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«Κάθε λαός είναι υπερήφανος για την πνευματική του κτήση. Αλλά η ελληνική
φυλή στέκεται ψηλότερα από κάθε άλλη, διότι έχει τούτο το προσόν, να είναι η
μητέρα παντός πολιτισμού»
U. Wilamowitz
Μερικές σκέψεις για το μάθημα της έκφρασης – έκθεσης
Παρατηρώντας τη βαθμολογία των μαθητών στο συγκεκριμένο μάθημα μόνο ευχάριστες σκέψεις δεν μπορούμε
να κάνουμε. Σο ερώτημα που χρόνια τώρα πλανάται – και δικαιολογημένα – είναι γιατί; Γιατί το συγκεκριμένο
αντικείμενο – αν μπορούμε βέβαια να το ορίσουμε ως αντικείμενο, γιατί η γλώσσα δεν περιορίζεται σε κάτι τόσο
συγκεκριμένο – αποφέρει τόσο χαμηλή ανταπόκριση από τους βαθμολογητές, αποτελώντας πολύ συχνά
τροχοπέδη στα όνειρα πολλών υποψηφίων; Γιατί θεωρείται τόσο δύσκολη η άριστη επίδοση σε ένα μάθημα που
ο μαθητής έρχεται σε επαφή από τα πρώτα χρόνια της ζωής του, καθώς δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι δεν είναι
τίποτα άλλο παρά μια εξάσκηση στη μητρική του γλώσσα; Γιατί μόνο ένα μικρό ποσοστό της τάξης του 1,6%
«κατορθώνει» να αριστεύσει; Αναπάντητα τα ερωτήματα, λοιπόν, πενιχρές όμως οι απαντήσεις. Σι είναι αυτό
που λείπει τελικά από τα κείμενα των παιδιών, που έκπληκτα συνήθως στο άκουσμα της βαθμολογίας
απορούν. «Σι πρέπει να κάνουμε;», διερωτώνται εύλογα πολλοί μαθητές. Μια πρώτη κι αβίαστη απάντηση είναι
βέβαια η σωστή και μεθοδική εξάσκηση και προετοιμασία. Σώρα πλέον το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας
δεν περιορίζεται στη συγγραφή κειμένου – έκθεσης ιδεών, όπως συνηθιζόταν πριν από πολλά χρόνια, αλλά
εμπεριέχει και ποικίλες άλλες ασκήσεις (περίληψη, θεωρία, λεξιλόγιο<) που αποτελούν – σύμφωνα με πολλούς
ειδικούς – ασφαλές κριτήριο αντίληψης και βαθμολόγησης της ικανότητας του μαθητή να χειρίζεται
ικανοποιητική ή μη τη μητρική του γλώσσα.
Ιωαννίδης Άρης
Παρακάτω παραθέτω έρευνα που διενεργήθηκε από την εφημερίδα Καθημερινή και η οποία καταδεικνύει
πολλές αδυναμίες κι ελλείψεις των παιδιών.
Δημοσιεύματα για το γραπτό λόγο των μαθητών
Καθημερινή 10 Νοεμβρίου 2007
Οι μαθητές δεν γνωρίζουν τα ελληνικά
Έρευνα καταγράφει αδυναμίες, ελλείψεις και γλωσσικά λάθη
Θεμελιώδη ερωτήματα για την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης και την ευελιξία της θέτει μεγάλη
έρευνα του Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας, καταγράφοντας τα γλωσσικά λάθη των μαθητών της Α΄ Λυκείου,
ελλείψεις και αδυναμίες, με κυρίαρχη τη διαπίστωση ότι το 73% των δεκαεξάρηδων δεν διαθέτει αλληλουχία
στα γραπτά του.
Σα ορθογραφικά και συντακτικά λάθη είναι συχνά και πυκνότατα, τα σημεία σχολιαστικής στίξης απουσιάζουν
σε ποσοστό 92,3%, αλλά αυτές οι αδυναμίες θεωρούνται ήσσονος σημασίας μπροστά στις αντιφάσεις και τα
λογικά άλματα που κάνουν οι μαθητές, όπως π.χ. αυτό που κατέγραψαν στην έρευνά τους οι φιλόλογοι: «Η
τηλεόραση έχει περισσότερα αρνητικά, παρά θετικά και πολλοί άνθρωποι ζούνε με σοβαρά εγκεφαλικά
προβλήματα λόγω αυτού», γράφει ένας μαθητής.
Η ευθύνη δεν βαρύνει βέβαια μόνον τα παιδιά, αποφαίνονται, μιλώντας στην «Κ», γλωσσολόγοι και φιλόλογοι
αλλά το σύνολο του σχολικού συστήματος, από τα εγχειρίδια και τη διδακτική προσέγγιση των καθηγητών έως
το ίδιο το πρόγραμμα του σχολείου.
Μήπως απαιτούμε από τα παιδιά περισσότερα από όσα προσφέρουμε, ρωτούν. Σο σίγουρο είναι ότι οι μαθητές
καλούνται να ανταποκριθούν σε απαιτητική μορφή κειμένου χωρίς να έχουν προετοιμαστεί, έτσι εκτίθενται
πολλές φορές άδικα, προκαλώντας την εύκολη χλεύη των μεγαλυτέρων...
Σα «λογικά άλματα» των 16άρηδων
Έρευνα αναδεικνύει σοβαρά κενά και ελλείψεις στον γραπτό λόγο, όμως «ευθύνεται στο σύνολο το
εκπαιδευτικό σύστημα»
Σης Έλενας Καρανάτση
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Οι μαθητές του λυκείου δυσκολεύονται να επιχειρηματολογήσουν και επομένως να πείσουν, όταν διατυπώνουν
γραπτώς τις σκέψεις τους σε μορφή δοκιμιακού κειμένου. ύμφωνα με έρευνα του Κέντρου Εκπαιδευτικής
Έρευνας, οι σχολικές εκθέσεις εμφανίζουν κενά και αδυναμίες, λογικά άλματα, ατεκμηρίωτα συμπεράσματα,
αντιφάσεις. Ψστόσο, «δεν φταίνε τα παιδιά», αποφαίνονται οι ερευνητές και αποδίδουν ευθύνες στη λειτουργία
ενός συστήματος (καθηγητές, δομή σχολικού προγράμματος, εγχειρίδια) που απαιτεί από τους 16άρηδες
περισσότερα απ' όσα προσφέρει.
Η ασθένεια των κειμένων
«Η τηλεόραση έχει περισσότερα αρνητικά παρά θετικά και πολλοί άνθρωποι ζουν με σοβαρά εγκεφαλικά
προβλήματα λόγω αυτού», γράφει ένας μαθητής της Α΄ λυκείου στην έκθεσή του.
Πρόκειται για κενό αιτιολόγησης, είναι η παρατήρηση του γλωσσολόγου. Κοινώς, ο μαθητής με ένα λογικό
άλμα παραλείπει κάποια συλλογιστικά στάδια. ύμφωνα με έρευνα του Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας για τα
γλωσσικά λάθη των μαθητών της Α΄ λυκείου, το 73% των γραπτών εμφανίζει έλλειψη λογικής αλληλουχίας.
Αυτή είναι η κυριότερη ασθένεια των κειμένων, την οποία καλούνται να θεραπεύσουν οι φιλόλογοι. Η έρευνα, η
οποία διεξήχθη σε δείγμα 884 μαθητών της Α΄ λυκείου σε 30 λύκεια όλης της χώρας ανέδειξε ότι όταν οι
16άρηδες καλούνται να αναπτύξουν γραπτώς τις απόψεις τους «πάσχουν» κυρίως στην επιχειρηματολογία.
Δείχνουν ότι δεν έχουν κατακτήσει ακόμα τις επικοινωνιακές δεξιότητες, ώστε να συντάξουν ένα κείμενο με
νοηματική συνάφεια. Δεν είναι τυχαίο ότι το 93% των μαθητών δεν κατάφερε να πείσει...
Άστοχο λεξιλόγιο
υντακτικά και ορθογραφικά λάθη εμφανίζονται στα γραπτά δοκίμια των μαθητών, όπως επίσης και άστοχη
επιλογή λεξιλογίου.
Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι αντιφάσεις, στις οποίες συχνά πέφτουν οι μαθητές. Για παράδειγμα, ενώ ο
μαθητής επιχειρεί να τεκμηριώσει μία άποψη, στον επίλογο ανατρέπει όλο το σκεπτικό του και καταλήγει σε
άλλο συμπέρασμα π.χ. «Για την αντιμετώπιση αυτού του χάσματος πρέπει να έρθουν κοντά οι γονείς με τα
παιδιά. Δηλαδή πρέπει να μπορέσουν οι γονείς να καταλαβαίνουν τα παιδιά τους», γράφει στην αρχή της
έκθεσης.
Και στον επίλογο καταλήγει: «Σέλος, για να μην υπάρχουν όλες αυτές οι διαφορές ανάμεσα στους νέους και
στους γέρους, δηλαδή στη νέα γενιά και στην παλιά γενιά, πρέπει κάποιος από τους δύο να κάνει αυτό που
θέλει».
υχνά, τα παιδιά υποκύπτουν στον πειρασμό να χρησιμοποιήσουν εκφράσεις του προφορικού λόγου.
Για παράδειγμα, «Σο θέμα στο βιβλίο είναι να κάτσεις και να διαβάσεις 2 - 3 σελίδες αλλά πολλοί άνθρωποι, δεν
προθυμοποιούνται από τη βαρεμάρα ούτε να δουν το εξώφυλλο του βιβλίου και προτιμούν να καθηλωθούν
μπροστά στο κουτί»...
Φωρίς συνοχή
Ένα άλλο σημείο παθογένειας είναι η συνοχή, που έγκειται στον τρόπο χρήσης κειμενικών δεικτών. Οι
κειμενικοί δείκτες είναι οι λέξεις που ρυθμίζουν τις λογικές σχέσεις όπως είναι η αιτία, το αποτέλεσμα, η
αντίθεση.
Οι φιλόλογοι (η ομάδα του ΚΕΕ για τη γλώσσα Κεχαγιά Ερμιόνη, Μπάνου Αιμιλία, Πατεράκη Όλγα και Ρούλια
Παρασκευή) που διενήργησαν την έρευνα επισημαίνουν ως τρωτά την υπερβολική χρήση προσωπικού τόνου
και προσωπικών βιωμάτων, όπως στο κείμενο ενός μαθητή που γράφει «ο πατέρας μου δουλεύει σ' ένα
ξενοδοχείο και θέλω από του χρόνου να δουλεύω κι εγώ εκεί και χωρίς έστω μια γλώσσα (αγγλικά) δεν θα τα
καταφέρω»...
Αξίζει ακόμα να σημειωθεί ότι το 74% των μαθητών δεν χρησιμοποιεί καθόλου τα εισαγωγικά, ενώ το 14,5% τα
χρησιμοποιεί λανθασμένα. Από τα γραπτά των παιδιών απουσιάζουν θαυμαστικό, ερωτηματικό,
αποσιωπητικά, καθώς στο 92,4% των κειμένων δεν υπήρχε κανένα σημείο σχολιαστικής στίξης!
Έλλειψη χρόνου διδασκαλίας
«ίγουρα, δεν φταίνε τα παιδιά», αποφαίνεται στην «Κ» η κ. Ερμιόνη Κεχαγιά, γλωσσολόγος που συμμετείχε
στην έρευνα. «Αρκεί μόνο να σας πω ότι τα 2/3 της ύλης του βιβλίου της νεοελληνικής γλώσσας αναλύουν την
τέχνη της αφήγησης και της περιγραφής. Ψστόσο, από τους μαθητές δεν ζητείται να γράψουν μία έκθεση
αφηγηματικού χαρακτήρα αλλά να επιχειρηματολογήσουν, κάτι στο οποίο δεν έχουν εκπαιδευτεί». Ένα άλλο
πρόβλημα, που θίγει η φιλόλογος είναι η έλλειψη χρόνου διδασκαλίας. Ένα δίωρο την εβδομάδα δεν είναι
αρκετό, για να προλάβουν οι καθηγητές και να διδάξουν τη γλωσσολογική θεωρία και να βάλουν τους μαθητές
στη διαδικασία να σκεφτούν και να γράψουν. «Ίσως δεν θα έπρεπε να δίνεται τόση έμφαση στην εκμάθηση μιας
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θεωρίας που τελικά δεν είναι και τόσο χρήσιμη. Να σκεφτείτε ότι υπάρχουν ορισμοί της γλωσσολογίας στην Α΄
λυκείου, που εγώ τους έμαθα στο πανεπιστήμιο», επισημαίνει η κ. Κεχαγιά.
Επιπλέον, η διατύπωση των θεμάτων της έκθεσης ενίοτε είναι προβληματική, ενώ χρειάζεται μεγαλύτερη
ευρηματικότητα στην επιλογή τους, ώστε να κεντρίζεται περισσότερο το ενδιαφέρον των μαθητών.
ύμφωνα με την ίδια, οι επικοινωνιακές τεχνικές, όπως και η σύγχρονη ρητορική προσέγγιση μπορούν να
διδαχθούν.
το ερώτημα αν ο μαθητής οφείλει να υποστηρίξει την κοινώς αποδεκτή άποψη ή να παρουσιάσει τη δική του, η
οποία μπορεί να είναι ακραία ή και αντισυμβατική, η κ. Κεχαγιά κρίνει ότι «αν το κείμενο έχει τεκμηριωμένη
επιχειρηματολογία, πρέπει να θεωρείται καλό. Ψστόσο, δεν έχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί το ίδιο ανοιχτό μυαλό,
ώστε να δεχτούν μια διαφορετική άποψη».
Σι φταίει
Σης Άννας Ιορδανιδου (Αναπληρώτρια καθηγήτρια Γλωσσολογίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών.)
«Κανένα κείμενο δεν μπορεί να κριθεί ανεξάρτητα από τις συνθήκες παραγωγής του. υνήθως, η παραγωγή
γραπτού λόγου στο σχολείο είναι αποκομμένη από το πλαίσιο της περίστασης κι αυτό είναι αρνητικό. Αν
περιμένουμε από ένα παιδί να συγκεντρώσει όλη τη θεωρητική σκέψη και να γράψει μία έκθεση εκτός
συγκεκριμένης περίστασης επικοινωνίας, είναι σαν να ζητούμε ένα δοκίμιο από έναν έτοιμο επιστήμονα.
Δυστυχώς, μέχρι σήμερα, το σχολείο δεν τους έχει δώσει επαρκή εφόδια, ώστε να ανταποκριθούν στις
απαιτήσεις ενός επιχειρηματολογικού κειμένου. το νοηματικό σκέλος της έκθεσης εντοπίζονται ελλείψεις, οι
οποίες οφείλονται κυρίως στις προβληματικές συνθήκες εκμάθησης. το γλωσσικό σκέλος (ορθογραφία,
σύνταξη, στίξη), τα λάθη τα αποδίδω σε λανθασμένη διδακτική προσέγγιση. Πάντως, στα νέα σχολικά βιβλία
έχει εισαχθεί το επιχείρημα και ευελπιστώ ότι σε μερικά χρόνια θα διαπιστώσουμε σαφή βελτίωση.
Καθημερινή, 10-11-07
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Σρόπος αντιμετώπισης κάθε είδους ερωτήσεων :
Όπως είναι γνωστό , εκτός της περίληψης και της έκθεσης , ο μαθητής καλείται
να απαντήσει και σε ερωτήσεις θεωρίας. Αυτές οι ερωτήσεις ( 4 ή 5 )
περιλαμβάνουν :
α ) ανάπτυξη – σχολιασμός σε μία παράγραφο ( συνήθως 60 – 80 ή 80 - 100
λέξεις ) ενός χωρίου του κειμένου ( 5 ή 10 μονάδες )*
β ) μια γλωσσική άσκηση ( συνώνυμα , αντώνυμα , σύνθετα <)
γ ) δύο ή τρεις ασκήσεις που συνήθως αποτελούν εφαρμογή της θεωρίας ,
πάντα πάνω στο συγκεκριμένο κείμενο που δίνεται στο μαθητή .
* Όσον αφορά στην ανάπτυξη – σχολιασμό παραγράφου έχουμε να
παρατηρήσουμε τα εξής :
Γενική αναφορά: Αρχικά , διερευνούμε προσεκτικά την κύρια έννοια κι - ενδεχομένως – τις δευτερεύουσες
έννοιες . Σαυτόχρονα , εντοπίζουμε τα ζητούμενα – ερωτήματα που μας θέτει η παρατήρηση . τη συνέχεια ,
αφού κατανοήσουμε τις έννοιες και τα ζητούμενα που θέτει η ερώτηση , προβαίνουμε ( στο πρόχειρο )– χωρίς να
είναι υποχρεωτικό – στην κατασκευή ενός διαγράμματος που μας καθοδηγεί στη γραφή της παραγράφου .
την ανάπτυξη της παραγράφου εφαρμόζουμε τη θεωρία της δομής της παραγράφου (σύντομη θεματική
περίοδος που θα προετοιμάζουμε και θα κατατοπίζουμε τον αναγνώστη για το τι έπεται , σχόλια –
λεπτομέρειες, όπου θα διασαφηνίζουμε , πάντα συνοπτικά κι εντός ορίων λέξεων , την κύρια έννοια , και
περίοδος – πρόταση κατακλείδα , όπου θα συνοψίζουμε , αν και η χρήση της κρίνεται προαιρετική) . Δεν πρέπει
να ξεχνάμε , λοιπόν , ότι η παράγραφος πρέπει να είναι οργανωμένη με βάση τα συνθετικά της μέρη : εισαγωγή
– απόδειξη – συμπέρασμα .
Προσέχουμε ιδιαίτερα την έκφρασή μας , το λεξιλόγιό μας , αποφεύγοντας κάθε περίπτωση λεξιθηρίας και
πομπώδους ύφους , που θα έχουν σκοπό τον εντυπωσιασμό . Σο ύφος μας πρέπει να είναι απλό ( όχι απλοϊκό ) ,
κατανοητό , και οι θέσεις μας να είναι διατυπωμένες με σαφήνεια κι ακρίβεια . Επίσης , απαραίτητα στοιχεία
που πρέπει να διακρίνουν την παράγραφό μας είναι τόσο η εσωτερική σύνδεση των ιδεών (συνεκτικότητα) , όσο
και η εξωτερική σύνδεση των περιόδων (συνοχή) .
Προσπαθούμε να τηρούμε όσο γίνεται περισσότερο το όριο των λέξεων , αν και η παραβίασή του δεν
επιβαρύνεται το ίδιο αυστηρά όπως στην περίληψη .
Παράδειγμα ανάπτυξης – σχολιασμού φράσης : « Η διαφήμιση επηρεάζει αρνητικά την ψυχολογία του παιδιού » .
Διερεύνηση : Eντοπίζουμε αρχικά την κεντρική έννοια , που στην προκειμένη περίπτωση είναι « η διαφήμιση »
και τα ζητούμενα – ερωτήματα που προκύπτουν , ώστε η απάντησή μας να είναι εύστοχη κι όχι εκτός θέματος.
τη συγκεκριμένη φράση τα ζητούμενα που απορρέουν είναι η αρνητική επίδραση της διαφήμισης μόνο στον
ψυχισμό του μικρού παιδιού .
Ξεκινάμε , λοιπόν , την ανάπτυξη της παραγράφου με τη θεματική περίοδο , όπου παραθέτουμε τη φράση που
μας δίνεται για σχολιασμό αυτούσια ή καλύτερα ελαφρώς παραλλαγμένη ή εμπλουτισμένη ( π.χ. είναι γεγονός
ότι <, αναμφισβήτητα <, αναμφίλεκτα<, είναι σαφές ότι < ) . Οφείλουμε να τονίσουμε ότι στην περίπτωση που
μας ζητούν να χρησιμοποιήσουμε τη συγκεκριμένη φράση ως θεματική περίοδο σε μια παράγραφο που θα
αναπτυχθεί με κάποιο συγκεκριμένο τρόπο ( π.χ. παραδείγματα , αιτιολόγηση , σύγκριση – αντίθεση <) , την
παραθέτουμε αυτούσια και συνεχίζουμε την παράγραφο από το σημείο που τελειώνει η φράση αυτή .
τη θεματική περίοδο, λοιπόν, αναφέρεται η βασική έννοια του αποσπάσματος με συντομία, ακρίβεια και
σαφήνεια και διατυπώνεται η στάση του συγγραφέα απέναντι στη συγκεκριμένη έννοια. Καλό θα είναι να μη
διακατέχεται από δογματισμό και υποκειμενισμό και να χωρίζεται με τελεία από τις λεπτομέρειες.
Ολοκληρώνουμε την πραγμάτευσή μας με την κατακλείδα
(προαιρετικά), που αποτελεί συνήθως
αναδιατύπωση της θεματικής περιόδου ( συμπέρασμα ) .
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Δεν ξεχνάμε να ελέγξουμε το όριο των λέξεων . Πρέπει να σημειώσουμε ότι η έκταση του κειμένου που
καλούμαστε να συντάξουμε ποικίλλει, καθώς άλλοτε ζητείται σαφής αριθμός λέξεων (80-100, 70-80, 60-80), ενώ
άλλοτε δηλώνεται ο αριθμός των σειρών ανάπτυξης (10-12, 8-10, 5-6).
Σι μπορεί να μας ζητά η εκφώνηση της άσκησης ανάπτυξης παραγράφου;
Διάφορες παραλλαγές παρουσιάζονται όσον αφορά τη διατύπωση της άσκησης, καθώς μπορεί να ζητά:

Να αναπτυχθεί μία θέση που δίδεται.

Να σχολιαστεί η ορθότητα μιας άποψης του συγγραφέα.

Να αναλυθεί ένα φαινόμενο που δεσπόζει σε μια φράση.

Να απαντηθεί μια «ευθεία» ερώτηση. Κάτι τέτοιο, ωστόσο, είναι γενικά σπάνιο.

Ι. Μεθοδολογία ανάπτυξης – σχολιασμού μιας άποψης ή σχολιασμού ενός
φαινομένου.
(τάδια – βήματα επεξεργασίας και διερεύνησης της δοθείσης άποψης)
1. Διερεύνηση κι αποκατάσταση της νοηματικής πληρότητας του
αποσπάσματος:
Απαραίτητη προϋπόθεση για να αναπτύξουμε σωστά τη θέση που μας έχει
δοθεί είναι να έχουμε πρώτα κατανοήσει απόλυτα τα νοήματα που την
απαρτίζουν. Κάτι τέτοιο μπορεί να είναι σχετικά εύκολο, αλλά είναι πιθανό, σε
κάποιες περιπτώσεις, να χρειαστεί η ενεργητική επέμβασή μας, ώστε να αποκατασταθεί η πληρότητα και η
ακρίβεια κάποιων νοημάτων που ενδεχομένως είναι δυσδιάκριτα. Η ύπαρξη τέτοιων νοημάτων είναι συνήθως
αποτέλεσμα:

Σης χρήσης μεταφορικών λέξεων.

Σης ύπαρξης αντωνυμιών που παραπέμπουν σε έννοιες του κειμένου, οι οποίες δε συμπεριλαμβάνονται
στο απόσπασμα.

Σης απουσίας όρων του κειμένου από το συγκεκριμένο απόσπασμα, οι οποίοι, όμως, το συμπληρώνουν
νοηματικά.
Αν στο απόσπασμα που δίδεται προς ανάπτυξη παραγράφου υπάρχουν μεταφορές και, γενικότερα, εκφράσεις
που χρησιμοποιούνται με τη συνυποδηλωτική σημασία τους, είναι πιθανό να μας προκαλέσουν σύγχυση.
Προκειμένου, λοιπόν, να αποκωδικοποιήσουμε το απόσπασμα στο σύνολό του και να κατανοήσουμε σε βάθος τι
μας ζητείται να αναπτύξουμε, είναι απαραίτητο να προβούμε στην αντικατάσταση τέτοιων εκφράσεων με τις
αντίστοιχες κυριολεκτικές.
Παραδείγματα αντικατάστασης συνυποδηλώσεων.
Παρακολουθήστε στο επόμενο παράδειγμα, πώς μετατρέπονται οι συνυποδηλώσεις στις αντίστοιχες
κυριολεκτικές εκφράσεις:
ε μια παράγραφο 70-80 λέξεων να διατυπώσετε την άποψή σας για το περιεχόμενο του πιο κάτω
αποσπάσματος: «τα σπορτ δε γυμνάζεις το σώμα σου μονάχα, γυμνάζεις, πάνω απ’ όλα, την ψυχή σου. τα
τεραίν του Ήτον, είπε πολύ σωστά ο Ουέλιγκτον, κερδήθηκε η μάχη του Βατερλό».
Απολυτήριες Εξετάσεις Γ΄ τάξης Ενιαίου Λυκείου, 2005

γυμνάζεις την ψυχή σου = καλλιεργείς τις ψυχικές ιδιότητες, αναπτύσσεις ψυχικές δυνάμεις (επιμονή,
υπομονή, γενναιοψυχία, σθένος κ.λ.π.).

στα τεραίν του Ήτον = με τα ψυχικά χαρακτηριστικά που διαμορφώθηκαν στις αθλοπαιδιές των
κολεγίων, όταν οι στρατιώτες που αγωνίστηκαν στο Βατερλό ήταν σπουδαστές.
Ένας ακόμη ανασταλτικός παράγοντας, στην προσπάθειά μας να αποκωδικοποιήσουμε το περιεχόμενο του
αποσπάσματος που πρέπει να αναπτύξουμε, ενδέχεται να είναι η ύπαρξη αντωνυμιών που αναφέρονται σε
λέξεις που δεν περιέχονται στο χωρίο που παραθέτει η εκφώνηση. ε αυτήν την περίπτωση, χρειάζεται να
ανατρέξουμε στο αρχικό κείμενο, να εντοπίσουμε την παράγραφο από την οποία προέρχεται το χωρίο της
άσκησης, κι αφού τη διαβάσουμε, να αντικαταστήσουμε τις αντωνυμίες με τους εννοούμενους όρους.
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Παραδείγματα αντικατάστασης αντωνυμιών.
Δείτε μια τέτοια περίπτωση στο παράδειγμα που ακολουθεί:
Να αποδώσετε το νόημα της παρακάτω περιόδου του κειμένου σε μια παράγραφο 70-90 λέξεων:
«Η βία αυτή ξεκινά από την αδίστακτη εσωτερική πεποίθηση ότι ο άνθρωπος ως ηθικό πρόσωπο, επομένως ως
πρόσωπο ιερό κι αξιοσέβαστο, πέθανε».
Απολυτήριες Εξετάσεις Δ΄ Εσπερινού Γενικού Λυκείου, 2008
Αν επιχειρήσουμε να αναπτύξουμε αυτήν τη θέση, θα προκύψουν εύλογοι προβληματισμοί αναφορικά με το
περιεχόμενο της αντωνυμίας «αυτή». Φρειάζεται, λοιπόν, να ανατρέξουμε στο αρχικό κείμενο και να
διαβάσουμε όσα προηγούνται της συγκεκριμένης θέσης, έτσι ώστε να συνειδητοποιήσουμε σε βάθος το νόημά
της. την αμέσως προηγούμενη παράγραφο, λοιπόν, αναφέρονται τα εξής:
«Σο κύμα βίας που αναστατωμένη ζει η ανθρωπότητα τα τελευταία ετούτα χρόνια αποτελεί το γινόμενο της
κακουργίας του αιώνα μας, τη σκληρή μαθητεία του ανθρώπου στο έγκλημα, την κατάλυση της ιερότητας του
ανθρώπου. Εδώ πια δεν υπάρχουν αθώοι. Όλοι οπουδήποτε γης, οποιασδήποτε χώρας κι οποιασδήποτε ηλικίας,
μοιάζει να είναι, όλοι, ένοχοι κι επομένως υποχρεωμένοι να πληρώσουν. Ληστείες, απαγωγές, ανατινάξεις,
φόνοι, παίρνουν και σηκώνουν σε κύμα θολό, αιματηρής οργής εκατοντάδες άγνωστους ανθρώπους».
Είναι λοιπόν, σαφές ότι η βία, για την οποία γίνεται λόγος στο απόσπασμα που χρειάζεται να αναπτύξουμε,
συνίσταται σε φαινόμενα όπως ληστείες, απαγωγές, ανατινάξεις, φόνοι, τα οποία σημειώνονται διεθνώς και
πλήττουν άτομα κάθε ηλικίας. Επομένως, κατά τη σύνταξη της παραγράφου μας, είναι απαραίτητο να
εστιάσουμε σε κρούσματα βίας ομοειδή προς τα παραπάνω, και να αποφύγουμε την αναφορά σε άλλες μορφές
βίας (π.χ. φραστική, ψυχολογική κ.λ.π.).
Αναζήτηση όρων που απουσιάζουν: Είναι πιθανό μια φράση που δίδεται προς ανάπτυξη, να μην περιέχει όλους
τους όρους που απαιτούνται, ώστε να αποδοθεί το πλήρες νόημά της.
Παράδειγμα αναζήτησης εννοούμενων όρων:
Να αναπτύξετε σε 70-80 λέξεις το νόημα του παρακάτω αποσπάσματος του κειμένου: «Εγκυμονείται κίνδυνος
δημιουργίας γενεών πανομοιότυπων οργανισμών προς εκμετάλλευση».
Απολυτήριες Εξετάσεις Γ΄ τάξης Ενιαίου Λυκείου, 2002
Αν επιχειρήσουμε να αναπτύξουμε τη φράση που μας έχει δοθεί, μας δημιουργούνται απορίες αναφορικά με
την πηγή προέλευσης του κινδύνου για τον οποίο πρέπει να γράψουμε. Αν, όμως, διαβάσουμε προσεκτικά την
περίοδο από την οποία προέρχεται αυτή η φράση, θα καταλάβουμε ότι ο κίνδυνος αυτός απορρέει από την
κλωνοποίηση, η οποία καταγράφεται ρητά λίγο νωρίτερα:
«Παράλληλα, η πρόσφατη κλωνοποίηση ζωντανών οργανισμών μπορεί να επιλύσει και αυτή θέματα
υποσιτισμού κι επάρκειας οργάνων, όμως εγκυμονείται κίνδυνος δημιουργίας γενεών πανομοιότυπων
οργανισμών προς εκμετάλλευση και ταυτόχρονα αναδεικνύει επικίνδυνες απόψεις περί δημιουργίας μιας αρίας
φυλής».
Επομένως, κατά το στάδιο αυτό της διερεύνησης, χρειάζεται να ανατρέξουμε στο αρχικό κείμενο, ώστε να
ελέγξουμε αν παραλείπονται όροι που είναι βασικοί για την αποκατάσταση της νοηματικής πληρότητας της
φράσης που πρέπει να αναπτύξουμε.

