
15.4 Μια σχολική παράσταση στο δάσος 

 

ΟΙ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ 

Χρονικοί προσδιορισμοί 

α. Χρονικά επιρρήματα 

Χρονικά επιρρήματα είναι οι λέξεις που φανερώνουν χρόνο και απαντούν στην ερώ-

τηση πότε; Τέτοια είναι τα εξής: 

σήμερα, αύριο, μεθαύριο, χθες ή χτες, προχθές, πέρ(υ)σι, πρόπερσι, φέτος, του 

χρόνου, τώρα, πρώτα, ύστερα, έπειτα, μετά, κατόπιν, πριν, απόψε, αμέσως, μόλις, 

ευθύς, συχνά, συνεχώς, διαρκώς ξανά, γρήγορα, αργά, νωρίς, πάντα, πάντοτε, 

κάποτε, τότε, ποτέ, πότε, όποτε, πότε πότε, όποτε, οποτεδήποτε, κάπου κάπου, 

άλλοτε, τακτικά, συνήθως, σπάνια, επιτέλους, κιόλας, πια, πάλι. 

 

β. Χρονικές προτάσεις 

Όταν μια δευτερεύουσα ή μια εξαρτημένη πρόταση αρχίζει με έναν από τους 

χρονικούς συνδέσμους: όταν, όποτε, αφού, μόλις, πριν να, καθώς, άμα, ενώ, 

ώσπου, ώσπου να, σαν, λέγεται χρονική και χωρίζεται με κόμμα από την κύρια ή 

ανεξάρτητη πρόταση είτε αυτή γράφεται δεύτερη είτε πρώτη: 

π.χ. Όταν έρθεις, θα ακούσουμε μουσική. 

 

γ. Επιρρηματικοί προσδιορισμοί χρόνου 

Για τον προσδιορισμό του χρόνου χρησιμοποιούμε εκτός από τους χρόνους του 

ρήματος, τα χρονικά επιρρήματα και τους χρονικούς συνδέσμους και τα εξής: 

 

α) Τα ουσιαστικά: πρωί, μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, ημέρα, νύχτα, μεσάνυχτα, 

εβδομάδα, μήνας, χρόνος, αιώνας, χιλιετία, μέλλον, παρελθόν κτλ. 

 



β) Τα επίθετα: σύντομος, μακροχρόνιος, διετής, πολυετής, ισόβιος, προηγούμενος, 

επόμενος, ημερήσιος, μηνιαίος, ετήσιος, σημερινός, χθεσινός, παντοτινός κτλ. 

 

ΠΑΡΟΜΟΙΩΣΗ – ΜΕΤΑΦΟΡΑ 

Παρομοίωση: είναι το σχήμα λόγου στο οποίο παραλληλίζουμε ένα πράγμα με κάτι 

άλλο πολύ γνωστό, για να τονίσουμε την ιδιότητά του.  

Παραδείγματα : O Αχιλλέας όρμησε στη μάχη σαν λιοντάρι. Πεινάω σα λύκος. 

 

Μεταφορά : είναι το σχήμα λόγου στο οποίο η σημασία μιας λέξης ή μιας έννοιας 

επεκτείνεται πέρα από το  κυριολεκτικό επίπεδο. Στη μεταφορά η έννοια ή η 

ιδιότητα  μιας λέξης μεταφέρεται σε μια άλλη. 

Φύλλο δέντρου  φύλλο χαρτιού  φύλλο υφάσματος.  

Πέτρινη σκάλα  πέτρινη καρδιά  

H καρδιά του ανθρώπου  H καρδιά του χειμώνα  

O χειμώνας της ζωής (δηλ. τα γηρατειά)  

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Πώς γράφω μια πρόσκληση 

Όταν θέλω να προσκαλέσω κάποιον σε μια εκδήλωση : 

• Αναφέρω ποιος προσκαλεί ποιον. 

• Αναφέρω  πότε και πού θα γίνει η εκδήλωση. 

• Αναφέρω τον σκοπό της εκδήλωσης. 

 

Σε μια σωστή πρόσκληση θα πρέπει να υπάρχουν οπωσδήποτε : 

• Το όνομα του αποστολέα, αυτού που προσκαλεί δηλαδή, στην πρόσκληση 

αλλά και στο φάκελό της. 

• Το όνομα αυτού που προσκαλούμε στην πρόσκληση αλλά και στο φάκελό 

της. 

• Ο λόγος ή το γεγονός για το οποίο προσκαλούμε κάποιον 



• Η ημερομηνία και η ώρα του πάρτι ή της εκδήλωσης. 

• Η διεύθυνση και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας. 

 

Πώς γράφω μια ανακοίνωση 

Η ανακοίνωση είναι ένα σύντομο κείμενο που έχει στόχο να ενημερώσει για 
ένα γεγονός (μια εκδήλωση, μια εκδρομή, μια ομιλία κ.λπ.) σε έναν ορισμένο 
αριθμό ανθρώπων. 

Τι αναφέρουμε σε μια ανακοίνωση ;  

α) Τον διοργανωτή 

Το όνομα του διοργανωτή μπορεί να βρίσκεται στην αρχή της πρόσκλησης 
π.χ. «Ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου σας προσκαλεί…» ή στο τέλος της πρόσκλησης π.χ. 
«Θα χαρούμε αν παραβρεθείτε στην εκδήλωση. Δήμος Παλαιού Φαλήρου.» 

β) Ποιους αφορά η ανακοίνωση 

Αν η πρόσκληση αναφέρεται σε μια συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων, η 
ιδιότητά τους αναφέρεται στην αρχή π.χ. «Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες…». Αν 
όμως αναφέρεται σε ένα ευρύ κοινό (σε πολλούς ανθρώπους), τότε 
χρησιμοποιούμε την προσωπική αντωνυμία «σας» π.χ. «Ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου 
σας καλεί…». 

γ) Το θέμα της ανακοίνωσης π.χ. θεατρική παράσταση, εκδρομή, σχολική 
εκδήλωση 

δ) Πότε και πού θα γίνει το γεγονός. 

ε) Το πρόγραμμα. 

στ) Τα στοιχεία του διοργανωτή. 

 

Μια ανακοίνωση πρέπει να χαρακτηρίζεται από συντομία και σαφήνεια. 
Πρέπει να περιέχει όλες τις βασικές, τις απαραίτητες πληροφορίες για την 
εκδήλωση, την εκδρομή κ.λπ. 

Ανάλογα με το θέμα της πρόσκλησης και το σε ποιον απευθύνεται, η 
ανακοίνωση μπορεί να έχει επίσημο ή ανεπίσημο ύφος. Εάν π.χ. πρόκειται για μια 
εκδήλωση του σχολείου στην οποία πρόκειται να παρευρεθούν γονείς, το ύφος της 
θα είναι επίσημο. Αν πρόκειται για μια εκδήλωση που απευθύνεται σε παιδιά για 
κάποια παιδική γιορτή, το ύφος μπορεί να είναι ανεπίσημο. 

Σε μια ανακοίνωση χρησιμοποιούμε συνήθως χρόνο Μέλλοντα ή Ενεστώτα 
στο β΄ ή γ΄ πρόσωπο του πληθυντικού αριθμού. 


