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Πε ξ η γ ξ α θ ή 

Σ η ν η ρ ε ί α  π ε ξ η γξαθήο 

❏ Πεξηγξαθή είλαη ε αλαπαξάζηαζε κε ιφγν (γξαπηφ ή πξνθνξηθφ) ρψξσλ, πξνζψπσλ, 

αληηθεηκέλσλ, θαηλνκέλσλ θ.ιπ. 
Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά / ζηνηρεία ηεο πεξηγξαθήο: 
• Η πεξηγξαθή σο είδνο θεηκέλνπ ζπλδέεηαη θπξίσο κε ην ρώξν (δειαδή ηα πεξηγξαθηθά 
θείκελα νξγαλψλνληαη κε άμνλα ην ρψξν). 
• Η πεξηγξαθή αθνινπζεί πνξεία από ην γεληθό (γεληθέο εηθφλεο) ζην εηδηθό (ιεπηνκεξεηαθέο 
εηθφλεο). 
• Τν ζεκείν πεξηγξαθήο κπνξεί λα θηλείηαη ή λα είλαη ζηαζεξφ, φηαλ ν ζπγγξαθέαο κέλεη 
αθίλεηνο θαη απφ εθεί πεξηγξάθεη ην ρψξν. 
• Η γιώζζα ηεο πεξηγξαθήο ραξαθηεξίδεηαη απφ ζαθήλεηα, αθξίβεηα,δσληάληα θαη 
παξαζηαηηθόηεηα, πνπ επηηπγράλνληαη κε ηε ρξήζε πνιιψλ επηζέησλ. 
• Σηα πεξηγξαθηθά θείκελα θπξηαξρεί ν ελεζηώηαο, ηα εμαθνινπζεηηθά θαη ηα βνεζεηηθά 
ξήκαηα (είκαη, έρσ). 
• Η πεξηγξαθή κπνξεί λα είλαη: 
– ππνθεηκεληθή (π.ρ. ινγνηερληθά θείκελα) 
– αληηθεηκεληθή (π.ρ. επηζηεκνληθά θείκελα) 
 
Δίδε πεξηγξαθήο 
ρψξνπ / ηνπίνπ / θηηξίνπ 
αληηθεηκέλνπ 
Δίδε πεξηγξαθήο 
πξνζψπνπ / αηφκνπ 
ιεηηνπξγίαο / δηαδηθαζίαο γηα ηελ 
θαηαζθεπή ή ηε ρξήζε αληηθεηκέλνπ 
 
Πεξηγξαθηθά θείκελα ζπλαληνύκε: 
• ζε πξαθηηθνχο νδεγνχο (π.ρ. ηνπξηζηηθφο νδεγφο) 
• ζε εθεκεξίδεο 
• ζε πεξηνδηθά 
• ζε ελεκεξσηηθά θπιιάδηα 
• ζε δηαθεκηζηηθά θπιιάδηα 
• ζε έληππα γηα ηελ θαηαζθεπή, ηε ιεηηνπξγία ή ηε ρξήζε ελφο 
αληηθεηκέλνπ (ζπζθεπήο, παηρληδηνχ θ.ιπ.) 
• ζε ζρνιηθά εγρεηξίδηα 
• ζε θαηαιφγνπο κνπζείσλ 
• ζε επίζεκα έγγξαθα 
• ζε ινγνηερληθά βηβιία 
• ζε επηζηεκνληθά βηβιία θ.ιπ. 

Αθ ή γ ε ζ ε 
Σηνηρεία αθήγεζεο 

❏ Αθήγεζε είλαη ε πξνθνξηθή ή γξαπηή παξνπζίαζε ελφο γεγνλφηνο ή κηαο ζεηξάο 

γεγνλφησλ, πξαγκαηηθψλ ή θαληαζηηθψλ (επηλνεκέλσλ). 
Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά / ζηνηρεία ηεο αθήγεζεο: 

• Η αθήγεζε νξγαλψλεηαη κε άμνλα ην ρξόλν, αιιά νη θαηαζηάζεηο ζπλδένληαη 

αηηηνινγηθά κεηαμχ ηνπο. 

