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ΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΕΙΔΗ 
 

 

Tο δοκίμιο 

Είδη δοκιμίου 
 

 

α. Δοκίμια που έχουν αυστηρή λογική οργάνωση - ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ 

Τα δοκίμια αυτής της μορφής προσεγγίζουν τον επιστημονικό λόγο και έχουν αποδεικτικό 

χαρακτήρα. Στον Πρόλογο παρουσιάζουν το θέμα και τη θέση του συγγραφέα. Στο Κύριο 

μέρος: διασαφηνίζουν την κύρια ιδέα ή αποδεικνύουν τη θέση και στον Επίλογο 

αναφέρονται σε ό,τι έχει αποδειχθεί ή παρουσιάζουν την αρχική θέση. 

β. Δοκίμια που έχουν ελεύθερη ή συνειρμική οργάνωση - ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΑ 

Τα δοκίμια αυτής της μορφής προσεγγίζουν τη λογοτεχνία και έχουν στοχαστικό 

χαρακτήρα. Οι δευτερεύουσες ιδέες συνδέονται συνειρμικά με το κεντρικό θέμα, δηλαδή 

η μία ιδέα ανακαλεί αυτόματα στη σκέψη κάποια άλλη σχετική με το κεντρικό θέμα. Στην 

περίπτωση αυτή προέχει ο τρόπος της διατύπωσης του λόγου παρά η λογική συνοχή του 

κειμένου. 

 

 
Τα χαρακτηριστικά του δοκιμίου 

 

 
1. Είδος πεζού λόγου 

Προσεγγίζει άλλοτε τη λογοτεχνία και άλλοτε την επιστήμη ή τη φιλοσοφία, συνδυάζοντας 

στοιχεία σε διαφορετικές αναλογίες κατά περίπτωση. 

2. Έκταση 

Έχει συνήθως μέση έκταση, σε αντίθεση με τις αναλυτικές και πλήρεις μελέτες. 

3. Πομπός – δοκιμιογράφος 

Άνθρωποι των γραμμάτων, των τεχνών και της επιστήμης (λογοτέχνης, επιστήμονας, 

δημοσιογράφος κ.ά.). 

4. Δέκτης 

Το ευρύτερο κοινό, ο «μέσος» μορφωμένος άνθρωπος που δε διαθέτει ειδικές γνώσεις. 

5. Έργο του δοκιμιογράφου 
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α. Η έκφραση προσωπικών σκέψεων και συναισθημάτων ή η ελεύθερη περιδιάβαση στο 

χώρο των ιδεών. 

β. Η προσπάθεια ανάλυσης, ερμηνείας και εκλαΐκευσης ενός θέματος. 

γ. Η διαχρονική προσέγγιση ενός θέματος, χωρίς πλήρη πραγμάτευσή του και χωρίς 

εξαγωγή συμπερασμάτων. 

6. Θέμα 

Ευρεία θεματολογία (αισθητικό, ηθικό, κοινωνικό, πολιτικό, επιστημονικό, φιλοσοφικό 

περιεχόμενο) με κοινωνικό χαρακτήρα. 

7. Σκοπός του δοκιμιογράφου 

α. να πληροφορήσει, 

β. να διδάξει, 

γ. να τέρψει, 

δ. να πείσει. 

8. Αποφυγή του διδακτισμού και δογματισμού. 

 

 
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ – ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ 

 
 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ 
 

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ 

ΔΟΚΙΜΙΟ 

ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΟ 

ΔΟΚΙΜΙΟ 

ΣΚΟΠΟΣ 
 

ΑΠΟΔΕΙΞΗ-ΠΕΙΘΩ 

Εκλαϊκευμένη ανάλυση 

επιστημονικών θεμάτων, 

πληροφόρηση, ερμηνεία ή 

απόδειξη. 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ 

ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ 

Ελεύθερη περιδιάβαση στο 

χώρο των ιδεών, 

διατύπωση προσωπικών 

απόψεων με στόχο την 

ανάπτυξη προβληματισμού 

και την αισθητική 

συγκίνηση. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΚΗ (Πρόλογος- 

κύριο μέρος-επίλογος). 

Πρόλογος: παρουσίαση 

του θέματος και της θέσης 

του συγγραφέα. 

ΣΥΝΕΙΡΜΙΚΗ 

Σύνδεση συνειρμική των 

επιμέρους ιδεών και των 

νοημάτων (διαδοχική αυ- 

τόματη ανάκληση των 

ιδεών),      χωρίς      σχέση 

απόδειξης   ανάμεσα   στα 
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Κύριο μέρος: 

αποσαφήνιση της κύριας 

ιδέας και απόδειξη της 

θέσης. 

