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Ποιο το σωστό και ποιο το λάθος; 
 

1. Αδιακρίτου καταγωγής.         Λ 
2. Αδιακρίτως καταγωγής.         Σ 
3. Αδιάκριτα από καταγωγή.      Λ 
4. Χωρίς διάκριση καταγωγής.   Σ 
5. Χωρίς διάκριση ως προς την καταγωγή.     Σ 
6. Αδιακρίτου φύλου, ηλικίας, µορφώσεως.   Λ 
7. Αδιακρίτως φύλου, ηλικίας, µορφώσεως.   Σ  
8. Χωρίς να γίνεται διάκριση ως προς το φύλο, την ηλικία, τη µόρφωση. Σ 
 
1. Ανεξαρτήτου φύλου, καταγωγής, ηλικίας, µορφώσεως.       Λ 
2. Ανεξαρτήτως φύλου, καταγωγής, ηλικίας, µορφώσεως.       Σ 
3. Ανεξάρτητα από φύλο, καταγωγή, ηλικία, µόρφωση.           Σ 
 
 
α) Χρήσιµη πληροφορία 
αδιακρίτως (επιρρ.):Χωρίς διάκριση  
αδιάκριτος (επίθ.): Αυτός που χαρακτηρίζεται από αδιακρισία, που δεν είναι 

                    διακριτικός. Του λείπει η διακριτικότητα.                                                               
αδιάκριτα (επίρρ.): Χωρίς ευγένεια, χωρίς λεπτότητα, χωρίς διακριτικότητα. 
αδιάκριτος είναι κι αυτός που δεν µπορείς να τον διακρίνεις / ξεχωρίσεις. 
 
 
* Εποµένως, έχουµε να κάνουµε µε τρεις γραµµατικούς τύπους, οι 
οποίοι διαφοροποιούνται µεταξύ τους µορφολογικά, σηµασιολογικά και 
συντακτικά. Στην περίπτωσή µας χρησιµοποιείται το επίθετος 
αδιάκριτος στη γενική του πτώση (αδιακρίτου φύλου κτλ.) αντί να 
χρησιµοποιηθεί το επίρρηµα αδιακρίτως, το οποίο είναι λόγιο και 
συντάσσεται µε γενική: αδιακρίτως φύλου, ηλικίας κτλ. 
 

ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ  

ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΩΝ  

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 



Η ίδια σύγχυση παρατηρείται και ανάµεσα στο επίθετο ανεξάρτητος (= 
αυτός που δεν έχει εξάρτηση) και στο επίρρηµα ανεξαρτήτως, το οποίο 
σηµαίνει χωρίς να υπάρχει εξάρτηση και το οποίο συντάσσεται µε 
γενική (λόγιο επίρρηµα): Προσλαµβάνεστε όλοι ανεξαρτήτως τυπικών 
προσόντων. Όµως ακούµε/διαβάζουµε 

      • ανεξαρτήτου φύλου, καταγωγής, ηλικίας (λάθος) 
 

αντί • ανεξαρτήτως φύλου, καταγωγής, ηλικίας (σωστό) 
 

ή     • ανεξάρτητα από φύλο, καταγωγή, ηλικία 
 
 
 
β) Χρήσιµη πληροφορία. Στη σύγχυση πέφτουν χρήστες του λόγου που 
τελούν υπό την επίδραση της λόγιας γλώσσας, χωρίς να τη κατέχουν, 
δηµιουργώντας έτσι συντάξεις νόθες, συντάξεις που δεν ανήκουν ούτε 
στη δηµοτική ούτε στη λόγια γλώσσα. 
 
Σ’ αυτές τις περιπτώσεις το καλύτερο είναι, εφόσον έχουµε αµφιβολίες, 
να αναζητούµε από την αρχή τη δηµοτική σύνταξη. Παράδειγµα: Αντί να 
λέµε εξαρτηµένοι από τη λόγια: 

αδιακρίτως φύλου 
και να κινδυνεύουµε να πέσουµε στη ψευτοσύνταξη 

αδιακρίτου φύλου 
ή στη σύνταξη  
 αδιάκριτα από φύλο 
ποιου κι αυτή πάσχει, διότι το αδιάκριτα παίρνει άλλη σηµασία, ώστε 
να µην ταυτίζεται µε το αδιακρίτως, αντί γι’ αυτά, τα επικίνδυνα και τα 
ανασφαλή, είναι προτιµότερο να αναζητούµε µέσα µας τις φόρµες και 
τις συντάξεις του δηµοτικού λόγου 

 • χωρίς να γίνεται διάκριση φύλου 
 • χωρίς να γίνεται διάκριση ως προς το φύλο 
 • χωρίς να γίνεται διάκριση σχετικά / αναφορικά µε το φύλο. 
ή να χρησιµοποιήσουµε τη λόγια σύνταξη (αδιακρίτως φύλου). Είναι 
τουλάχιστον ορθή. 