• Η αθήγεζε νξγαλψλεηαη κε βάζε ηελ εμήο δνκή: 

Α. Πιεξνθνξίεο γηα ηνπο ήξσεο, ην ρψξν, ην ρξφλν θαη ηελ θαηάζηαζε απφ ηελ 
νπνία μεθηλά ε αθήγεζε 
Β. Η εμέιημε ηεο αθήγεζεο θαη ε έθβαζή ηεο 
Γ. Η ιχζε: ε θξίζε ηνπ αθεγεηή γηα ην λφεκα ηεο ηζηνξίαο 

• Κχξηνο ρξφλνο ηεο αθήγεζεο είλαη ν αόξηζηνο, αιιά ρξεζηκνπνηείηαη θαη ν 

παξαηαηηθφο θαη νη εμαθνινπζεηηθνί ρξφλνη. 

• Η γιώζζα ηεο αθήγεζεο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε ρξήζε ζπλδεηηθώλ ιέμεσλ θαη 

θξάζεσλ πνπ δείρλνπλ ηε ρξνληθή ζεηξά ησλ γεγνλφησλ (έπεηηα, χζηεξα, θαηά ηε 
δηάξθεηα) θαη ηελ αηηηνινγηθή ζρέζε κεηαμχ ηνπο (επεηδή, θαζψο, γηα ην ιφγν απηφ). 

Δίδε αθήγεζεο 
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1.αθήγεζε πξαγκαηηθψλ γεγνλφησλ: α)ξεαιηζηηθή αθήγεζε, β)ηζηνξηθή αθήγεζε. 

 
2.αθήγεζε θαληαζηηθψλ γεγνλφησλ: κπζνπιαζηηθή αθήγεζε 
ζει. 46 ζρνι. βηβιίνπ 

• Γείηε πξνζεθηηθά ην ζθίηζν. Πεξηγξάςηε ζηελ ηάμε κε ιεπηνκέ- 

ξεηεο ηη βιέπεηε. 
Τν ζθίηζν ζίγεη κε ρηνπκνξηζηηθφ ηξφπν ην πξφβιεκα ηεο κφιπλζεο 
ηνπ πεξηβάιινληνο. Απεηθνλίδεη ηα βξφκηθα λεξά κηαο ζάιαζζαο ή ελφο 
πνηακνχ πνπ βξίζθεηαη θνληά ζε θαηνηθεκέλε θαη βηνκεραληθή πεξηνρή. 
Σην βάζνο ηεο εηθφλαο, επάλσ δεμηά, βιέπνπκε έλα ιφθν γεκάην πνιπθαηνηθίεο, 
απνγπκλσκέλν απφ θάζε είδνπο βιάζηεζε. Αξηζηεξά, 
ππάξρεη έλα εξγνζηάζην κε ςειέο θακηλάδεο απφ φπνπ βγαίλνπλ θαπλνί 
πνπ ζθεπάδνπλ φιν ηνλ νπξαλφ. Μεγάινη ζσιήλεο ζην θάησ κέξνο ηνπ 
εξγνζηαζίνπ νδεγνχλ ηα ιχκαηα απεπζείαο ζηε ζάιαζζα φπνπ θνιπκπνχλ ηέζζεξηο 
πάπηεο κε αληηαζθπμηνγφλεο κάζθεο, γηα λα πξνζηαηεπηνχλ απφ ην κνιπζκέλν αέξα. 
Μάζθα θνξάεη θαη ν γιάξνο πνπ πεηάεη 
ζηνλ νπξαλφ. 
Σε πξψην πιάλν βξίζθεηαη ε βξφκηθε ζάιαζζα, ζηα λεξά ηεο νπνίαο 
επηπιένπλ δηάθνξα απφβιεηα (ηελεθεδέληα θνπηάθηα, κπνπθάιηα, ζπζθεπαζίεο 
πξντφλησλ), αθφκε θαη ην ρέξη θάπνηνπ πνπ θαίλεηαη λα δεηάεη βνήζεηα θαζψο 
«πλίγεηαη» ζηνλ πνηακφ ησλ ζθνππηδηψλ. 
 