2. Ανάδειξη των ουσιωδών νοημάτων του αποσπάσματος:
Μετά την αποκατάσταση της νοηματικής πληρότητας του χωρίου που ζητείται να αναπτυχθεί, θα ήταν χρήσιμο
να σταθμίσουμε τη νοηματική βαρύτητα των εννοιών που απαντάμε σ’ αυτό. Ψς εκ τούτου, θα μπορέσουμε να
απομονώσουμε τις πιο σημαντικές, στις οποίες πρέπει να στηριχθούμε, ώστε να συντάξουμε την παράγραφό
μας.
Αφαίρεση συνδετικών εκφράσεων: Για το σκοπό αυτό απαραίτητο, αρχικά, να απαλείψουμε πιθανές
διαρθρωτικές λέξεις ή εκφράσεις, που απλώς συνδέουν το χωρίο με τις προηγούμενες περιόδους, έστω κι αν
περιέχονται στην εκφώνηση.
Αφαίρεση προσδιορισμών: Μετά την παραπάνω διαδικασία, είναι εύκολο να εντοπίσουμε τα εννοιακά σύνολα
που απαρτίζουν το απόσπασμα που μας έχει δοθεί. ε αυτά, όμως, συνήθως δε θα υπάρχουν μόνο οι
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βαρύνουσες έννοιες, αλλά και οι προσδιορισμοί τους (επιθετικοί, ονοματικοί, επιρρηματικοί). Μάλιστα, κάποιοι
από αυτούς είναι πιθανό να έχουν καλολογική μόνο σημασία, ή να επαναλαμβάνουν με άλλα λόγια κάτι που
έχει ήδη ειπωθεί (για διευκρινιστικούς λόγους), χωρίς να προσθέτουν κάποια ουσιαστική (για την ανάπτυξη)
πληροφορία.
Αφού, λοιπόν, διακρίνουμε και απαλείψουμε και τέτοιου είδους προσδιορισμούς, είμαστε σε θέση να εστιάσουμε
στις βασικές έννοιες και να αποφασίσουμε ποια πορεία ανάπτυξης θα ακολουθήσουμε στην παράγραφό μας.
Παράδειγμα επισήμανσης των βασικών νοημάτων:
Παρακολουθήστε στο επόμενο παράδειγμα πώς αφαιρούνται λεκτικά στοιχεία με δευτερεύουσα σημασία:
Να αναπτύξετε σε μια παράγραφο 70-80 λέξεων το περιεχόμενο του ακόλουθου αποσπάσματος του κειμένου:
«Όταν πετυχαίνει, τότε δε φοβάται. Νιώθει να πηγάζει από μέσα του μια ιδιαίτερη δύναμη που του δίνει το
δικαίωμα να αντικρίζει κατάματα τους ανθρώπους, να ζει με έναν αέρα γαλήνης και σιγουριάς».
Επαναληπτικές Εξετάσεις Δ΄ τάξης Εσπερινού Λυκείου, 2006
Εννοούμενο υποκείμενο: ο άνθρωπος.
Η φράση δε φοβάται είναι νοηματικά ισοδύναμη με τις προτάσεις:

νιώθει να πηγάζει από μέσα του μια ιδιαίτερη δύναμη

αντικρίζει κατάματα

ζει με έναν αέρα γαλήνης και σιγουριάς.
Εννοιακά σύνολα με βαρύνουσα σημασία:
Όταν πετυχαίνει // δε φοβάται // τους ανθρώπους.
Φρειάζεται να αναπτυχθεί το νόημα: Η επίτευξη των στόχων του ατόμου, του δίνει σιγουριά στις διαπροσωπικές
σχέσεις του.
3. Αναζήτηση της σχέσης που συνδέει τα βασικά νοήματα
Μετά την ολοκλήρωση του προηγούμενου σταδίου, είναι εφικτό να εντοπίσουμε τις κύριες έννοιες του χωρίου
που πρέπει να αναπτυχθεί.
υνήθως, στα αποσπάσματα που δίνονται στις πανελλαδικές εξετάσεις για ανάπτυξη παραγράφου, είναι
δυνατό να εντοπιστούν δύο εννοιακά σύνολα, ανάμεσα στα οποία αναπτύσσεται μία νοηματική σχέση. Επίσης,
σε κάποιες, σπανιότερες, περιπτώσεις, στο εσωτερικό ενός εννοιακού συνόλου αναπτύσσεται μία ακόμη,
επιμέρους, σχέση.
Γιατί πρέπει να διαλευκανθεί η σχέση; Αυτές τις σχέσεις είναι σημαντικό να τις επισημάνουμε, ώστε να τις
αξιοποιήσουμε τόσο κατά τη δημιουργία της θεματικής περιόδου, όσο και στην επιλογή της πορείας με την
οποία θα την αναπτύξουμε. Με άλλα λόγια, χρειάζεται:

στη θεματική περίοδο να εμφανίζεται η σχέση μεταξύ των κύριων εννοιακών συνόλων του
αποσπάσματος, και

κατά την ανάπτυξη της παραγράφου, να επιδιώκεται η απόδειξη της ορθότητας αυτής της σχέσης.
Ποιες σχέσεις εμφανίζονται συνήθως; Η σχέση που συνήθως αναπτύσσεται στα θέματα των πανελλαδικών
εξετάσεων μεταξύ των βασικών εννοιακών συνόλων, είναι σχέση αιτίου και αποτελέσματος, καθώς η μία
έννοια τις περισσότερες φορές απορρέει από μία άλλη.
4. ύνθεση θεματικής περιόδου
Απαραίτητη η θεματική περίοδος: Η παράγραφος που θα συνθέσουμε είναι απαραίτητο να αποτελείται από τα
τυπικά στοιχεία δομής και να εισάγεται με τη θεματική περίοδό της.
Φαρακτηριστικά της θεματικής περιόδου: Η θεματική περίοδος χρειάζεται να διαθέτει τα ακόλουθα
χαρακτηριστικά:

να αποτυπώνει τη σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ των βασικών εννοιών του αποσπάσματος

να είναι λιτή και να περιέχει μόνο τη σχέση αυτή

να συνοψίζει το περιεχόμενο όλης της παραγράφου

να μην επαναλαμβάνει τις ακριβείς εκφράσεις της εκφώνησης.
Πώς συντίθεται η θεματική περίοδος; Για να επιτευχθούν όλα τα παραπάνω, είναι σκόπιμο να εστιάσουμε στις
βασικές μόνο έννοιες, να τις αναδιατυπώσουμε και να επιμείνουμε στη λεκτική απόδοση της μεταξύ τους
σχέσης. Οι δευτερεύουσες έννοιες, οι οποίες, ενδεχομένως, υπάρχουν στο χωρίο, δεν πρέπει να καταγραφούν

11 Ιωαννίδης Άρης, «Θεωρία στην Έκφραση – Έκθεση»

στη θεματική περίοδο. ε αυτές θα αναφερθούμε κατά την ανάπτυξη της παραγράφου, στις λεπτομέρειές της,
ώστε να αποφευχθούν άσκοπες επαναλήψεις.
5. Επιλογή της πορείας ανάπτυξης της παραγράφου – Διατύπωση ανιχνευτικών ερωτημάτων
Αφού συνθέσουμε τη θεματική περίοδο, καλούμαστε να επιχειρηματολογήσουμε, ώστε να την αναπτύξουμε.
Απαραίτητη η αποσαφήνιση και η απόδειξη της θεματικής περιόδου: την προσπάθεια αυτή, χρειάζεται να
αποσαφηνίσουμε το περιεχόμενό της και να αποδείξουμε την ορθότητά της. για το σκοπό αυτό, μπορούμε να
θέσουμε στον εαυτό μας ανιχνευτικά ερωτήματα, στα οποία, όταν απαντήσουμε, θα προκύψουν οι πληροφορίες
που απαιτούνται για τη σύνθεση της παραγράφου. Αυτά τα ερωτήματα διαφοροποιούνται, ανάλογα με τη
σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ των βασικών εννοιών του αποσπάσματος.
Παράδειγμα: α. Να αναπτύξετε το νόημα του παρακάτω αποσπάσματος του κειμένου σε μια παράγραφο 70-90
λέξεων: «Ο επιταχυνόμενος ρυθμός της σύγχρονης ζωής δεν αφήνει στους ανθρώπους το χρόνο να σκέφτονται
πριν ενεργήσουν».
Εισαγωγικές Εξετάσεις τέκνων Ελλήνων του Εξωτερικού, 2007
Θεματική περίοδος: Οι ταχείς ρυθμοί διαβίωσης κάνουν τους σύγχρονους ανθρώπους να δρουν απερίσκεπτα.
χόλια – λεπτομέρειες: Ανιχνευτικά ερωτήματα:
Σι σημαίνει η φράση «ταχείς ρυθμοί διαβίωσης»;
Γιατί οι σύγχρονοι ρυθμοί ζωής επιταχύνονται;
Γιατί οι ταχείς ρυθμοί διαβίωσης κάνουν τους ανθρώπους να δρουν απερίσκεπτα;
Πώς αντιλαμβάνομαι το νόημα της φράσης «οι άνθρωποι δε σκέφτονται πριν ενεργήσουν;»
β. Να αναπτύξετε σε 70-90 λέξεις το περιεχόμενο του επόμενου αποσπάσματος από το κείμενο: «*<+ ο
αφανάτιστος άνθρωπος είναι ένας πολύτιμος παράγοντας ευθυκρισίας, καλής πίστης, νηφαλιότητας και
σωφροσύνης*<+»
Επαναληπτικές Απολυτήριες Εξετάσεις Γ΄ τάξης Ενιαίου Λυκείου, 2006
Θεματική περίοδος: Η έλλειψη φανατισμού συμβάλλει στην ηθικοπνευματική ολοκλήρωση του ανθρώπου.
χόλια – λεπτομέρειες: Ανιχνευτικά ερωτήματα:
Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του ανθρώπου που θεωρείται αφανάτιστος;
Γιατί η έλλειψη φανατισμού συνδέεται με την ευθυκρισία;
Σι σημαίνει ευθυκρισία;
Γιατί η έλλειψη φανατισμού συνδέεται με την καλή πίστη;
Σι σημαίνει καλή πίστη;
Γιατί η έλλειψη φανατισμού συνδέεται με τη νηφαλιότητα;
Σι σημαίνει νηφαλιότητα;
Γιατί η έλλειψη φανατισμού συνδέεται με τη σωφροσύνη;
Σι σημαίνει σωφροσύνη;
γ. Να αποδώσετε σε 1-6 σειρές το νόημα της παρακάτω φράσης του κειμένου: «το κράτος πρόσφερε ως τώρα
εκπαίδευση και λιγότερο παιδεία».
Απολυτήριες Εξετάσεις Γ΄ τάξης Ενιαίου Λυκείου, 2000
Θεματική περίοδος: Προτεραιότητα της Πολιτείας παραμένει η κατάρτιση κι όχι η καλλιέργεια των μαθητών.
χόλια – λεπτομέρειες: Ανιχνευτικά ερωτήματα:
Ποιο είναι το περιεχόμενο της εκπαίδευσης / κατάρτισης;
Ποιες ανάγκες καταβάλλεται προσπάθεια να εκπληρωθούν μέσω της εκπαίδευσης / κατάρτισης;
Ποιο είναι το περιεχόμενο της παιδείας / καλλιέργειας;
Ποιες ανάγκες θα μπορούσαν να εκπληρωθούν, αν επιδιωκόταν η παιδεία / καλλιέργεια των μαθητών;
6. Αναζήτηση πληροφοριακού υλικού κι ανάπτυξη της παραγράφου
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Αφού θέσουμε τα κατάλληλα ερωτήματα για την αποσαφήνιση και την απόδειξη της θεματικής περιόδου, είναι
απαραίτητο να επιλέξουμε τις πληροφορίες βάσει των οποίων θα συνταχθεί η παράγραφος.
Από πού πρέπει να αντλούμε τις πληροφορίες; Οι πληροφορίες αυτές χρειάζεται να αναζητηθούν τόσο με
γνώμονα το αρχικό κείμενο από το οποίο προέρχεται το απόσπασμα όσο και σε συνάρτηση με τον ευρύτερο
γνωσιολογικό «οπλισμό» μας. Ειδικότερα, σε ορισμένες ασκήσεις, η εκφώνηση παραπέμπει άμεσα στο αρχικό
κείμενο, από όπου καλούμαστε να αντλήσουμε τις απαραίτητες πληροφορίες και να τις αναδιατάξουμε,
παράγοντας ένα νέο κείμενο. Βεβαίως, στις περισσότερες περιπτώσεις, πρέπει να συνθέσουμε το κείμενό μας
αλιεύοντας συναφή επιχειρήματα και τεκμήρια από τη δεξαμενή των πληροφοριών που διαθέτουμε εμείς οι
ίδιοι. Εξάλλου, ακόμη κι αν το κείμενό μας βοηθά να συγκεντρώσουμε τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε,
πρέπει να τις συνθέσουμε χρησιμοποιώντας και δικές μας σκέψεις, που δεν καταγράφονται στο αρχικό κείμενο.
ύνδεση των επιχειρημάτων: Αφού, λοιπόν, καταλήξουμε αναφορικά με τις πληροφορίες που πρέπει να
χρησιμοποιήσουμε κατά την επιχειρηματολογία μας, χρειάζεται να συνδέσουμε τις θέσεις μας με τις
κατάλληλες διαρθρωτικές λέξεις ή φράσεις, έχοντας υπόψη ότι η παράγραφός μας πρέπει να κινείται μέσα στο
προκαθορισμένο όριο λέξεων.
Ανακεφαλαίωση – Πώς αναπτύσσουμε μια άποψη ή αναλύουμε ένα φαινόμενο σε μια παράγραφο
Η πορεία που πρέπει να ακολουθήσουμε για να αναπτύξουμε μια θέση που μας δίνεται, είναι η ακόλουθη:
1.
Αντικαθιστούμε τις μεταφορικές εκφράσεις με αντίστοιχες κυριολεκτικές.
2.
Αντικαθιστούμε τις αντωνυμίες που αναφέρονται σε όρους, οι οποίοι δεν καταγράφονται, με τους όρους
αυτούς.
3.
Αναζητούμε όρους, που μολονότι είναι σημαντικοί για την πλήρη κατανόηση της θέσης, δεν
καταγράφονται σε αυτήν.
4.
Αφαιρούμε διαρθρωτικές λέξεις ή φράσεις που απλώς συνδέουν το απόσπασμα με τις προηγούμενες
περιόδους.
5.
Αφαιρούμε τους προσδιορισμούς που έχουν καλολογική μόνο σκοπιμότητα.
6.
Επισημαίνουμε τη σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ των κύριων εννοιακών συνόλων.
7.
υνθέτουμε τη θεματική περίοδο με αναδιατύπωση των βασικών εννοιών.
8.
Διατυπώνουμε ανιχνευτικά ερωτήματα για την αποσαφήνιση και την απόδειξη της θεματικής περιόδου.
9.
Διερευνούμε πιθανές σχετικές πληροφορίες στο κείμενο.
10.
Αναζητούμε συμπληρωματικές πληροφορίες που προέρχονται από το γνωσιολογικό «οπλισμό» μας.
11.
υνδέουμε κατάλληλα τις επιμέρους πληροφορίες με τις απαραίτητες διαρθρωτικές λέξεις ή φράσεις κι
αναπτύσσουμε την παράγραφο.
ΙΙ. Μεθοδολογία για την απάντηση σε ευθεία ερώτηση
ε κάποιες σπάνιες περιπτώσεις, η άσκηση ανάπτυξης παραγράφου αποτελεί μια ευθεία ερώτηση. ε αυτό το
είδος ασκήσεων, συνήθως η ερώτησα μάς ζητά να ανατρέξουμε στο αρχικό κείμενο, ώστε να εντοπίσουμε
στοιχεία ή θέσεις που θα χρειαστούμε για την ανάπτυξη της παραγράφου. Ψστόσο, είναι, επίσης, πιθανό να
χρειαστεί να αξιολογήσουμε την ορθότητα μιας θέσης του αρχικού κειμένου.
1.
Αναζήτηση των θέσεων του συγγραφέα στο κείμενο
Παράδειγμα: Ποιες είναι οι θέσεις που διατυπώνει ο συγγραφέας στην τελευταία παράγραφο του κειμένου; (6080 λέξεις).
Εισαγωγικές Εξετάσεις τέκνων Ελλήνων του Εξωτερικού, 2003
Μεθοδολογία: ε μια τέτοια περίπτωση, χρειάζεται να εργαστούμε ακολουθώντας τα επόμενα στάδια:

Προσεκτική ανάγνωση του κειμένου και υπογράμμιση των πληροφοριών που απαντούν στην ερώτηση
της εκφώνησης.

Νοηματική συσχέτιση των πληροφοριών που υπογραμμίστηκαν, ιεράρχηση και κλιμάκωσή τους.

Επιλογή της κατάλληλης θεματικής περιόδου, η οποία συνοψίζει όλες τις πληροφορίες που
αποθησαυρίστηκαν.

Αναδιατύπωση των θέσεων του αρχικού κειμένου, στο βαθμό που κάτι τέτοιο είναι εφικτό.

ύνδεση των επιμέρους θέσεων με τις κατάλληλες διαρθρωτικές λέξεις ή φράσεις κι ανάπτυξης της
παραγράφου.
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Προσέξτε στη συνέχεια, πώς θα έπρεπε να εργαστούμε για να απαντήσουμε επιτυχημένα στην ερώτηση του
προηγούμενου παραδείγματος:
Τπογράμμιση των πληροφοριών: Αυτά είναι μερικά μόνον από τα προβλήματα που παρουσιάζει ο κοινωνικός
τουρισμός, όταν τον αντιμετωπίζει κανείς με την ευθύνη της παροχής μιας κοινωνικής υπηρεσίας που, ίσως, είναι
σήμερα εξίσου σημαντική με τις παραδοσιακές κοινωνικές παροχές, όπως η παροχή της κατοικίας, των μεταφορών
και της τηλεπικοινωνίας. Δεν πρέπει ποτέ να ξεχνούμε ότι ο τουρισμός αναφέρεται στον άνθρωπο κι αποβλέπει
στην αναζωογόνηση του σωματικού, πνευματικού και ψυχικού του κόσμου και μόνον όταν ικανοποιήσει τις θετικές
αυτές πανανθρώπινες αξίες, μπορεί να αποτελέσει τη μεγάλη, ανανεωτική και ζωογόνο δύναμη που έχει ανάγκη
για να επιβιώσει ο κουρασμένος άνθρωπος – εργάτης του καιρού μας.
Διασκευή από δοκίμιο του Γ.Δ. Δασκαλάκη,
τελευταία παράγραφος / σύμφωνα με την εκφώνηση.
Αφού συλλέξαμε, από το αρχικό κείμενο, όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, ακολουθώντας τα επόμενα
στάδια, θα μπορούσαμε να συνθέσουμε την παράγραφό μας περίπου όπως στο ενδεικτικό υπόδειγμα που
ακολουθεί:
Θεματική περίοδος: Η μεγάλη σημασία του τουρισμού, ειδικά σήμερα, επιτάσσει την υπεύθυνη εκπόνηση των
προγραμμάτων κοινωνικού τουρισμού εκ μέρους των αρμόδιων φορέων.
Λεπτομέρειες: Ειδικότερα, ο τουρισμός, σε κάθε περίπτωση, εξασφαλίζει την ανασυγκρότηση των σωματικών,
πνευματικών και ψυχικών δυνάμεων του ανθρώπου. Ιδιαίτερα στις μέρες μας, ο τουρισμός καθίσταται
πολυτιμότερος, εξαιτίας των ταχέων ρυθμών ζωής, που επιβαρύνουν περισσότερο το σύγχρονο εργαζόμενο.
υμπερασματικά, ο κοινωνικός τουρισμός είναι απαραίτητο να αντιμετωπίζεται υπεύθυνα και να θεωρείται
εξίσου σημαντικός με τις συμβατικές κοινωνικές παροχές που εξασφαλίζει ένα Κράτος Πρόνοιας.
2.
Ερώτηση αξιολόγησης δοθείσας άποψης
Είδαμε νωρίτερα πώς πρέπει να εργαστούμε, αν ζητηθεί να οργανώσουμε σε παράγραφο τα επιχειρήματα που
παρατίθενται στο αρχικό κείμενο. Βεβαίως, μία εκφώνηση με ευθεία ερώτηση θα ήταν δυνατό να μη μας
παραπέμπει στο κείμενο για αναζήτηση επιχειρημάτων, αλλά να μας ζητά να συνθέσουμε πρωτότυπο κείμενο,
αξιοποιώντας δικές μας μόνο πληροφορίες.
ε μια τέτοια περίπτωση, η εκφώνηση θα είχε την ακόλουθη μορφή: υμφωνείτε με την άποψη του συγγραφέα
ότι *θέση+<
Μεθοδολογία: ε ένα ερώτημα όπως το παραπάνω, η αναμενόμενη αντιμετώπιση εκ μέρους μας θα ήταν μία
από τις ακόλουθες:

Καταφατική («ναι»).

Αρνητική («όχι»).

Επιφυλακτική («ναι/όχι»).
Πιο συγκεκριμένα, η καταφατική αντιμετώπιση είναι, λογικά, η πιο συνηθισμένη επιλογή, αφού τα κείμενα των
Πανελλαδικών Εξετάσεων προέρχονται από καταξιωμένους δημιουργούς, οι οποίοι, θεωρητικά, είναι
μετριοπαθείς ως προς τις αντιλήψεις τους. Αυτός είναι κι ο λόγος για τον οποίο η αρνητική αντιμετώπιση είναι
σπανιότερη και χρειάζεται να επιλέγεται με περίσκεψη.
Από την άλλη, η επιφυλακτική στάση («ναι, αλλά κάποιες φορές όχι» ή «ναι υπό προϋποθέσεις») δεν είναι
πάντοτε εφικτό να υποστηριχθεί, αλλά, όταν αυτό συμβαίνει, είναι προτιμότερη από κάθε άλλη επιλογή. Αυτό
ισχύει, γιατί μια τέτοια αντιμετώπιση φανερώνει πως ο μαθητής είναι ένα άτομο με οξυδέρκεια κι ευρύτητα
πνεύματος, ικανό να εμβαθύνει στις έννοιες και στις νοηματικές σχέσεις.
ύνθεση θεματικής περιόδου: ε κάθε περίπτωση, χρειάζεται να συνθέσουμε μια θεματική περίοδο στην οποία
θα διατυπώνεται ρητά η θέση μας, όποια κι αν είναι αυτή. Με άλλα λόγια:

Αν η θέση μας είναι καταφατική, ως θεματική περίοδο θα χρησιμοποιηθεί, αναδιατυπωμένη, η άποψη
του συγγραφέα.

Αν η θέση μας είναι αρνητική, ως θεματική περίοδος θα επιλεγεί η άποψη που αντιτίθεται σε εκείνη του
συγγραφέα.

Αν η θέση μας είναι επιφυλακτική, η θεματική περίοδος θα έχει εναντιωματική διατύπωση. Για
παράδειγμα, θα έχει τη μορφή: μολονότι < (ναι), στην πράξη<(όχι).
Ανάπτυξη της παραγράφου: ε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, η θεματική περίοδος θα συμπίπτει με κάποιον
από τους γενικούς τύπους που παρουσιάστηκαν στην προηγούμενη ενότητα. Αφού, λοιπόν, συνθέσουμε τη
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θεματική περίοδό μας, έπειτα πρέπει να την αναπτύξουμε, απαντώντας στα ανιχνευτικά ερωτήματα που
αντιστοιχούν στον τύπο της θεματικής περιόδου που επιλέξαμε.
Ανακεφαλαίωση – Πώς συνθέτουμε παράγραφο αξιολόγησης μιας άποψης
1.
Αποτιμούμε την ορθότητα της δοθείσας άποψης.
2.
υνθέτουμε τη θεματική περίοδο, που αποτυπώνει τη θέση μας αναφορικά με την ορθότητα της
άποψης.
3.
Διατυπώνουμε τα κατάλληλα ανιχνευτικά ερωτήματα για την αποσαφήνιση και την απόδειξη της
θεματικής περιόδου.
4.
Αναζητούμε επιχειρήματα που θα απαντούν στα ανιχνευτικά ερωτήματα, τόσο στο κείμενο όσο και στις
συνολικές γνώσεις μας.
5.
υνδέουμε κατάλληλα τις επιμέρους πληροφορίες με τις απαραίτητες διαρθρωτικές λέξεις ή φράσεις κι
αναπτύσσουμε την παράγραφο.
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Ερωτήσεις που ελέγχουν τη γνώση της θεωρίας του σχολικού βιβλίου :

1. Πειθώ: Ο όρος πειθώ περιγράφει τη λογική ικανότητα ερμηνείας εννοιών, γεγονότων, φαινομένων σύμφωνα
με την κρίση μας, ώστε να πείσουμε τους δέκτες για την ορθότητα των απόψεών μας και να επηρεάσουμε τη
συμπεριφορά τους σύμφωνα με τις επιδιώξεις μας.
Η λεκτική επικοινωνία, ως συνειδητή κοινωνική δραστηριότητα, είναι μια σκόπιμη λειτουργία
αλληλοεπίδρασης, της οποίας η πειθώ είναι ένας από τους στόχους της. Μέσω αυτής ο δέκτης αποδέχεται την
ορθότητα μιας άποψης, ενστερνίζεται και υιοθετεί ιδέες κι ενεργεί σύμφωνα με αυτές. Επομένως, η τέχνη της
πειθούς είναι μια ικανότητα που προσφέρει στον κάτοχό της τη δυνατότητα να επιβάλλεται, για να προωθεί τις
επιδιώξεις του. Από την άλλη, μπορεί να μετατραπεί σε μια επικίνδυνη δύναμη χειραγώγησης όσων αδυνατούν
να διακρίνουν τις τεχνικές με τις οποίες ο πομπός προσπαθεί κάθε φορά να επιβάλλει τη δική του – ορθή ή
εσφαλμένη – γνώμη ή θέληση. Γι’ αυτό απαιτείται να αποκρυπτογραφούμε τις τεχνικές πειθούς, ώστε να
μπορούμε να τις διακρίνουμε σε ένα προφορικό ή γραπτό κείμενο και να τις αξιολογούμε αντικειμενικά. Ποιες,
λοιπόν, είναι αυτές οι τεχνικές – τρόποι πειθούς και ποια μέσα χρησιμοποιεί ο πομπός, για να πείσει το δέκτη;
Ποιοι οι τρόποι και τα μέσα πειθούς ( ποια η τεχνική \ στρατηγική ) που χρησιμοποιεί ο συγγραφέας ;
Η πειθώ επιδιώκεται με την επίκληση στη λογική, στο συναίσθημα, στην αυθεντία και στο ήθος (πομπού –
αντιπάλου/ δέκτη).
ημείωση : ε περίπτωση που ζητηθούν οι τρόποι ( ο τρόπος πειθούς ) οπωσδήποτε θα τεκμηριώσουμε την
απάντησή μας , παραθέτοντας και τα μέσα πειθούς , με αναφορές στο κείμενο. Σο ίδιο ισχύει και στην αντίθετη
περίπτωση που θα μας ζητηθούν τα μέσα πειθούς , οπότε και θα γίνει αναφορά στον τρόπο πειθούς .
I) Επίκληση στη λογική : Παροχή ερεθισμάτων στη σκέψη του δέκτη , ώστε πλέον να
λειτουργήσει με βάση τη λογική . Ο πομπός επικαλείται τη λογική , προκειμένου να αποδείξει
τη θέση του ή να ανασκευάσει \ αναιρέσει μιαν άλλη, καταδεικνύοντας ότι προσκρούει στους κανόνες της
λογικής. Για να πείσει, λοιπόν, για την ορθότητα ή όχι των θέσεων, χρησιμοποιεί λογικές αποδείξεις, δηλαδή
λογικά μέσα πειθούς – τα επιχειρήματα και τα τεκμήρια - που τα οργανώνει μέσω των συλλογισμών.
Μέσα πειθούς :
Επιχειρήματα : είναι η διάρθρωση των θέσεων του πομπού σε σειρά προτάσεων, τις προκείμενες , που τις διέπει
λογική σχέση και καταλήγουν σ’ αιτιολογημένο συμπέρασμα ( θεωρητικός συλλογισμός για τη στήριξη ή
ανατροπή μιας θέσης ). Αυτό επιτυγχάνεται μέσω συλλογισμών, προτάσεων κρίσεως, ερωτηματικών
προτάσεων ή ρητορικών ερωτημάτων. Προϋπόθεση επιχειρήματος – συλλογισμού είναι η ύπαρξη κοινών όρων
στις προκείμενες (όχι πάντα). Tο επιχείρημα έχει την εξής μορφή :
α΄ προκείμενη πρόταση ( Μείζων )
β΄ προκείμενη πρόταση ( Ελάσσων )
υμπέρασμα (είναι πρόταση / περίοδος στην αποδοχή της οποίας καταλήγουν οι προκείμενες.
Είναι δηλαδή το λογικό επακόλουθο των προκείμενων).
Βασικά, λοιπόν, συστατικά της δομής κάθε επιχειρήματος είναι οι κλιμακωτά παρατεταγμένες προκείμενες και
το συμπέρασμα, το οποίο αποτελεί, κανονικά, τη λογική προέκταση των προκειμένων. Κάθε επιχείρημα
συνιστά ένα συλλογισμό ή μπορεί να αποτελείται από μια σειρά διαδοχικών συλλογισμών, οι οποίοι
λειτουργούν ως εκτεταμένες προκείμενες, που συνδυάζονται για να αποδείξουν ένα τελικό συμπέρασμα.
π.χ. – Όλοι οι άνθρωποι είναι θνητοί
Ο ωκράτης είναι θνητός
Άρα : Ο ωκράτης είναι άνθρωπος
Πρέπει να σημειώσουμε ότι ένα επιχείρημα ισοδυναμεί με μια αιτιολόγηση, π.χ.: Ο
ωκράτης είναι θνητός, επειδή είναι άνθρωπος. Παραλείπεται , δηλαδή , η μείζων
προκείμενη ως αυτονόητη κι αυταπόδεικτη ( αν και δεν είναι πάντοτε ) . Γι’ αυτό , όταν
σ’ ένα κείμενο υπάρχουν αιτιολογήσεις , ο συγγραφέας του πείθει με επίκληση στη
λογική .
Εντοπισμός επιχειρήματος: Ενώ είναι εύκολο να εντοπίσουμε τα μέρη που συνθέτουν
ένα επιχείρημα, όταν αυτό εμφανίζεται στην τυπική σχηματική μορφή του (δηλαδή προκείμενες και
συμπέρασμα), είναι αρκετά δύσκολο να διακρίνουμε τη δομή του μέσα στο κείμενο. Αυτό συμβαίνει, επειδή ο
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συλλογισμός στην τυπική και σύντομη μορφή του περιέχει μόνο προτάσεις – κρίσεις. ε ένα κείμενο, όμως, ένα
επιχείρημα έχει ανάπτυξη, σύνταξη και διατύπωση πολύπλοκη. Γι’ αυτό χρειάζεται να διακρίνουμε τις
προτάσεις – κρίσεις που αποτελούν τα μέρη του επιχειρήματος από τις δευτερεύουσες ιδέες που τα
συμπληρώνουν ή τα αναλύουν.
Παράδειγμα: α) Η θανατική ποινή αποτελεί καθαρό παραλογισμό από τη σκοπιά του σωφρονισμού του παραβάτη
(συμπέρασμα), ο οποίος επιδιώκεται πρωταρχικά με την άσκηση συγκράτησης κι ελέγχου, σε εκείνον που έχει ήδη
εγκληματήσει, για να μην υποτροπιάσει. Γιατί ο σωφρονισμός προϋποθέτει, βέβαια, τη φυσική ύπαρξη του
ανθρώπου (πρώτη προκείμενη), την οποία η θανατική ποινή καταστρέφει (δεύτερη προκείμενη).
Σο επιχείρημα θα μπορούσε να δοθεί με την εξής τυπική δομή:
Προκείμενες: α. Ο σωφρονισμός προϋποθέτει, βέβαια, τη φυσική ύπαρξη του ανθρώπου.
β. Η θανατική ποινή καταστρέφει τη φυσική ύπαρξη του ανθρώπου.
υμπέρασμα: Επομένως, η θανατική ποινή αποτελεί καθαρό παραλογισμό από τη
σκοπιά του σωφρονισμού του παραβάτη.
β) «Με τη διεθνοποίηση της οικονομίας της αγοράς, ασκήθηκαν πιέσεις από διεθνή
όργανα, ώστε οι κάτοικοι των φτωχότερων κρατών να στραφούν σε καλλιέργειες
προϊόντων που θα εξάγονταν στις πλουσιότερες χώρες. Έτσι, εγκατέλειψαν την
παραγωγή αγροτικών προϊόντων βασικών για τη διατροφή τους, τα οποία ανέλαβαν πολυεθνικές που
κερδοσκοπούν, αυξάνοντας υπέρογκα τις τιμές. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, οι κάτοικοι του Νότου δαπανούν το 80% του
εισοδήματός τους σε τρόφιμα (ψωμί, ρύζι, κ.λπ.) που, μέχρι πρότινος, καλλιεργούσαν μόνοι τους, με συνέπεια να
γίνονται έρμαια των δυνάμεων της αγοράς. Είναι, λοιπόν, φανερό ότι το καπιταλιστικό μοντέλο ανάπτυξης
ευθύνεται για την επισιτιστική κρίση που πλήττει την περιθωριοποιημένη πλειονότητα του παγκοσμίου
πληθυσμού».
Ανάλυση (τυπικός συλλογισμός της λογικής):
Προκείμενη (1): «Με τη < χώρες».
Προκείμενη (2): «Έτσι < τιμές».
Προκείμενη (3): «Κατ’ αυτόν < αγοράς».
υμπέρασμα: «Είναι < πληθυσμού».
Ενδεικτική απάντηση: Ο συγγραφέας επικαλείται τη λογική του δέκτη, οργανώνοντας ένα λογικό επιχείρημα.
Πιο αναλυτικά, υποστηρίζει τη θέση «το καπιταλιστικό < πληθυσμού». Σο συμπέρασμα αυτό αιτιολογείται με το
απόσπασμα «Με τη < της αγοράς» (προκείμενες), κάτι που διαφαίνεται με τη διαρθρωτική φράση «είναι,
λοιπόν, φανερό».
Βήματα τεκμηρίωσης (μεθοδολογία): Όταν κρίνουμε ότι ο συγγραφέας χρησιμοποιεί επιχειρήματα, για να
τεκμηριώσουμε την απάντησή μας σε σχετική ερώτηση, χρειάζεται να παρουσιάσουμε:

Ποια κύρια θέση επιχειρεί να αποδείξει ο πομπός (συμπέρασμα);

Ποιες επιμέρους θέσεις (προκείμενες) παραθέτει, με σκοπό να αιτιολογήσει την κύρια θέση του;

Τπάρχουν εκφράσεις που καθιστούν σαφές ότι συνάγεται κάποιο συμπέρασμα μέσα από την παράθεση
σχετικών προκειμένων;
Σεκμήρια : συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία ή γεγονότα , που οδηγούν στην εξαγωγή συμπεράσματος, που
χρησιμοποιούνται ως «ντοκουμέντα», προκειμένου ο πομπός να συμπληρώσει , να ενισχύσει ή να
υποκαταστήσει ένα επιχείρημα με συγκεκριμένα στοιχεία και να συνδέσει τις αποφάνσεις του με την
πραγματικότητα . Φρησιμοποιούνται , επίσης , από τον πομπό , για να υποστηρίξει τις απόψεις του , και
περιέχονται στις προκείμενες ενός συμπεράσματος . Είδη τεκμηρίων :

παραδείγματα (από τη σύγχρονη ή την ιστορική , την ατομική ή τη συλλογική εμπειρία.), π.χ. Πολλοί
φοβούνται ότι η ανάπτυξη της τεχνολογίας έχει προσλάβει διαστάσεις και μορφές που απειλούν τον πολιτισμό.
Προφανές παράδειγμα είναι αυτό των πυρηνικών όπλων, που μπορούν να καταστρέψουν την ανθρωπότητα και τον
πολιτισμό της.

