	 δοθεί	 συγκινησιακά	 ο	 χώρος	 και	 η	

σχέση	 του	 με	 το	 αντικείμενο	 («με»	 και	 με	 το	 εννοούμενο	 από	 την	 κλητική		

προσφώνηση	 υποκείμενο	 {«συ»}).	 Έτσι,	 το	 διαπιστωτικό	 ύφος	 του	 πρώτου	

στίχου	 συζευγνύεται	 με	 το	 συγκινησιακό	 του	 δεύτερου,	 με	 το	 αισθητικό	

αποτέλεσμα	να	κορυφώνεται,	 κορύφωση	συναισθηματική	που	επιτείνεται	από	

τη	 χρήση	 του	 θαυμαστικού.	 	 Αν,	 για	 παράδειγμα	 για	 συμμετρικούς	 και	 πιο	

ρυθμικούς	λόγους	το	«θεμελίωνες»	καταλάμβανε	την	ίδια	θέση	με	το	«έζωσες»,	

το	 υφολογικό	 και	 αισθητικό	 αποτέλεσμα	 θα	 ήταν	 διαφορετικό,	 καθώς	 θα	

κυριαρχούσε	 η	 διαπίστωση,	 η	 πληροφορία	 και	 η	 απλή	 καταγραφή	 μιας	

πραγματικότητας.	 Αυτήν	 ακριβώς	 την	 καταγραφή,	 ο	 ποιητής	 «θέλει»	 να	 την	

αποδώσει	 με	 ένα	 ιδιαίτερο	 συναισθηματικό	 τρόπο,	 ο	 οποίος	 αποδίδει	 μια	

γεωμορφική	 γεωγραφία	 με	 την	 επεξεργασία	 λέξης	 (κοινότοπης)	 και	 στίχου.					

Από	τα	παραδείγματα	που	ακολουθούν,	το	πρώτο	δείχνει	τη	γοργότητα	και	την	

αλλεπάλληλη	άτεγκτη	ενέργεια	που	δημιουργεί	δέος:	«εφρένιασαν,	 εχάλασαν	*	

ερήμαξαν,	 αφάνισαν…»	 από	 την	 παραθετική	 συντακτική	 δόμηση	 των	

προτάσεων	 (Άξιον Εστί,	 36),	 ενώ	 το	 δεύτερο	 	 αποτυπώνει	 μια	 κατά	 παράταξη	

δομή	 κύριων	 προτάσεων,	 προκειμένου	 να	 προβάλει	 κάθε	 ρηματική	 ενέργεια,	

ενώ	η	όλη	δομή	των	προτάσεων	προσδίδει	στους	στίχους	(και	σε	όλο	το	ποίημα)	

ένα	βιβλικό	ύφος:	

																									«Τα		θεμέλιά	μου	στα	βουνά	

																					Και	τα	βουνά	σηκώνουν	οι	λαοί	στον	ώμο	τους	

																												Και	πάνω	τους	η	μνήμη	καίει	



																				Άκαυτη	βάτος.		(Άξιον Εστί,	σελ.	40)	

Η	 συνθετότητα	 του	 ύφους	 βρίσκεται	 σε	 άμεση	 συνάρτηση	 με	 τη	 χρήση	

δευτερευουσών	προτάσεων.	Και	όσο	περισσότερες	και	ποικίλες	δευτερεύουσες	

προτάσεις	 χρησιμοποιούνται	 σε	 μία	 ή	 περισσότερες	 κύριες	 ή	 ακόμα	 και	

δευτερεύουσες	 τόσο	 πιο	 σύνθετο	 γίνεται	 το	 ύφος	 και	 δυσχεραίνει	 την	

κατανόηση:	

																		«Όπου	και	να	σας	βρίσκει	το	κακό,	αδελφοί,	

											Όπου	και	να	θολώνει	ο	νους	σας	

																			Μνημονεύετε	Διονύσιο	Σολωμό	

												Και	μνημονεύετε	Αλέξανδρο	Παπαδιαμάντη»	

	 	 (Άξιον Εστί,	σελ.	54)	

Με	 σχετικά	 απλή	 συντακτική	 δομή:	 Δ,	 Δ	 Κ	 +Κ,	 χωρίς	 καμιά	 πρόταση	 να	

υποτάσσεται	στην	άλλη.	Με	απλή	υπόταξη	από	τη	Μαρία Νεφέλη	(σελ.	40):	

											«Μη	μ’	αφήνετε	να	τρέξω,	γιατί	θα	χαθώ»	=	Κ	Δβ	Δαιτ4.	

