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Να σχολιάσετε τη γλώσσα και το ύφος κάθε κειμένου: 

 
α) 

  
 
β) Ναι, κατά τη γνώμη μου και οι δύο τύποι είναι αποδεκτοί. Είναι η αλήθεια πως έχουμε την τάση 
να ρωτάμε, διαζευκτικά, ποιο από τα δύο είναι σωστό. Όμως η γλώσσα δεν είναι μαθηματικά. 
Μπορεί και τα δύο να είναι σωστά, μπορεί να είναι σωστά σε ορισμένες μόνο χρήσεις και σε 
κάποιες άλλες να μην είναι, ή μπορεί και να μην είναι κανένα από τα δύο σωστό. Τώρα, να το 
ειδικεύσουμε στο «κορονοϊός ή κοροναϊός». Έχει δίκιο ο κ. Μπαμπινιώτης που είπε ότι  συνήθως 
(σχεδόν πάντα, μάλιστα) το συνδετικό φωνήεν είναι το όμικρον, άρα κορόνα+ιός –> κορονοϊός. 
Όμως, ο κανόνας αυτός έχει εξαιρέσεις και ήδη από την αρχαιότητα. Λέμε αγορά+νόμος –> 
αγορανομία, όχι αγορονομία. Λέμε γενεά+λόγος -> γενεαλογία, όχι γενεολογία. Λέμε αγγελία+ -
φόρος –> αγγελιοφόρος αλλά και αγγελιαφόρος, είχατε και μια εφημερίδα με τον τίτλο αυτό. [Κι ένα 
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ακόμα παράδειγμα όπου δεν τηρείται το συνδετικό όμικρον: λαμπάς+δρόμος –> λαμπαδηδρομία, 
λαμπαδηφορία]. Το άλλο είναι ότι υπάρχει και ο παράγοντας της χρήσης: στη δεκαετία του 1990, 
τα πρώτα ιατρικά λεξικά (ΙΑΤΡΟΤΕΚ κτλ.) γράψανε «κοροναϊός». Επίσης, στην ορολογία των ιών 
παρατηρούμε ότι και σε άλλα ονόματα ιών διατηρείται το -α- στη σύνθεση, π.χ. αρεναϊός. Οπότε, 
αν βάλουμε στην πλάστιγγα τα παραπάνω επιχειρήματα και τα σταθμίσουμε, θα λέγαμε πως και οι 
δύο τύποι είναι αποδεκτοί. Εγώ προσωπικά προτιμώ τον τύπο «κορονοϊός». Επειδή όμως είμαι 
μεταφραστής, εάν το δω σε ένα κείμενο που επιμελούμαι, δεν θα διορθώσω τον τύπο 
«κοροναϊός». Αλλά θα το διορθώσω αν το δω γραμμένο με ωμέγα, *κορωνοϊός ή *κορωναϊός. Ο 
λόγος είναι πως η κορόνα, ως δάνειο, γράφεται με όμικρον, σύμφωνα με τη σχολική ορθογραφία 
αλλά και με το ΛΚΝ, το λεξικό του Ιδρύματος Τριανταφυλλίδη που έχετε. 

ραδιοφωνική συνέντευξη της Λ.Κεσίδου στον Ν. Σαραντάκο, "Έχουμε και λέμε", ΕΤ3 
 

γ) Διαδοχικὲς ἐντυπώσεις: πυκνὴ γραφὴ ὅπου ξεχωρίζουν τὰ κρουστὰ, ὁδηγεῖ σἐ οὐράνια τόξα 
ἠχοχρωμάτων, σὲ φευγαλέες συναντήσεις ξυλίνων μὲ μελῳδικὰ κρουστά, σὲ συχνοὺς ρολλισμοὺς 
τῶν τυμπάνων ὀρχήστρας, ὅπου παρὰ τὴν συνηχητικὴν ὁμοιογένεια καὶ τὸ γοῦστο μιᾶς 
ἀνεπίληπτης ὀρχηστρικῆς γραφῆς, εἴχαμε τὴν ἐντύπωση ὑπαινιγμῶν κάποιου-ων τονικοῦ-ῶν 
κέντρου-ων. Κάθε ἄλλο παρὰ μᾶς ἀπαγοήτευσε, ὅμως δὲν μᾶς οἰστρηλάτισε. Ὡστόσο δἐν κρίνουμε 
ἕνα συνθέτη (καὶ δὴ νεότατο) ἀπὸ ἕνα ἔργο του καὶ αἰσιοδοξοῦμε ἀνεπιφύλακτα γιὰ τὴν ἐφεξῆς 
πορεία τοῦ Μπέκου. Καὶ εἰς ἀνώτερα! 

Κριτική του Γ.Λεωτσάκου για τη βραβευμένη σύνθεση του μουσικού Ε. Μπέκου  
 

δ) Σήμερα δεν μπορούμε να μιλούμε σε τούτο τον τόπο για «φυλετική καθαρότητα». Οι «καθαροί 
Έλληνες» είναι αποκύημα της φαντασίας ακαθάρτων εγκεφάλων, που συνεχίζουν να μας 
εξαπατούν με ανύπαρκτα και φασίζοντα «αιματολογικά επιχειρήματα». ‘Αλλωστε, μόνο 
ο Χίτλερ τόλμησε να μιλήσει ηλιθίως περί «καθαρότητας του αίματος». Γιατί, λοιπόν, τον μιμούνται 
τόσοι πολλοί σε τούτο τον πολυεθνικό τόπο; Μα, διότι είναι καθησυχαστικό από ψυχολογική 
άποψη να νιώθει κανείς πως είναι μέλος μιας «μεγάλης οικογένειας» που λέγεται έθνος. ‘Ολοι 
φαίνεται πως έχουν ξεχάσει τον άψογο ορισμό του Ισοκράτη, σύμφωνα με τον οποίο Έλληνες είναι 
αυτοί που μετέχουν της Ελληνικής Παιδείας.   Απ’ αυτή την άποψη δεν καταλαβαίνω γιατί είναι 
περισσότερο Έλληνας ο ελληνικά απαίδευτος δημαγωγός Χ από τον Βιλαμόβιτς και τον Τζορτζ 
Τόμψον, για παράδειγμα. Θάψαμε πρόσφατα με τιμές τον Αγγλοεβραίο Κάρολο Κουν, αλλά δεν 
τολμήσαμε να πούμε πως η αγγλοεβραιοελληνική του καταγωγή (η μάνα του ήταν Ελληνίδα) δεν 
τον εμπόδισε καθόλου να μετέχει της ελληνικής παιδείας όσο λίγοι «καθαρόαιμοι». 

Βασίλης Ραφαηλίδης, Η δυσκολία του να είσαι Έλληνας 
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