αλήθειες ( αυταπόδεικτες , καθολικά αποδεκτές γνώμες \ αλήθεια ή προσωπικές γνώμες ), π.χ. α)
Αποτελεί κοινή διαπίστωση ότι ζούμε στην εποχή της πληροφόρησης. β) Οι υπολογιστές, οι τηλεπικοινωνίες και η
κρυπτογραφία καθιστούν υπόθεση ρουτίνας την άψογη οργάνωση και διεξαγωγή ψηφοφοριών μέσα σε λίγες ώρες.

επικαιρικά ή ιστορικά γεγονότα, π.χ. α) Ο σεισμός του Μπάμ στο Ιράν, που έγινε ακριβώς ένα χρόνο πριν,
προκάλεσε ολοκληρωτική καταστροφή. β) την Καλιφόρνια και στην Ελβετία ένα όχι αμελητέο μέρος της
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νομοθεσίας γίνεται σήμερα με δημοψηφίσματα (όπως αυτό που προ ημερών απέρριψε την κατάργηση του
ελβετικού στρατού).

αυθεντίες, π.χ. α) Ο τέφαν Βολφ. Καθηγητής πολιτικής επιστήμης στο Βρετανικό πανεπιστήμιο του
Μπαθ, αποκαλεί τους νέους αυτούς «Γενιά Erasmus», σύμφωνα με το πρόγραμμα φοιτητικών ανταλλαγών της Ε.Ε.
β) Όλο και λιγότεροι πολίτες ψηφίζουν, με όλο και μεγαλύτερη αηδία και βαρύτερη καρδιά, και το αποτέλεσμα
έχει όλο και μικρότερη σημασία – όπως λέει ο Υρίντμαν στο βιβλίο του το Λέξους και η ελιά, η εκλογή είναι
συνήθως «ανάμεσα σε Κόκα – Κόλα και Πέπσι».

στατιστικά στοιχεία, π.χ. Εδώ και σαράντα χρόνια, παρά τη σημαντική αύξηση του πλούτου που
παράγεται στον πλανήτη, παρατηρείται έκρηξη των ανισοτήτων: το 1960, το άνοιγμα της ψαλίδας ανάμεσα στο
20% των φτωχότερων και στο 20% των πλουσιότερων ήταν 1 προς 30. ήμερα είναι 1 προς 80.

δεδομένα ή πορίσματα – αποτελέσματα ερευνών, π.χ. ύμφωνα με πρόσφατη έρευνα που δημοσιεύθηκε
στην εφημερίδα «Σο Βήμα», υπάρχουν 80.000 πτυχιούχοι αυτών των ειδικοτήτων που εμπίπτουν σε μια από τις
τρεις κατηγορίες, που ανέφερα πιο πάνω.

γνωμικά , ρητά , αποφθέγματα, π.χ. «Ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός».

εποπτείες ή αντιλήψεις των αισθήσεων, π.χ. Όλοι μας ακούμε καθημερινά τις βλαβερές συνέπειες του
καπνίσματος, και ιδιαίτερα στους παθητικούς καπνιστές.

Μαρτυρίες, π.χ. Όσοι έχουν κάνει χρήση ναρκωτικών αναφέρουν ότι ζουν σε έναν «τεχνητό παράδεισο».

ιστορικά στοιχεία π.χ. Πίσω στο χωριό! Η κοινοβουλευτική δημοκρατία – τεράστια κατάκτηση πριν από
230 χρόνια και στην Ελλάδα όνειρο άπιαστο μόλις πριν από 30 – βρίσκεται σε κρίση παντού. *ιστορικό τεκμήριο+.
Προσοχή : η αναφορά των τεκμηρίων θα γίνεται πάντα με αναφορά στο κείμενο. Αναφέρουμε ένα τουλάχιστον
επιχείρημα (προκείμενες και συμπέρασμα) κι ένα παράδειγμα για κάθε είδους τεκμηρίου που εντοπίζουμε .
Αξιολόγηση τεκμηρίων: Σα τεκμήρια αποτελούν, θεωρητικά, αυταπόδεικτα δεδομένα της πραγματικότητας που
χρησιμοποιούνται από έναν πομπό για να αποδειχθεί η ισχύς μιας κρίσης που συνάγεται ως συμπέρασμα.
Αντίστοιχα, λοιπόν, προς ό,τι ισχύει στα επιχειρήματα, τα τεκμήρια χρειάζεται να αξιολογηθούν ως προς το
βαθμό στον οποίο ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα (αλήθεια) και ως προς το βαθμό στον οποίο
σχετίζονται λογικά με το συμπέρασμα που συνάγεται (εγκυρότητα). Διαβάστε στον επόμενο πίνακα πότε ένα
τεκμήριο δε συνάδει με τα κριτήρια της αλήθειας και της εγκυρότητας:
Έλεγχος αλήθειας: Οι προκείμενες που περιέχουν τεκμήρια δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, όταν:

Προσωπικές γνώμες προβάλλονται ως αλήθειες καθολικού κύρους.

Διατυπώνονται απόψεις από ειδικούς σε τομείς που δε σχετίζονται με το θέμα που πραγματεύεται ο
πομπός.

Παρουσιάζονται ανεπεξέργαστες επιστημονικοφανείς κρίσεις, καθώς και κρίσεις που δεν έχουν
προκύψει μέσα από επιστημονικά αποδεκτές μεθόδους.

Αναπαράγονται παραποιημένα στοιχεία.

Βασίζονται σε στερεότυπα ή σε παρωχημένες κι ανεξακρίβωτες απόψεις.
Έλεγχος εγκυρότητας: Οι προκείμενες που περιέχουν τεκμήρια δε συνδέονται λογικά με το συμπέρασμα που
συνάγεται, όταν:

Μεμονωμένα φαινόμενα ή μετρήσεις οδηγούν σε διατύπωση κανόνων καθολικής και διαχρονικής
ισχύος.

Επιδιώκεται η υπερβολική παράθεση στατιστικών, παραδειγμάτων ή θέσεων που έχουν διατυπωθεί από
ειδήμονες (αυθεντίες), για να καλυφθεί η έλλειψη επιχειρημάτων.

Τποδειγματικές απαντήσεις, Επίκληση στη λογική με τεκμήρια:
Να βρείτε το είδος των τεκμηρίων και να αξιολογήσετε την ορθότητά τους :
Ο αναλφαβητισμός αποτελεί ένα ακανθώδες πρόβλημα στη μειονότητα των αθίγγανων
που διαβιούν στην πατρίδα μας. ύμφωνα με πρόσφατη έρευνα μαθητών της Γ’ τάξης του
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24ου Λυκείου Αθηνών, σε αριθμό 58 αθίγγανων ηλικίας 16-21 ετών, μόλις το 11% γνώριζε
γραφή και ανάγνωση.
το παραπάνω παράθεμα υπάρχουν στατιστικά στοιχεία (11%) που αποτελούν τεκμήρια για την
υποστήριξη της άποψης ότι «ο αναλφαβητισμός αποτελεί ένα ακανθώδες πρόβλημα στη
μειονότητα των αθίγγανων που διαβιούν στην πατρίδα μας». Ψστόσο, τα στοιχεία αυτά δεν είναι
αξιόπιστα καθώς προκύπτουν από έρευνα χωρίς επιστημονικό κύρος ,εφόσον
πραγματοποιήθηκε από την Γ’ Σάξη ενός Λυκείου και επιπλέον ,το δείγμα της έρευνας είναι
πολύ μικρό ,ώστε να εξαχθεί ένα τόσο σοβαρό συμπέρασμα. Επομένως , τα τεκμήρια δεν είναι
ορθά, γιατί δε στηρίζονται σε εξακριβωμένα κι επεξεργασμένα στοιχεία.
Γνωστή εταιρεία λιπαντικών δημοσίευσε το αποτέλεσμα μιας δεκαετούς έρευνας του
εργαστηρίου περιβαλλοντολογικών εφαρμογών που διατηρεί, σύμφωνα με το οποίο η
καύση των προϊόντων λίπανσης δεν προκαλεί τοξικά νέφη ούτε ρυπαίνει το φυσικό περιβάλλον – τουλάχιστον σε απόσταση μεγαλύτερη των εκατό μέτρων.
Σο πόρισμα ερευνών αξιολογείται ως άστοχο, γιατί δε διακρίνεται από αξιοπιστία (η
χρηματοδότηση της επιστημονικής έρευνας από μία εταιρεία, την οποία συμφέρει η εξαγωγή
ενός συγκεκριμένου πορίσματος δικαιολογημένα αφήνει ερωτηματικά για την επιστημονική
εγκυρότητα της έρευνας), δεν παρουσιάζεται ολοκληρωμένο (δεν αναφέρονται ούτε
συγκεκριμένα ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία, ούτε καν η επωνυμία της εταιρείας ή το όνομα
των επιστημόνων που διεξήγαγαν την έρευνα), δεν είναι ευρέως αποδεκτό (άλλες επιστημονικές
έρευνες πιστοποιούν το αντίθετο).Σα αποτελέσματα των ερευνών δεν είναι εξακριβωμένα.
Οι διωγμοί των χριστιανών από τους Ρωμαίους, οι ιεροί πόλεμοι των ισλαμιστών εναντίον
πολλών λαών, η απηνής καταδίωξη κάθε αιρετικής ή επιστημονικής φωνής κατά την
περίοδο του Μεσαίωνα, οι ταξικές διακρίσεις ανάμεσα στους αριστοκράτες και στα λαϊκά
στρώματα, που κατέληξαν στη Γαλλική και, αργότερα, στη Ρωσική Επανάσταση, το
ιδεολογικοπολιτικό μίσος των ναζιστών εναντίον των Εβραίων στο πρώτο μισό του 20ου
αιώνα καταδεικνύουν το διαχρονικό και διακοινωνικό χαρακτήρα του φαινομένου του φανατισμού.
Σα ιστορικά συμβάντα ,που αποτελούν τεκμήρια, αξιολογούνται ως εύστοχα, επειδή είναι
επαρκή σε αριθμό, είναι κατάλληλα/σχετικά με το θέμα/επιχείρημα, παρουσιάζονται κατά
ολοκληρωμένο και κλιμακούμενο τρόπο και είναι κοινώς γνωστά και αποδεκτά.
Δεν είναι δυνατό να πιστέψει κανείς ότι στην Ελλάδα πραγματοποιείται έρευνα υψηλής
τεχνολογίας. Όλοι είμαστε παροικούντες εν Ιερουσαλήμ και γνωρίζουμε τι συμβαίνει.
Η εμπειρική αλήθεια (η φράση «παροικούντες εν Ιερουσαλήμ» σημαίνει μεταφορικά «αυτοί που
βιώνουν και γνωρίζουν εκ του σύνεγγυς μια κατάσταση») αξιολογείται ως άστοχη, γιατί δεν
είναι επιστημονικώς έγκυρη, δεν είναι κοινώς αποδεκτή (αντίθετα, εκφράζει μία υποκειμενική
άποψη), δεν είναι ποσοτικά επαρκής και δε διακρίνεται από αξιοπιστία (ο ομιλητής δε δηλώνει
την ιδιότητα του).Επομένως , το τεκμήριο δεν είναι αξιόπιστο.

II) επίκληση στο συναίσθημα : στην περίπτωση αυτή , ο πομπός επικαλείται το συναίσθημα του
δέκτη , προκειμένου να του προκαλέσει συγκεκριμένα συναισθήματα , όπως οργή ,αγανάκτηση,
απέχθεια, μίσος, φόβο, ανησυχία, δυσπιστία, απογοήτευση, περιφρόνηση, ικανοποίηση, θάρρος,
εκτίμηση, εμπιστοσύνη, ενθουσιασμό, προσδοκία, αισιοδοξία < τόχος , δηλαδή, είναι η διέγερση
των συναισθημάτων του δέκτη ,τα οποία θα τον παρακινήσουν στην επιθυμητή για τον πομπό συμπεριφορά
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και θα τον παροτρύνουν ενδεχομένως σε μια απόφαση/ενέργεια ή θα τον αποθαρρύνουν από μια άλλη. ’
αυτές τις περιπτώσεις συνήθως κρίνεται ανεπαρκής η λογική, για να πειστεί ο δέκτης με την αποδεικτική ισχύ
των συλλογισμών του.
Προϋποθέσεις: Ο ομιλητής παίρνει υπόψη του:

Σην ψυχική διάθεση του ακροατηρίου

ε ποιους απευθύνει το συναίσθημα

Σα αίτια που το προκαλούν

Ποια ψυχική διάθεση θέλουμε να δημιουργήσουμε

Πώς θα το επιτύχουμε
Μέσα πειθούς που επιβάλλεται να χρησιμοποιήσουμε για την πρόκληση των συναισθημάτων του δέκτη
είναι :

Η περιγραφή (π.χ. καταστάσεων), π.χ. α) Ο πολιτικός περιγράφει παραστατικά την έκταση, τον
παλμό και τη συμμετοχή μιας πολιτικής συγκέντρωσης του κόμματός του, για να προκαλέσει ενθουσιασμό και
αυτοπεποίθηση στους οπαδούς του, ανησυχία κι ανασφάλεια στους πολιτικούς του αντιπάλους β) Είναι ώρες που,
περιδιαβαίνοντας την πόλη, αντικρίζω το σημερινό της πρόσωπο, αναπολώ με κάποια νοσταλγία αυτό που ήταν
πριν και χάθηκε οριστικά. Σις παλιές γειτονιές με τα χαμηλά σπίτια, τις αυλές, την αραιή δόμηση, τον τρόπο που
έπεφτε το φως φτάνοντας σχεδόν σε κάθε σημείο του εδάφους, τα δέντρα που σκίαζαν τους δρόμους, τον καθαρό
αέρα< Άλλες πάλι σκέφτομαι μην τυχόν το μέλλον μάς επιφυλάσσει εποχές πολύ χειρότερες από τη σημερινή, με
ακόμη πιο καταπιεστική αρχιτεκτονική και κτήρια αλλόκοτα, δύσμορφα κι επιθετικά, όπου οι άνθρωποι θα
κατοικούν «κρεμασμένοι» σε πανύψηλα μεγαθήρια, μακριά από το έδαφος, που μπροστά τους οι σημερινές
πολυκατοικίες θα φαντάζουν εξαιρετικά δείγματα μιας ανθρώπινης, ζωντανής και οικείας αρχιτεκτονικής. (Ο
συγγραφέας περιγράφει την εικόνα της πόλης κατά το παρελθόν «γειτονιές με χαμηλά σπίτια, αυλές, αραιή
δόμηση, το φως έπεφτε σχεδόν σε κάθε σημείο του εδάφους, τα δέντρα σκίαζαν τους δρόμους» και στο μέλλον
«κτήρια αλλόκοτα, δύσμορφα κι επιθετικά, οι άνθρωποι θα κατοικούν κρεμασμένοι σε πανύψηλα μεγαθήρια
μακριά από το έδαφος»).

Η αφήγηση, π.χ. ευχάριστων ή δυσάρεστων καταστάσεων, π.χ. Σο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο,
το κορυφαίο μουσείο του είδους διεθνώς, το καμάρι και θεμέλιο της ταυτότητάς μας,
αδυνατεί να υποδεχτεί παιδιά και να τους δείξει εμπράγματη την ιστορία τους, να τα
εισαγάγει στο πολυδιδαγμένο ελληνικό θαύμα. Σα παιδάκια μπαίνουν με μια ξεναγό
εντελώς άσχετη στη μουσειοπαιδαγωγική, περπατούν ανάμεσα σε μινωικά, κούρους,
κυκλαδικά, μυκηναϊκά, αττικά αγγεία και ταφικές στήλες, απορούν, ρωτάνε, δεν
λαβαίνουν απαντήσεις, βαριούνται, ενθουσιάζονται με τον τζόκεϊ των Αντικυθήρων,
βγαίνουν τσιρίζοντας στον ήλιο και ξαναμπαίνουν στο πούλμαν περίπου όπως βγήκαν.
Κάπως έτσι τα Ελληνόπουλα έρχονται σε επαφή με την κληρονομιά τους: χαζεύοντας,
βουβά, ακαθοδήγητα, πού; τα μεγαλύτερα μουσεία της χώρας.
Ν. Ξυδάκης, εφημ. Καθημερινή, 17/02/2002
Ενδεικτική απάντηση: Ο συγγραφέας αφηγείται την περιδιάβαση των παιδιών στα σύγχρονα ελληνικά μουσεία
(μπαίνουν/ περπατούν/ ρωτάνε/ δε λαβαίνουν απαντήσεις/ βαριούνται/ ενθουσιάζονται/ βγαίνουν/ ξαναμπαίνουν
στο πούλμαν).

Η συγκινησιακή γλώσσα (συγκινησιακά φορτισμένος λόγος):

κώμματα, περιπαικτική διάθεση, ειρωνεία: η ειρωνική αντιμετώπιση, όταν εκδηλώνεται διακριτικά,
συμβάλλει στην υποτίμηση των θέσεων/επιχειρημάτων του αντιπάλου. Επειδή ο δέκτης έχει την τάση να
συμμερίζεται την περιπαικτική διάθεση του πομπού, αποκτά ευνοϊκή διάθεση προς αυτόν, π.χ. Ο πολιτικός, που
πρόσκειται στην αντιπολίτευση, αναφέρεται ειρωνικά στο «τεράστιο έργο της κυβέρνησης» και στην «εμπειρία των
στελεχών της», για να αποκαλύψει την απουσία έργου και την απειρία της. Σο κοινό γελά, επιδοκιμάζει τη
σκωπτική διάθεση του ομιλητή και τον υπαινιγμό του.

χιούμορ (πνευματώδης αστεϊσμός): δημιουργεί ευχάριστη ατμόσφαιρα και κεντρίζει την προσοχή του
δέκτη, με αποτέλεσμα να διάκειται ευνοϊκά προς τον πομπό, π.χ. Ο καθηγητής αντιμετωπίζει με χιούμορ μια
μικρή «παρεκτροπή» κάποιου μαθητή, για να εκτονώσει την ένταση και να εξασφαλίσει θετικό κλίμα στην τάξη.
Παράδειγμα ειρωνείας και χιούμορ: *<+ Σο Πολυτεχνείο μετατοπίστηκε στα ύμβολα, ακριβώς για να μη σημαίνει
ή για να σημαίνει κάτι το γενικώς αποδεκτό, δηλαδή κάτι το εύκολα αφομοιώσιμο και, κατά
συνέπεια, το ακίνδυνο. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος για το κορυφαίο συμβάν του
αντιδικτατορικού αγώνα δεν προήλθε ποτέ από τους δεδηλωμένους εχθρούς του, από τους
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ακροδεξιούς ας πούμε, που χρόνια τώρα επιμένουν να βεβηλώνουν τη μνήμη των νεκρών αρνούμενοι τον ίδιο το
θάνατο των παλικαριών και θεωρώντας τον «τέχνασμα των αναρχοκομμουνιστών». Ο μεγαλύτερος κίνδυνος
προήλθε και προέρχεται από την πτέρυγα εκείνη όπου συνωθούνται οι κατά δήλωση φίλοι του και συνεχιστές του,
οι οποίοι βεβαίως, ποικίλλουν: είναι, πρώτον, όσοι, διά της αδάπανης ηρωολογίας, μείωσαν ή και μηδένισαν την
υλική ιστορικότητα του γεγονότος και το εκτόπισαν βαλσαμωμένο στην περιοχή του «θαύματος», άρα του
στέρησαν την πολιτικότητά του, τη συνάφειά του με ανθρώπινες δυνάμεις και με οράματα ανθρώπων. Δεύτερον,
όσοι δοκίμασαν να το σφετεριστούν, να καπαρώσουν την «αποκλειστικότητά» του (πρωτίστως δε οι κομματικοί
μηχανισμοί, που μάλλον διά της απουσίας τους παρά διά της παρουσίας τους έλαμψαν τω καιρώ εκείνω, αφού δεν
κατόρθωσαν να «οργανώσουν» το εξεγερμένο αυθόρμητο μέσα στα δικά τους στεγνά καλούπια). Σρίτον, όσοι
επιζητούσαν να εγκλωβίσουν το γεγονός στην προθήκη κάποιου μουσείου αδρανούς ιστορίας (ένα ακόμη μπιμπελό),
δήθεν για να μη «σκονίζεται». Σον τόνο, τα τελευταία χρόνια, τον δίνουν οι επαγγελματίες του χλευασμού είτε από
την τηλεόραση είτε από τα περιοδικά της χλιδάτης ημιπορνογραφικής τιποτοφροσύνης. Για να διευκολύνουν το
κατεδαφιστικό τους έργο, ταυτίζουν δολίως το Πολυτεχνείο με μερικούς από τους επώνυμους πρωταγωνιστές του
οι οποίοι έχουν από καιρό αποσκιρτήσει από τον τοτινό ιδεολογικό τους εαυτό, εθισμένοι ή απλώς καταπονημένοι
και αποκαρδιωμένοι (κι αυτά είναι πράγματα απολύτως ερμηνεύσιμα). Σαυτόχρονα ταυτίζουν τις επετειακές
εκδηλώσεις είτε με την κνίσα των σουβλατζήδων και με το λαθρεμπόριο που αναπτύσσεται στα πέριξ του
ιδρύματος είτε με το τελετουργικό βίας που στήνουν εθιμικώ δικαίω οι θιασώτες των «αναπαραστάσεων» (υπό τις
κάμερες πλέον των καναλιών που σπεύδουν να ακροβολιστούν, νοικιάζοντας επίζηλες θέσεις στους πάνω ορόφους
πολυκατοικιών της περιοχής, όχι για να «καταγράψουν γεγονότα», αλλά ίσως για να τα εκμαιεύσουν ή γι να τα
προσανατολίσουν, και πάντως για να τα «τοκίσουν»). Ο στόχος τους, βεβαίως, ο στόχος όσων «ντύνονται φίλοι», δεν
είναι τόσο αγαθός όσο θέλει να εμφανίζεται. Ονειδίζοντας μερικούς από τους «πρωταγωνιστές», που εφθάρησαν
ήδη από τη μικροηδονή της Δύναμης ή υπετάγησαν στην «αρχή της πραγματικότητας», επιδιώκουν να μαγαρίσουν
συνολικά το εγχείρημα. Ελεεινολογώντας και οικτίροντας το παρόν, επιζητούν να απαξιώσουν αναδρομικά την
ιστορία, το Πολυτεχνείο της ιστορίας, επιζητούν να επιβάλλουν την άποψη ότι το Πολυτεχνείο νοσούσε εξ αρχής,
άρα το «νόημά» του δεν μπορούσε να οδηγήσει πουθενά αλλού από εκεί όπου ήδη οδήγησε *<+
Π. Μπουκάλας, εφημ. Καθημερινή, 17/ 11/ 1996
Ενδεικτική απάντηση: Ο συγγραφέας επικαλείται το συναίσθημα του δέκτη, με τη χρήση χιούμορ και ειρωνείας.
Μολονότι τα όρια μεταξύ χιούμορ και ειρωνείας δεν είναι ευδιάκριτα, είναι εφικτό να χαρακτηρίσουμε
χιουμοριστική την παράθεση στιγμιότυπων της καθημερινότητας (6 η παρ. : επετειακές εκδηλώσεις με την κνίσσα
των σουβλατζήδων, με το λαθρεμπόριο που αναπτύσσεται και τις κάμερες που ακροβολίζονται στις
πολυκατοικίες) και τη συνύπαρξη λόγιων εκφράσεων (τω καιρώ εκείνω, εθιμικώ δικαίω), λαϊκών (καπαρώσουν,
καλούπια, μπιμπελό, τοκίσουν), νεολογισμών (ημιπορνογραφικής τιποτοφροσύνης) και απροσδόκητων λεκτικών
συνδυασμών (αδάπανης ηρωολογίας, μικροηδονή της Δύναμης). Η ειρωνεία εντοπίζεται στα σημεία που γίνεται
πιο καυστικός και στρέφεται σε βάρος των ακροδεξιών (2η παρ.), των φίλων και συνεχιστών του
αντιδικτατορικού αγώνα (3η παρ.) και των ΜΜΕ (4η, 5η, 6η παρ.). Η ειρωνεία αυτή εμφανίζεται με την κατάλληλη
επιλογή λέξεων που ουσιαστικά αυτοαναιρούνται (τέχνασμα των αναρχοκομμουνιστών, φίλοι και συνεχιστές,
έλαμψαν) και με αρνητικούς χαρακτηρισμούς (οι επαγγελματίες του χλευασμού, κατεδαφιστικό έργο, για να
προσανατολίσουν τα γεγονότα).

ποιητική γλώσσα: η χρήση σχημάτων λόγου, όπως μεταφορές, παρομοιώσεις, προσωποποιήσεις από τον
πομπό δημιουργεί συγκινησιακή φόρτιση στο δέκτη, π.χ. ε εθνική γιορτή ο ομιλητής χρησιμοποιεί ποιητικές
εκφράσεις, για να διεγείρει την περηφάνια και το θαυμασμό για τα ηρωικά κατορθώματα των προγόνων:
«Αισθάνομαι τον εαυτόν μου ισχνόφωνον, προκειμένου να εκφράσω από της θέσεως αυτής τον δίκαιον εθνικόν
έπαινον προς τους τίμιους συμπολίτας μας, οι οποίοι έδωσαν το δυναμικό παρόν εις το προσκλητήριον της
Ελευθερίας και του αγνού πατριωτισμού».

το κατάλληλο ύφος – δραματικό , ειρωνικό , σαρκαστικό , χιουμοριστικό , λογοτεχνικό,

αναλογία ,

οικείο – άμεσο ύφος ( άμεση αποστροφή στον αναγνώστη π.χ. σκεφτείτε, αναλογιστείτε < ),

επιλογή παραδειγμάτων «φορτισμένων» συναισθηματικά,

αφθονία επιθέτων – προσδιορισμών,

χρήση του α΄ και β΄ ρηματικού προσώπου,

χρήση συναισθηματικά φορτισμένων λέξεων – φράσεων, δηλαδή λέξεις και φράσεις που παραπέμπουν
στον κόσμο των αξιών, π.χ. «πατρίς – θρησκεία – οικογένεια», «κράτος δικαίου», «λαός», «πατρίδα», «ανθρώπινα
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δικαιώματα» κ.λπ.). Για να προξενήσει ο πομπός τα κατάλληλα συναισθήματα, συνδέει τέτοιες έννοιες είτε με
την υπόσχεση της εκπλήρωσής τους είτε με την απειλή της στέρησής τους (κινδυνολογία, τρομολαγνεία).

ρητορικά ερωτήματα: οι ρητορικές ερωτήσεις επιδιώκουν να αφυπνίσουν τον εφησυχασμένο δέκτη,
καθώς διεγείρουν το ενδιαφέρον του και τον δεσμεύουν να συμφωνήσει, εφόσον οι απαντήσεις είναι δεδομένες.
το παρακάτω παράδειγμα
ο αρθρογράφος με ρητορικές ερωτήσεις προσπαθεί να αφυπνίσει τον
επαναπαυμένο κι ανυποψίαστο αναγνώστη, διεγείροντας συναισθήματα ανησυχίας και φόβου για τους
πιθανούς κινδύνους της ανεξέλεγκτης επιστημονικής ανάπτυξης στον τομέα της Γενετικής: «Ποιος θα καθορίσει
πού αρχίζουν και πού τελειώνουν τα όρια της ανθρώπινης παρεμβάσεως στο έργο της Υύσης; Αν αύριο
τροποποιήσουμε το γονίδιο της νόσου Αλτσχάιμερ, γιατί μεθαύριο δε θα παρέμβουμε στο γονίδιο του ύψους, του
χρώματος, των ματιών ή της (ό,τι κι αν σημαίνει αυτό) ευφυϊα, ζωντανεύοντας τους χειρότερους εφιάλτες που
νομίζαμε ότι είχαμε οριστικά ξορκίσει;»

χρήση εικόνων,

ανάλογα σημεία στίξης (ειδική χρήση της στίξης): Ο συντάκτης ενός κειμένου, μέσα από τα σημεία
στίξης, σχολιάζει όσα γράφει, ενώ, ταυτόχρονα, παρέχει και «οδηγίες» στον αναγνώστη για τον τρόπο με τον
οποίο οφείλει να διαβάσει το κείμενο. Η κατάλληλη, λοιπόν, χρήση των σημείων στίξης είναι δυνατό να
διεγείρει πλήθος συναισθημάτων στο δέκτη (θαυμασμό, έκπληξη, αποστροφή κ.λπ.).

