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ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για την ορθή χρήση της ελληνικής γλώσσας 
∆ιδάσκων: ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΣΟΛΑΚΗΣ 

Άσκηση 13η
  (συνέχεια)          06/03/2009 

 
 
 
Χρήσιµες πληροφορίες 
 

Στην άσκηση 13 (εδ. 4) σηµειώσαµε ότι ορισµένα ρήµατα της β΄ 
συζυγίας (αγαπώ) σχηµατίζονται και κατά την πρώτη τάξη (αγαπώ, 
αγαπάς, αγαπά) όπου κυριαρχεί το α, και κατά τη δεύτερη (οµολογώ, 
οµολογείς, οµολογεί) όπου κυριαρχεί το ει. Έτσι έχουµε:  
ο παπάς λειτουργά(ει)   αλλά    η µηχανή λειτουργεί 
µιλάς ασταµάτητα            αλλά    συνοµιλείς µε τους φίλους 
Πες µου, πονάς;               αλλά    συµπονείς το συνάνθρωπό σου 
κινάς για να ’ρθεις           αλλά    υποκινείς τους µαθητές 
δεν χωράει άλλος             αλλά    δεν υποχωρεί σε τίποτε 
πουλάει τρόφιµα              αλλά    µεταπωλεί σιτηρά 
κρατάει γερά                   αλλά    κατακρατεί τα υγρά 
Χωράς κι εσύ, έλα.          αλλά    εκχωρείς τα δικαιώµατά σου 
Χωράτε όλοι                    αλλά    µε συγχωρείτε 
 
Αυτά σηµαίνουν ότι στις λαϊκότερες εκφράσεις χρησιµοποιούνται 
ρήµατα της πρώτης τάξης (µιλάς, κινάς κτλ.), ενώ στις λογιότερες 
εκφράσεις χρησιµοποιούνται ρήµατα λογιότερα.  
Σ’ αυτές τις περιπτώσεις µιλούµε για επίπεδα γλώσσας� ο δε χρήστης 
του λόγου επιλέγει κάθε φορά εκείνο το επίπεδο που ταιριάζει στο ύφος 
του και του δίνει το καλύτερο αποτέλεσµα. Το επιστηµονικό / επίσηµο 
/ λόγιο ύφος π.χ., δηλαδή το ύφος που υπηρετεί την επιστήµη, τη 
φιλοσοφία, τη διοίκηση, τις δηµόσιες υπηρεσίες, την Εκκλησία, τη 
δικαιοσύνη, την πολιτική κτλ. αρέσκεται σε σύνθετα ρήµατα της 
δεύτερης τάξης (πληροφορείς, συνοµιλείς, υποχωρείς κτλ.), ενώ το 
λαϊκότροπο ύφος που εκφράζει πιο απλές µορφές της γλωσσικής 
επικοινωνίας αρέσκεται σε πιο απλά ρήµατα της πρώτης τάξης (φιλάς, 
κινάς κτλ.). Το λογιότερο \ επισηµότερο κτλ. ύφος εκπηγάζει από την 
καθαρεύουσα ή την αρχαία ελληνική γλώσσα, ενώ το λαϊκότερο ύφος 
προέρχεται από τη γλώσσα του λαού, η οποία µε τη σειρά της αποτελεί 
εξέλιξη \ διαφοροποίηση του αρχαιοελληνικού λόγου. Έτσι ο 
αρχαιοελληνικός λόγος τροφοδοτεί το νεοελληνικό λόγο και µε τη 
γλώσσα του λαού, που αποτελεί εξέλιξή του και συνέχειά του, και µε 
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παγιωµένες \ καθιερωµένες εκφράσεις \ φράσεις \ λέξεις κτλ. της 
καθαρεύουσας, η οποία αποτελεί µίµησή του. Όλες αυτές τις µορφές 
του λόγου (λαϊκές και λόγιες) τις χρησιµοποιούµε, εφόσον λειτουργούν 
στην κοινή νεοελληνική γλώσσα. ∆εν µας ενδιαφέρει η προέλευσή τους. 
Μας ενδιαφέρει η χρήση τους. Όπως τον σκακιστή δεν τον ενδιαφέρει 
αν τα πιόνια είναι από ξύλο, µάρµαρο, πέτρα, ασήµι ή χρυσάφι. Τον 
ενδιαφέρει η λειτουργία τους και η αποτελεσµατικότητά τους. 
 
 

Usus est norma loquendi 
 

Η χρήση είναι κανόνας της γλώσσας 
 
 
Ό,τι χρησιµοποιείται από τη γλωσσική κοινότητα και είναι 
αποτελεσµατικό \ επικοινωνιακό αυτό είναι και σωστό γλωσσικά και 
γλωσσολογικά. 


