
Τα αχώριστα1 

Είμαςτε αχϊριςτα. Ποτζ δεν κυκλοφοροφμε μόνα μασ. Πάμε, δθλαδι, 

πακζτο με τθ λζξθ που ςυνοδεφουμε.  Κι επειδι είμαςτε και  μικρά  ςε μζγεκοσ και 

δεν  αλλάηουμε, δεν κλινόμαςτε δθλαδι,  μασ  λζνε «μόρια». Αχϊριςτα μόρια. Αυτι 

είναι θ ονομαςία μασ ςτθν επίςθμθ γραμματικι. Αυτι θ ονομαςία υποδθλϊνει, 

είναι αλικεια, μια υποτίμθςθ, μια περιφρόνθςθ τθσ αξίασ μασ. Μπορεί και να 

υποκρφπτει  και κάποιον αδιόρατο φόβο των άλλων λζξεων για μασ. Σισ ξζρουμε δα 

τισ άλλεσ, αυτζσ τισ  μεγάλεσ κλιτζσ και άκλιτεσ λζξεισ, που καμαρϊνουν 

παραφουςκωμζνεσ από υπεροψία. Σισ ζχουμε δει  μόνεσ, να κυκλοφοροφν και 

χωρίσ εμάσ ςτισ ςελίδεσ των βιβλίων. Σισ ζχουμε ακοφςει ςτισ κακθμερινζσ 

ςυηθτιςεισ να παρελαφνουν όλο καμάρι ςτα χείλθ των ομιλθτϊν και να 

καταδυναςτεφουν τα αυτιά των ακροατϊν. Αχϊριςτα μόρια, ςου λζνε, δεν μπορείτε 

να ςτακείτε μόνα ςασ, κζλετε κάποιο ςτιριγμα, είςτε εξαρτθμζνα,  προςκολλθμζνα 

ςε μασ τισ μεγάλεσ ανεξάρτθτεσ λζξεισ. Χωρίσ εμάσ δεν μπορείτε να επιβιϊςετε. 

Είμαςτε οι ξενιςτζσ ςασ… 

Φίλοι μου, αφιςτε τισ μεγάλεσ ανεξάρτθτεσ λζξεισ, κλιτζσ και άκλιτεσ, να 

παραμιλοφν από ηιλεια. Εμείσ είμαςτε το αλάτι που τισ νοςτιμίηει, και το ξζρουν. 

Εμείσ, τα αχϊριςτα μόρια. Εμείσ τισ εξωραΐηουμε, τισ αναβακμίηουμε και τισ 

υποβακμίηουμε, τισ απογειϊνουμε και τισ προςγειϊνουμε, αρκεί να το κελιςουμε. 

Εμείσ, οι μικρζσ άκλιτεσ λεξοφλεσ, είμαςτε το μαγικό ραβδάκι που ζχει τθ δφναμθ να 

μεταμορφϊνει αυτζσ τισ υπεριφανεσ μεγάλεσ λζξεισ, να αλλάηει τθ μορφι και τθ 

ςθμαςία τουσ, όπωσ ςτα παραμφκια κάνουν οι νεράιδεσ. Εμείσ,  τα αχϊριςτα μόρια, 

είμαςτε το μαγικό ραβδάκι ςτα δικά ςασ χζρια κι εςείσ είςτε οι αρχιτζκτονεσ του 

κόςμου ςασ, οι αρχιτζκτονεσ τθσ γλϊςςασ ςασ.  
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1. το παραπάνω κείμενο να κυκλϊςετε τα αχϊριςτα μόρια τθσ 1θσ 

παραγράφου.  

2. τθ δεφτερθ παράγραφο αναηθτιςτε ςτο λεξικό και τθ γραμματικι τθ 

ςθμαςία που ζχουν ςε 4 ςφνκετεσ λζξεισ τα αχϊριςτα μόρια. 

3. «Αν  ιμουν αχϊριςτο μόριο κα ικελα να είμαι το …»:  επιλζξετε ζνα μόριο 

τθσ αρεςκείασ ςασ και αναπτφξτε με αιτιολόγθςθ και παραδείγματα τθν 

επιλογι ςασ ςε μία παράγραφο.  
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 Σο κείμενο αυτό και οι αςκιςεισ διαβακμιςμζνθσ δυςκολίασ που ακολουκοφν αναφζρονται ςτθν 1

θ
 

Ενότθτα τθσ Νεοελλθνικισ Γλϊςςασ Βϋ Γ/ςίου και γράφτθκαν για τουσ μακθτζσ ςτα πλαίςια μιασ 
διδαςκαλίασ.  