ζει. 51 ζρνι. βηβιίνπ 

2. Αθεγεζείηε ζηνπο ζπκκαζεηέο ζαο έλα πεξηζηαηηθό από κηα εθδξνκή ζηε 

θύζε πνπ ζαο έρεη εληππσζηάζεη. • Πξνζέμηε ηε δνκή 

ηεο αθήγεζήο ζαο, όπσο θαη ηηο ζπλδεηηθέο ιέμεηο ή θξάζεηο πνπ 
ζα ρξεζηκνπνηήζεηε. 
Με ην ζρνιείν ζηνλ Κηζαηξψλα 
[...] Μία εβδνκάδα πξηλ απφ ηηο γηνξηέο ησλ Φξηζηνπγέλλσλ, ζηηο 17 Γεθεκβξίνπ [...] 
αλεβήθακε ζην θαηαθχγην ηνπ ΔΟΣ Διεπζίλαο ζηνλ Κηζαηξψλα. [...] 
Γχν εκέξεο πξηλ, είρε ρηνλίζεη θη έηζη ηα πξψηα ρηφληα θάλεθαλ ζηα Παιαηνθνχληνπξα. Σηα 
Βίιηα δελ κπνξέζακε λα κπνχκε ιφγσ πάγνπ. Πήξακε ην δξφκν γηα ην βνπλφ θαη ιίγν κεηά ηε 
βξχζε «Τζία» μεθηλήζακε ηελ πεδνπνξία απφ 
ην δξφκν, πνπ ήηαλ θαιπκκέλνο κε θξέζθν, παρχ ρηφλη. Υπήξραλ φκσο ίρλε 
 απφ ηξνρνχο αγξνηηθψλ απηνθηλήησλ πνπ είραλ αλέβεη κέρξη θάπνην ζεκείν. 
Η κέξα ήηαλ ζαπκάζηα. Ληαθάδα, άπλνηα θαη γεληθά ζρεηηθή δέζηε. Η νξαηφηεηα ήηαλ ηέηνηα 
πνπ νη εηθφλεο ζνχ έθνβαλ ηελ αλάζα. Τα πάληα ζθεπαζκέλα κε ην ιεπθφ ζεληφλη ηνπ ρηνληνχ, 
φζν έθηαλε ην κάηη. 
Τν Μαθξπλφξνο, ν Παηέξαο, ε Πάζηξα, ε Πάξλεζα θαη ν Υκεηηφο ζην βάζνο, φια άζπξα. Σε 
θάπνην ζεκείν, πνπ παηάγακε πηα ζε θαζαξφ ρηφλη ρσξίο«ξνδηέο», θάλεθε θαη ν θφιπνο ησλ 
Αιθπνλίδσλ, ζηνλ Κνξηλζηαθφ, λα γπαιίδεη θάησ απφ ην εθηπθισηηθφ θσο ηνπ πξσηλνχ ήιηνπ. 
Μεηά απφ δχν ψξεο πνξείαο θηάζακε ζην θαηαθχγην. 
Γχξσ ηα έιαηα θνξησκέλα κε παγσκέλν ρηφλη, ιεο θαη ήηαλ ζηνιηζκέλα γηα ηα Φξηζηνχγελλα. 
Όηαλ ε θχζε ζηνιίδεη, κφλν ζαπκάδεηο. [...] 
Γήκνο Φησηάθεο, πεξ. «Φπζηνιαηξηθνί Οξίδνληεο», 
ηεχρνο 9ν (231), Ινχιηνο-Γεθέκβξηνο 1995 
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Δπηρεηξεκαηνινγία 

❏ Δπηρείξεκα νλνκάδεηαη θάζε ινγηθφο ζπιινγηζκφο ή ζεηξά ζπιινγηζκψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχκε γηα ππνζηεξίμνπκε ηηο ζέζεηο καο ή γηα λα 
αληηθξνχζνπκε ηηο ζέζεηο θάπνηνπ άιινπ θαη λα θαηαιήμνπκε ζε έλα 
αηηηνινγεκέλν ζπκπέξαζκα. 

✔ Η ρξήζε επηρεηξεκάησλ βνεζάεη: 

• λα θαηαιάβνπκε πνηεο ζέζεηο είλαη νξζφηεξεο ή ζεκαληηθφηεξεο απφ 

άιιεο 

• λα πείζνπκε ηνπο άιινπο γηα ηελ νξζφηεηα ησλ ζέζεψλ καο. 