χρήση προστακτικής και (ευχετικής) υποτακτικής έγκλισης,

επανάληψη λέξεων – φράσεων, επίκληση ενοχών ),

μεγαλοστομία .
Παράδειγμα συγκινησιακά φορτισμένου λόγου:
την τελευταία έκθεση της UNICEF περιλαμβάνονται συγκλονιστικά στοιχεία
για την κατάσταση των παιδιών στον κόσμο. Εκατομμύρια παιδιά στερούνται
ικανοποιητική στέγαση, νερό, υπηρεσίες υγείας, σχολείο, φαγητό κ.λπ. *λέξεις –
αξίες+.
Αυτά τα εκατομμύρια αφορούν αθώες ψυχούλες. *ποιητική λειτουργία+ Αν
προσθέσουμε και τους γονείς τους μπορούμε να έχουμε την εικόνα της
ντροπής,*μεταφορά+ δημιούργημα του τσουνάμι της παγκοσμιοποίησης! *μεταφορά – ειδική χρήση της στίξης+
χεδόν δύο εκατομμύρια παιδιά σκοτώθηκαν σε πολέμους και τοπικές συγκρούσεις που προκάλεσαν άνθρωποι.
Πόσοι συγκινήθηκαν; Ποια βοήθεια προσφέρθηκε στους γονείς τους; Επιδεικνύουμε την ανθρωπιά και την
αλληλεγγύη μας *λέξεις – αξίες+ μόνο στα θύματα των φυσικών καταστροφών κι αγνοούμε τα δικά μας θύματα;
*ρητορικά ερωτήματα+. Η κοινωνία της ευημερίας και της κατανάλωσης έχει καθιερώσει πλήθος εορτές για να
τιμήσει τη μάνα, το παιδί, τον πατέρα, τον έρωτα κ.ά. *λέξεις – αξίες+ Μήπως τις ημέρες των Φριστουγέννων, *λέξη
που παραπέμπει στο θρησκευτικό συναίσθημα+ ημέρες χαράς και αγάπης, πρέπει να καθιερωθεί μια εκστρατεία
ανάλογη αυτής που ζήσαμε αυτές τις ημέρες για τα παιδιά του λεγομένου Σρίτου Κόσμου; *ρητορικό ερώτημα+ Ας
γίνουμε *ευχετική υποτακτική+ οι πρωτοπόροι της παγκόσμιας ανθρωπιάς κι αλληλεγγύης. Αποδείξαμε ότι
μπορούμε. *α΄ πρόσωπο+
Γ. Ρωμαίος, εφημ. Σο Βήμα, 09/01/2005
Ενδέχεται η επίκληση στο συναίσθημα να στηρίζεται σε αθέμιτα μέσα πειθούς , όπως κινδυνολογία , ο
εκφοβισμός , η τρομολαγνεία και τα προπαγανδιστικά σχήματα . ’ αυτές τις περιπτώσεις, ρήτορες και
δημαγωγοί εκμεταλλεύονται αδίστακτα τα συναισθήματα των πολιτών, για να κατευθύνουν την κοινή γνώμη
και να πετύχουν το σκοπό τους. το παρακάτω παράδειγμα, ο πολιτικός επιδιώκει την πρόκληση του φόβου
στους πολίτες περιγράφοντας δήθεν επερχόμενους κινδύνους, τους οποίους καλείται να αποτρέψει ο πολίτης
ψηφίζοντας το συγκεκριμένο κόμμα: «Οι τρομοκράτες καραδοκούν! Εμποδίστε τους ψηφίζοντας τον πρόεδρο Φ,
τον μόνο που μπορεί και θέλει να τους νικήσει.
Βήματα τεκμηρίωσης (Μεθοδολογία): Όταν κρίνουμε ότι ο συγγραφέας επικαλείται το συναίσθημα του δέκτη,
για να τεκμηριώσουμε την απάντησή μας σε σχετική ερώτηση, χρειάζεται να παρουσιάσουμε:

Ποια συναισθήματα επιχειρεί να προξενήσει στο δέκτη;

Ποια μέσα επίκλησης στο συναίσθημα μετέρχεται ο πομπός (περιγραφή, αφήγηση, ειρωνεία, χιούμορ,
συγκινησιακά φορτισμένο λόγο);

ε ποια σημεία του κειμένου εμφανίζονται αυτά τα μέσα;
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III) Επίκληση στο ήθος: Μια προσφιλής μέθοδος που μετέρχεται ένας ομιλητής με σκοπό να πείσει
το κοινό του είναι η επίκληση στο ήθος του ίδιου του πομπού ή η επίκληση στο ήθος του δέκτη.
α. Επίκληση στο ήθος του πομπού : ο πομπός προσπαθεί να κερδίσει την εμπιστοσύνη του δέκτη
είτε με την αξιοπιστία του λόγου του είτε με την αναφορά στο ήθος του, επικαλούμενος τη στάση
του σε περιπτώσεις της ιδιωτικής και της δημόσιας ζωής , αποφάσεις – επιτυχίες , αποδεικτικές του ήθους του
πομπού . Η πειστικότητα των επιχειρημάτων του πομπού δεν εξαρτάται μόνο από την εγκυρότητα και τη
σύνδεσή τους με την πραγματικότητα αλλά κι από την εντύπωση που ο ίδιος θα προξενήσει στο δέκτη ως
προσωπικότητα. Όταν ο πομπός επικαλείται το ήθος του, εμφανίζονται ομοιότητες με την επίκληση στην
αυθεντία, καθώς ο ίδιος ο ομιλητής παρουσιάζει τον εαυτό του ως πρότυπο. Για το σκοπό αυτό, υπερτονίζονται
οι αρετές και, γενικά, οι θετικές ιδιότητές του (π.χ. εμπειρίες, ειδικές γνώσεις, ευρυμάθεια, πίστη σε υψηλά
ιδεώδη, εντιμότητα, ευπρέπεια κ.λπ.).
Η επίκληση στο ήθος του πομπού έχει θετικά αποτελέσματα, όταν ο πομπός ακολουθεί σε όλη του τη ζωή
συγκεκριμένη στάση και συμπεριφορά, όταν είναι μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα που εμπνέει
εμπιστοσύνη, ήθος και καλλιεργεί το αναγκαίο κλίμα ειλικρίνειας κι ανθρωπιάς. Η συγκεκριμένη τακτική
πειθούς έχει άμεση σχέση με την επίκληση στο συναίσθημα.
Είδη επίκλησης στο ήθος του πομπού:
Θεμιτή:
 Όταν επιτρέπουμε στο δέκτη να μας κρίνει μόνος του.
 Όταν δεν εκθειάζουμε τον εαυτό μας για ιδιοτελείς σκοπούς.
 Όταν προβάλλουμε τεκμήρια κι επιχειρήματα που αποδεικνύουν στο δέκτη ότι αποτελούμε μια
υγιή προσωπικότητα.
 Όταν έχουμε συγκεκριμένη στάση ζωής.
Αθέμιτη:




Όταν προπαγανδίζουμε το δέκτη.
Όταν αποβλέπουμε στην ιδιοτέλεια.
Όταν δε στηρίζουμε όσα λέμε για τον εαυτό μας με τεκμήρια κι επιχειρήματα, ώστε να πεισθεί ο
δέκτης.
 Όταν δεν έχουμε συγκεκριμένη στάση ζωής.
Παράδειγμα: α) «Εγώ, λοιπόν, πρώτα, αν και δε μου απέμεινε μεγάλη περιουσία εξαιτίας των συμφορών του
πατέρα μου και της πόλης, πάντρεψα τις δύο αδερφές μου, αφού έδωσα στην καθεμιά τους προίκα. Με τον αδερφό
μου έτσι μοίρασα την πατρική περιουσία, ώστε εκείνος να ομολογεί ότι έχει περισσότερα από εμένα. Και σε σχέση
με όλους τους άλλους έχω ζήσει έτσι, ώστε να μην έχω δώσει καμιά αφορμή παραπόνου εναντίον μου ποτέ ως
τώρα, ούτε σε έναν από τους συμπολίτες»
(Απόσπασμα από τον «Τπέρ Μαντιθέου» λόγο του Λυσία)
Ο ομιλητής αναφέρει τη στάση του σε πλευρές της ιδιωτικής του ζωής που αποδεικνύουν το ήθος του
(ανιδιοτελής, γενναιόδωρος, υπεύθυνος, φιλήσυχος, καλός οικογενειάρχης).
β) Όλη μου τη ζωή εγώ ήμουν ξεκάθαρος. Πάντοτε έκανα πολιτική υπό το φως και είμαι εκείνος ο οποίος θ’ αφήσει
μια παρακαταθήκη στην Ελλάδα, ότι οι πολιτικοί πρέπει να λένε την αλήθεια. Εγώ είπα πάντοτε την πλήρη
αλήθεια στο λαό. Ήμουν ο μόνος πολιτικός ο οποίος έφυγε οικειοθελώς. Εγκατέλειψα την ηγεσία του κόμματος,
διότι δήλωσα πως θα φύγω. Είχα πει ότι δε θα αλλάξω τον εκλογικό νόμο και δεν τον άλλαξα. Έκανα μια πολιτική
πάρα πολύ αντιδημοτική, διότι τη θεωρούσα αναγκαία. Και ζήτησα ίσως από το λαό υπερβολικές θυσίες. Αλλά του
είπα την αλήθεια. Ποιο παρασκήνιο; Μόνο με παρασκήνιο δεν είχα εγώ σχέσεις.
Ο ομιλητής υποστηρίζει ότι ως πολιτικός υπήρξε φιλαλήθης, ευθύς, συνεπής προς τις διακηρύξεις του και
αντιλαϊκιστής. Η επίκληση στο ήθος του διαφαίνεται από την επανάληψη της αντωνυμίας «εγώ» (τρεις φορές)
και από τη χρήση εμφατικών εκφράσεων, όταν αναφέρεται στον εαυτό του («όλη μου τη ζωή», «πάντοτε»,
«πλήρη», «ο μόνος», «πάρα πολύ», «υπερβολικές»).
Βήματα τεκμηρίωσης (μεθοδολογία): Όταν κρίνουμε ότι ο πομπός επικαλείται το ήθος του, για να
τεκμηριώσουμε σε σχετική ερώτηση την απάντησή μας, χρειάζεται να παρουσιάσουμε τα εξής:

Ποιες θετικές ιδιότητες του εαυτού του επικαλείται;
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Τπάρχουν εκφράσεις που φανερώνουν ότι εμφανίζεται στο κείμενο επίκληση στο ήθος του πομπού;
Μέσα πειθούς :

προβάλλει ο πομπός ως άτομο αξιόπιστο κι έντιμο – αυτοπροβολή του, που διαθέτει ειδικές γνώσεις ,
κατέχει πλήρως το θέμα και διακρίνεται για τη σοβαρότητα , την ευπρέπεια αλλά και για την πειστικότητα και
τη στέρεα επιχειρηματολογία του (επίκληση στη λογική) .

Γι’ αυτό το λόγο χρησιμοποιεί α΄ ενικό πρόσωπο , επιχειρεί θετικές αξιολογήσεις του εαυτού του –
επαίνους - εγκώμια , προβάλλει το « εγώ».

Αναφορά σε ενέργειες ή συμπεριφορές του στην ιδιωτική ή δημόσια ζωή, που αποδεικνύουν και
προβάλλουν το ήθος του.
Περιπτώσεις κατάχρησης της επίκλησης στο ήθος του πομπού: Η αυτοπροβολή, όταν υπερβαίνει τα όρια του
μέτρου, αποκαλύπτει τις προθέσεις του πομπού και καταδεικνύει σκοπιμότητα. Ο πομπός τότε χάνει την
αξιοπιστία του κι ο δέκτης γίνεται καχύποπτος και δύσπιστος.
β. Επίκληση στο ήθος του δέκτη: Ο πομπός, σε κάποιες περιπτώσεις, προκειμένου να πεισθεί ο δέκτης,
επιδιώκει να τονώσει το αυτοσυναίσθημά του, κολακεύοντας κι εξυψώνοντάς τον, μέσα από τη χρήση ενός
θετικά φορτισμένου λεξιλογίου.
Παράδειγμα: Ο λαός είναι πλέον ώριμος και μπορεί να γίνει και πραγματικά κυρίαρχος. Σώρα πια δεν πείθεστε
στις ανέδοξες ρητορείες της κυβέρνησης, αφού γνωρίζετε την πολιτική της κι έχετε συνειδητοποιήσει τη ζημιά που
προξένησε στον τόπο. Πλέον έχετε τη δύναμη να απομακρύνετε από την εξουσία όλους εκείνους που
καταχράστηκαν την εμπιστοσύνη σας και να ωφελήσετε τη χώρα και τα παιδιά σας.
Ενδεικτική απάντηση: Ο ομιλητής απευθύνεται στο λαό κι επικαλείται την ωριμότητα, την πείρα, τις γνώσεις
και τη θέληση των πολιτών να δράσουν με γνώμονα το συλλογικό συμφέρον. Η επίκληση στο ήθος του δέκτη
διαπιστώνεται με τη χρήση του β΄ πληθυντικού ρηματικού προσώπου (πείθεστε, γνωρίζετε κ.λπ.) και το πλήθος
των θετικών ιδιοτήτων του λαού που καταγράφει.
Βήματα τεκμηρίωσης (μεθοδολογία): Όταν κρίνουμε ότι ο πομπός επικαλείται το ήθος του δέκτη, για να
τεκμηριώσουμε την απάντησή μας σε σχετική ερώτηση, χρειάζεται να παρουσιάσουμε:

Ποιες θετικές ιδιότητες του δέκτη επικαλείται;

Τπάρχουν εκφράσεις που φανερώνουν ότι ο πομπός επικαλείται το ήθος του δέκτη;
IV) Επίθεση στο ήθος: ε κάποιες περιπτώσεις ο πομπός επιλέγει την προσωπική επίθεση, η
οποία στρέφεται άλλοτε στο ήθος του αντιπάλου κι άλλοτε στο ήθος του δέκτη.
α. Επίθεση στο ήθος του αντιπάλου ( άμεση – έμμεση ) : Κάποιες φορές που ο πομπός αδυνατεί να στηρίξει
με επιχειρήματα τις απόψεις του ή να ανασκευάσει τεκμηριωμένα τις απόψεις του αντιπάλου, προσπαθεί να
τον μειώσει ηθικά, ώστε να εξουδετερώσει την πειστικότητα των επιχειρημάτων του. Κυρίως, επιτυγχάνεται με
άσκηση κριτικής στο χαρακτήρα του αντιπάλου, στην ιδιωτική του ζωή και πολλές φορές αντί να ανασκευάσει
τα επιχειρήματα του αντιπάλου του ή να ισχυροποιήσει τα δικά του , καταφεύγει σε μια προσωπική επίθεση
που φτάνει ως τη λασπολογία, προσπαθώντας να προϊδεάσει αρνητικά το δέκτη προς τον αντίπαλο .
Προσπαθεί, δηλαδή, να τον παρουσιάσει ως κακοπροαίρετο, ανεύθυνο, ανειλικρινή, ασυνεπή και τελικά
αναξιόπιστο.
Παράδειγμα: α. «Η κυβέρνηση κι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είναι πλέον αναξιόπιστοι. Άλλα υποστήριζαν ως
αντιπολίτευση κι άλλα πράττουν ως κυβέρνηση. Ξέχασαν γρήγορα τις υποσχέσεις που αφειδώς έδιναν και με την
πολιτική τους οδηγούν τον τόπο σε αδιέξοδο. Οι προγραμματικές τους διακηρύξεις ήταν τα ψεύτικα τα λόγια τα
μεγάλα».
(Απόσπασμα από πολιτική ομιλία)
Ο πομπός – που μάλλον ανήκει στο χώρο της αντιπολίτευσης – επιτίθεται με αρνητικούς χαρακτηρισμούς στην
αξιοπιστία των ανθρώπων του κυβερνώντος κόμματος, τονίζει την ασυνέπεια («Άλλα υποστήριζαν ως
αντιπολίτευση κι άλλα πράττουν ως κυβέρνηση»), την ανευθυνότητα («οδηγούν τον τόπο σε αδιέξοδο») και την
ανειλικρίνεια («τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα»).
β. «Η αντίπαλη παράταξη αντιγράφει τα στοιχεία του προγράμματός μας και πλειοδοτεί σε συγκεκριμένες
δεσμεύσεις μας. Δεν είναι η πρώτη φορά. Θυμηθείτε την πρόσφατη προεκλογική φρασεολογία της, που έμεινε
γράμμα κενό, και τη μετεκλογική κλασική συμπεριφορά και έργα της. Επιχειρεί επανάληψη της άκρατης
υποσχεσιολογίας του 2004, ελπίζοντας ότι και πάλι θα παραπλανήσει τους πολίτες».
Άννα Διαμαντοπούλου , περ. Αναπνοή, 16/08/2007
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Ενδεικτική απάντηση: το παραπάνω απόσπασμα διαπιστώνεται έλλειψη πρωτοτυπίας, ανεύθυνη
υποσχεσιολογία, χωρίς την πρόθεση υλοποίησης των δεσμεύσεων, κι επιθυμία παραπλάνησης των εκλογικών
μαζών. Η επίθεση αυτή στην αντίπαλη παράταξη συμπληρώνεται με τη χρήση ενός αρνητικά φορτισμένου
λεξιλογίου («Δεν είναι η πρώτη φορά», «έμεινε γράμμα κενό», «κλασική», «και πάλι»), που καθιστά οξύτερους
τους δυσμενείς χαρακτηρισμούς.
Βήματα τεκμηρίωσης: Όταν κρίνουμε ότι ο πομπός επιτίθεται στο ήθος του αντιπάλου, για να τεκμηριώσουμε
την απάντησή μας σε σχετική ερώτηση, χρειάζεται να παρουσιάσουμε τα εξής:

Ποιες αρνητικές ιδιότητες του αντιπάλου διαπιστώνει;

Τπάρχουν εκφράσεις που πιστοποιούν την επίθεση στο ήθος του αντιπάλου;

Μέσα επίθεσης στο ήθος του αντιπάλου: Προκειμένου να επιτύχει το σκοπό του ο πομπός μετέρχεται είτε
θεμιτά μέσα (ήπια επίθεση με πραγματικά ερείσματα), είτε αθέμιτα μέσα (συκοφαντία , δυσφήμιση ,
λασπολογία) τόσο σε προσωπικό, όσο και σε πολιτικό ή επαγγελματικό επίπεδο, με σκοπό την απαξίωση του
αντιπάλου ως προσωπικότητα. Φρησιμοποιείται το γ΄ ενικό ρηματικό πρόσωπο, λέξεις δηλωτικές ελαττωμάτων,
αναφορά σε αποφάσεις – επιλογές – αποτυχίες αποδεικτικές του ηθικού ελλείμματος που διακρίνει τον
αντίπαλο .
Περιπτώσεις κατάχρησης της επίθεσης στο ήθος του αντιπάλου: Αθέμιτη επίθεση στην ιδιωτική ζωή: όταν η
επίθεση στο χαρακτήρα και τη ζωή του αντιπάλου καταλήγει σε λασπολογία, συκοφαντία κι αποβλέπει στη
δυσφήμιση, αποκαλύπτει την αδυναμία του πομπού να στηρίξει τις απόψεις του με λογικό τρόπο και την
κακοπροαίρετη διάθεσή του.
β. Επίθεση στο ήθος του δέκτη: Άλλες φορές, πάλι, ο πομπός, είτε για να πείσει το δέκτη να ενστερνιστεί τις
θέσεις του είτε για να προκαλέσει τις επιθυμητές, για εκείνον, ενέργειες, προσπαθεί να του εγείρει ενοχές και
τύψεις, μέσα από τη χρήση ενός αρνητικά φορτισμένου λεξιλογίου.
Παράδειγμα επίκλησης στο ήθος του δέκτη: Κύριε Πρωθυπουργέ, χρειάζεται να συμπεριλάβετε στην κυβέρνησή
σας Γερμανούς και υπουργούς από το Ντουμπάι. Όμως, θα υπήρξε εργασιακό πρόβλημα για μέλη της κυβέρνησης,
κυρίως για τον Τπουργό Οικονομίας. Δε στέκεστε ούτε σε συνοικιακό σούπερ μάρκετ. Από πού πήρατε και
πουλάτε; Από τον πατέρα ή από το θείο σας; Ο λαός αισθάνεται ιδιοκτήτης της δημόσιας περιουσίας, την οποία δεν
έχετε δικαίωμα να εκποιείτε.
Ενδεικτική απάντηση: Ο ομιλητής επιτίθεται στον πρωθυπουργό και στους Τπουργούς της κυβέρνησης,
επικρίνοντάς τους για ξενοδουλία, ανικανότητα κι ανευθυνότητα στην άσκηση των καθηκόντων τους. Ο
επιθετικός τόνος καθίσταται εντονότερος με την ειρωνεία («χρειάζεται < κυβέρνησης»), τα ρητορικά ερωτήματα
(«Από πού < θείο σας;») και τα εμφατικά παραδείγματα («ούτε σε συνοικιακό σούπερ μάρκετ»).
Βήματα τεκμηρίωσης (μεθοδολογία): Όταν κρίνουμε ότι ο πομπός επιτίθεται στο ήθος του δέκτη, για να
τεκμηριώσουμε την απάντησή μας σε σχετική ερώτηση, χρειάζεται να παρουσιάσουμε τα εξής:

Ποιες αρνητικές ιδιότητες διαπιστώνει ο πομπός στο δέκτη;

Τπάρχουν εκφράσεις που πιστοποιούν την επιθετική στάση προς το δέκτη;
V) επίκληση στην αυθεντία : Πολύ συχνά στο λόγο συναντάμε αναφορές σε γνώμες κι απόψεις σημαντικών
προσώπων από το χώρο της επιστήμης, της διανόησης και του πολιτισμού, που χρησιμοποιούνται ως ενίσχυση
της αξιοπιστίας των επιχειρημάτων του πομπού. Αρκετά συχνά μάλιστα πρόκειται για ρήσεις αρχαίων σοφών.
Ο πομπός έχει ως μέλημά του να ισχυροποιήσει τα επιχειρήματά του ή να φανερώσει την ευρυμάθειά του – τη
βιβλιογραφική του ενημέρωση (ή κι ακόμα να καλύψει την έλλειψη επιχειρημάτων του) με αναφορά σε
πρόσωπο γνωστό στο κοινό , που είναι αυθεντία , κυρίως ειδικός επιστήμονας, μελετητής – στοχαστής,
καταξιωμένος επαγγελματίας, πνευματικός άνθρωπος < Κάτι τέτοιο συνηθίζεται ιδιαίτερα στον επιστημονικό
λόγο, προκειμένου ο επιστήμονας να δείξει ότι κατέχει τη σχετική με το αντικείμενό του βιβλιογραφία, έχει
βασιστεί σε αξιόπιστες πηγές και, κατ’ επέκταση, έχει συναγάγει έγκυρα κι όχι βεβιασμένα συμπεράσματα.
Άρα, η επίκληση στην αυθεντία εξυπηρετεί σκοπιμότητες κι επιδιώκει:
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Να ενισχύσει το λόγο και να ενδυναμώσει την επιχειρηματολογία του πομπού.
Να προβάλλει τον πομπό ως άτομο με ευρύ πεδίο γνώσεων, που θα ενισχύσουν την εικόνα του,
ώστε να επιβληθεί.
 Να γοητεύσει το κοινό, μια και ένα εμπλουτισμένο με αυθεντίες κείμενο γίνεται πιο ελκυστικό.
 Να καλυφθούν τα κενά του πομπού και να ισχυροποιήσει τα επιχειρήματά του.
Η επίκληση στην αυθεντία, όμως, δε χρησιμοποιείται, μόνο από τους επιστήμονες, αλλά από κάθε πομπό ο
οποίος επιθυμεί να ενισχύσει την αξιοπιστία όσων υποστηρίζει, να προσδώσει στα λεγόμενά του διαχρονική
ισχύ και να φανερώσει την ευρυμάθειά του. 1
Μέσα επίκλησης στην αυθεντία:

Γνώμες ειδικών – επιστημόνων

Απόψεις ανθρώπων των γραμμάτων και του πολιτισμού

Ρήσεις αρχαίων σοφών

Γνωμικά, αποφθέγματα
Προϋποθέσεις για την ορθή χρήση του συγκεκριμένου τρόπου πειθούς :

Να μη γίνεται κατάχρηση της γνώμης της αυθεντίας .

Να μη χρησιμοποιείται για να καλυφθεί η έλλειψη προσωπικών επιχειρημάτων .

Να γίνεται αναφορά σε αυθεντίες σχετικές μόνο με το συγκεκριμένο θέμα του πομπού κι όχι σε
πρόσωπο κύρους το οποίο όμως δε διαθέτει ειδίκευση στο συγκεκριμένο τομέα .
Για να επιτύχει , λοιπόν , το σκοπό του ο πομπός κάνει χρήση ρητών , αποφθεγμάτων , γνωμικών , χωρίων
προφορικών ή γραπτών δηλώσεων <
Η επίκληση στην αυθεντία γίνεται με δύο τρόπους :

Αυτούσια παράθεση των λεγομένων – απόψεων της αυθεντίας . ’ αυτήν την περίπτωση
δηλώνεται το όνομα του ειδικού και χρησιμοποιούνται εισαγωγικά .

Νοηματική απόδοση των λεγομένων – απόψεων της αυθεντίας . ’ αυτήν την περίπτωση
δηλώνεται το όνομα της αυθεντίας , ενώ απουσιάζουν τα εισαγωγικά .
Περιπτώσεις κατάχρησης της επίκλησης στην αυθεντία:
1.
Προσπάθεια υποκατάστασης των επιχειρημάτων με συνεχείς αναφορές σε απόψεις και λόγια σοφών. Η
τακτική αυτή δηλώνει αδυναμία προσωπικής επιχειρηματολογίας κι αποτελεί προσπάθεια εντυπωσιασμού και
δέσμευσης του δέκτη, εφόσον το μέγεθος της αυθεντίας ασκεί εκφοβιστική επίδραση στην κρίση του.
2.
Αναφορά σε πρόσωπο το οποίο είναι αυθεντία σε θέμα διαφορετικό από αυτό στο οποίο αναφέρεται ο
πομπός.
3.
Λειτουργεί εκφοβιστικά και προσπαθεί να αποπροσανατολίσει, και
4.
υπάρχει έλλειψη πρωτοτυπίας.
Είδη επίκλησης στην αυθεντία:
Θεμιτή:
 Όταν δε χρησιμοποιούμε κατά κόρον την αυθεντία λόγω της έλλειψης επιχειρημάτων.
 Όταν η αυθεντία λειτουργεί ενισχυτικά για όσα λέμε.
1

Η επίκληση στην αυθεντία είναι ένας φαινομενικά εύκολος στον εντοπισμό του τρόπος πειθούς. Γιατί όμως

"φαινομενικά";
Επειδή μπορεί να παρουσιαστεί με αρκετούς (τέσσερις) τρόπους σε ένα κείμενο:
1.

Σο όνομα της αυθεντίας + την άποψη σε ευθύ λόγο.

2.

Σο όνομα της αυθεντίας + την άποψη σε πλάγιο λόγο.

3.

Φωρίς όνομα + άποψη σε ευθύ λόγο.

4.

Φωρίς όνομα + άποψη σε πλάγιο λόγο.

τις περιπτώσεις 3 και 4, παρουσιάζεται ―αντί του ονόματος― η ιδιότητα του ανθρώπου, του οποίου η άποψη
αξιοποιείται στο κείμενο ή μια αφηρημένη έννοια που συμβολίζει έναν κλάδο γνώσης ή μια πνευματική δραστηριότητα
(ένας σοφός, ένας επιστήμονας, η επιστήμη, η τέχνη, η θρησκεία, η νομική επιστήμη, η βιολογία κτλ).
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Όταν η αυθεντία ταιριάζει με όσα ισχυριζόμαστε.

Αθέμιτη:
 Όταν κάνουμε κατάχρηση της αυθεντίας.
 Όταν δεν ενισχύει τα λεγόμενά μας.
 Όταν δεν εναρμονίζεται με αυτά που λέμε.
 Όταν πρόκειται για άγνωστο και μη αναγνωρισμένο άτομο.
Παράδειγμα επίκλησης στην αυθεντία:
Σο αυγό του Κολόμβου
*<+ Για να εξαγάγεις ένα προϊόν (είτε πορτοκάλια είναι αυτό, είτε δημοκρατικές
ελευθερίες), πρέπει πρώτα να το παράγεις και να το προάγεις εντός των δικών σου
τειχών. Ο Μπους, όμως, και οι συναυτώ έχουν επιδοθεί σε συρρίκνωση των
δημοκρατικών αγαθών στην ίδια την Αμερική, προωθώντας τη δική τους
πλουτοκρατική θεοκρατία, που γεννοβολάει ένα νέο σκοταδισμό. Αυτή τη διαφώτιση
και χειραφέτηση θα επιβάλλουν όπου Γης και με τα πασίγνωστα μέσα των όπλων, της έσω τυραννίας, της έξωθεν
λεηλασίας των «νεοφώτιστων»;
Σο καταπελτικό επιχείρημα, τώρα, είναι η ασφάλεια εαυτών κι αλλήλων από την τρομοκρατική απειλή. Και καθώς
η τρομοκρατία είναι ο κοινός εχθρός των πάντων, πείθονται όλο και περισσότερο, σ’ όλη την Τφήλιο, πως η
ασφάλεια πρέπει να είναι ο κοινός και μέγιστος θεός ορατών τε και αοράτων. Έστω κι αν ένας άλλος αμερικανός,
πραγματικά σπουδαίος, ο Μπέντζαμιν φράνκλιν, προειδοποιούσε: «Όποιοι απαρνούνται τις βασικές ελευθερίες
για χάρη μιας κάποιας πρόσκαιρης ασφάλειας, δεν αξίζουν ούτε την ελευθερία ούτε την ασφάλεια».
Ή ο συμπατριώτης του, πεζoγράφος Henry Miller: «Αυτός που αναζητά ασφάλεια με κάθε τρόπο, μοιάζει με
κάποιον που κόβει τα άκρα του για να έχει τεχνητά που δεν πονούν ούτε ενοχλούν»*<+
Μ. Πλωρίτης, εφημ. Σο Βήμα, 04/09/2005

Παρατήρηση : ε περίπτωση αναζήτησης τρόπων και μέσων πειθούς , πρέπει να λάβουμε υπόψη μας πως
πάντοτε υπάρχει το ενδεχόμενο σε μία παράγραφο ή σε ενιαίο κείμενο ο πομπός να διαπλέκει τους τρόπους
πειθούς , προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα του λόγου και η ευπείθεια του δέκτη .
Οφείλουμε , δηλαδή , να ελέγχουμε μήπως η επίκληση στη λογική εμπλουτίζεται από το συναίσθημα ή γίνεται
με αναφορά στο ήθος . υνδυασμοί μπορούν να προκύψουν καθ’ οποιονδήποτε τρόπο ( για παράδειγμα ,
ενδέχεται σε μία παράγραφο να εμπλέκεται η λογική με το συναίσθημα ή η λογική με την αυθεντία ή το
συναίσθημα με την επίθεση στον αντίπαλο ) .

2. Με ποια αποδεικτικά μέσα προσπαθεί να πείσει ο συγγραφέας για την ορθότητα των απόψεών του ;
Σα αποδεικτικά μέσα παραπέμπουν στην επίκληση στη λογική , δηλαδή στα επιχειρήματα και τα τεκμήρια .
Μόνο αυτά « αποδεικνύουν » . Σα άλλα μέσα πειθούς , που αναφέρονται στην επίκληση στο συναίσθημα , δεν
αποτελούν αποδεικτικά στοιχεία. Άρα, στην ερώτηση αυτή απαντάμε, αναφέροντας μόνο τα είδη των
τεκμηρίων και τα επιχειρήματα που χρησιμοποίησε ο συγγραφέας .
3. Είδη συλλογισμών ( πιθανή διατύπωση ερώτησης : α)ποια συλλογιστική πορεία – μέθοδο χρησιμοποιεί
ο συγγραφέας < β)να εντοπίσετε τους συλλογισμούς και να τους χαρακτηρίσετε <)
Διάκριση επιχειρήματος – συλλογισμού:
Επιχείρημα ονομάζεται ένα οργανωμένο σύνολο λογικών προτάσεων – κρίσεων (προκείμενες) από τις οποίες
προκύπτει ένα λογικό συμπέρασμα. Είναι δυνατόν μία από τις προτάσεις αυτές να εκφέρεται με ερώτηση
(ρητορικό ερώτημα).
υλλογισμός είναι η διαδικασία , η μέθοδος με την οποία ο ομιλητής διαρθρώνει κάθε επιχείρημα . Ο
συλλογισμός, δηλαδή είναι ένας στοχασμός, η ρητή έκφραση του οποίου αποτελεί το επιχείρημα. Όταν η
διατύπωσή του είναι συνοπτική και περιλαμβάνει μόνο προτάσεις – κρίσεις, τότε λέγεται τυπικός συλλογισμός
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της λογικής (βλ. παρακάτω). Ο συλλογισμός μπορεί να αναπτύσσεται σε μία παράγραφο ή να εκτείνεται στο
σύνολο ενός κειμένου :
α . Παράγραφος : τα μέρη του συλλογισμού ( προκείμενες – συμπέρασμα ) αντιστοιχούν στα δομικά μέρη της
παραγράφου ( θεματική περίοδος , λεπτομέρειες – σχόλια , περίοδος κατακλείδα ) .
β . Κείμενο : η επιχειρηματολογία αναπτύσσεται στο κύριο μέρος του κειμένου , ενώ η θέση του συγγραφέα (
κατευθυντήρια ή κύρια ιδέα ανάπτυξης ) συνήθως προηγείται των αποδείξεων ( στον πρόλογο ) , μπορεί όμως
και να έπεται ( στον επίλογο ) .
Άρα: Σο επιχείρημα εμπεριέχει συλλογισμό ή σειρά συλλογισμών για τη στήριξη ή την ανατροπή μιας θέσης.
Προσοχή: Σα είδη των τυπικών συλλογισμών της λογικής διακρίνονται με βάση τα εξής κριτήρια:
α. Σην πορεία (συλλογιστική) που ακολουθεί ο νους για να φθάσει στο συμπέρασμα ( σε παραγωγικούς ,
επαγωγικούς, αναλογικούς),
Διευκρίνιση: Λέγοντας και γράφοντας συλλογιστική πορεία που αρχίζει κάπου – στο χαρτί ή στο χρόνο- και
προχωρεί δεν αναφερόμαστε στο αν αρχίσαμε τη συλλογιστική πορεία μας με τη γενική κρίση (για να
χαρακτηρίσουμε το συλλογισμό παραγωγικό) ή καταλήγουμε σ’ αυτήν τη γενικευτική κρίση (για να τον πούμε
επαγωγικό). ημασία δεν έχει η θέση αυτών των κρίσεων στο χαρτί ή στο λόγο, σημασία έχει το ποιες κρίσεις
απορρέουν λογικά από μια άλλη (παραγωγικός συλλογισμός) ή ποια κρίση γενικευτική οικοδομείται από τις
άλλες (επαγωγικός συλλογισμός).
Σο τυπικό, βέβαια, σχήμα συλλογισμών παρουσιάζει πρώτα τις προκείμενες κρίσεις (αυτό υποδηλώνει και η
ονομασία τους: προ – κείμενες) και έπειτα το συμπέρασμα. υχνά όμως στο λόγο του κάποιος προτάσσει το
συμπέρασμα και σπεύδει να το στηρίξει με τις προκείμενες, πορεία φαινομενικά αντίστροφη. Παράδειγμα
τέτοιας φαινομενικής αντιστροφής είναι ο τρόπος γραφής του Αριστοτέλη:
συνήθιζε να γράφει μια κρίση γενική (που ήταν γι’ αυτόν – στη σκέψη του – συμπέρασμα επαγωγικό,
γενικευτικό) και ύστερα να παραθέτει τις επιμέρους παρατηρήσεις, οι οποίες τον είχαν οδηγήσει σ’ αυτό το
συμπέρασμα. Σα Πολιτικά του τα αρχίζει έτσι: «Πάσαν κοινωνίαν ορώμεν αγαθού τινός ένεκεν συνεστηκυίαν»,
(κρίση γενική, αποτέλεσμα επαγωγικού συλλογισμού). Και συνεχίζει επεξηγηματικά: «του γαρ δοκούντος είναι
αγαθού χάριν πάντες πάντα πράττουσιν» (=γιατί από άπειρες περιπτώσεις που έχω παρατηρήσει τη
συμπεριφορά των ανθρώπων έχω βγάλει το συμπέρασμα πως όλοι οι άνθρωποι όλα όσα πράττουν τα πράττουν
για χάρη αυτού του αποτελέσματος που το θεωρούν αγαθό). Ο λόγος του περιέχει τρεις γενικευτικές κρίσεις
(όλες συμπεράσματα συλλογισμών επαγωγικών που οδηγούν στα: «πάσαν<.πάντες <πάντα»). Οι συλλογισμοί
του είναι επαγωγικοί και ας αρχίζει με το γενικευτικό όρο («πάσαν», «πάντες», «πάντα»).