Δομή	 η	 οποία	 αποπνέει	 διαπιστωτικό	 και	 	 πληροφορητικό	 χαρακτήρα	 με	 την	

έντονη	 εναρκτήρια	 αποτροπή-παράκληση.	 Οι	 στίχοι	 που	 ακολουθούν	 και	 πάλι	

από	τη	Μαρία Νεφέλη	 (σελ.	53)	εμπεριέχουν	έντονη	υπόταξη,	η	οποία	ωστόσο,	

παρά	τη	συνθετότητα	του	ύφους,	δίνει	έντονο	ένα	διαπιστωτικό	ύφος:	

«Όχι	όχι	δεν	είναι	αυτός	πλανήτης	

Μάλλον	είναι	μια	πλάνη	ήτις	οδηγεί	πολύ	μακριά	

Στον	Δία	στο	Χριστό	στον	Βούδα	στον	Μωάμεθ	

Που	εδέησε	κάποτε	κι	εκείνοι	

Ν’	ατονήσουν	ώστε	όλοι	εμείς	

Από	μια	κεκτημένη	απλώς	ταχύτητα	

                                                           
4 Δβ = Δευτερεύουσα βουλητική, Δαιτ = Δευτερεύουσα αιτιολογική.  



Να	μείνουμε	στη	στάση	του	προσκυνημένου».	

Συντομογραφικά,	οι	στίχοι	αυτοί	παριστάνονται	αΚ,	Κ	Δαν	Δαν	Δβ	Δσ	Δβ	

Διευκρινίζουμε,	 λόγω	 δυσκολίας	 ουσιαστικής	 συντακτικής	 σχηματικής	

παράστασης	 της	 δομής	 ότι	 κάθε	 δευτερεύουσα	 πρόταση	 υποτάσσεται	 στην	

άλλη,	ανιούσα	υπόταξη	που	ευνοεί	τη	συνθετότητα	του	λόγου.		

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ	 	

Περιοριστήκαμε	 σε	 ενδεικτικά	 συντακτικά	 σχήματα	 και	 μόνο	 στην	 ποίηση,	

καθώς	 τα	 σχήματα	 αυτά	 είναι	 δυνατόν	 αν	 είναι	 «άπειρα».	 Ο	 εκκολαπτόμενος	

όμως	 συγγραφέας	 μπορεί	 από	 αυτά	 και	 από	 τις	 λοιπές	 αναγνώσεις	 του	 να	

υιοθετήσει	 πολύ	 πιο	 πολύμορφα	 και	 πολυποίκιλα	 σχήματα	 και	 με	 βάση	 τα	

υφολογικά	σχήματα	να	προβάλει,	να	ενισχύει	και	να	μετακενώσει	όχι	απλώς	το	

ιδεολογικό	μήνυμα	ή	σύστημά	του	αλλά	και	τη	αισθητική	απόλαυση,	ανάλογα	με	

τον	αναγνώστη	στον	οποίο	απευθύνεται,	ανάλογα	με	τον	υπονοούμενο	και	τον	

πραγματικό	αναγνώστη.	Η	επιλογή	του	Οδυσσέα	Ελύτη	(και	η	εστίαση	σε	τρεις	

μόνο	ποιητικές	συλλογές	του,	όχι	από	τη	ύστερη	ποιητική	του	παραγωγή)	είναι	

τυχαία.	 Πίνακες	 που	 συμπληρώνουν	 σχετικές	 	 διδακτορικές	 διατριβές	 στα	

ελληνικά	 δίνουν	 μια	 υφολογική	 εικόνα	 της	 μεταπολεμικής	 ποίησης	 μέχρι	 τη	

δεκαετία	 του	 ’80	 και	 είναι	 αρκετά	 χρήσιμη	 για	 περαιτέρω	 παρατηρήσεις,	

επιβεβαιώσεις,	 διαψεύσεις,	 ανατροπές	 ή	 παραδοχές.	 Αυτό	 που	 καλό	 είναι	 να	