Σηνηρεία ηνπ επηρεηξήκαηνο θαη κειέηε επηρεηξεκάησλ 

❏ Δπηρεηξήκαηα ρξεζηκνπνηνχκε ζε θαζεκεξηλέο ζπδεηήζεηο θαη δηαιφγνπο, ζε 

δηαπξαγκαηεχζεηο, ζε επίζεκα θείκελα, ζε άξζξα εθεκεξίδσλ, 
ζε επηζηεκνληθά θείκελα θ.ιπ. 

✔ Όηαλ ζπλζέηνπκε έλα επηρεηξεκαηνινγηθφ θείκελν, αθνινπζνχκε ζπλήζσο ηελ 

εμήο δνκή: 
Α. Δηζαγσγή: εθθξάδνπκε ηε ζέζε καο γηα έλα ζέκα 
Β. Γεδνκέλα: ρξεζηκνπνηνχκε επηρεηξήκαηα θαη ηεθκήξηα (απνδείμεηο) 
γηα λα ζηεξίμνπκε ηε ζέζε καο 
Γ. Αλαζθεπή: αληηθξνχνπκε αληίζεηεο ζέζεηο-επηρεηξήκαηα 
Γ. Καηάιεμε: εθθξάδνπκε ηελ ηειηθή καο ζέζε, ην ζπκπέξαζκα ή ηηο 
πξνυπνζέζεηο-ζπλζήθεο πνπ πξέπεη λα ππάξρνπλ γηα λα ηζρχζεη ε ζέζε 
απηή. 

✔ Σηα απιά είδε επηρεηξεκάησλ αλήθνπλ: 

α. ηα επηρεηξήκαηα κε παξαδείγκαηα-ηεθκήξηα, 
π.ρ. «Τν πεξηβαιινληηθφ θφζηνο ησλ κεηαθνξψλ ζηελ Αζήλα είλαη πςειφηεξν απφ 
παληνχ. Τν κεηαθνξηθφ κέζν κε ην πςειφηεξν πεξηβαιινληηθφ θφζηνο είλαη ην 
πεηξειαηνθίλεην ηαμί· γηα θάζε ρηιηφκεηξν πνπ 
δηαλχεη ν επηβάηεο ηνπ επηβαξχλεηαη κε 0,60 επξψ! Αθνινπζνχλ ην ζπκβαηηθφ 
απηνθίλεην κε 0,15 επξψ αλά επηβαηνρηιηφκεηξν, ην πεηξειαηνθίλεην ιεσθνξείν κε 
0,06 επξψ, ην βελδηλνθίλεην θαηαιπηηθφ απηνθίλεην κε 0,014 επξψ, ην απηνθίλεην 
πγξαεξίνπ κε 0,013 επξψ, ην κεηξφ κε 0,004 επξψ, ελψ ην ηξφιετ έρεη ζρεδφλ 
κεδεληθφ θφζηνο». 
Σην παξαπάλσ απφζπαζκα ν ζπγγξαθέαο, γηα λα ζηεξίμεη ηε ζέζε ηνπ 
φηη ην πεξηβαιινληηθφ θφζηνο ησλ κεηαθνξψλ ζηελ Αζήλα είλαη πςειφηεξν απφ 
παληνχ, ρξεζηκνπνηεί επηρεηξήκαηα κε παξαδείγκαηα-ηεθκήξηα (παξαζέηεη ζηνηρεία 
γηα ην θφζηνο θάζε κεηαθνξηθνχ κέζνπ). 
β. ηα επηρεηξήκαηα κε αηηίεο (αηηηνιφγεζε) 
π.ρ. «Δίλαη πξνηηκφηεξν λα ελεκεξσλφκαζηε απφ ηηο εθεκεξίδεο, γηαηί 
ζ’ απηέο ππάξρνπλ πξαγκαηηθέο εηδήζεηο, πνπ παξνπζηάδνληαη κε ηξφπν ςχρξαηκν 
θαη αληηθεηκεληθφ, ελψ παξάιιεια πεξηέρνπλ αλαιχζεηο 
θαη θξηηηθή ησλ γεγνλφησλ» 
Σην παξαπάλσ απφζπαζκα ν ζπγγξαθέαο ζηεξίδεη ηε ζέζε ηνπ φηη είλαη 
πξνηηκφηεξν λα ελεκεξσλφκαζηε απφ ηηο εθεκεξίδεο, ρξεζηκνπνηψληαο 
επηρεηξήκαηα κε αηηίεο (αηηηνιφγεζε). 