.δ΄. Εκείνος βέβαια υπήρξε δημιουργός / πατέρας της Λογικής. Οι απόγονοί του, μακρινοί, όχι μόνο λόγω
χρονικής απόστασης, ολίσθησαν παρακολουθώντας τη φαινομενολογία των συλλογισμών.
υγκεκριμένα :
Έδωσαν το παρακάτω κείμενο : «Ο εικοστός αιώνας δικαίως χαρακτηρίζεται ως αιώνας των μεγαλύτερων και
σημαντικότερων κοινωνικο-οικονομικών αλλαγών. Με τη ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας, ο μέσος " Δυτικός
άνθρωπος" ζει στο κατώφλι του 21 ου αιώνα μία πολύ διαφορετική καθημερινή ζωή από τον αντίστοιχο άνθρωπο των
αρχών του 20oυ αιώνα. 'Ένα σημαντικό ποσοστό ευθύνης γι' αυτές τις δραματικές αλλαγές στην καθημερινή ζωή
φέρει και η πρόοδος στις λεγόμενες βιοϊατρικές επιστήμες. Η ανακάλυψη της δομής του DNA, πριν από 45 περίπου
χρόνια, και η επακόλουθη "έκρηξη γνώσης" στους τομείς της Μοριακής Βιολογίας και της Γενετικής φέρνουν την
ανθρωπότητα αντιμέτωπη με μια νέα τάξη πραγμάτων».
Και ζήτησαν από τους εξεταζόμενους να χαρακτηρίσουν τη συλλογιστική πορεία με την οποία αναπτύσσει τη
σκέψη του ο συγγραφέας και να αιτιολογήσουν τη θέση τους. Ση θεωρούν (όπως φάνηκε από τις Οδηγίες που
έστειλαν στους βαθμολογητές) παραγωγική. Γιατί:

την αρχή του παραπάνω κειμένου αναφοράς είδαν κρίση γενική και νόμισαν ότι έχουν την
κορυφή παραγωγικού συλλογισμού, ενώ πρόκειται για γενικευτικό συμπέρασμα πολλών παρατηρήσεων
(επαγωγικός συλλογισμός).

Σις επόμενες προτάσεις, που είναι επίσης γενικές και δεν απορρέουν από την πρώτη αλλά την
ενισχύουν, τις θεώρησαν συνέχεια παραγωγικού συλλογισμού, ενώ είναι τεκμήρια ενίσχυσης της αρχικής
πρότασης.
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Ολοκλήρωσαν την πορεία τους στο πεδίο της σύγχυσης με νεότερες Οδηγίες γράφοντας: « Ο συγγραφέας
αναπτύσσει τη θέση του με παραγωγική συλλογιστική πορεία: Αρχίζει με τη θεματική περίοδο Ο εικοστός
αιώνας<.γενική θέση, στη συνέχεια μεταβαίνει σε μερικότερες έννοιες (τεχνολογία κλπ.), δηλαδή στα
αποδεικτικά στοιχεία με τα οποία αναπτύσσει και τεκμηριώνει τη θέση του».

Αλλά, αν είναι αποδεικτικά στοιχεία και με αυτά τεκμηριώνει την (αρχική) θέση, τότε ο άνθρωπος οικοδομεί
επαγωγικό συλλογισμό, όχι παραγωγικό.
Υ. Κ. Βώρος
β. Σο είδος των προτάσεων που αποτελούν τις προκείμενες (σε κατηγορικούς, υποθετικούς, διαζευκτικούς),
γ. Σον αριθμό των προκειμένων (σε άμεσους κι έμμεσους).
υγκεκριμένα:
α. Είδη συλλογισμών , συλλογιστική πορεία (διάκριση κατά τη νοητική πορεία προς το συμπέρασμα, είδη
συλλογισμών με βάση τη λογική) :
Οι τυπικοί συλλογισμοί της λογικής διακρίνονται με βάση την πορεία που ακολουθεί ο νους ώστε να φτάσει στο
συμπέρασμα, σε παραγωγικούς, επαγωγικούς κι αναλογικούς συλλογισμούς.

Παραγωγικός είναι ο συλλογισμός ( παραγωγή – επεξήγηση ) στον οποίο το όλον συνάγεται
ένα συμπέρασμα για το επιμέρους, δηλαδή ξεκινά από το γενικό και αφηρημένο σημείο (μια αρχή, μια
υπόθεση, έναν ορισμό, έναν κανόνα κ.ά.) που θεωρείται ότι έχει αποδεδειγμένη ισχύ, διατυπώνει μια καθολικά
αποδεκτή αλήθεια ή αποτελεί εύλογη υπόθεση (μείζων προκείμενη), έπειτα καταγράφεται (ή εννοείται) μια
ελάσσονα προκείμενη που αναφέρεται σε μια συγκεκριμένη περίπτωση για την οποία γίνεται λόγος στο
συμπέρασμα και καταλήγει στο ειδικό/συγκεκριμένο συμπέρασμα, που διευκρινίζει μια συγκεκριμένη πρόταση
ή άποψη ( Γ>Ε ) .
Άρα: Παραγωγικός συλλογισμός
1η προκείμενη: μείζων (γενικό)
2η προκείμενη: ελάσσων (ειδικό)
υμπέρασμα: ειδικό
Είναι ο συλλογισμός όπου ο συγγραφέας ξεκινά από μια γενική ( αφηρημένη ) αρχή ( παραθέτει αρχικά τη
γενική του θέση – άποψη ) και συνεχίζει με τις επιμέρους – ειδικές λεπτομέρειες ( αποδεικτικό υλικό). την
περίπτωση αυτή η θέση του συγγραφέα προηγείται της απόδειξης, ενώ η πορεία της σκέψης είναι αναλυτική . Η
παραγωγική μέθοδος οδηγεί σε βέβαια συμπεράσματα,
Παραδείγματα: α) α΄ προκείμενη: Οι ιστορικοί χρόνοι του ρήματος αναφέρονται στο παρελθόν.
β΄ προκείμενη: Ο αόριστος είναι ιστορικός χρόνος.
υμπέρασμα: Άρα, ο αόριστος αναφέρεται στο παρελθόν.
β) α΄ προκείμενη: Όπου απουσιάζει ο ανταγωνισμός, ο άνθρωπος δεν πλουτίζει τα εφόδιά του.
β΄ προκείμενη: ε παλαιές εποχές απουσίαζε ο ανταγωνισμός.
υμπέρασμα: Άρα, ο άνθρωπος σε παλιές εποχές δεν πλούτιζε τα εφόδιά του.
Απολυτήριες εξετάσεις Γ΄ τάξης Ημερησίου Ενιαίου Λυκείου, 2004
Αν η θέση ( γενική ) καταγράφεται και στην αρχή και στο τέλος του κειμένου (προλογική κι επιλογική
παράγραφος αντίστοιχα ) , εκλαμβάνουμε την πορεία ως παραγωγική , θεωρώντας ότι στο τέλος επανεκθέτει
την αρχική του θέση και συνοψίζει όσα προαναφέρθηκαν . Άλλωστε , ο επίλογος μπορεί να εμπεριέχει ένα νέο
νόημα που απορρέει από τα προηγούμενα , χωρίς όμως να αποτελεί την κύρια ιδέα του κειμένου .

Eπαγωγικός είναι ο συλλογισμός ( επαγωγή – παράθεση ) στον οποίο από τα επιμέρους
στοιχεία συνάγεται ένα συμπέρασμα για το όλον, δηλαδή ξεκινά από το ειδικό και συγκεκριμένο σημείο
(παρατηρήσεις, παραδείγματα, στατιστικά δεδομένα, συγκεκριμένες απόψεις<) που λαμβάνεται ως αφετηρία
μέσα από την εξέταση ενός περιορισμένου αριθμού περιπτώσεων (μείζων προκείμενη), έπειτα εντάσσει το
ειδικό στοιχείο της μείζονας πρότασης σ’ ένα ευρύτερο σύνολο, ή παρουσιάζεται η κοινή ιδιότητα που διακρίνει
όλες τις ειδικές περιπτώσεις που έχουν καταγραφεί στη μείζονα περίπτωση (ελάσσονα προκείμενη) και στο
τέλος συνάγεται ένα γενικό και αφηρημένο συμπέρασμα (στον κανόνα, στη γενική αρχή) πιθανολογικά, με την
ιδέα πως ό,τι ισχύει για το επιμέρους τμήμα θα ισχύει και για όλα τα τμήματα του συνόλου ( Ε>Γ ) .
Άρα: Επαγωγικός συλλογισμός
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1η προκείμενη: μείζων (ειδικό)
2η προκείμενη: ελάσσων (γενικό)
υμπέρασμα: γενικό
Είναι, δηλαδή, ο συλλογισμός που ξεκινά από ειδικές - συγκεκριμένες διαπιστώσεις , για να καταλήξει σε
γενικό – αφηρημένο συμπέρασμα (το όλον). ’ αυτήν την περίπτωση η θέση του συγγραφέα έπεται της
απόδειξης , ενώ η πορεία της σκέψης χαρακτηρίζεται συνθετική . Ο επαγωγικός συλλογισμός οδηγεί συνήθως
σε πιθανά συμπεράσματα .
Παραδείγματα: α) α΄προκείμενη: Ο παρατατικός, ο αόριστος και ο υπερσυντέλικος αναφέρονται στο παρελθόν,
β΄ προκείμενη: Οι χρόνοι αυτοί είναι οι ιστορικοί χρόνοι του ρήματος.
υμπέρασμα: Άρα, οι ιστορικοί χρόνοι του ρήματος αναφέρονται στο παρελθόν.
β) α΄ προκείμενη: Η τηλεόραση συχνά προβάλλει τη βία.
β΄ προκείμενη: Η τηλεόραση είναι ένα από τα ΜΜΕ.
υμπέρασμα: Άρα, τα ΜΜΕ συχνά προβάλλουν τη βία.
Διάκριση επαγωγικών συλλογισμών:
Οι επαγωγικοί συλλογισμοί είναι δυνατό να διακριθούν σε είδη με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

Σην επάρκεια του αριθμού των εξεταζόμενων περιπτώσεων στις προκείμενες:
1.
Σέλειοι επαγωγικοί συλλογισμοί
2.
Ατελείς επαγωγικοί συλλογισμοί

Ση σχέση που συνδέει τις επιμέρους προκείμενες με το γενικό συμπέρασμα:
1.
Επαγωγικοί συλλογισμοί με γενίκευση.
2.
Επαγωγικοί συλλογισμοί με αίτιο – αποτέλεσμα.
3.
Επαγωγικοί συλλογισμοί με αναλογία.
Σέλειος επαγωγικός συλλογισμός: Σέλειος είναι ο επαγωγικός συλλογισμός, όταν στη μείζονα προκείμενή του
αναφέρονται όλες οι δυνατές μεμονωμένες περιπτώσεις στις οποίες χρειάζεται να βασιστεί ο νους, προκειμένου
να καταλήξει σε λογικό συμπέρασμα αναφορικά με το όλον.
Παράδειγμα τέλειας επαγωγής:
α΄ προκείμενη: Ο πατέρας μου οδηγεί Fiat.
β΄ προκείμενη: Η μητέρα μου οδηγεί Alfa Romeo.
υμπέρασμα: Άρα, οι γονείς μου οδηγούν ιταλικά αυτοκίνητα.
Ατελής επαγωγικός συλλογισμός: Αντίθετα, ατελής θεωρείται ο επαγωγικός συλλογισμός, όταν στη μείζονα
προκείμενή του παρουσιάζονται μερικές μόνο περιπτώσεις, οι οποίες, γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο, δεν επαρκούν
προκειμένου να διατυπωθεί με απόλυτο τρόπο το συμπέρασμα που αφορά όλες τις παρεμφερείς περιπτώσεις.
Παράδειγμα ατελούς επαγωγής:
α΄ προκείμενη: Ο Καραγκιόζης μού φαίνεται πιο αστείος κι από το Πόκεμον, κι από
τα Φελωνονιντζάκια, κι από όλες τις κωμωδίες του Φόλιγουντ, που παράγονται
σήμερα κατά συρροήν.
υμπέρασμα: Θεωρώ, λοιπόν, συνολικά κατώτερης ποιότητας τα προϊόντα της
σύγχρονης βιομηχανίας του θεάματος συγκριτικά με τα λαϊκά θεάματα του
παρελθόντος.
Επαγωγικός συλλογισμός με γενίκευση: Γενίκευση υπάρχει σε ένα συλλογισμό, όταν στο συμπέρασμα
εκφράζεται κρίση για ένα σύνολο, του οποίου τα μέρη έχουν παρουσιαστεί στις προκείμενες.
Παράδειγμα γενίκευσης:
α΄ προκείμενη: Ο ωκράτης, επειδή αποκάλυπτε την αμάθεια των συνομιλητών του, αναγκάστηκε να πιει το
κώνειο.
β΄ προκείμενη: Ο Φριστός, καταγγέλλοντας την υποκρισία των Υαρισαίων, ενόχλησε το κατεστημένο της εποχής
του, και οδηγήθηκε στη σταύρωση.
υμπέρασμα: Άρα, οι άνθρωποι που έχουν πνευματική δύναμη και ικανότητα να αποκαλύπτουν την υποκρισία,
καλούνται να αντιμετωπίσουν την εχθρότητα των ισχυρών.
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Επαγωγικός συλλογισμός με αίτιο αποτέλεσμα: Αίτιο – αποτέλεσμα υπάρχει σε ένα συλλογισμό, όταν οι
προκείμενες παρουσιάζονται ως παράγοντες των οποίων η επενέργεια επιφέρει ως αποτέλεσμα την εμφάνιση
του συμπεράσματος.
Παράδειγμα αιτίου – αποτελέσματος:
α΄ προκείμενη: Οι διαφημιστές βασίζονται στα επιστημονικά επιτεύγματα, ώστε τα μηνύματα τους να διαθέτουν
τη μέγιστη πειστικότητα και παραστατικότητα.
υμπέρασμα: Ψς εκ τούτου, οι διαφημίσεις ασκούν έντονη επίδραση στον καταναλωτή, και διεγείρουν τις
επιθυμίες του.
Επαγωγικός συλλογισμός με αναλογία: Αναλογία υπάρχει σε ένα συλλογισμό, όταν στις προκείμενες
παρουσιάζονται κάποιες ομοιότητες μεταξύ δύο συγκρινόμενων όρων, και στο συμπέρασμα διατυπώνεται η
κρίση ότι οι δύο αυτοί όροι είναι γενικώς παρόμοιοι.
Παράδειγμα αναλογίας:
α΄ προκείμενη: Ένας διπλωμάτης χρειάζεται να διαθέτει γρήγορα αντανακλαστικά, να προβλέπει ποια θα είναι η
επόμενη κίνηση της «απέναντι» πλευράς, να δρα με σχέδιο και να έχει συνειδητοποιήσει ότι ένας ενδεχόμενος
εσφαλμένος χειρισμός είναι πιθανό να αποβεί μοιραίος για την τελική έκβαση των διαπραγματεύσεων στις οποίες
συμμετέχει,
β΄ προκείμενη: Αντανακλαστικά, προβλεψιμότητα, σχεδιασμός κι επίγνωση της κρισιμότητας στις οποίες
συμμετέχει.
υμπέρασμα: Τπό αυτήν την έννοια, οι διπλωματικοί χειρισμοί θυμίζουν συχνά μια παρτίδα σκάκι ανάμεσα σε δύο
αντιπάλους.

Αναλογικός συλλογισμός : πορεία από μια ειδική – μερική διαπίστωση ( τα επιμέρους ) και
καταλήγουμε πάλι σε μια ειδική ( συμπεραίνουμε πάλι για τα επιμέρους). Σο συμπέρασμα είναι πάντα
πιθανολογικό . Ειδικότερα, σε έναν αναλογικό συλλογισμό παρατηρούνται τα εξής:

Η αρχή γίνεται από μια ειδική διατύπωση

Σο συμπέρασμα πάλι συνάγεται για τα επιμέρους.
Επισήμανση: τον αναλογικό συλλογισμό η θέση του συγγραφέα για κάτι ειδικό προκύπτει από την εξέταση
μιας άλλης ειδικής περίπτωσεις, που τη θεωρεί ανάλογη.
Παράδειγμα αναλογικού συλλογισμού:
α΄προκείμενη: Ο Κώστας μελετούσε αρκετές ώρες και πέρασε στο Πανεπιστήμιο.
β΄ προκείμενη: Η Μαρία μελετάει αρκετές ώρες.
υμπέρασμα: Άρα, και η Μαρία είναι πιθανό να περάσει στο Πανεπιστήμιο.
Πάντα δικαιολογούμε την απάντησή μας , εντοπίζοντας το σημείο που έχουμε το γενικό ή το ειδικό , από το
οποίο ξεκινάει ο συλλογισμός . Κοιτάμε αν η θέση που έχει βαρύτητα και καθολική ισχύ βρίσκεται στην αρχή ή
το τέλος του κειμένου .
Είδη αναλογίας: Η αναλογία σε ένα συλλογισμό διακρίνεται σε κυριολεκτική και σε μεταφορική με βάση το
βαθμό στον οποίο μοιάζουν μεταξύ τους οι εξεταζόμενες έννοιες στην πραγματικότητα. υγκεκριμένα:
Κυριολεκτική αναλογία: την κυριολεκτική αναλογία επιχειρείται ο συσχετισμός δύο εννοιών, οι οποίες έχουν
βασικές και συχνά προφανείς ομοιότητες.
Παράδειγμα κυριολεκτικής αναλογίες: Οι αρχαίοι Αθηναίοι τοποθετούσαν φιλικά σε αυτούς καθεστώτα στις
χώρες της Αθηναϊκής συμμαχίας, κατά τρόπο αντίστοιχο προς κάποια σύγχρονα κράτη που χρηματοδοτούν
δικτατορίσκους σε άλλα κράτη.
Μεταφορική αναλογία: Αντίθετα, στη μεταφορική αναλογία συσχετίζονται δύο έννοιες εντελώς διαφορετικές,
μεταξύ των οποίων αποκαλύπτονται αντιστοιχίες κατά απροσδόκητο τρόπο.
Παραδείγματα μεταφορικής αναλογίας:
Η θρησκεία είναι το όπιο του λαού.
Οι γυναίκες και οι πολιτικοί πρέπει να προσέχουν πολύ τις περιφέρειές τους!
Επιχειρήματα με βάση τη λογική (με βάση την πορεία του νου) :
Παραγωγικός (Γενικό - ειδικό). υνήθως πιθανά συμπεράσματα
Επαγωγικός (Ειδικό - γενικό). » πιθανολογικά »
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Αναλογικός (Ειδικό - ειδικό). » ασθενής πιθανότητας (πιθανολογικού χαρακτήρα και γι’ αυτό
έχουν μειωμένη ισχύ) .

ΠΡΟΟΦΗ: Ενώ στη

α)συλλογιστική πορεία συλλογισμού ελέγχουμε τη σχέση προκείμενων – συμπεράσματος,

στη β)συλλογιστική πορεία παραγράφου ελέγχουμε αν η θεματική πρόταση βρίσκεται στην αρχή,
οπότε έχουμε παραγωγική συλλογιστική πορεία, ενώ αν η θεματική περίοδος βρίσκεται στο τέλος, τότε η
συλλογιστική πορεία της παραγράφου είναι επαγωγική. 2

Παράλληλα, στη γ)συλλογιστική πορεία κειμένου3 οφείλουμε να προσέξουμε τον πρόλογο. Σους
πλαγιότιτλους των παραγράφων του κυρίου μέρους και τον επίλογο. υγκεκριμένα:

Παραγωγική συλλογιστική πορεία: Ο συγγραφέας ακολουθεί συλλογιστική πορεία από το γενικό στο
ειδικό. τον πρόλογο παρουσιάζει τη βασική του άποψη. το κύριο μέρος αναλύει τη βασική του θέση ή
παρουσιάζει την επιχειρηματολογία του. τον επίλογο –αν υπάρχει- επαναλαμβάνει την αρχική του θέση.

Επαγωγική συλλογιστική πορεία: Ο συγγραφέας ακολουθεί συλλογιστική πορεία από το ειδικό στο
γενικό. Πιο συγκεκριμένα, στον πρόλογο διατυπώνει έναν προβληματισμό ή αναφέρεται σ’ ένα ειδικό θέμα. το
κύριο μέρος εξετάζει διάφορες επιμέρους περιπτώσεις και με βάση αυτές στον επίλογο εξάγει το τελικό
συμπέρασμα.
Παραδείγματα: α) Ποια η συλλογιστική πορεία του παρακάτω συλλογισμού; Να δικαιολογήσετε την απάντησή
σας.
- όπου απουσιάζει ο ανταγωνισμός, ο άνθρωπος δεν πλουτίζει τα εφόδιά του.
- σε παλαιές εποχές απουσίαζε ο ανταγωνισμός.
Άρα ο άνθρωπος σε παλιές εποχές δεν πλούτιζε τα εφόδιά του.
Απάντηση: Η συλλογιστική πορεία του επιχειρήματος είναι παραγωγική. την πρώτη προκείμενη εκφράζεται
μια γενική θέση, η οποία έχει διαχρονική ισχύ: «όπου απουσιάζει < εφόδιά του», ενώ στο συμπέρασμα
κατατίθεται μια διαπίστωση αναφορικά με το τι συνέβαινε σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή στο παρελθόν:
«Άρα, ο άνθρωπος < τα εφόδιά του».
β) Με ποια συλλογιστική μέθοδο (παραγωγική-επαγωγική) αναπτύσσεται η παρακάτω παράγραφος;
Σο μεγαλύτερο όμως πρόβλημα για την πορεία των δικαιωμάτων του ανθρώπου αποτελεί σήμερα η αμφισβήτησή
τους από μη δυτικούς πολιτισμούς. Σα δικαιώματα του ανθρώπου βρίσκονται αντιμέτωπα με την υποψία ότι
αποτελούν δυτικό ιδεολόγημα, έκφραση δυτικής ατομικιστικής εκδοχής κι εμπειρίας της ελευθερίας.
Διατυπώνεται η άποψη ότι η Δύση προσπαθεί να επιβάλλει στο μη δυτικό κόσμο τις αξίες της με τη μορφή των

2

Η Τποδειγματική Απάντηση, όταν πρόκειται για παραγωγική συλλογιστική πορεία:

Ο συντάκτης αναπτύσσει την παράγραφο με παραγωγική συλλογιστική πορεία. Αρχικά, διατυπώνει μια γενική άποψη
*γράφουμε την άποψη του συντάκτη+. τη συνέχεια την υποστηρίζει παρουσιάζοντας *γράφουμε το νόημα των αντίστοιχων
περιόδων της παραγράφου+. Ακολουθεί δηλαδή μια πορεία από τα γενικότερα στα επιμέρους.
Η Τποδειγματική Απάντηση, όταν πρόκειται για επαγωγική συλλογιστική πορεία:
Ο συντάκτης αναπτύσσει την παράγραφο με επαγωγική συλλογιστική πορεία. Αρχικά, παρουσιάζει παρατηρήσεις /
δεδομένα / παραδείγματα / στοιχεία σχετικά με *γράφουμε το νόημα των αντίστοιχων περιόδων+. Βασιζόμενος σ' αυτά,
καταλήγει σε μια γενικότερη πρόταση-συμπέρασμα *γράφουμε το συμπέρασμα της παραγράφου+. Ακολουθεί δηλαδή μια
πορεία από τα επιμέρους στα γενικότερα.
3

Για να εντοπίσουμε το συλλογισμό, αρχικά επισημαίνουμε τη θέση του συγγραφέα. Αν η θέση του συγγραφέα
διατυπώνεται στην αρχή του κειμένου, τότε η πορεία είναι παραγωγική. Όταν, όμως, η θέση του συγγραφέα
βρίσκεται στο τέλος του κειμένου, τότε η πορεία είναι επαγωγική. Αν η θέση βρίσκεται και στην αρχή και στο τέλος
του κειμένου, τότε τη λαμβάνουμε ως παραγωγική, θεωρώντας ότι ο συγγραφέας συνοψίζει τη θέση του στο τέλος
του κειμένου.
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δικαιωμάτων του ανθρώπου, ότι θέλει να εξαγάγει τα ιδανικά της όπως τα βιομηχανικά της προϊόντα. Με την
πρόταση της Δύσης, να θεωρούνται τα δικαιώματα του ανθρώπου «μέτρο του πολιτικού ανθρωπισμού»,
εκφράζεται ο δυτικός πολιτισμός και πολιτισμικός ιμπεριαλισμός.
Απάντηση: Η παράγραφος αυτή του κειμένου αναπτύσσεται με παραγωγική συλλογιστική πορεία. τη
θεματική πρόταση («Σο μεγαλύτερο < ως πολιτισμούς») αναφέρεται η γενική θέση περί αμφισβήτησης των
ανθρώπινων δικαιωμάτων από μη δυτικούς πολιτισμούς, ενώ στο εσωτερικό της παραγράφου («Σα δικαιώματα
<ιμπεριαλισμός») αιτιολογείται η διατύπωση της παραπάνω θέσης με επιμέρους σχόλια/λεπτομέρειες.

ΕΠΙΗΜΑΝΗ: Όταν ζητηθεί συλλογιστική πορεία γράφουμε μόνο την πρώτη κατηγορία συλλογισμών (
παραγωγικός , επαγωγικός , αναλογικός ) κι όταν ζητηθεί είδος συλλογισμού ή να χαρακτηρίσουμε ένα
συλλογισμό , γράφουμε ένα στοιχείο κι από τις δύο κατηγορίες ( δηλ. παραγωγικός , επαγωγικός , αναλογικός
και διαζευκτικός , υποθετικός , κατηγορικός ) , η απάντηση δηλαδή έχει δύο άξονες . Επίσης , χαρακτηρίζουμε
ένα συλλογισμό διαζευκτικό , υποθετικό , κατηγορικό όταν μας ζητηθεί να τον χαρακτηρίσουμε με κριτήριο το
είδος των προτάσεων – προκειμένων του συλλογισμού .
β. Διάκριση κατά το είδος των προκείμενων προτάσεων
Οι τυπικοί συλλογισμοί της λογικής διακρίνονται με βάση το είδος των προτάσεων που αποτελούν τις
προκείμενες σε κατηγορικούς, υποθετικούς και διαζευκτικούς συλλογισμούς:

Κατηγορικός συλλογισμός : είναι ο συλλογισμός του οποίου οι προκείμενες είναι κατηγορικές
προτάσεις, δηλαδή προτάσεις στις οποίες το υποκείμενο συνδέεται με το κατηγόρημα (δηλαδή ένα συνδετικό
ρήμα και το κατηγορούμενο), χωρίς να διατυπώνονται όροι ή επιφυλάξεις. Με άλλα λόγια, στις κατηγορικές (ή
αποφαντικές) κρίσεις εκφράζονται θέσεις που δεν επιδέχονται αμφισβήτηση.
Ο κατηγορικός συλλογισμός περιλαμβάνει συνήθως τα εξής:

Ση μείζονα προκείμενη. ε αυτήν εκφράζεται το κατηγόρημα (δηλαδή το χαρακτηριστικό γνώρισμα του
υποκειμένου) που θα εμφανιστεί στο συμπέρασμα,

Σην ελάσσονα προκείμενη. ε αυτή συνδέεται η μείζονα προκείμενη με το συμπέρασμα, και περιέχει το
υποκείμενο του συμπεράσματος.

Σο συμπέρασμα στο οποίο οδηγούν οι προκείμενες.
Επισήμανση: Οι προκείμενες έχουν έναν κοινό όρο που τις συνδέει, ο οποίος δεν υπάρχει στο συμπέρασμα. Ο
όρος αυτός ονομάζεται μέσος όρος.
Παράδειγμα κατηγορικού συλλογισμού:
α΄ προκείμενη: Ο άνθρωπος είναι θηλαστικό.
β΄ προκείμενη: Είμαι άνθρωπος.
υμπέρασμα: Άρα, είμαι θηλαστικό.
(Ο μέσος όρος που συνδέει τις προκείμενες στον προηγούμενο συλλογισμό είναι η λέξη «άνθρωπος»).
α΄ προκείμενη: Σα μέταλλα είναι ανόργανα στοιχεία.
β΄ προκείμενη: Ο χρυσός είναι μέταλλο.
υμπέρασμα: Άρα :Ο χρυσός είναι ανόργανο στοιχείο.

Τποθετικός συλλογισμός : είναι ο συλλογισμός όπου η μία τουλάχιστον προκείμενη εμπεριέχει
υποθετική πρόταση με απόδοση σε μια κύρια .
Παράδειγμα υποθετικού συλλογισμού:
α΄ προκείμενη: Αν οι βιομηχανίες λειτουργούν ανεξέλεγκτα, το περιβάλλον μολύνεται.
Β΄ προκείμενη: την Αθήνα οι βιομηχανίες λειτουργούν ανεξέλεγκτα.
υμπέρασμα: Άρα, το περιβάλλον της μολύνεται.