Επίλογος: εξαγωγή συ- 

μπεράσματος/επιβεβαίωση 

της αρχικής θέσης του 

συγγραφέα. 

μέρη (παράγραφοι-ενότη- 

τες). 

ΟΠΤΙΚΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ 

Παρουσίαση 

τεκμηριωμένων απόψεων 

γενικά αποδεκτών. 

ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΗ 

Προσωπικές κρίσεις, πα- 

ρατηρήσεις και 

διατυπώσεις, οι οποίες 

στηρίζονται στην εμπειρία 

και στη φαντασία. 

Δηλώνονται με λέξεις 

όπως: κατά τη γνώμη μου, 

ίσως, θα μπορούσε, κ.ά. 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΕΙΘΟΥΣ ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΣΤΗ 

ΛΟΓΙΚΗ ΤΟΥ ΔΕΚΤΗ 

Κυριαρχεί η επιχειρηματο- 

λογία (επιχειρήματα- 

τεκμήρια), χωρίς να 

αποκλείονται άλλες 

τεχνικές πειθούς. 

Επιστημονικός λόγος – 

αποδεικτικός χαρακτήρας. 

ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΣΤΟ 

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ      ΤΟΥ 

ΔΕΚΤΗ Κυριαρχεί 

η πρόκληση 

συναισθημάτων με τη 

χρήση ποιητικού λόγου, 

χωρίς να αποκλείονται 

άλλες τεχνικές. 

Λογοτεχνικός λόγος – 

στοχαστικός χαρακτήρας. 

ΓΛΩΣΣΑ (κυρίως) ΔΗΛΩΤΙΚΗ – 

ΑΝΑΦΟΡΙΚΗ 

Κυριολεξία και ακρίβεια 

στη διατύπωση. Ειδικό 

λεξιλόγιο, λόγιες λέξεις και 

εκφράσεις. 

(κυρίως) ΠΟΙΗΤΙΚΗ – 

ΣΥΝΥΠΟΔΗΛΩΤΙΚΗ 

Σχήματα λόγου και εικόνες 

που περισσότερο 

υποβάλλουν παρά πείθουν. 

Προφορικότητα στην 

έκφραση, μεταφορική και 

συγκινησιακή γλώσσα. 

ΥΦΟΣ ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
 

 

Η γλώσσα του δοκιμίου 
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Οι κανόνες μιας λογιότερης γραμματικής – ίδιας με αυτή που εμφανίζεται στον 

επιστημονικό και στοχαστικό λόγο – διέπουν τη γλώσσα του δοκιμίου. Ειδικότερα, 

μπορούμε να διακρίνουμε: 

● τεχνικές μετάβασης και συνοχής 

● μόρια και εκφράσεις που φανερώνουν τη θέση του συγγραφέα (πιθανώς, ενδεχομένως, 

βεβαίως κ.ά.) ή την οπτική του γωνία (κοινωνική, πολιτική, νομική κ.ά.). 

Ως προς τη σύνταξη παρατηρούμε: 

● χρήση του υποτακτικού λόγου με αποτέλεσμα τη σύνθετη δομή των προτάσεων 

● συχνή χρήση λεξιλογίου αφηρημένων εννοιών 

● λογική, κυριολεκτική χρήση της γλώσσας ή μεταφορική, συγκινησιακή 

● επιστημονική, λογοκρατική διατύπωση ή λογοτεχνική 

● προφορικότητα στην έκφραση και οικειότητα στο ύφος, με στόχο την άμεση επικοινωνία 

με τον αναγνώστη. 

 

 
Δοκίμιο – ημερολόγιο – ομιλία, συνομιλία – επιστολή 

 

 

1. Δοκίμιο και ημερολόγιο 

Το ημερολόγιο ως είδος αυτοβιογραφίας, στο οποίο ο συγγραφέας καταγράφει – 

χρονολογικά – βιώματα, συναισθήματα και προσωπικές σκέψεις της καθημερινότητας, 

χαρακτηρίζεται από: 

 χρονικούς και τοπικούς προσδιορισμούς, 

 καταγραφή της προσωπικής ζωής του συγγραφέα, 

 χρήση α΄ ενικού προσώπου (προσωπικός τόνος), 

 εξομολογητικό ύφος και έντονο υποκειμενισμό, 

 συνειρμική οργάνωση του λόγου. 

Το δοκίμιο σε ορισμένες περιπτώσεις προσεγγίζει το ημερολόγιο. Ωστόσο, στην 

περίπτωση αυτή ο δοκιμιογράφος δεν παρουσιάζει τα γεγονότα της καθημερινής ζωής του, 

αλλά καταγράφει στοιχεία πνευματικής του πορείας και ζωής. 