✔ Η γιώζζα ησλ επηρεηξεκαηνινγηθψλ θεηκέλσλ ραξαθηεξίδεηαη απφ: 

• ηε ρξήζε ξεηνξηθψλ εξσηήζεσλ 

• ηελ επαλάιεςε ζηνηρείσλ 

• ηε ρξήζε ζπλδεηηθψλ ιέμεσλ θαη θξάζεσλ πνπ δειψλνπλ: α. αλάινγε 

ζεκαζία (επίζεο, θπζηθά, βέβαηα θ.ιπ.), β. πηζαλφηεηα (πηζαλφλ, ελδέρεηαη, κπνξεί, 
είλαη δπλαηφλ θ.ιπ.), γ. δενληνινγία (πξέπεη, είλαη αλαγθαίν, ρξεηάδεηαη θ.ιπ.). 
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ζει. 52 ζρνι. βηβιίνπ 
2. Πξνζέμηε πώο νξγαλώλεη ν ζπγγξαθέαο ην θείκελό ηνπ. 
α. Τη πεξηέρεη ν πξόινγνο-εηζαγσγή ηνπ θεηκέλνπ; • Παξνπζίαζε ηνπ πξνβιήκαηνο 
κόλν ή θαη πξναλαγγειία ησλ όζσλ ζα αλαιπζνύλ παξαθάησ; • Τη ξόιν παίδνπλ νη 
εξσηήζεηο πνπ ζέηεη ν ζπγγξαθέαο; 
β. Δμεγήζηε κε βάζε ηελ 4ε θαη 5ε παξάγξαθν πώο κεηά ηε βηνκεραληθή επαλάζηαζε 
άξρηζε ε κεγάιε παξαγσγή πξντόλησλ. 
• Πνηα ζηνηρεία-παξαδείγκαηα αλαθέξνληαη ζην θείκελν; 
γ. Πνηεο ζπλδεηηθέο ιέμεηο θαη θξάζεηο ρξεζηκνπνηεί ν ζπγγξαθέαο ηόζν κεηαμύ ησλ 
πξνηάζεσλ όζν θαη κεηαμύ ησλ παξαγξάθσλ; 
 