Διαζευκτικός συλλογισμός : είναι ο συλλογισμός όπου η μία έστω προκείμενη είναι διαζευκτική
πρόταση . Σο συμπέρασμα εμπεριέχει την επιλογή του ενός σκέλους της διάζευξης .
Παράδειγμα διαζευκτικού συλλογισμού:
α΄ προκείμενη: Σα Αρχαία Ελληνικά ή ως μάθημα γενικής παιδείας ή ως μάθημα κατεύθυνσης.
β΄ προκείμενη: Ο Αριστοτέλης εξετάζεται ως μάθημα κατεύθυνσης.
υμπέρασμα: Άρα, δεν εξετάζεται ως μάθημα γενικής παιδείας.
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Παράδειγμα: Να χαρακτηρίσετε τα είδη των συλλογισμών με βάση το είδος των προτάσεων και να τους
διατυπώσετε αναλυτικά:
Η ανάπτυξη μιας χώρας προϋποθέτει πάνω απ’ όλα την ανάπτυξη της κοινωνίας των πολιτών. Κυρίως αυτό ισχύει
για την πολιτική ανάπτυξη μιας χώρας: αν δεν υπάρχει ισορροπημένη σχέση μεταξύ κοινωνίας των πολιτών και
πολιτικής κοινωνίας, δεν μπορεί να υπάρξει ισορροπημένη οικονομική ανάπτυξη αλλά ούτε και δημοκρατία.
Ο λαός, όπως ο καθένας γνωρίζει, δεν είναι αδιαίρετος. Επιπλέον, σε μια δημοκρατία δεν ασκεί εξουσία ο λαός
αλλά μια κυβέρνηση που λογοδοτεί στο λαό. υνεπώς ο λαός αρκείται στο να ελέγχει την εξουσία.
Απάντηση: Ο συλλογισμός της πρώτης παραγράφου είναι υποθετικός, γιατί μία από τις προκείμενες είναι
υποθετική πρόταση.
Αναλυτική διατύπωση: Πρώτη προκείμενη: Η ανάπτυξη μιας χώρας προϋποθέτει πάνω απ’ όλα την ανάπτυξη της
κοινωνίας των πολιτών. Κυρίως αυτό ισχύει για την πολιτική ανάπτυξη μιας χώρας.
Δεύτερη προκείμενη: Αν δεν υπάρχει ισορροπημένη σχέση μεταξύ κοινωνίας των πολιτών και πολιτικής κοινωνίας
υμπέρασμα: Δεν μπορεί να υπάρξει ισορροπημένη οικονομική ανάπτυξη αλλά ούτε και δημοκρατία στη χώρα.
Ο συλλογισμός της δεύτερης παραγράφου είναι κατηγορικός, γιατί στις προκείμενες υπάρχει το συνδετικό ρήμα
είμαι.
Αναλυτική διατύπωση: Πρώτη προκείμενη: Ο λαός, όπως ο καθένας γνωρίζει, δεν είναι αδιαίρετος.
Δεύτερη προκείμενη: Επιπλέον, σε μια δημοκρατία δεν ασκεί εξουσία ο λαός αλλά μια κυβέρνηση που λογοδοτεί
στο λαό.
υμπέρασμα: υνεπώς ο λαός αρκείται στο να ελέγχει την εξουσία.
Βήματα τεκμηρίωσης (μεθοδολογία): Για να απαντήσουμε με πληρότητα σε μια άσκηση που μας ζητά να
επιλέξουμε το είδος του τυπικού συλλογισμού της λογικής με βάση την κατηγορία των προτάσεων που
αποτελούν τις προκείμενες, χρειάζεται να παρουσιάσουμε:

Ποιο είναι το είδος του συλλογισμού, κατά την άποψή μας;

Ποιες είναι οι προκείμενες και ποιο είναι το συμπέρασμα;

ε ποια κατηγορία ανήκουν οι προκείμενες;
γ. Διάκριση κατά τον αριθμό των προκειμένων
Οι τυπικοί συλλογισμοί της λογικής διακρίνονται με βάση τον αριθμό των προτάσεων που αποτελούν τις
προκείμενες, σε άμεσους κι έμμεσους συλλογισμούς.
Άμεσοι συλλογισμοί: Άμεσος θεωρείται ο συλλογισμός του οποίου το συμπέρασμα προκύπτει από μία μόνο
πρόταση / κρίση, δηλαδή έχει μία προκείμενη.
Παράδειγμα άμεσου συλλογισμού:
Προκείμενη: Οι επιχειρήσεις δεν είναι πρόθυμες να επωμιστούν τις δαπάνες για τη λήψη φιλοπεριβαλλοντικών
μέτρων.
υμπέρασμα: Άρα, οι επιχειρήσεις ρυπαίνουν το περιβάλλον.
Έμμεσοι συλλογισμοί: Έμμεσος θεωρείται ο συλλογισμός του οποίου το συμπέρασμα προκύπτει από δύο ή
περισσότερες προτάσεις / κρίσεις, δηλαδή δύο ή περισσότερες προκείμενες.
Παράδειγμα έμμεσου συλλογισμού:
α΄ προκείμενη: Η Μ. Βρετανία είναι οικονομικά ανεπτυγμένο κράτος.
β΄ προκείμενη: Η οικονομική ανάπτυξη ενός κράτους, του παρέχει τη δυνατότητα να προβεί σε κοινωνικές
παροχές.
υμπέρασμα: Άρα, η Μ. Βρετανία είναι σε θέση να οργανώσει ένα ισχυρό κράτος πρόνοιας για την ανακούφιση των
αναξιοπαθούντων και των ευπαθέστερων κοινωνικών στρωμάτων.
Βήματα τεκμηρίωσης (μεθοδολογία): Για να απαντήσουμε σε μια άσκηση που μας ζητά να διακρίνουμε το είδος
του τυπικού συλλογισμού της λογικής με βάση τον αριθμό των προκείμενων κρίσεων, χρειάζεται να
παρουσιάσουμε:

Ποιο είναι το είδος του συλλογισμού κατά την άποψή μας;

Ποιες είναι οι προκείμενες και ποιο είναι το συμπέρασμα;

Ποιος είναι ο αριθμός των προκειμένων;
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4. Ποια η διαφορά συλλογισμού της λογικής – συλλογιστικού επιχειρήματος ;
το συλλογισμό της λογικής , όπως και στο συλλογιστικό επιχείρημα γενικότερα υπάρχει λογική οργάνωση .
Ψστόσο , η ειδοποιός διαφορά τους είναι η εξής :
Συπικός συλλογισμός της λογικής αποτελείται από προτάσεις - κρίσεις που είναι σύντομες , απλές και τυπικές
κι έχει μορφή τυπική ,λιτή, στεγνή, σύντομη, σχηματική και απαλλαγμένη από περίτεχνη σύνταξη,
επιτηδευμένη διατύπωση και ιδιαίτερα φροντισμένες νοηματικές συνδέσεις.
Παράδειγμα τυπικού συλλογισμού της λογικής:
α΄ προκείμενη : όπου απουσιάζει ο ανταγωνισμός στο σχολείο ( α΄ όρος ) , ο δάσκαλος επαναπαύεται ( β΄όρος ) στα
λιγοστά πνευματικά τους κεφάλαια . β΄ προκείμενη : Παλαιότερα ( γ΄ όρος ) απουσίαζε ο ανταγωνισμός στο
σχολείο ( α΄ όρος ) .
υμπέρασμα : Άρα παλαιότερα ( γ΄ όρος ) ο δάσκαλος επαναπαυόταν ( β΄ όρος ) στα λιγοστά πνευματικά του
κεφάλαια .
υλλογιστικό επιχείρημα : αποτελείται από περιόδους στις οποίες αναπτύσσουμε τη σκέψη μας με
παραδείγματα , αποτελέσματα , διευκρινίσεις , αίτια κ.ά. , για να αποδείξουμε τη θέση μας και κυρίως να
πείσουμε . Είναι ενιαία παράγραφος . υγκεκριμένα, οι συλλογισμοί που εμφανίζονται σε ένα κείμενο, δεν
αποτελούνται μόνο από προτάσεις – κρίσεις, αλλά καθώς εκτείνονται σε μέγεθος μίας παραγράφου ή ενός
ολόκληρου κειμένου, εμφανίζουν συνθετότητα σύνταξης, διατύπωσης κι οργάνωσης των επιμέρους ιδεών, με
συνέπεια να μην είναι πάντοτε ευδιάκριτες οι προκείμενες.
Παρατηρήσεις : Να προσεχθεί ιδιαίτερα η άσκηση του εντοπισμού ενός τυπικού συλλογισμού της λογικής σ’
ένα συλλογιστικό επιχείρημα , όπως και η ανάπτυξη ενός συλλογισμού της λογικής σε συλλογιστικό
επιχείρημα .
Όταν γράφουμε το δικό μας κείμενο ( ανάπτυξη σε μια παράγραφο ή σε εκτεταμένο κείμενο ) , οφείλουμε
πάντα να ελέγχουμε τη συλλογιστική πορεία που θα ακολουθήσουμε καθώς και την ορθότητα των
επιχειρημάτων μας .
5 . Αξιολογήστε το συλλογισμό :
Όλοι οι συλλογισμοί, ανεξαρτήτως του είδους τους, καθώς και τα επιχειρήματα, είναι αναγκαίο να
αξιολογούνται από κάθε δέκτη , ώστε άλλοτε να γίνονται αποδεκτοί κι άλλοτε να απορρίπτονται ή και να
ανασκευάζονται . Για να ισχύει κάτι τέτοιο, είναι ανάγκη ο συλλογισμός να βασίζεται σε αληθείς και λογικά
συνδεδεμένες προκείμενες. Με άλλα λόγια, χρειάζεται να διαπιστωθεί αν ο συλλογισμός διαθέτει ταυτόχρονα
αλήθεια κι εγκυρότητα. (Να υπενθυμίσουμε ότι μόνο η επίκληση στη λογική διαθέτει αποδεικτική ισχύ, χωρίς
βέβαια να υφίσταται σ’ όλες τις περιπτώσεις, αφού αρκετά συχνά ένας συλλογισμός εμφανίζεται ευλογοφανής,
χωρίς, όμως, να είναι και αποδεδειγμένος πραγματικά – παραλογικός συλλογισμός . Πρέπει να συντρέχουν
συγκεκριμένες προϋποθέσεις , όπως η ορθότητα των επιχειρημάτων ή η αξιοπιστία των τεκμηρίων. Ένας
συλλογισμός που επιχειρεί να πείσει το δέκτη μόνο μέσω της επίκλησης στο συναίσθημα ή στο ήθος, δεν έχει
αποδεικτικότητα).
Όταν πρόκειται κυρίως για παραγωγικό ή αναλογικό συλλογισμό εξετάζουμε:
α. την εγκυρότητα ( αφορά τη μορφή του επιχειρήματος ):
Έγκυρο είναι το επιχείρημα που οι προκείμενές του με λογική αναγκαιότητα – σχέση - ακολουθία οδηγεί σε
βέβαιο ή πιθανό συμπέρασμα. Σο επιχείρημα υπακούει σε τυπική – μαθηματική μορφή , καθώς ισχύουν οι
κανόνες της τυπικής λογικής ( Α=Β , Β=Γ, Άρα : Α=Γ ). Θεωρείται άκυρο , όταν το συμπέρασμα δε σχετίζεται με
τις προκείμενες . Ενδέχεται ένα επιχείρημα να προβάλλει επιφανειακά έγκυρο ( τυπική σχέση).
Παράδειγμα έγκυρου συλλογισμού: Η επαφή του ανθρώπου με τα ποιοτικά έργα τέχνης συμβάλλει στην
ολόπλευρη καλλιέργειά του και διευκολύνει την ομαλή κοινωνικοποίησή του. Γι’ αυτό το λόγο, το εκπαιδευτικό
σύστημα και οι γονείς είναι σημαντικό να επιδιώκουν τη μύηση των νέων στις καλλιτεχνικές δημιουργίες από πολύ
μικρή ηλικία, και να τους καθοδηγούν κατάλληλα, ώστε να διαμορφώνουν ορθά το καλλιτεχνικό αισθητήριό τους,
που θα τους επιτρέπει να αποκωδικοποιούν τα μηνύματα της τέχνης.
Αν ο συλλογισμός δεν είναι έγκυρος (ακόμα κι αν είναι αληθής) δε θεωρείται ορθός. Από την άλλη, κάθε
έγκυρος συλλογισμός δε θεωρείται οπωσδήποτε ορθός, καθώς χρειάζεται να διαθέτει κι αλήθεια.
Εγκυρότητα παραγωγικού συλλογισμού
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τον παραγωγικό συλλογισμό διατυπώνονται ασφαλή συμπεράσματα, καθώς η αλήθεια της γενικής κρίσης
που διατυπώνεται στις προκείμενες, εγγυάται ότι και η επιμέρους κρίση θα είναι αληθής. Με άλλα λόγια, αν
βασιστούμε στη θέση ότι ισχύει κάτι για όλα, γενικώς, τα μέλη ενός συνόλου, είναι λογικό ότι αυτό θα ισχύει,
επίσης, και για οποιοδήποτε μέλος εξετάσουμε μεμονωμένα στο συμπέρασμα.
Γι’ αυτό, στον παραγωγικό συλλογισμό το συμπέρασμα είναι μια θέση που θεωρείται ότι προκύπτει αβίαστα,
ως λογικό επακόλουθο, από τις προκείμενες, αρκεί, βεβαίως, να πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:

Σο ειδικό, για το οποίο γίνεται λόγος στο συμπέρασμα, θα υπάγεται στο γενικό, για το οποίο
γίνεται λόγος στις προκείμενες. Με άλλα λόγια, θα έχει αναφερθεί στην ελάσσονα προκείμενη ότι το ειδικό
υπάγεται στο γενικό ή κάτι τέτοιο θα εννοείται εύκολα με βάση την κοινή λογική (οπότε θα παραλείπεται η
ελάσσονα προκείμενη).

το συμπέρασμα θα διατυπώνεται η θέση ότι το ειδικό διαθέτει ένα χαρακτηριστικό, το οποίο
έχει ήδη υποστηριχθεί στις προκείμενες ότι αποτελεί ίδιον όλων των μελών που απαρτίζουν το γενικό. Δηλαδή,
το συμπέρασμα είναι ανάγκη να διαθέτει το ίδιο κατηγόρημα με τη μείζονα προκείμενη.
Παράδειγμα άκυρου παραγωγικού συλλογισμού:
α΄ προκείμενη: Όλοι οι πλανήτες είναι ουράνια σώματα.
β΄ προκείμενη: Η Γη είναι πλανήτης.
υμπέρασμα: Άρα, η Γη είναι υπέροχο μέρος.
Ενδεικτική απάντηση: Ο συλλογισμός αυτός είναι άκυρος, επειδή το χαρακτηριστικό που φέρεται στο
συμπέρασμα ότι διαθέτει το ειδικό – Γη (είναι ένα υπέροχο μέρος), δεν έχει υποστηριχθεί στις προκείμενες ότι το
διαθέτουν όλα τα μέλη του γενικού – πλανήτες. Επομένως, το κατηγόρημα του συμπεράσματος (είναι ένα
υπέροχο μέρος) είναι διαφορετικό από το κατηγόρημα της μείζονας προκείμενης (είναι ουράνια σώματα). Ο
συλλογισμός θα ήταν έγκυρος, αν στο συμπέρασμα υπήρχε ίδιο κατηγόρημα με το κατηγόρημα της πρώτης
προκείμενης (είναι ένα ουράνιο σώμα).
Παράδειγμα έγκυρου παραγωγικού συλλογισμού:
α΄ προκείμενη: Σα ελβετικά ρολόγια είναι πολύ ακριβά.
β΄ προκείμενη: Σο ρολόι που μου δώρισαν οι συνάδελφοί μου είναι ελβετικό
υμπέρασμα: υνεπώς, το ρολόι που μου δώρισαν οι συνάδελφοί μου είναι πολύ
ακριβό.
Ενδεικτική απάντηση: Ο συλλογισμός αυτός είναι έγκυρος, επειδή το που φέρεται στο συμπέρασμα ότι διαθέτει
το ειδικό – το ρολόι που μου δώρισαν (είναι πολύ ακριβό) έχει υποστηριχθεί στις προκείμενες ότι το διαθέτουν
όλα τα μέλη του γενικού – τα ελβετικά ρολόγια. Επιπλέον, το ειδικό για το οποίο γίνεται λόγος στο συμπέρασμα
– το ρολόι που μου δώρισαν, υπάγεται στο γενικό για το οποίο γίνεται λόγος στις προκείμενες – τα ελβετικά
ρολόγια.
Βεβαίως, ο συλλογισμός αυτός δεν είναι αληθής, αφού δεν ισχύει εκ των προτέρων ότι όλα τα ελβετικά ρολόγια
είναι ακριβά.
Επομένως, ο συλλογισμός είναι έγκυρος, όχι όμως κι ορθός.
β . την αλήθεια ( αφορά το περιεχόμενο , την ουσία του επιχειρήματος ) :
Αληθές είναι το επιχείρημα του οποίου όλες οι προκείμενες, μέσω των οποίων θεμελιώνεται το τελικό
συμπέρασμα, ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα με γνώμονα την κοινή λογική κι εμπειρία, δηλαδή δεν
παραβιάζει τους κανόνες της αντικειμενικής πραγματικότητας ( γενικά αποδεκτές ή αυταπόδεικτες αλήθειες κι
όχι αυθαίρετες προσωπικές γνώμες). Ενδιαφέρει η ουσία κι όχι η τυπική λογική . ε αντίθετη περίπτωση , οι
προτάσεις που συνθέτουν το επιχείρημα ως ψευδείς .
Όταν αξιολογούμε ένα επιχείρημα ως προς την αλήθεια, πρέπει να καταγράφουμε ποια πρόταση είναι αληθής
ή ποια είναι ψευδής κι όχι να χαρακτηρίζουμε γενικά το επιχείρημα αληθές ή ψευδές.
Παράδειγμα αληθούς συλλογισμού: Έχει παρατηρηθεί από τους κοινωνικούς επιστήμονες ότι τα τηλεοπτικά
θεάματα ασκούν έντονη ψυχολογική επίδραση στους τηλεθεατές και ειδικά στα παιδιά. Κάτι τέτοιο έχει
πιστοποιηθεί επανειλημμένα σε μελέτες και ειδικά διαμορφωμένες έρευνες. Είναι, λοιπόν, λογικό ότι, αν ένα παιδί
εκτίθεται αλόγιστα σε τηλεοπτικές σκηνές στις οποίες δεσπόζει βία κι ο ωμός ερωτισμός, είναι πιθανό σε βάθος
χρόνου να επηρεαστεί αρνητικά η ψυχοσύνθεση και η προσωπικότητά του.
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Ενδεικτική απάντηση: Ο συλλογισμός που προηγήθηκε είναι αληθής, αφού οι προκείμενες του βασίζονται σε
επιστημονικά πορίσματα. Κατ’ επέκταση, το περιεχόμενό τους ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.
(Βεβαίως, για την ενίσχυση της αξιοπιστίας του επιχειρήματος, θα ήταν καλό να αναφέρονται περαιτέρω
στοιχεία για τις επιστημονικές ομάδες που συμμετείχαν σε αυτές τις έρευνες και για τα ακριβή συμπεράσματά
τους.)
Αν έστω και μία προκείμενη είναι αναληθής, ο συλλογισμός κρίνεται συνολικά ψευδής, με συνέπεια (ακόμα κι
αν είναι έγκυρος) να μη θεωρείται ορθός. Από την άλλη, ένας αληθής συλλογισμός δεν είναι οπωσδήποτε ορθός
(χρειάζεται να υπάρχει κι εγκυρότητα).
Κατά τον έλεγχο της αλήθειας ενός συλλογισμού, χρειάζεται να αξιολογηθεί αν οι προκείμενες αποτελούν
γενικά αποδεκτές αρχές ή αν, αντίθετα, πρόκειται για προσωπικές γνώμες ή αυθαίρετες απόψεις, οι οποίες
έχουν οι ίδιες ανάγκη από τεκμηρίωση.
Παράδειγμα αυθαίρετης άποψης: Όταν υπάρχει απολυταρχικό καθεστώς, οι
πολίτες είναι ευτυχισμένοι και η κοινωνία ευημερεί. Αυτό συμβαίνει, γιατί δεν
αναπτύσσονται πλέον ανταγωνισμοί μεταξύ των διαφόρων κομμάτων και των
πολιτικών παρατάξεων, αλλά αποκαθίσταται η σταθερότητα. Έτσι, όλοι
επικεντρώνονται στις δουλειές τους κι εξασφαλίζεται η κοινή προκοπή.
Ενδεικτική απάντηση: το συλλογισμό που προηγήθηκε, οι προκείμενες είναι
αυθαίρετες απόψεις, που δεν επιβεβαιώνονται από την ιστορική εμπειρία, ή μονομερείς τοποθετήσεις, που
παραβλέπουν τις ευρύτερες κοινωνικές συνθήκες κι αποδίδουν αποσπασματικά την πραγματικότητα.
Επομένως, ο συλλογισμός δεν είναι αληθής και, κατ’ επέκταση, δεν είναι κι ορθός.
Έλεγχος στις αυθεντίες: Αναμφισβήτητα, όταν χρησιμοποιείται σε ένα λόγο ως τρόπος πειθούς η επίκληση
στην αυθεντία, είναι επίσης απαραίτητο να ελέγχεται αν το ομιλούν πρόσωπο είναι ειδήμων στο εξεταζόμενο
θέμα και αν η γνώμη που διατυπώνεται αναφέρεται στην περιοχή της ειδικότητάς του ή όχι. Είναι συχνό το
φαινόμενο να διατυπώνονται απόψεις από δημοφιλή πρόσωπα που αυθεντίες στον τομέα τους, αλλά δεν είναι
ειδικοί στο θέμα που πραγματεύεται ο πομπός. ε αρκετές περιπτώσεις, μάλιστα, τα ΜΜΕ ζητούν από
διάσημους καλλιτέχνες να επιχειρηματολογήσουν επί παντός επιστητού, αναζητώντας καυστικές δηλώσεις που
θα αυξήσουν την τηλεθέαση και θα διατηρήσουν στο προσκήνιο το πρόσωπο που διατυπώνει τις απόψεις του.
Όμως, όταν αναφέρονται τα λόγια ενός προσώπου του οποίου το κύρος προκύπτει από ένα άλλο κοινωνικό
πεδίο, η επίκληση στην αυθεντία χρησιμοποιείται αυθαίρετα και καταχρηστικά.
Παράδειγμα καταχρηστικής επίκλησης στην αυθεντία: Είμαι αντίθετος στην τέλεση γάμου μεταξύ
ομοφυλοφίλων, γιατί, αν ο Θεός επιθυμούσε κάτι τέτοιο, δε θα έφτιαχνε τον Αδάμ και την Εύα, αλλά τον Αδάμ και
το Μήτσο.
τ. εφερλής (από τηλεοπτική συνέντευξή του)
Αξιολόγηση: Ο προηγούμενος συλλογισμός διατυπώνεται από ένα πρόσωπο που δραστηριοποιείται στο χώρο
του θεάματος παράγοντας, αποκλειστικά, έργο, εμπορευματοποιημένου χαρακτήρα. Σο πρόσωπο αυτό, εν
προκειμένω, καλείται να αποφανθεί αναφορικά με ένα μέτρο το οποίο έχει διαστάσεις πολιτικές (σχετίζεται με
τα δικαιώματα και την ισότητα των πολιτών, καθώς και την κατάργηση ανορθολογικών διακρίσεων ανάμεσά
τους) και νομικές (συνδέεται με τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που απορρέουν από το οικογενειακό δίκαιο).
Ασφαλώς, ο εν λόγω καλλιτέχνης, όπως και κάθε πολίτης, δικαιούται να σχηματίζει άποψη για θέματα που δεν
αφορούν την ειδικότητά του. Ψστόσο, οι απόψεις του σε τέτοια θέματα δεν αποτελούν μαρτυρίες αυθεντίας και,
γι’ αυτό, δεν πρέπει να αποτελούν βάση (προκείμενες) για τη συναγωγή ασφαλών συμπερασμάτων.
Έλεγχος επιστημονικών πορισμάτων: Εξάλλου, όταν πρόκειται για επιστημονικά δεδομένα, απαιτείται να είναι
σύγχρονα, να προέρχονται από άμεσες πηγές (χωρίς υποκειμενικά σχόλια τρίτων) και να είναι εξακριβωμένα,
αυθεντικά κι όχι παραποιημένα. Για το σκοπό αυτό, χρειάζεται να αξιολογείται η ιδιότητα αυτού που διενεργεί
την έρευνα και να ελέγχεται αν το δείγμα στο οποίο βασίζει τα πορίσματά του είναι επαρκές ή όχι.
Παράδειγμα εσφαλμένης χρήσης επιστημονικών πορισμάτων: Ο Πλάτωνας, ένας από
τους σημαντικότερους φιλοσόφους, υποστήριζε ότι οι ανθρώπινες ψυχές ήταν αστέρια που
«φυτεύονται» σε κάποιο σώμα και τους δίνεται η δυνατότητα να γνωρίσουν τα πάθη και την
ηδονή. Οι ενάρετες ψυχές ξαναγυρίζουν στο άστρο τους. Όσες, όμως, παραστρατήσουν,
ξεπέφτουν σε ταπεινότερα σώματα, με πρώτο το γυναικείο, κι αν συνεχίζουν την ίδια
διαγωγή, υποβιβάζονται σε σώματα όλο και κατώτερων ζώων. Είναι, λοιπόν, σαφές,
σύμφωνα με την πλατωνική θεωρία, ότι η ψυχή μιας γυναίκας έχει τιμωρηθεί να ζει μέσα σε ένα υποδεέστερο ον,
εξαιτίας του έκλυτου βίου της κατά το παρελθόν. Αυτός είναι ο λόγος που δε σέβομαι τις γυναίκες.
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Ενδεικτική απάντηση: Ο συλλογισμός που προηγήθηκε δε διαθέτει αποδεικτική ισχύ, αφού στις προκείμενες του
διατυπώνεται η αυθαίρετη άποψη ενός φιλοσόφου, η οποία δεν πηγάζει από κάποια έρευνα ούτε κι
επιβεβαιώνεται από σύγχρονες επιστημονικές μαρτυρίες. Κατ’ επέκταση, το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγει
δεν κρίνεται ορθό.
ΆΡΑ: Έλεγχος αλήθειας
Αληθής είναι ένας συλλογισμός, όταν οι προκείμενες:

Αποτελούν γενικά αποδεκτές αρχές.

Περιλαμβάνουν κρίσεις ειδικών επί του εξεταζόμενου θέματος.

Περιέχουν σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα.

υνιστούν πορίσματα που προέρχονται από την εξέταση επαρκούς αριθμού περιπτώσεων.
Χευδής είναι ένας συλλογισμός όταν οι προκείμενες:

Αποτελούν προσωπικές γνώμες.

Φρειάζονται τεκμηρίωση.

Περιλαμβάνουν κρίσεις ατόμων που δε διαθέτουν ιδιαίτερη γνώση του
εξεταζόμενου θέματος.

Περιέχουν θεωρίες που έχουν καταρριφθεί από τους επιστήμονες.

υνιστούν πορίσματα που προέρχονται από μονομερείς και συγκεκριμένες περιπτώσεις.
γ . την ορθότητα: εξασφαλίζεται όταν το επιχείρημα είναι έγκυρο κι αληθές . Σότε το επιχείρημα θεωρείται
λογικώς ορθό και λέγεται απόδειξη ( = ο συλλογισμός που δίνει ορθό συμπέρασμα ).
Για όλες τις περιπτώσεις κριτήριο , όσον αφορά στην αποδεικτική ισχύ του επιχειρήματος , αποτελεί το αν οι
προκείμενες είναι γενικά αποδεκτές αλήθειες ( μεγάλη
αποδεικτική ισχύ , π.χ. η γη είναι σφαιρική ) ή προσωπικές γνώμες ( μειωμένη αποδεικτική ισχύ π.χ. η πολιτική
είναι ευθύνη για την καταστροφή του περιβάλλοντος ) . Ένα επιχείρημα που βασίζεται μόνο σε γνώμες δεν έχει
αποδεικτική ισχύ .
Παραδείγματα : Όλα τα ζώα είναι θνητά . Σο λιοντάρι είναι ζώο, συνεπώς είναι θνητό . ( έγκυρο + αληθές = ορθό
επιχείρημα – απόδειξη ) .
Οι κωτσέζοι είναι τσιγκούνηδες . Ο Κάρολος είναι κωτσέζος . Άρα , ο Κάρολος είναι τσιγκούνης . ( έγκυρο +
ψευδές ) . Επιπλέον κριτήριο αξιολόγησης ενός συλλογισμού :
Όταν πρόκειται για κατηγορικό συλλογισμό , για να είναι ορθός πρέπει :

Να περιέχει 3 όρους

Να υπάρχει ένας κοινός όρος στις δύο προκείμενες ( θνητός )

Να μην υπάρχει ο κοινός όρος στο συμπέρασμα
π.χ. Ο ωκράτης είναι θνητός
Ο άνθρωπος είναι θνητός
Άρα : Ο ωκράτης είναι άνθρωπος
Όταν πρόκειται για υποθετικό συλλογισμό , για να είναι ορθός πρέπει να έχει μια από τις παρακάτω μορφές :
Αν α , τότε β
Αν α , τότε β
α
ή
όχι β
Άρα β
Άρα όχι α .
Όταν πρόκειται για διαζευκτικό συλλογισμό , για να είναι ορθός πρέπει :

Η διαζευκτική προκείμενη να περιέχει όλες τις πιθανές περιπτώσεις

Η άλλη προκείμενη να αποκλείσει όσες περιπτώσεις δεν περιέχει το συμπέρασμα .
Όταν πρόκειται για επαγωγικό συλλογισμό ισχύει στην αλήθεια ό,τι και στους παραγωγικούς συλλογισμούς.
Επίσης, δεν πρέπει να παραβλέπουμε τον πιθανολογικό του χαρακτήρα, καθώς η πλειοψηφία των επαγωγικών
συλλογισμών είναι ατελείς επαγωγές. Ενώ στην παραγωγή το συμπέρασμα είναι βέβαιο, στην επαγωγή το
συμπέρασμα προβάλλεται συνήθως ως επιτρεπτό, αποδεκτό ή ενδεχόμενο. υγκεκριμένα, πρέπει να
γνωρίζουμε ότι η τέλεια επαγωγή οδηγεί σε βέβαιο συμπέρασμα, ενώ η ατελής καταλήγει με λογικό άλμα στο
συμπέρασμα , συνεπώς έχει πιθανολογικό χαρακτήρα. Οι επαγωγικοί συλλογισμοί εμφανίζονται με τρεις
μορφές (γενίκευση, αίτιο – αποτέλεσμα, αναλογία) και για την αξιολόγησή τους είναι χρήσιμη η γνώση κι
αξιοποίηση κάποιων κριτηρίων . Άρα , στους επαγωγικούς συλλογισμούς εξετάζουμε ακόμη αν είναι :
α . Γενίκευση:
Σέλεια γενίκευση: ελέγχουμε αν στηρίζεται σε επαρκή στοιχεία – δεδομένα (ερευνούμε τις προκείμενες) , οπότε
η γενίκευση είναι επιτρεπτή κι έχουμε τέλεια επαγωγή (οδηγεί σε βέβαιο συμπέρασμα). υγκεκριμένα, ένας
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συλλογισμός με γενίκευση συνιστά τέλεια επαγωγή, όταν έχουν παρουσιαστεί στη μείζονα προκείμενη όλα τα
επιμερούς στοιχεία του συνόλου για το οποίο γίνεται λόγος στο συμπέρασμα. ε μια τέτοια περίπτωση, αν στο
συμπέρασμα υπάρχει κοινό κατηγόρημα με τη μείζονα προκείμενη, ο συλλογισμός θεωρείται έγκυρος, έστω κι
αν το συμπέρασμα εκφράζεται με απόλυτη διατύπωση.
Παράδειγμα τέλειας γενίκευσης:
α΄ προκείμενη: Ο πατέρας της Άννας είναι ψηλός, η μητέρα της είναι ψηλή, η αδερφή της είναι ψηλή, όπως
άλλωστε, και η ίδια.
β΄ προκείμενη: Η οικογένεια της Άννας είναι τετραμελής.
υμπέρασμα: Άρα, όλα τα μέλη της οικογένειας της είναι ψηλά.
Ενδεικτική απάντηση: Ο παραπάνω συλλογισμός είναι έγκυρος, γιατί το συμπέρασμα προκύπτει αβίαστα από
τις προκείμενες που παρουσιάζουν όλα τα επιμέρους στοιχεία του συνόλου. Επίσης, το συμπέρασμα διαθέτει
κοινό κατηγόρημα (είναι ψηλά) με τη μείζονα προκείμενη. Γι’ αυτό, είναι δυνατό να διατυπώνεται
απολυτολογικά, αφού δεν απορρέει από ένα λογικό άλμα.
Ατελής γενίκευση: Ένας συλλογισμός με γενίκευση είναι ατελής, όταν στις προκείμενες δεν έχουν αναφερθεί
όλα τα στοιχεία του συνόλου για το οποίο γίνεται λόγος στο συμπέρασμα. Για να είναι, λοιπόν, έγκυρος ένας
τέτοιος συλλογισμός, είναι απαραίτητο να ισχύουν τα εξής:

Σο συμπέρασμα να διατυπώνεται πιθανολογικά.