 

 
2. Δοκίμιο και ομιλία – συνομιλία 
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Το δοκίμιο μερικές φορές υιοθετεί το ύφος μιας ομιλίας – συνομιλίας. Πρόκειται δηλαδή 

για μια πρόσκληση στον αναγνώστη για συζήτηση και συνεργασία, αφού τον καλεί να 

καταθέσει τις αναζητήσεις και τις απόψεις του πάνω σε διάφορα θέματα. 

 

 
3. Δοκίμιο και επιστολή 

Η επιστολή αποτελεί κείμενο γραπτής επικοινωνίας μεταξύ δύο ανθρώπων (αποστολέας – 

παραλήπτης). Μερικές φορές το δοκίμιο παρουσιάζει κοινά στοιχεία με μια επιστολή και 

παίρνει το ύφος της συνομιλίας. Πιο συγκεκριμένα ο δοκιμιογράφος: 

 εκφράζεται σε α΄ ενικό πρόσωπο, 

 διακρίνεται από αυθορμητισμό και εξομολογητικό τόνο, 

 αυτοσχεδιάζει και περιπλανάται ελεύθερα από το ένα θέμα στο άλλο, 

 καταθέτει προσωπικές ιδέες / απόψεις, 

 έχει ύφος οικείο ή επίσημο, ανάλογα με τον αποδέκτη. 

 

 
Δοκίμιο – άρθρο – επιφυλλίδα 

 

 

Α. ΤΟ ΑΡΘΡΟ 
 

 

Το άρθρο είναι δημοσίευμα σε εφημερίδα ή περιοδικό και πραγματεύεται ένα ειδικό θέμα 

της τρέχουσας επικαιρότητας (επιστημονικό, πολιτικό, κοινωνικό, πολιτισμικό, 

οικονομικό κ.ά.), που ενδιαφέρει την κοινή γνώμη. 

Τα άρθρα διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: 

1. Γενικού ενδιαφέροντος, που άπτονται της επικαιρότητας, δημοσιεύονται σε 

εφημερίδες ή περιοδικά ποικίλης ύλης και κατανέμονται με βάση τη σημαντικότητα του 

γεγονότος που πραγματεύονται σε: 

α. Κύρια άρθρα: δημοσιεύονται στην πρώτη σελίδα και εκφράζουν τη θέση της 

εφημερίδας για το γεγονός της ημέρας, όπως αυτό αξιολογείται. Είναι ανυπόγραφα ή 

ενυπόγραφα και συντάσσονται από τον εκδότη, το διευθυντή, τον αρχισυντάκτη ή από 

ειδικό συνεργάτη (αρθρογράφο) που βρίσκεται μεταξύ των πρώτων στην ιεραρχία της 

εφημερίδας. 

β. Άρθρα ποικίλου περιεχομένου (οικονομικού, πολιτικού, κοινωνικού), στα οποία 

αναλύονται και σχολιάζονται οι κυριότερες ειδήσεις από δημοσιογράφους. 
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γ. Άρθρα τακτικών ή περιστασιακών συνεργατών της εφημερίδας (π.χ. επιστημόνων, 

πολιτικών, συγγραφέων, καλλιτεχνών), στα οποία εκφράζονται απόψεις πάνω σε ποικίλα 

θέματα της επικαιρότητας. Τα άρθρα αυτά αποτελούν «σταθερά» της εφημερίδας και 

δημοσιεύονται κάτω από τίτλους, όπως: «Ιδέες», «Γνώμες», ή πλαισιώνουν θεματικές 

ενότητες, όπως «Υγεία», «Κοινωνία» κ.ά. 

2. Επιστημονικά άρθρα, που παρακολουθούν τις εξελίξεις της επιστήμης σε διάφορους 

τομείς, δημοσιεύονται σε ειδικά έγκριτα επιστημονικά περιοδικά, άπτονται της 

επιστημονικής έρευνας, διευρύνουν τον επιστημονικό διάλογο και απευθύνονται σε κοινό 

με ειδικές γνώσεις σε κάποιον τομέα. 

 

 
ΔΟΚΙΜΙΟ ΚΑΙ ΑΡΘΡΟ 

 

 

α. Ομοιότητες 

 Πραγματεύονται θέματα γενικού ενδιαφέροντος. 

 Έχουν κοινωνικό χαρακτήρα. 

 Απευθύνονται στο ευρύ κοινό (άρθρα γενικού ενδιαφέροντος). 

 Εκφράζουν τον προβληματισμό του δοκιμιογράφου ή αρθρογράφου και διευρύνουν τον 

προβληματισμό του αναγνώστη. 