α. Ο πξφινγνο-εηζαγσγή ηνπ θεηκέλνπ πεξηέρεη ηφζν ηελ παξνπζίαζε 
ηνπ πξνβιήκαηνο («Οη ζεκεξηλνί άλζξσπνη θαηαλαιψλνπλ πνιινχο 
απφ ηνπο θπζηθνχο πφξνπο ηφζν γξήγνξα, πνπ ε θχζε δελ πξνιαβαίλεη 
λα ηνπο μαλαδεκηνπξγήζεη»), φζν θαη πξναλαγγειία φζσλ ζα αλαιπζνχλ ζηε ζπλέρεηα: 
θίλδπλνο εμάληιεζεο ησλ θπζηθψλ πφξσλ, θαηαζηξνθήο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη επηβίσζεο 
ηνπ αλζξψπνπ («Πψο ζα δήζνπλ νη επφκελεο γεληέο... ην θπζηθφ καο πεξηβάιινλ;»). 
• Οη εξσηήζεηο «Πψο ζα δήζνπλ νη επφκελεο γεληέο αλζξψπσλ αλ εμαληιεζνχλ απηνί νη 
θπζηθνί πφξνη;» θαη «Πψο ζα δήζνπκε εκείο θαιά θαη 
νη επφκελεο γεληέο θαιχηεξα, αλ θαηαζηξέςνπκε ην θπζηθφ καο πεξηβάιινλ;» είλαη 
ξεηνξηθέο, δειαδή δελ πεξηκέλνπλ απάληεζε, αιιά ηηο ζέηεη ν ζπγγξαθέαο γηα λα δψζεη 
έκθαζε ζηα ιεγφκελά ηνπ θαη λα θεληξίζεη απφ ηελ αξρή ην ελδηαθέξνλ ηνπ αλαγλψζηε. 
β. Καηά ηε βηνκεραληθή επαλάζηαζε νη άλζξσπνη αλαθάιπςαλ πξψηα 
ηνλ αηκφ σο θηλεηήξηα δχλακε θαη θαηαζθεχαζαλ ηηο αηκνκεραλέο, θαη 
έπεηηα ηνλ ειεθηξηζκφ θαη ηηο ειεθηξηθέο κεραλέο, πνπ είραλ θαιχηεξε 
απφδνζε απφ ηα δψα. Έηζη, κπνξνχζαλ λα θηηάρλνπλ πνιχ πεξηζζφηεξα 
πξντφληα, θηελφηεξα θαη θαιχηεξεο πνηφηεηαο. Όκσο, ε κεγάιε παξαγσγή πξντφλησλ 
νδήγεζε ζηελ ππεξεθκεηάιιεπζε ησλ κε αλαλεψζηκσλ 
θπζηθψλ πφξσλ, ελψ εγθαηαιείθζεθαλ νη αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο. 
• Τα ζηνηρεία-παξαδείγκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζην θείκελν: «νη άλζξσπνη αλαθάιπςαλ πξψηα 
ηνλ αηκφ... θαη ηηο ειεθηξηθέο κεραλέο», «Με 
ηηο κεραλέο απηέο... ηε δσή ηνπο», «απαηηνχληαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξα κέηαιια θαη 
ελέξγεηα». 
γ. Σπλδεηηθέο ιέμεηο θαη θξάζεηο ηνπ θεηκέλνπ 3: 
1ε παξάγξαθνο: Δπηπιένλ, επαλάιεςε ηνπ εξσηεκαηηθνχ επηξξήκαηνο 
πψο 
2ε παξάγξαθνο: ινηπφλ 
3ε παξάγξαθνο: Δίλαη ρξήζηκν λα... 
4ε παξάγξαθνο: Όκσο, επαλάιεςε ιέμεο καδί κε δεηθηηθή αλησλπκία 
(Με ηηο κεραλέο απηέο) 
5ε παξάγξαθνο: φκσο, Βεβαίσο, Αιιά 
6ε παξάγξαθνο: επαλάιεςε ηεο θξάζεο Μπνξνχκε θαη πξέπεη, επαλάιεςε ηνπ ζπλδέζκνπ 
Γηαηί ζε θάζε εξψηεζε 
7ε παξάγξαθνο: Αιιά 
 
ζει. 54 ζρνι. βηβιίνπ 
3. Με βάζε όζα δηαβάζαηε ζην θείκελν 11, πξνζπαζήζηε λα πείζε- 
ηε ηνπο γνλείο ζαο λα κελ επηιέμνπλ ην απηνθίλεην γηα ηηο κεηα- 
θηλήζεηο ηνπο, αιιά έλα κέζν καδηθήο κεηαθνξάο. 
 
Γηα λα πείζνπκε ηνπο γνλείο καο λα επηιέμνπλ γηα ηηο κεηαθηλήζεηο 
ηνπο έλα κέζν καδηθήο κεηαθνξάο θαη φρη ην απηνθίλεην, κπνξνχκε λα 
ρξεζηκνπνηήζνπκε ηα αθφινπζα επηρεηξήκαηα: 
– Η ρξήζε ηνπ απηνθηλήηνπ πξνθαιεί κεγάιε θαηαζηξνθή ζην πεξηβάιινλ. 
– Τα πεηξειαηνθίλεηα θαη βελδηλνθίλεηα νρήκαηα έρνπλ θαηαζηξεπηηθέο 
ζπλέπεηεο ζηελ αλζξψπηλε πγεία. 
– Σχκθσλα κε κηα επξσπατθή έξεπλα, ηα κέζα κεηαθνξάο κε ην πςειφ- 
ηεξν πεξηβαιινληηθφ θφζηνο είλαη ην πεηξειαηνθίλεην ηαμί θαη ην ζπκ- 
βαηηθφ απηνθίλεην. 
– Μέζε ιχζε απνηειεί ην πεηξειαηνθίλεην ιεσθνξείν, ην θαηαιπηηθφ 
απηνθίλεην θαη ην απηνθίλεην πγξαεξίνπ. 
– Πξνηηκφηεξε είλαη ε ρξήζε ηνπ κεηξφ θαη θπξίσο ηνπ ηξφιετ πνπ έρεη ζρεδφλ κεδεληθφ 
θφζηνο. 