Να έχουν παρουσιαστεί στις προκείμενες επαρκή στοιχεία, έτσι ώστε να είναι επιτρεπτή η
γενίκευση κι όχι επισφαλής ή βεβιασμένη.
Παράδειγμα ατελούς γενίκευσης: τις φετινές διακοπές μου στα Κύθηρα, οι πιο πολλοί από τους ντόπιους με τους
οποίους ήρθα σε επαφή, μου φέρθηκαν πολύ ευγενικά και πρόθυμα με εξυπηρέτησαν. Από τότε μου έχει
σχηματιστεί η εντύπωση ότι όλοι σχεδόν οι κάτοικοι των Κυθήρων είναι φιλόξενοι.
Ενδεικτική απάντηση: Σο παραπάνω επιχείρημα θα μπορούσε να θεωρηθεί έγκυρο, αφού διαθέτει επάρκεια
δεδομένων (οι πιο πολλοί από τους ντόπιους με τους οποίους ήρθα σε επαφή), όπως και υποθετική – όχι
απολυτολογική – διατύπωση στο συμπέρασμα (μου έχει σχηματιστεί η εντύπωση, σχεδόν).
Ελέγχουμε, λοιπόν, αν στηρίζεται σε ανεπαρκή στοιχεία – δεδομένα ( ερευνούμε τις προκείμενες ) , οπότε η
γενίκευση είναι βεβιασμένη \ μη επιτρεπτή \ αυθαίρετη \ επισφαλής κι έχουμε ατελή επαγωγή ( οδηγεί σε
πιθανολογικό συμπέρασμα ) .
π.χ. Ο χ μετανάστης εγκλημάτησε .
Ο ψ μετανάστης εγκλημάτησε .
Άρα , οι μετανάστες είναι εγκληματίες .
Η γενίκευση είναι αυθαίρετη , καθώς τα δύο στοιχεία – δεδομένα (προκείμενες) δεν είναι επαρκή, για να
παραχθεί με βεβαιότητα το συμπέρασμα. Σο γεγονός ότι δύο μετανάστες εγκλημάτησαν δε σημαίνει
απαραίτητα ότι όλοι οι μετανάστες εγκληματούν . Άρα , το συμπέρασμα είναι αβέβαιο – άστοχο (άκυρο) και
ψευδές (ως προς το περιεχόμενο) , οπότε και η επαγωγή ατελής .
Η τρύπα του όζοντος , το φαινόμενο του θερμοκηπίου , η ρύπανση των υδάτων και του εδάφους καταδεικνύουν το
οικολογικό αδιέξοδο .
Η γενίκευση είναι επιτρεπτή , καθώς τα στοιχεία – δεδομένα (προκείμενες) είναι επαρκή. Άρα, το συμπέρασμα
είναι εύστοχο - έγκυρο κι αληθές (ως προς το περιεχόμενο) , οπότε και η επαγωγή είναι τέλεια .
β. Αίτιο – αποτέλεσμα : Αρχικά προσέχουμε μήπως η σχέση είναι χρονολογική , οπότε η επαγωγή είναι ατελής
. Αν η σχέση είναι αιτιώδης , εξετάζουμε αν η αιτία είναι αναγκαία (αναγκαία λέγεται όταν το αποτέλεσμα δεν
προκύπτει χωρίς αυτή) κι επαρκής (επαρκής λέγεται όταν αρκεί μόνο αυτή για να προκληθεί το αποτέλεσμα) .
Αν είναι και τα δύο – κι αναγκαία κι επαρκής – τότε ο συλλογισμός είναι ορθός , το συμπέρασμα – αποτέλεσμα
βέβαιο , άρα και η επαγωγή τέλεια.
- Θεώρηση μιας χρονολογικής σχέσης ως αιτιώδους = μη αποδεκτός συλλογισμός . Ο συλλογισμός είναι πάντα
άκυρος, ανεξάρτητα από το αν το συμπέρασμα διατυπώνεται πιθανολογικά ή απολυτολογικά, όταν, σε
συλλογισμό με αίτιο – αποτέλεσμα, η σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ προκειμένων και συμπεράσματος δεν
είναι ουσιώδης, αλλά σχέση χρονολογικής διαδοχής των γεγονότων.
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Επισήμανση: ε κάθε αιτιακή σχέση υπάρχει και σχέση χρόνου – το αίτιο πάντα προηγείται χρονικά – αλλά
κάθε χρονική σχέση δεν είναι κι αιτιακή απαραίτητα. Ψς εκ τούτου, δύο γεγονότα διαδοχικά δε συνδέονται
απαραίτητα κι αιτιακά.
Παράδειγμα χρονικής όχι αιτιακής διαδοχής των γεγονότων:
α. ήμερα το πρωί τράκαρα ! Υυσικό ήταν , αφού μια ώρα πριν είχα δει μια μαύρη γάτα .
Φρονολογική κι όχι λογική σχέση αιτίου – αποτελέσματος , ατελής επαγωγή , άστοχο συμπέρασμα , άκυρο .
β. Από τη στιγμή που αυξήθηκε ο αριθμός των μεταναστών, σημειώθηκε αύξηση και στα ποσοστά
εγκληματικότητας. Επομένως, η πρωτοφανής έξαρση της παραβατικότητας στις μέρες μας, οφείλεται στους
αλλοδαπούς που έχουν κατακλύσει τη χώρα μας.
Ενδεικτική απάντηση: το παραπάνω παράδειγμα, η αύξηση της εγκληματικότητας εμφανίζεται ως
αποτέλεσμα της έλευσης των μεταναστών. Σα δύο φαινόμενα συνδέονται μόνο χρονικά (προηγήθηκε η έλευση
των μεταναστών κι ακολούθησε η αύξηση της εγκληματικότητας). Ψστόσο, δε συνδέονται αιτιακά, αφού το
φερόμενο ως Αίτιο δεν είναι ούτε αναγκαίο (κάθε φορά που αυξάνεται η εγκληματικότητα δε χρειάζεται να
έχουν αυξηθεί οι μετανάστες) ούτε και επαρκές (δεν είναι αρκετός λόγος η αύξηση των μεταναστών από μόνη
της ως φαινόμενο, για να προκληθεί η αύξηση της εγκληματικότητας). Επομένως, ο συλλογισμός δεν είναι
έγκυρος, άρα ούτε κι ορθός.
- Προβολή μιας μερικότερης ως μοναδικής αιτίας = μη αποδεκτός συλλογισμός.
π.χ. Για το οικολογικό αδιέξοδο ευθύνονται τα καυσαέρια των αυτοκινήτων .
Αιτιώδης η σχέση : υπεραπλούστευση αιτίου – αποτελέσματος , ατελής επαγωγή.
- Αιτιώδης σχέση αναγκαία αλλά όχι επαρκής = μη αποδεκτός συλλογισμός .
π.χ. Επειδή έχω καλύψει τις βιοτικές μου ανάγκες , ζω ποιοτικά.
Αιτιώδης η σχέση : αιτία μη επαρκής κι αναγκαία , ατελής επαγωγή .
- Αιτιώδης σχέση επαρκής αλλά όχι αναγκαία = μη αποδεκτός συλλογισμός .
π.χ. Πίνει πολύ , θα πάθει έλκος .
Αιτιώδης η σχέση : η αιτία είναι επαρκής ( αρκεί δηλαδή και μόνο το πολύ ποτό για να προκαλέσει έλκος ) . Δεν
είναι , όμως , αναγκαία ( δεν είναι απαραίτητο να πίνει κανείς για να πάθει έλκος στομάχου ) . Άρα ,
πιθανολογικού χαρακτήρα το συμπέρασμα ( όχι βέβαιο ) . Άρα , ατελής η επαγωγή .
- Αιτιώδης σχέση επαρκής κι αναγκαία = αποδεκτός συλλογισμός . Ένας συλλογισμός με αίτιο – αποτέλεσμα
συνιστά τέλεια επαγωγή, όταν το αίτιο είναι αναγκαίο και ταυτόχρονα επαρκές.
Αναγκαίο αίτιο: Αναγκαίο είναι το αίτιο, όταν το αποτέλεσμα δεν είναι δυνατό να προκύψει χωρίς την εμφάνιση
αυτού του αιτίου. Σο αναγκαίο αίτιο επιβάλλεται οπωσδήποτε να προηγηθεί, για να πραγματοποιηθεί το
αποτέλεσμα.
Παραδείγματα αναγκαίου αιτίου:
Σο κρύο είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να χιονίσει.
Η ύπαρξη οξυγόνου είναι αναγκαία προϋπόθεση για να υπάρξει καύση.
Η συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας είναι αναγκαία προϋπόθεση για την έκδοση διπλώματος
οδήγησης.
Επειδή είναι πραγματικά ανθρωπιστής βοηθάει πάντα με όλες του τις δυνάμεις τον πάσχοντα
συνάνθρωπο .
Επαρκές αίτιο: Βεβαίως, στα παραπάνω παραδείγματα, τα αίτια δεν είναι κι επαρκή για την εμφάνιση των
αντίστοιχων αποτελεσμάτων. υγκεκριμένα, επαρκές είναι το αίτιο, όταν αρκεί μόνο αυτό για να προκληθεί το
αναφερόμενο αποτέλεσμα, χωρίς να απαιτούνται άλλοι συλλειτουργούντες παράγοντες.
Παραδείγματα επαρκούς αιτίου:
Σο κάπνισμα είναι επαρκής αιτία για να προκληθεί καρκίνος των πνευμόνων (όχι, όμως, και αναγκαία).
Η γυμναστική είναι επαρκής προϋπόθεση για να διατηρείται κάποιος στο σωστό βάρος (όχι, όμως, και
αναγκαία).
Για να είναι έγκυρος ένας συλλογισμός με αίτιο – αποτέλεσμα, όταν σε αυτόν καταγράφονται περισσότερα από
ένα αίτια, δεν είναι απαραίτητο να διαφαίνεται ποια από αυτά είναι αναγκαία και ποια επαρκή, καθώς είναι
πιθανό στο σύνολό τους αυτά να είναι, συγχρόνως, κι αναγκαία κι επαρκή.
Παράδειγμα: Η ύπαρξη έντονων υλικών επιθυμιών σε έναν άνθρωπο αήθη, οδηγεί σε κλοπές.
Ενδεικτική απάντηση: το προηγούμενο παράδειγμα το αίτιο είναι αναγκαίο κι επαρκές, αφού κλοπές μπορούν
να σημειωθούν, μόνο αν αυτός που τις διαπράττει είναι αήθης και, την ίδια στιγμή, νιώθει έντονα κάποιες
υλικές ανάγκες. Επιπλέον, όταν κάποιος είναι αήθης και τρέφει έντονες υλικές επιθυμίες διαμορφώνεται ένας
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συνδυασμός παραγόντων, που αποτελεί επαρκή λόγο, ώστε ο άνθρωπος αυτός να προβεί σε κλοπές. Επομένως,
ο συλλογισμός είναι έγκυρος.
Παράδειγμα: το τελευταίο G8, που είχε κεντρικό του θέμα τα περιβαλλοντικά προβλήματα του πλανήτη, οι
παγκόσμιοι ηγέτες αποφάσισαν να μην κάνουν τίποτα. Σο γεγονός αυτό επιβεβαιώνει ότι οι άρχοντες της Γης, αν
δεν είναι εγκληματίες, είναι τουλάχιστον ηλίθιοι – γεγονός που τους καθιστά το ίδιο επικίνδυνους.
Β. Μουλόπουλος, εφημ. Σο Βήμα, 04/09/2005
Ενδεικτική απάντηση: Σο συμπέρασμα (Αποτέλεσμα) του προηγούμενου συλλογισμού είναι ότι το G8 επέδειξε
απάθεια απέναντι στα περιβαλλοντικά προβλήματα. Αυτή η στάση, κατά τον επιφυλλιδογράφο, κρίνεται αήθης
(«εγκληματίες» - αίτιο1) ή ευήθης («ηλίθιοι» - αίτιο2). Οι δυο αυτοί χαρακτηρισμοί των ηγετών συνιστούν δύο
ερμηνείες («εγκληματίες» - ή «ηλίθιοι») που συνυπάρχουν στις προκείμενες (αίτιο) κι αποτελούν από κοινού την
αναγκαία κι επαρκή συνθήκη για την εμφάνιση του αποτελέσματος.
Όταν το αίτιο είναι αναγκαίο κι επαρκές, ο συλλογισμός που αναπτύσσεται με αίτιο – αποτέλεσμα συνιστά
τέλεια επαγωγή και διαθέτει εγκυρότητα. Όταν, όμως, το αίτιο είναι μόνο αναγκαίο ή μόνο επαρκές, υπάρχει
ατελής επαγωγή. ε αυτή την περίπτωση, ο συλλογισμός είναι έγκυρος, αν το αποτέλεσμα διατυπώνεται ως
κάτι πιθανό υπό συνθήκες κι όχι ως κάτι βέβαιο κι οριστικό.
Παραδείγματα:
Έχει κλείσει το 18ο έτος της ηλικίας του. Άρα, διαθέτει δίπλωμα οδήγησης.(Άκυρος συλλογισμός)
Είναι μανιώδης καπνιστής. Επομένως, θα προσβληθεί από καρκίνο των πνευμόνων. (Άκυρος συλλογισμός)

Ενδεικτικές απαντήσεις στην αξιολόγηση επιχειρήματος:
Να εντοπίσετε το είδος των ακόλουθων συλλογισμών και να τους αξιολογήσετε ως προς την
ορθότητα τους.
α) Οι διανοούμενοι και οι μαχητές του δρόμου συχνά αγωνίζονται για τον ίδιο σκοπό, την κατάργηση
των κοινωνικών ανισοτήτων και το μετασχηματισμό των κοινωνικών δομών. Ο μαχητής του δρόμου
χρησιμοποιεί την πέτρα και τη γροθιά του, ενώ ο πνευματικός άνθρωπος τη γραφίδα και τη νόηση
του. Ο μαχητής του δρόμου καταφεύγει στην αμφισβήτηση του κοινωνικού κατεστημένου μέσα από
την πυρά των συμβόλων του, ενώ ο διανοούμενος αμφισβητεί τη σαθρή καθεστηκυία τάξη μέσα από
τους πύρινους λόγους του και τα γεμάτα με ρομαντικό πάθος κείμενα του. Ο μαχητής του δρόμου
παραθέτει τον προσωπικό σωματικό αγώνα του ως παράδειγμα ενεργού κινητοποίησης για τους
συμπατριώτες του, ενώ ο διανοούμενος καταθέτει την πνευματική παραγωγή του ως μέσο για την
αφύπνιση της κοινωνικής συνείδησης των συμπατριωτών του και τη συμπόρευσή τους σε έναν
ευγενή αγώνα.
α) Πρόκειται για τέλειο επαγωγικό συλλογισμό που αναπτύσσεται με κυριολεκτική αναλογία. Σο
συμπέρασμα του συλλογισμού κρίνεται αποδεκτό, εφόσον οι ομοιότητες ανάμεσα στις δύο συγκρινόμενες
έννοιες (διανοούμενος – μαχητής του δρόμου) είναι εύστοχες και επαρκείς σε αριθμό.
β) Η αποτυχία του εκπαιδευτικού συστήματος να φέρει τους μαθητές σε γόνιμη και ουσιαστική
επαφή με την ελληνική γλώσσα έχει οδηγήσει τη νεολαία μας στη χρήση ενός «ημιτελούς και
καταχρηστικού» τρόπου ομιλίας που βρίθει αυθαίρετων γλωσσικών ευρημάτων και κακόηχων,
νεολογισμών.
β) Πρόκειται για ατελή επαγωγικό συλλογισμό που αναπτύσσεται βάσει αιτίου και αποτελέσματος. Σο
συμπέρασμα του συλλογισμού κρίνεται μη ορθό, καθώς το αίτιο είναι αναγκαίο ,αλλά δεν είναι επαρκές (η
αποτυχία του εκπαιδευτικού συστήματος να φέρει τους μαθητές σε εποικοδομητική επαφή με την ελληνική
γλώσσα δεν είναι η μοναδική αιτία για τη χρήση ενός ημιτελούς και καταχρηστικού τρόπου ομιλίας από τη
νεολαία). Επιπλέον, παρατηρείται και υπεραπλούστευση αιτίου.
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γ) Οι κάτοικοι μερικών ακριτικών περιοχών της χώρας είναι επιφυλακτικοί έναντι των μεταναστών
που καταφεύγουν στις περιοχές τους αναζητώντας εργασία, αφού οι αλλοδαποί μετανάστες που
έρχονται στην Ελλάδα είναι άτομα αμφίβολης ηθικής υπόστασης.
γ) Πρόκειται για ατελή επαγωγικό συλλογισμό που αναπτύσσεται με αίτιο (οι αλλοδαποί μετανάστες που
έρχονται στην Ελλάδα είναι άτομα αμφίβολης ηθικής υπόστασης) και αποτέλεσμα (Οι κάτοικοι μερικών
ακριτικών περιοχών της χώρας είναι επιφυλακτικοί έναντι των μεταναστών που καταφεύγουν στις
περιοχές τους αναζητώντας εργασία). Σο αίτιο δεν είναι αναγκαίο (δεν αποδεικνύεται η γενίκευση που
αφορά στους μετανάστες) ,ακόμη κι αν θεωρηθεί επαρκές. Επομένως, οδηγεί σε ένα αβέβαιο συμπέρασμα.
δ) Η εξαφάνιση 150 ζωικών ειδών σε ετήσια βάση, η αποψίλωση 70 εκταρίων τροπικών δασών ανά
δευτερόλεπτο και η ρύπανση των θαλασσών, των λιμνών και των ποταμών καταδεικνύουν την
τεράστια έκταση του οικολογικού προβλήματος στη σύγχρονη εποχή.
δ) Πρόκειται για τέλειο επαγωγικό συλλογισμό που αναπτύσσεται βάσει γενίκευσης. Σο συμπέρασμα του
συλλογισμού κρίνεται ως αποδεκτό, γιατί το παρατιθέμενο δείγμα είναι αντιπροσωπευτικό του συνόλου (τα
στοιχεία της γενίκευσης « Η εξαφάνιση 150 ζωικών ειδών σε ετήσια βάση, η αποψίλωση 70 εκταρίων
τροπικών δασών ανά δευτερόλεπτο και η ρύπανση των θαλασσών» κρίνονται επαρκή και οδηγούν σε
βέβαιο συμπέρασμα).
ε) Η Ρωσία, όπως και όλοι οι εταίροι της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι ένα τεχνολογικά αναπτυγμένο
κράτος και, άρα, αφιερώνει ένα μεγάλο μέρος του προϋπολογισμού της για την καλύτερη δυνατή
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των κατοίκων της.
ε) Πρόκειται για ατελή επαγωγικό συλλογισμό που αναπτύσσεται με κυριολεκτική αναλογία (ΡωσίαΕταίροι Ε.Ε). Ψστόσο , το συμπέρασμα που προκύπτει από την αναλογία εξωθείται πέρα από το
επιτρεπόμενο (λογικό) όριο (η Ρωσία δεν αποτελεί μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης).

γ. Αναλογία :
την αναλογία έχουμε δύο στοιχεία που συγκρίνονται και παρουσιάζονται οι ομοιότητές τους . Πρέπει να
εξετάσουμε :
- Αν είναι κυριολεκτική ( τα συγκρινόμενα είναι ομοειδή , του ίδιου γένους και είναι συνήθως ορθή , εφόσον τα
συγκρινόμενα μέρη έχουν επαρκείς σε αριθμό ομοιότητες και σχετικές με το θέμα) :
Ομοιότητες επαρκείς και σχετικές με το θέμα = αποδεκτός συλλογισμός π.χ. Όπως συνέβη στο Σσερνομπίλ , έτσι
και σε κάθε άλλη αντίστοιχη περίπτωση έκρηξης ενός πυρηνικού αντιδραστήρα μπορεί να θρηνήσουμε
ανθρώπινες ζωές αλλά κι ανυπολόγιστες καταστροφές στο περιβάλλον .
Κυριολεκτική αναλογία , διαθέτει αρκετές ομοιότητες και σχετικές με το θέμα \ συμπέρασμα ανάμεσα στις
συγκρινόμενες καταστάσεις , χωρίς να εξωθείται πέρα από το επιτρεπτό όριο – εύστοχο συμπέρασμα , επαγωγή
τέλεια .
Ομοιότητες επαρκείς κι άσχετες με το θέμα = μη αποδεκτές συλλογισμός .
- Αν είναι μεταφορική ( τα συγκρινόμενα είναι αντικείμενα διαφορετικού γένους \ κατηγορίας ) :
Μεταφορική αναλογία δίχως αποδεικτική αξία και λογική ισχύ= μη αποδεκτός συλλογισμός .
Μεταφορική αναλογία με αποδεικτική ισχύ λογικού επιχειρήματος = αποδεκτός συλλογισμός π.χ. Ανθρώπινη
ψυχή και χωράφι έχουν ανάγκη καλλιέργειας . Διότι χωρίς καλλιέργεια η ψυχή μοιάζει με άγονο χωράφι . Μόνο η
επίδραση της παιδείας στο χωράφι της ψυχής θα το γονιμοποιήσει και θα ικανοποιήσει τον καλλιεργητή του :
αποκάλυψη αρετής , προτερημάτων , ικανοτήτων . Έτσι , και το άγονο χωράφι , με την κατάλληλη καλλιέργεια θα
γίνει εύφορο προς καρποφόρηση των σπόρων του φυτευτή .
Μεταφορική αναλογία , διαθέτει την αποδεικτική αξία ενός λογικού επιχειρήματος , εύστοχο συμπέρασμα κι
αληθές , αποδεκτός ο συλλογισμός .
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Ανακεφαλαίωση αξιολόγησης συλλογισμού (βήματα αξιολόγησης συλλογισμού):
Για να αξιολογήσουμε ένα συλλογισμό, ακολουθούμε τα επόμενα στάδια:
1.
Αναζητούμε το συμπέρασμα του συλλογισμού, τη θέση, δηλαδή, που επιχειρεί να αποδείξει ο πομπός,
ώστε να το διακρίνουμε από τις προκείμενες.
2.
Εστιάζουμε στις προκείμενες κι εξετάζουμε αν καθεμιά ξεχωριστά ανταποκρίνεται στην
πραγματικότητα. Αν συμβαίνει κάτι τέτοιο, ο συλλογισμός διαθέτει αλήθεια.
3.
Ελέγχουμε αν ο συλλογισμός διαθέτει εγκυρότητα, αν, δηλαδή, οι προκείμενες οδηγούν αβίαστα στο
συμπέρασμα. Για το σκοπό αυτό, χρειάζεται να έχουμε διακρίνει πρώτα το είδος του συλλογισμού
(παραγωγικός ή επαγωγικός), ώστε να κινηθούμε έπειτα με βάση τα αντίστοιχα κριτήρια.
Ειδικότερα:

Αν είναι παραγωγικός πρέπει στο συμπέρασμα να διατυπώνεται η άποψη ότι το ειδικό διαθέτει ένα
χαρακτηριστικό που υπάρχει και στο γενικό (κι όχι απλώς να υπάρχει κάτι γενικό στις προκείμενες και κάτι
ειδικό στο συμπέρασμα).

Αν είναι επαγωγικός, πρέπει να έχουμε τέλεια επαγωγή. Δηλαδή:
ε επαγωγή με γενίκευση, χρειάζεται να έχουν παρουσιαστεί στις προκείμενες όλα τα στοιχεία του
συνόλου για το οποίο γίνεται λόγος στο συμπέρασμα.
ε επαγωγή με αίτιο – αποτέλεσμα, χρειάζεται το αίτιο να είναι αναγκαίο και ταυτόχρονα επαρκές
(αναγκαίο είναι ένα αίτιο, όταν το αποτέλεσμα δεν μπορεί να προκύψει χωρίς την εμφάνιση αυτού του αιτίου.
Επαρκές είναι ένα αίτιο, όταν αρκεί μόνο αυτό για να προκληθεί το αναφερόμενο αποτέλεσμα, χωρίς να
χρειάζονται άλλοι παράγοντες).

Αν η επαγωγή είναι ατελής, πρέπει το συμπέρασμα να διατυπώνεται πιθανολογικά, και στις
προκείμενες να έχουν παρουσιαστεί επαρκή στοιχεία. Ατελής είναι η επαγωγή, όταν έχουμε:
Γενίκευση, χωρίς να αναφέρονται όλα τα στοιχεία,
Αίτιο – αποτέλεσμα, όπου το αίτιο είναι μόνο αναγκαίο ή μόνο επαρκές,
Κυριολεκτική αναλογία.

Θα είναι πάντα άκυρη η επαγωγή:
Όταν έχουμε μεταφορική αναλογία,
Όταν σε συλλογισμό με αίτιο – αποτέλεσμα, η σχέση μεταξύ προκειμένων και συμπεράσματος δεν είναι
αιτιώδης, αλλά σχέση χρονολογικής διαδοχής των γεγονότων.
4.
Αν ο συλλογισμός διαθέτει αλήθεια κι εγκυρότητα, είναι ορθός.
χεδιαγραμματική παρουσίαση αξιολόγησης επιχειρήματος : είναι ο έλεγχος της αλήθειας και της
εγκυρότητας των προκειμένων και του συμπεράσματός του. Ορθό επιχείρημα = Έγκυρο + Αληθές ,Ορθό
επιχείρημα = Απόδειξη
Έγκυρο επιχείρημα : - Είναι αυτό στο οποίο οι προκείμενες οδηγούν με λογική αναγκαιότητα
στο συμπέρασμα, ακολουθώντας τους καθορισμένους κανόνες της λογικής.
- η εγκυρότητα εξαρτάται από τη μορφή του επιχειρήματος.
Αληθές επιχείρημα : - Είναι αυτό στο οποίο οι προκείμενες και το συμπέρασμα
ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, υπάρχει δηλαδή νοηματική σχέση των προκειμένων και του
συμπεράσματος με την πραγματικότητα.
- Η αλήθεια εξαρτάται από το περιεχόμενο του επιχειρήματος
- Οι προκείμενες πρέπει να είναι γενικά αποδεκτές αλήθειες.
- Ένα επιχείρημα που βασίζεται μόνο σε προσωπικές γνώμες δεν έχει
απόλυτη ισχύ

Είδος

Σι ελέγχουμε και γιατί

Παραγωγικός

Ελέγχουμε την αλήθεια της γενικής αρχής, κρίσης κτλ στην οποία στηρίζεται.

Επαγωγικός :
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1 . Γενίκευση

- Επιτρεπτή ή βεβιασμένη γενίκευση ; (βεβιασμένη γενίκευση = προκαταλήψεις)

2 . Αίτιοαποτέλεσμα

- Η σχέση αιτίου – αποτελέσματος είναι λογική ή απλώς χρονολογική;
(χρονολογική σχέση = προλήψεις)
- Μήπως μια μερικότερη αιτία προβάλλεται ως μοναδική ; (= υπεραπλούστευση)
- Είναι η αιτία επαρκής (= αυτή και μόνο φτάνει για να προκύψει το αποτέλεσμα)
ή / και αναγκαία (= το αποτέλεσμα δεν προκύπτει χωρίς αυτή) ;

3 . Αναλογία

Τποθετικός

Διαζευκτικός

- Κυριολεκτική : οι ομοιότητες ανάμεσα στα συγκρινόμενα αντικείμενα είναι
επαρκείς σε αριθμό και σχετικές με το θέμα ;
- Μεταφορική : υνήθως απευθύνεται στο συναίσθημα και επιχειρεί να
παραπλανήσει. πάνια έχει αποδεικτική αξία λογικού επιχειρήματος

Δεν είναι έγκυρος :
α . αν συμβαίνει «άρση της υπόθεσης» π.χ. «Αν είμαι πρόεδρος, είμαι
διάσημος. Δεν είμαι πρόεδρος, άρα δεν είμαι διάσημος»
β . αν συμβαίνει «θέση της απόδοσης» π.χ. «Αν είμαι πρόεδρος, είμαι
διάσημος. Είμαι διάσημος, άρα είμαι πρόεδρος»
Είναι άκυρος, όταν :
- εγκλωβίζει τη διάζευξη σε ορισμένες μόνο λύσεις
- αποσιωπά τις υπόλοιπες για να αποσπάσει την επιθυμητή απάντηση