 

 
β. Διαφορές 

 Το άρθρο παρέχει πληροφόρηση για γεγονότα, καταστάσεις κτλ., στοιχείο που δεν υπάρχει 

στο δοκίμιο. 

 Το άρθρο έχει επικαιρικό χαρακτήρα, δηλαδή αναφέρεται σε ένα επίκαιρο γεγονός το 

οποίο ο αρθρογράφος σχολιάζει ή και ερμηνεύει. Αντίθετα το δοκίμιο δεν έχει επικαιρικό 

χαρακτήρα. Ακόμη και όταν αφορμάται από κάποιο σύγχρονο γεγονός, ανάγεται στο 

διαχρονικό και το γενικό. 

 Το άρθρο έχει πιο ξεκάθαρο χαρακτήρα από αυτόν του δοκιμίου, επειδή απέχει από τη 

λογοτεχνία και κινείται είτε στο χώρο της ερμηνευτικής δημοσιογραφίας είτε της 

επιστήμης. Σε αντίθεση, το δοκίμιο κινείται ανάμεσα στην επιστήμη ή στη φιλοσοφία και 

τη λογοτεχνία. Η σύνταξή του δηλαδή είναι λιγότερο ελεύθερη από αυτή της λογοτεχνίας 

και πιο προσωπική από εκείνη που χαρακτηρίζει μια πληροφοριακή ανακοίνωση. 

 Στο άρθρο χρησιμοποιείται η αναφορική λειτουργία της γλώσσας, όμως αυτό δε συμβαίνει 

σε όλα τα δοκίμια. 

 Το άρθρο έχει ουδέτερο ύφος και δεν έχει προσωπικό και οικείο τόνο που χαρακτηρίζει 

συχνά το δοκίμιο. 
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 Το άρθρο έχει μικρότερη έκταση (συντομότερο) σε σχέση με το δοκίμιο. 

 Πολλές φορές όμως, το άρθρο παρουσιάζει πληρότητα ως προς την παράθεση και 

τεκμηρίωση των εννοιών και τον πλούτο των αναφορών του, με αποτέλεσμα η διάκριση 

σε σχέση με το δοκίμιο να είναι δύσκολη. 

 

 
Β. Η ΕΠΙΦΥΛΛΙΔΑ 

 

 

Η επιφυλλίδα είναι ένα μη δημοσιογραφικό κείμενο σε εφημερίδα ή περιοδικό, το οποίο: 

 Αναφέρεται σε διάφορα θέματα (φιλολογικά, επιστημονικά, καλλιτεχνικά, κοινωνικά, 

πολιτικά κ.ά.). 

 Συντάσσεται από πρόσωπο ειδικό στο θέμα που πραγματεύεται. 

 Δημοσιεύεται σε ορισμένη θέση της εφημερίδας και συνήθως χωρίζεται από την υπόλοιπη 

ύλη με ολοσέλιδη ή μικρή γραμμή. Στο παρελθόν κατείχε τη θέση του κάτω άκρου της 

σελίδας. 

 Μπορεί να έχει ως αφόρμηση επίκαιρο θέμα. Δε μένει όμως σ’ αυτό, αλλά προχωρεί σε 

παρατηρήσεις και σκέψεις διαχρονικές, γενικότερου ενδιαφέροντος, παρουσιάζει δηλαδή 

δοκιμιακό χαρακτήρα. 

 Η διαφορά μεταξύ επιφυλλίδας και άρθρου είναι δυσδιάκριτη, όταν σχολιάζει την 

επικαιρότητα. Είναι, συνήθως, μικρότερης έκτασης από το άρθρο, γι’ αυτό και 

χαρακτηρίζεται ως ένα είδος σύντομου άρθρου. 

 

 
ΑΡΘΡΟ ΚΑΙ ΕΠΙΦΥΛΛΙΔΑ 

Διαφορές 

 Το άρθρο παρέχει πληροφόρηση για γεγονότα, καταστάσεις κτλ, στοιχείο που δεν 

χαρακτηρίζει την επιφυλλίδα. 

 Το άρθρο έχει επικαιρικό χαρακτήρα. Αντίθετα, ο επιφυλλιδογράφος, ακόμα κι αν 

αφορμάται από ένα επίκαιρο γεγονός, προεκτείνεται σε σκέψεις και παρατηρήσεις 

διαχρονικές, γενικότερου ενδιαφέροντος. 

 Ο επιφυλλιδογράφος είναι ειδικά καταρτισμένος στο θέμα που πραγματεύεται, κάτι 

που δεν ισχύει για τον αρθρογράφο συνήθως. 

 

 
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΔΟΚΙΜΙΟΥ – ΑΡΘΡΟΥ – ΕΠΙΦΥΛΛΙΔΑΣ 
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