έχουμε	υπόψη,	και	απευθύνομαι	περισσότερο	στους	εκπαιδευτικούς,	ως	παλιός	

εκπαιδευτικός	 που	 είχα	 πέσει	 κι	 εγώ	 στην	 «παγίδα»,	 δεν	 έχουμε	 υφολογικά	

ερείσματα,	γλωσσικά	και	συντακτικά,	τα	οποία	να	επιτρέπουν	χαρακτηρισμούς	

ύφους,	 όπως	 αυτούς	 που	 εκθέσαμε	 στην	 αρχή:,	 απλό,	 λιτό,	 κλασικότροπο,	

υψηλό,	 κλασικό	 κ.ά.	 Πρόκειται	 για	 αυθαιρεσία	 φιλολογική,	 η	 οποία	 στερείται	

κάθε	επιστημονικότητας.		

	

Περίληψη 

Στην	 εργασία	 μας	 αυτή	 θα	 επιχειρήσουμε	 να	 καταθέσουμε	 «κατευθυντήριες	

γραμμές»	 για	 μια	 δημιουργική	 γραφή	 με	 βασικό	 άξονα	 την	 αξιοποίηση	 του	

λεξιλογικού	 πλούτου	 της	 ελληνικής	 γλώσσας	 και	 της	 ποικιλομορφίας	 της	



συντακτικής	δομής,	κατά	τρόπο	που	να	συντίθεται	λογοτεχνικό	κείμενο	και	όχι	

ένα	απλό	δημοσιογραφικό	ή	άλλου	είδος	κείμενο.	Προκειμένου	να	πετύχουμε	το	

στόχο	 μας	 θα	 αξιοποιήσουμε	 την	 ήδη	 υπάρχουσα	 ελληνική	 και	 ξένη	

βιβλιογραφία	 και	 την	 εμπειρία	 μας	 από	 την	 επαφή	 μας	 με	 ελληνικά	 κυρίως	

λογοτεχνικά	κείμενα.	Έτσι,	με	βάση	τη	δυναμική	των	λέξεων	και	των	μερών	του	

λόγου	 αλλά	 και	 τις	 δυνατότητες	 που	 προσφέρει	 η	 	 πολυμορφία	 της	 δομής	 της	

ελληνικής	 πρότασης	 ή	 φράσης	 θα	 παρουσιάσουμε	 όχι	 προφανώς	

ολοκληρωμένα,	 λόγω	 του	 χρόνου	 που	 διατίθεται	 για	 την	 ανακοίνωση	 ή	 των	

σελίδων	για	τα	Πρακτικά,		λεκτικές	και	συντακτικές	δομές	που	προσδίδουν	στο	

λόγο	λογοτεχνικότητα	–όσο	μπορεί	να	οριστεί	αυτή-	και	τον	διαφοροποιεί	από	

το	 λόγο	 της	 καθομιλουμένης,	 ακόμα	 κι	 αν	 χρησιμοποιούνται	 λέξεις	 της	

καθομιλουμένης,	ή	άλλων	κειμένων.	Οι	επιλογές	αυτές	έχουν	άμεση	σχέση	με	το	

ύφος	 του	 δημιουργού	 και	 επομένως,	 η	 εργασία	 μας	 κινείται	 στο	 χώρο	 της	

υφογλωσσολογίας,	 για	 το	 λόγο	 αυτό	 και	 θα	 στηριχτούμε	 σε	 ένα	 μεγάλο	 μέρος	

στα	 εργαλεία	 που	 μας	 παρέχει	 η	 Γλωσσική	 Στατιστική.	 	 Διευκρινίζουμε	 ότι	 η	

πρόταση	 αυτή	 δεν	 κινείται	 στην	 περιοχή	 χρήσης	 συγκεκριμένων	 λέξεων	 αλλά	

στην	 περιοχή	 των	 γλωσσικών	 κατηγοριών,	 ανεξάρτητα	 αν	 η	 χρήση	 των	

γλωσσικών	αυτών	κατηγοριών	συνδυάζεται	με	άλλες	υφολογικές	οπτικές,	όπως	

είναι	τα	γνωστά	σχήματα	λόγου.			
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