Παράδειγμα αξιολόγησης συλλογισμού:
Να αξιολογήσετε το παρακάτω επιχείρημα ως προς την ορθότητά του.
Αν προσέξει κανείς την Pax Romana, την Pax Ottomana ή – σήμερα - Pax Americana, εύκολα θα διαπιστώσει ότι όλες
οι μεγάλες περίοδοι ειρήνης στην ιστορία της ανθρωπότητας προήλθαν, αρχικά, από στρατιωτικές κατακτήσεις, οι
οποίες οδήγησαν στην εξάλειψη των συγκρούσεων και, κατ’ επέκταση, εξασφάλισαν μια μακρά περίοδο ύφεσης και
γαλήνης στις σχέσεις μεταξύ των λαών. Αφού, λοιπόν, όλες οι μεγάλες Paces που γνωρίσαμε στην ιστορία υπήρξαν
το αποτέλεσμα μιας στρατιωτικής επικράτησης, αν θέλουμε σήμερα να παγιωθεί η ειρήνη, πρέπει κάποια
υπερδύναμη να επικρατήσει στρατιωτικά έναντι των υπολοίπων.
Ενδεικτική απάντηση:
Αξιολόγηση του προηγούμενου συλλογιστικού επιχειρήματος:
1)
Προκείμενες: «Αν προσέξει < στρατιωτικής επικράτησης».
υμπέρασμα: «αν θέλουμε < έναντι των υπολοίπων».
2)
Οι προκείμενες ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Άρα, ο
συλλογισμός διαθέτει αλήθεια.
3)
Η σχέση προκειμένων – συμπεράσματος είναι αιτιώδης: Αίτιο (προκείμενες) = Αποτέλεσμα
(συμπέρασμα). Άρα, για να διαθέτει εγκυρότητα ο συλλογισμός, χρειάζεται:
ή το αίτιο να είναι επαρκές κι αναγκαίο ταυτόχρονα
ή το αίτιο να είναι μόνο επαρκές ή μόνο αναγκαίο και, την ίδια στιγμή το αποτέλεσμα να εμφανίζεται
με πιθανολογική διατύπωση (όχι ως κάτι σίγουρο κι απόλυτο).
4)
Είναι το αίτιο επαρκές; Διερωτώμαστε: «Αρκεί η στρατιωτική κατάκτηση, ώστε να προκύψει έπειτα μια
περίοδος εξάλειψης των συγκρούσεων και ειρήνης»;
5)
Είναι το αίτιο αναγκαίο; Διερωτώμαστε: «Η ειρήνη είναι δυνατό να προκύψει μόνο μέσα από
στρατιωτικές κατακτήσεις;
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6)
Ακόμα κι αν θεωρήσουμε (με βάση την ιστορική εμπειρία) ότι το αίτιο είναι επαρκές, δεν είναι όμως
αναγκαίο. Η ιστορική εμπειρία πείθει μόνο για ό,τι έχει συμβεί έως σήμερα, σε εποχές με πολύ διαφορετικές
ανάγκες και συνθήκες ζωής, που απέχουν από τις σημερινές. ήμερα, έχει εδραιωθεί η αντίληψη ότι η σύναψη
σχέσεων οικονομικής και πολιτικής συνεργασίας και συναπόφασης, μέσα σε συνθήκες που θα εξασφαλίζουν το
δημοκρατικό χαρακτήρα κάθε κράτους (όπως, για παράδειγμα, συμβαίνει στο πλαίσιο της Ενωμένης Ευρώπης)
μπορεί να οδηγήσει στην ειρηνική συμβίωση των λαών.
7)
Δεδομένου, λοιπόν, ότι το αίτιο είναι μόνο επαρκές, για να είναι έγκυρος ο συλλογισμός, χρειάζεται να
εμφανίζεται το αποτέλεσμα ως κάτι υποθετικό – πιθανολογικό κι όχι βέβαιο. Κάτι τέτοιο, όμως, δε συμβαίνει,
αφού το συμπέρασμα διατυπώνεται ως μονόδρομος («πρέπει»).
8)
υμπερασματικά, ο συλλογισμός είναι αληθής, αλλά όχι έγκυρος. Επομένως, δεν είναι ορθός.
6. Αποτελεί παραλογισμό ή σόφισμα ο « χ » συλλογισμός;
Όταν τα επιχειρήματα ( και τα τεκμήρια ) στερούνται αποδεικτικής ισχύος ή είναι άκυρα ή ψευδή τότε
αντιβαίνουν στον ορθό λόγο ( αλλά παρουσιάζουν πολλές ομοιότητες με ένα έγκυρο επιχείρημα ) και είναι
παραπειστικά. Σα συλλογιστικά αυτά σχήματα, που ονομάζονται παραλλογισμοί ή παραλογικοί συλλογισμοί,
μπορούν να επηρεάσουν τους δέκτες και να τους παραπλανήσουν, καθώς εξωτερικά παρουσιάζουν αρκετές
ομοιότητες με τους έγκυρους συλλογισμούς κι επειδή σε μια πρώτη ανάγνωση εμφανίζονται ευλογοφανείς,
μολονότι δεν ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές ενός αληθούς κι έγκυρου συλλογισμού.
Παραδείγματα: α) Ο «Αχελώος» είναι τηλεοπτικό κανάλι του Αγρινίου . Ο Αχελώος είναι ποτάμι . Άρα , ο
Αχελώος TV είναι ποτάμι .
β) Διαβάστε το παράθεμα που ακολουθεί για να καταλάβετε ότι δεν πρέπει να υιοθετούμε αβίαστα κάθε άποψη
που διατυπώνεται: Καθώς στο μεγαλύτερο μέρος των συζητήσεων αυτού του κόσμου, επιχειρηματολογούμε για
ζητήματα που είναι αντικείμενο διαφωνιών, η ρητορική τεχνική διδάσκει να βρίσκουμε τις απόψεις πάνω στις
οποίες συμφωνεί το μεγαλύτερο μέρος του ακροατηρίου, να αναπτύσσουμε συλλογισμούς που είναι δύσκολο ν’
αμφισβητηθούν, να χρησιμοποιούμε το πιο κατάλληλο λεξιλόγιο, ώστε να πείσουμε για το αγαθό της πρότασής μας
και, επίσης, να υποκινούμε στο ακροατήριο τα κατάλληλα συναισθήματα, ώστε να θριαμβεύσει η
επιχειρηματολογία μας. υμπεριλαμβανομένης και της captatio benevolentiae (έτσι ορίζεται η προσπάθεια του
ομιλητή να «αιχμαλωτίσει» την κρίση του δέκτη, ώστε να εξασφαλίσει την εύνοια και τη συναίρεση του
ακροατηρίου στις επιδιώξεις του).
Υυσικά, υπάρχουν πειστικοί λόγοι που μπορούν εύκολα να καταρριφθούν βάσει
λόγων ακόμα πιο πειστικών, πράγμα που δείχνει τα όρια μιας επιχειρηματολογίας.
Όλοι σας ξέρετε ίσως εκείνη τη φανταστική διαφήμιση που λέει: «τρώτε ακαθαρσίες.
Σόσες μύγες δεν μπορεί να κάνουν λάθος», και που χρησιμοποιείται μερικές φορές
για να αντικρουστεί το επιχείρημα ότι οι πλειοψηφίες έχουν πάντα δίκιο. Σο
επιχείρημα μπορεί να αναιρεθεί με την ερώτηση αν οι μύγες προτιμούν τα ζωικά περιττώματα από γούστο ή από
ανάγκη. Θα ρωτήσουμε ακόμα, αν αφήνοντας σε δρόμους και ανοιχτωσιές χαβιάρι και μέλι, οι μύγες δεν
προσελκυστούν περισσότερο απ’ αυτές τις ουσίες, και θα υπενθυμίσουμε ότι η βάση «όσοι τρώνε κάτι, το κάνουν
επειδή τους αρέσει» αντικρούεται από αμέτρητες περιπτώσεις, όπου οι άνθρωποι υποχρεώνονται να φάνε
πράγματα που δεν τους αρέσουν, όπως γίνεται στις φυλακές, στα νοσοκομεία, στο στρατό, στη διάρκεια των λιμών
και των πολιορκιών και στη διάρκεια μιας δίαιτας.
Ουμπέρτο Έκο, Με το βήμα του κάβουρα, εκδ. Ελληνικά γράμματα, 2006
Ενδεικτική απάντηση: Ο συγγραφέας υποστηρίζει έμμεσα την άποψη ότι δεν πρέπει να υιοθετούμε άκριτα
κάθε θέση που διατυπώνεται, έστω κι αν αυτή, σε πρώτη ανάγνωση, φαντάζει πειστική. Για το σκοπό αυτό,
παρουσιάζει μια φανταστική διαφήμιση η οποία, θεωρητικά, αντικρούει με τρόπο πειστικό την άποψη ότι οι
πλειοψηφίες έχουν πάντα δίκιο. Σο περιεχόμενο της διαφήμισης αυτής κρίνεται καταρχήν ευλογοφανές. Όμως,
αν ο δέκτης διυλίσει το ιδεολόγημα στο οποίο βασίζεται, θα διαπιστώσει ότι το συμπέρασμα που συνάγεται δε
διαθέτει γενικευτική ισχύ, αλλά ουσιαστικά είναι μονομερές κι αποσπασματικό.
Οι παραλογισμοί μπορεί να οφείλονται σε λογικά σφάλματα ή σε έλλειψη γνώσεων . Όταν, όμως, ενέχουν την
πρόθεση εξαπάτησης του δέκτη από μέρους του πομπού , τότε ο παραλογισμός καλείται σόφισμα . Σο σόφισμα
αποτελεί μέσο προπαγάνδας , συνεπώς μπορεί να εντοπιστεί σε κάθε τρόπο πειθούς και σε κάθε κείμενο (π.χ.
πολιτικό , διαφημιστικό , ειδησεογραφικό , επιστημονικό) .
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Π.χ. Ο Θεός μας είναι ο αληθινός . Η αλήθεια είναι ο Θεός μας. Ο Θεός μας δεν είναι ο ίδιος με τον δικό τους . Άρα ,
ο Θεός τους δεν είναι αληθινός .
Προσοχή : Οι παραλογισμοί προκαλούνται από λογικό σφάλμα ή έλλειψη γνώσεων του πομπού .
Σα σοφίσματα προκαλούνται από επιδίωξη του πομπού να παραπλανήσει ή να εξαπατήσει το δέκτη .
7. Να σχολιάσετε – ελέγξετε τη γλώσσα ( χρήση της ) του κειμένου.
’ αυτήν την περίπτωση εξετάζουμε :
α)Αν η γλώσσα είναι λογική ή συγκινησιακή
Λογική είναι η κυριολεκτική ( ή αναφορική ή δηλωτική ) χρήση της γλώσσας . την περίπτωση αυτή η λέξη ως
σημαίνον αποδίδει ακριβώς το σημαινόμενο , δηλαδή το πράγμα ή την έννοια στην οποία αναφέρεται .
υγκινησιακή είναι η μεταφορική (ή συνδηλωτική ή συνυποδηλωτική ή ποιητική) χρήση της γλώσσας . την
περίπτωση αυτή η σημασία της λέξης επεκτείνεται αναλογικά και σ’ άλλες συγγενικές που συμβαίνει να έχουν
κάποια μικρή ή μεγάλη ομοιότητα με αυτήν . Αυτή η χρήση της λέξης προκαλεί συγκίνηση ( διεγείρει το
συναίσθημα ) , επειδή μας παραπέμπει σε συνειρμούς που πηγάζουν από την ανθρώπινη εμπειρία . Γι’ αυτό κι
ο μεταφορικός λόγος είναι , κατ’ εξοχήν , ο λόγος της ποίησης . « Δύο , επομένως , είναι οι τρόποι με τους οποίους
χρησιμοποιούμε τη γλώσσα : ο λογικός κι ο συγκινησιακός . Από αυτούς ο πρώτος , ο λογικός , υπηρετεί
αποτελεσματικότερα την επιστήμη και το δοκίμιο , δένοντας έτσι τον επιστημονικό κι εν μέρει το δοκιμιακό λόγο .
Ο δεύτερος τρόπος , ο συγκινησιακός , υπηρετεί τη λογοτεχνία – ακραία χρήση του η ποίηση – η οποία , όπως είπαν ,
είναι μια γλώσσα μέσα στη γλώσσα . Ο πρώτος τρόπος αποβλέπει στη μετάδοση του μηνύματος , είναι κυρίως
επικοινωνιακός .Ο δεύτερος , χωρίς να πάψει να είναι επικοινωνιακός , έχει στόχο του το ίδιο το μήνυμα στη
συγκεκριμένη του μορφή κι όχι τόσο την πληροφορία που μεταφέρει » . ( Ε. Καψωμένος )
β)Ση σαφήνεια και την ακρίβεια της γλώσσας: χρήση μόνο των απαραίτητων λέξεων, που δεν αλλοιώνουν το
νόημα των σκέψεων του συγγραφέα και καθίστανται κατανοητές από τον αναγνώστη.
γ) Σο λεκτικό κι εκφραστικό τρόπο – πλούτο : προσωπικός, εξατομικευμένος, αναγνωρίσιμος τρόπος έκφρασης
ως προς τις λεκτικές επιλογές, που αποφεύγει τόσο την κοινοτυπία όσο και τη λεξιθηρία.
δ) Σην τήρηση μορφοσυντακτικών κανόνων: αποφυγή βαρβαρισμών και σολοικισμών, δηλαδή γραμματικών και
συντακτικών σφαλμάτων αντίστοιχα (π.χ. ατυχής πλοκή λέξεων, αφύσικες εκφράσεις, κακότεχνοι
προσδιορισμοί, λανθασμένη κλίση των λέξεων).
ε) Ση σωστή χρήση των σημείων στίξης.
στ) Σην καταλληλότητα του ύφους: επιλογή κατάλληλου λεξιλογίου, κατάλληλου τρόπου σύνταξης και
γλωσσικής ποικιλίας, ανάλογα με το είδος του κειμένου.
8 . Μορφές πειθούς :
Κείμενα πειθούς είναι εκείνα μέσω των οποίων ο συγγραφέας επιχειρεί να πείσει τους δέκτες / αναγνώστες για
την ορθότητα των θέσεών του. Tέτοια κείμενα θεωρούνται τα ακόλουθα:
Οι διαφημίσεις, οι οποίες προσπαθούν να πείσουν το δέκτη – καταναλωτή ή ψηφοφόρο – για την ποιότητα ενός
προϊόντος, ενός προσώπου ή των υπηρεσιών που παρέχονται.
Παράδειγμα: τόχευε ψηλά! Απογειώσου επαγγελματικά. Γίνε αθλητικός συντάκτης. πούδασε στο Κ.Α.Ρ.
Ο Πολιτικός λόγος, που στοχεύει να πείσει το εκλογικό σώμα, κυρίως, για την ορθότητα κάποιων πολιτικών
τοποθετήσεων.
Παράδειγμα: Σα καράβια μας σαπίζουν. Σα ψάρια μένουν στο λιμάνι απούλητα. Σι ξέρει ο ανιψιός του Μαντά για
τα προβλήματα του νησιού; Χηφίστε Γκόρτζο. Αυτός είναι η λύση. Γκόρτζος!
Ο Δικανικός λόγος, που επιδιώκει να πείσει τους δικαστές, τους ενόρκους, αλλά και την κοινή γνώμη ευρύτερα,
για την αθωότητα ή την ενοχή ενός κατηγορουμένου.
Παράδειγμα: Η Ελληνική Δημοκρατία, παραλείποντας να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για τη θέσπιση κι
εφαρμογή ενός συνεκτικού, συγκεκριμένου κι ολοκληρωμένου θεσμικού καθεστώτος, ικανού να εξασφαλίσει τη
βιώσιμη διαχείριση και την αποτελεσματική προστασία των ζωνών ειδικής προστασίας, λαμβανομένων υπόψη των
στόχων διατήρησης που θέτει η οδηγία 79/409/ΕΟΚ του υμβουλίου, της 2ας Απριλίου 1979, περί της διατήρησης
των άγριων πτηνών, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από τις συνδυασμένες διατάξεις της οδηγίας αυτής,
καθώς και της οδηγίας 92/ 43/ ΕΟΚ του υμβουλίου, της 21ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων,
καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας. Δεδομένου ότι οι ουσιωδέστεροι ισχυρισμοί της Ελληνικής
Δημοκρατίας απορρίφθηκαν, πρέπει αυτή να καταδικαστεί στα δικαστικά έξοδα σύμφωνα με το αίτημα της
επιτροπής.
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(καταδικαστική απόφαση του Β΄ τμήματος του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου),
Ο «ιός» της Κυριακής, εφημ. Ελευθεροτυπία, 28/12/2008
Ο Επιστημονικός λόγος, που επιχειρεί να πείσει την επιστημονική, κυρίως, κοινότητα για την ορθότητα
κάποιων επιστημονικών πορισμάτων.
Παράδειγμα: Έχουμε διδαχθεί από τα σχολικά εγχειρίδια ότι το όνομα του Αιγαίου πελάγους δόθηκε προς τιμήν
του βασιλιά της Αθήνας, Αιγέα, πατέρα του Θησέα. Πιο πειστική φαίνεται η ετυμολογία της λέξης αιγαίον από το
αιξ (κατσίκα), παράγωγο του ομηρικού ρήματος αΐσσω (πηδώ). Από τα αρχαιότερα εξημερωμένα ζώα, η αίγα είναι
αυτή που κατεξοχήν αναρριχάται, σκαρφαλώνει στους βράχους πηδώντας. Οι αρχαίοι Έλληνες συνεκδοχικά
συνήθιζαν να αποκαλούν «αίγες» και τα κύματα, προφανώς επειδή κι αυτά < πηδούν, όταν η θάλασσα είναι
αγριεμένη. Ο παραδοξογράφος Αρτεμίδωρος ο δαλδιανός από την Έφεσο (2 ος αιώνας μ.Φ.) είναι σαφής όταν γράφει
«< τα μεγάλα κύματα αίγας εν τη συνηθεία λέγομεν < και το φοβερώτατον πέλαγος Αιγαίον λέγεται». Με
παρόμοια συνεκδοχή σημερινοί νησιώτες του Αιγαίου αποκαλούν «πρόβατα» τα μεγάλα κύματα, ακριβώς όπως οι
Γάλλοι, ενώ οι Άγγλοι τα αποκαλούν «άσπρα άλογα». (<) Προφανώς για τον ίδιο λόγο η ακτή όπου καταλήγουν
πηδώντας «οι αίγες της αλός» (τα θαλάσσια κύματα) ονομάστηκε αιγιαλός (σημ. γιαλός).
Φρ. Ντούμας, εφημ. Καθημερινή, 28/12/2008
Σο Δοκίμιο, που αποτελεί έντονη ή έμμεση προσπάθεια να πεισθεί ο αναγνώστης σχετικά με θέσεις τις οποίες
διατυπώνει ένας δοκιμιογράφος.
Παράδειγμα: Ο Μεγάλος Πόλεμος της εποχής μας είναι πνευματικός. Η Μεγάλη Ύφεση είναι οι ζωές μας.
Μεγαλώνοντας, η τηλεόραση μας έμαθε όλους να πιστεύουμε ότι μια μέρα θα είμαστε όλοι εκατομμυριούχοι και
θεοί του κινηματογράφου και ροκ σταρ. Όμως, αυτό δε θα συμβεί. Και σιγά – σιγά το συνειδητοποιούμε. Και είμαστε
πολύ, παρά πολύ εξοργισμένοι.
Σάιλερ ντέρντεν.
Πειθώ στη διαφήμιση :
Η διαφήμιση αποτελεί μορφή σκόπιμης επικοινωνίας με την οποία ο πομπός επιδιώκει, χρησιμοποιώντας
διάφορες τεχνικές, μέσω της δημιουργίας ενός πρωτότυπου μηνύματος να προκαλέσει στο δέκτη ευνοϊκή
διάθεση για ένα υλικό ή πνευματικό παράγωγο/προϊόν και να τον παρακινήσει να το αγοράσει. Επίσης,
αποσκοπεί στην προβολή προσώπων ή ιδεών.
Η διαφήμιση ως επικοινωνιακή πράξη ( βασικά στοιχεία της διαφήμισης ως μορφή επικοινωνίας :
Πομπός: η επιχείρηση ή ο οποιοσδήποτε άλλος φορέας που παράγει ή διαφημίζει το προϊόν
Δέκτης: το καταναλωτικό κοινό
Μήνυμα: το διαφημιστικό κείμενο που μπορεί να είναι γραπτό, προφορικό , γλωσσικό , μη γλωσσικό ( το
περιεχόμενο που διαχέεται μέσω του διαφημιστικού κειμένου )
Επικοινωνιακό μέσο – κανάλι ( επικοινωνιακός δίαυλος ): ραδιόφωνο , τηλεόραση , εφημερίδα , περιοδικό , το
διαδίκτυο, η αφίσα , κινηματογράφος , φέιγ – βολάν , ταμπέλες , ακόμη και το ίδιο το άτομο )
Επικοινωνιακός κώδικας – γλώσσα: γλώσσα , εικόνα , ήχος ή κι ο συνδυασμός όλων ή μέρους των στοιχείων
αυτών .
Μορφές – είδη διαφημιστικών μηνυμάτων :
α) Μήνυμα που αναπτύσσεται με άμεσο τρόπο , χωρίς προλόγους και περιττές εξηγήσεις . Έχουμε άμεση
αντίληψη του προβαλλόμενου προϊόντος .
β) Αφηγηματικό μήνυμα – με μια σύντομη ιστορία επιδεικνύεται το προϊόν .
γ) Μήνυμα μονολόγου – διαλόγου : συνήθως το συγκεκριμένο μήνυμα παρέχεται με τη μορφή μαρτυρίας
κάποιου καταναλωτή ή ειδικού .
δ) Μήνυμα που επεξηγεί την εικόνα ( λεζάντα ) .
ε) Μήνυμα που στηρίζεται σε τεχνάσματα – ευρήματα : ιδιαίτερη χρήση της γλώσσας με λογοπαίγνια ,
μεταφορές , παρομοιώσεις , σπάνιες κι εξεζητημένες λέξεις – φράσεις , χρήση του χιούμορ , της υπερβολής , της
έκπληξης.
ΣΕΦΝΑΜΑΣΑ ΔΙΑΥΗΜΙΗ ( εξάσκηση από σχολικό βιβλίο και σελ 72 - 79 Ζ )
επανάληψη λέξης για έμφαση( ξυρίζεσαι μαλακά , μαλακά , μαλακά : μιλάει ο παπαγάλος )
πολυσημία λέξης( Μινιόν)
φωνολογική επανάληψη ( αμάξι Φόντα - προσόντα)
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υποκοριστικά /ανατολίτικες ονομασίες / αποσιωπητικά <.
δεικτική αντωνυμία (αυτό )
παραδοξολογίες ( τα φουντούνια έχουν διπλό διαφορικό , αντέχουν στην ανηφόρα..)
νεολογισμοί ( αφρότερος αφρός )
φράσεις που θυμίζουν παροιμίες ( κοντά στο νου και κρέμα)
ταύτιση ποιότητας προιόντος με δεδομένες αξίες ( χρυσό φιλμ της Κόντακ )
ονομασία προιόντος με φωνολογική απόκλιση ( dicas . Tα dicas σας παπούτσια )
επίκληση όρων της επιστήμης ( π.χ σχετικά με την τερηδόνα<)
αδόκητη ανατροπή των προσδοκιών του δέκτη ( θα την κρεμάσω : εννοεί τη ναφθαλίνη )
χρήση ρητορικών ερωτήσεων / με υπονοούμενα : είδες η ΔΕΗ ;
στ) Μήνυμα που προσφέρει επιχειρήματα .
Μέσα – τρόποι – τεχνικές διαφημιστικής πειθούς :
α) Επίκληση στη λογική : χρήση επιχειρημάτων , καθώς και τεκμηρίων αλλά και σοφιστικών τεχνασμάτων για
την προσέλκυση των καταναλωτών
Παράδειγμα: α. « Λόγοι για να πάρετε επαγγελματικό δάνειο : χαμηλή μηνιαία δόση , σε 20 μέρες τα χρήματα στο
χέρι σας» . β. Εταιρία προϊόντων διατροφής ισχυρίζεται: «Σα προϊόντα μας είναι αγνά, γιατί δε χρησιμοποιούμε
συντηρητικά».
β) Επίκληση στο συναίσθημα : προσπάθεια των διαφημιστών να διεγείρουν συναισθηματικά τους δέκτες
προκειμένου να επιτύχουν την προσέγγισή τους ( φόβο , ενοχή , ευθύνη , ευχαρίστηση κ.ά. ). Επιτυγχάνεται με
τα ακόλουθα μέσα:

Περιγραφή του προϊόντος με συναισθηματικά φορτισμένες εκφράσεις.

Αφήγηση μιας ιστορίας με τη χρήση λεξιλογίου συγκινησιακά φορτισμένου.

Ειρωνεία, που συνήθως στρέφεται σε βάρος όσων δεν υιοθετούν τη στάση ζωής και τις
αντιλήψεις που προβάλλονται από τη διαφήμιση, ή εναντίον εκείνων που δεν προβαίνουν στην αγορά των
συγκεκριμένων προϊόντων.

Αξιολογικό λόγο, που ενέχει λέξεις με ηθική διάσταση, έτσι ώστε το διαφημιζόμενο προϊόν να
ταυτίζεται στη συνείδηση του κοινού με μια ανώτερη αξία ή ιδέα, την οποία υποτίθεται ότι υπηρετεί.
Παράδειγμα: α. « Μπύρα χ , γιατί έτσι σας αρέσει»,
β. «Σο υπουργείο Τγείας προειδοποιεί: Σο κάπνισμα βλάπτει σοβαρά την υγεία.
γ) Επίκληση στην αυθεντία : ο διαφημιστικός λόγος ενισχύεται κι αποκτά αξιοπιστία με τη χρησιμοποίηση
επιφανών προσώπων στα διαφημιστικά μηνύματα ( ειδικός, επιστήμονας, αθλητής, «αστέρας» του θεάματος,
ηθοποιός, μουσικός δημοφιλές πρόσωπο <)
Παράδειγμα: α. « 29 κατασκευές πλυντηρίων συνιστούν χ. Αυτοί ξέρουν ».
β. Ο τάδε διάσημος ποδοσφαιριστής, όταν φοράει μια συγκεκριμένη μάρκα αθλητικά υποδήματα, ενισχύει το
μήνυμα στο δέκτη ότι αυτά τα υποδήματα θα τον κάνουν να παίζει καλύτερα ποδόσφαιρο και να μοιάζει στο
είδωλό του.
δ) υνειρμός ιδεών : πρόκειται για μια διαδικασία κατά την οποία οι παραστάσεις συνδέονται μεταξύ τους στη
συνείδηση του ατόμου κι , όταν μία από αυτές ανακληθεί στη μνήμη , τότε είναι δυνατό να παρασύρει μαζί της
και τις άλλες παραστάσεις, που τον προδιαθέτουν ευνοϊκά π.χ. α. Σαύτιση χαρούμενων οικογενειακών στιγμών
με μία συγκεκριμένη μάρκα ζυμαρικών . Επίσης , « πάνα είναι μόνο μία » : συνειρμικά μας παραπέμπει στο «
μάνα είναι μόνο μία » και η πάνα συνδέεται με ιδιότητες της μάνας ( στοργή , αγάπη , φροντίδα ) . β. Σα τσιγάρα
Marlboro έχουν συνδεθεί στη σκέψη μας με τον ανεξάρτητο, αρρενωπό κάου-μπόι και τις εικόνες της «Άγριας
Δύσης», που παραπέμπουν στη γοητεία της περιπέτειας και της ανεξαρτησίας.
ε) Λανθάνων αξιολογικός χαρακτηρισμός ( λανθάνουσα αξιολόγηση ) / επίκληση στο ήθος του πομπού :
πρόκειται για μήνυμα που υποβόσκει , που « κρύβεται » ή μεταδίδεται χωρίς να γίνεται άμεσα αντιληπτό από το
δέκτη , ένα μήνυμα που δεσμεύει – παγιδεύει το δέκτη. υγκεκριμένα, ο πομπός προσπαθεί να εγκλωβίσει το
δέκτη σε μια συγκεκριμένη καταναλωτική τακτική, διατυπώνοντας μια γενικόλογη, δήθεν κρίση, στην οποία,
όμως, υποκρύπτεται με έντεχνο τρόπο (υπολανθάνει) ο χαρακτηρισμός του καταναλωτή, ανάλογα με τις
επιλογές του.
Παράδειγμα: α. « αποσμητικό χ , για άνδρες που δε χρειάζεται να προσπαθήσουν πολύ » , εδώ υπάρχει σε
λανθάνουσα κατάσταση η « καταδίκη » όσων δεν προτιμούν το συγκεκριμένο αποσμητικό . Αυτοί προσπαθούν
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πολύ . Επίσης β. « οι έξυπνοι οδηγούν Ρενώ », το διαφημιστικό αυτό μήνυμα απαξιώνει τους οδηγούς άλλων
αυτοκινήτων κι ωθεί το δέκτη στην απόκτηση του προϊόντος, ώστε να θεωρείται έξυπνος.
στ) Αναλυτική περιγραφή κι επίδειξη των ιδιοτήτων του προϊόντος : στόχος σ’ αυτήν την περίπτωση είναι η
άσκηση πειθούς στον καταναλωτή με καταγραφή των γνωρισμάτων που διακρίνουν ένα προϊόν π.χ. η
παρουσίαση των αρετών ενός αυτοκινήτου ( κυβισμός, αξεσουάρ , αισθητική , χωρητικότητα , κατανάλωση <)
Παράδειγμα: ε διαφημιστική καταχώριση διαβάζουμε: «Σο νέο HIACE της TOYOTA: με κινητήρες EURO στα
2.500 κυβικά και ιπποδύναμη μέχρι και 117 άλογα. Με μονή ή δίφυλλη πίσω πόρτα και μακρύ ή κοντό σασί. Με
χαμηλή κατανάλωση καυσίμου και χαμηλό κόστος χρήσης. Με στάνταρ ABS και αερόσακο οδηγού<»
Παράδειγμα σχολιασμού των τεχνικών:
α΄) Basic: Σο νέο ROLLER με ανταλλακτικό μελάνι.
Ενδεικτική απάντηση: Η διαφήμιση αυτή κάνει επίκληση στη λογική του δέκτη, χρησιμοποιώντας ως μέσο την
αναλυτική περιγραφή των ιδιοτήτων του προϊόντος.
β΄) Απλά αισθανθείτε όμορφα. Διακοπές στην Σουρκία. Η Κωνσταντινούπολη είναι μία πόλη όπου μπορείτε να
χαρείτε τις πραγματικές απολαύσεις της ζωής, όπως να δειπνήσετε στους σύγχρονους ναούς των καλοφαγάδων,
να χαλαρώσετε στα ‚exclusive‛ μπαρ ή να χορέψετε κατά τη διάρκεια της νύχτας σε κάποιο κομψό κλάμπ. Θα σας
υποδεχθούμε με όλα αυτά και ακόμη περισσότερο<
Σο διαφημιστικό μήνυμα χρησιμοποιεί τους ακόλουθους τρόπους πειθούς / τεχνικές:

Επίκληση στη λογική του δέκτη, μέσα από τη χρήση τεκμηρίων – παραδειγμάτων (να δειπνήσετε
< κομψό κλαμπ).

Επίκληση στο συναίσθημα του δέκτη, μέσα από: υναισθηματικά φορτισμένες εκφράσεις (ναούς
των καλοφαγάδων), συνειρμό ιδεών (περιγραφή της ζωής στην Σουρκία, ώστε να διαμορφωθούν θετικοί
συνειρμοί).
Αξιολόγηση διαφημιστικού μηνύματος :
την αξιολόγηση ενός διαφημιστικού μηνύματος , οφείλουμε να κάνουμε την εξής διερεύνηση : πρόκειται για
μήνυμα που στηρίζεται σε θεμιτά μέσα ή μήπως λειτουργεί με τρόπο αθέμιτο και παραπλανητικό , για να
επηρεαστεί ο καταναλωτής ; Ειδικότερα , πρέπει να λεχθούν τα ακόλουθα :
Γίνεται χρήση ορθών επιχειρημάτων κι αξιόπιστων τεκμηρίων ή παραπειστικών μεθόδων , δηλαδή χρήση
ψευδών ή άκυρων επιχειρημάτων , μεροληπτικών ή άσχετων τεκμηρίων , κινδυνολογίας , κατάχρηση αυθεντίας;
Μήπως πρόκειται για « γκρίζα διαφήμιση » : είναι η διαφήμιση που προβάλλεται έμμεσα , συγκεκαλυμμένα ,
όχι στα πλαίσια του προβλεπόμενου διαφημιστικού χρόνου ή χώρου , αλλά παρεμβάλλεται κατά τη διάρκεια
της κανονικής ροής ενός προγράμματος ( π.χ. ως στοιχείο του σεναρίου μιας κινηματογραφικής ταινίας ) .
Μήπως πρόκειται για αρνητική – μαύρη διαφήμιση ; Πρόκειται για τη διαφήμιση που προσπαθεί να επηρεάσει
το κοινό υπέρ κάποιου προϊόντος , προβάλλοντας τις αρνητικές ιδιότητες άλλων ανταγωνιστικών προϊόντων κι
όχι τα θετικά στοιχεία του ίδιου .
Πότε καθίσταται αθέμιτη η διαφήμιση;
Η διαφήμιση καθίσταται αθέμιτη, όταν δε σέβεται την ανθρώπινη προσωπικότητα και την ελεύθερη βούληση
του καταναλωτή. Πιο συγκεκριμένα:

Η διαφήμιση δε σέβεται την ανθρώπινη προσωπικότητα, όταν: Εκμεταλλεύεται κατώτερα
ένστικτα μέσα από την άσεμνη προβολή του ανθρώπινου σώματος, γελοιοποιεί άτομα με φυσικά ελαττώματα ή
διαφορετικές, σε σχέση με το μέσο άνθρωπο, επιλογές, προκαλεί μειωτικές διακρίσεις σε βάρος του
διαφορετικού (φύλου, θρησκεύματος, φυλής κ.λπ.).

Η διαφήμιση δε σέβεται την ελεύθερη βούληση του καταναλωτή, όταν απευθύνεται στο
υποσυνείδητό του και δεν του επιτρέπει να αντισταθεί στην επιρροή της. Αυτό συμβαίνει, όταν: Προκαλεί
αισθήματα φόβου ή μειονεξίας (ώστε να τα εκμεταλλευτεί), εκμεταλλεύεται την απειρία και την ευπιστία των
παιδιών.
Πότε καθίσταται παραπλανητική η διαφήμιση;
Η διαφήμιση καθίσταται παραπλανητική, όταν επιδιώκει να δημιουργήσει πλάνη στους δέκτες, ώστε να
καταστούν αντικείμενο εκμετάλλευσης. Κάτι τέτοιο μπορεί να εντοπιστεί στις πληροφορίες που παρέχονται
αναφορικά με τα χαρακτηριστικά των προϊόντων, δηλαδή: την επάρκειά τους, την ημερομηνία κατασκευής
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τους, τις προδιαγραφές τους, τη γεωγραφική καταγωγή ή την εμπορική προέλευσή τους, τα αποτελέσματα που
προσδοκεί ο καταναλωτής από τη χρήση τους, τα πορίσματα των δοκιμών ή των ελέγχων αναφορικά με τις
ιδιότητές τους κ.λπ.
Η διαφήμιση πείθει ευκολότερα το δέκτη να υιοθετήσει τις παραπλανητικές πληροφορίες, όταν του
διαμορφώνει την πίστη ότι αυτές παρέχονται από κάποιο πρόσωπο υψηλού κύρους, που διαθέτει ειδικές
γνώσεις ή έχει κάνει σχετικές έρευνες. Έτσι, οι πρωταγωνιστές της διαφήμισης είναι καλλιτέχνες, αθλητές,
καθώς και πρόσωπα που υποδύονται τους επιστήμονες ή τους δημοσιογράφους. Για τον ίδιο λόγο,
χρησιμοποιούνται συχνά επιστημονικοί ή αδιαφανείς όροι που αδυνατεί ο δέκτης να προσπελάσει εύκολα.
Προδιαγραφές ενός διαφημιστικού μηνύματος:
ύμφωνα με τη γνώμη των ειδικών, το κείμενο μιας διαφήμισης πρέπει να καλύπτει τις εξής προδιαγραφές:

Να ελκύει την προσοχή του δέκτη

Να προκαλεί το ενδιαφέρον του

Να του δημιουργεί την επιθυμία αγοράς

Να τον οδηγεί στην απόκτηση του διαφημιζόμενου προϊόντος.
Γλώσσα της διαφήμισης ( διαφημιστικός λόγος )
Λεξιλόγιο: απλό , λιτό , καθημερινό , αντλούμενο από τον προφορικό λόγο με σκοπό την οικειότητα με τον
αναγνώστη . πάνιες κι εξεζητημένες λέξεις , νεολογισμοί , ξενικοί τύποι αλλά και χρήση καθημερινών λέξεων
– εκφράσεων. Λεκτικός πληθωρισμός (πληθωρικός λόγος) : κατάχρηση συνωνύμων , αλόγιστη παράθεση
επιθέτων ή επιρρημάτων, πλεονασμός παραθετικών , (π.χ. Ο πιο μεγάλος, ο πιο πλούσιος, ο πιο διαφορετικός, ο
απόλυτος διαγωνισμός ταλέντων έρχεται στον ΑΝΣΕΝΑ», «λεκτικά τέρατα» (π.χ. Έπιπλα ΟΙΚΟ. Σο τελειότερο
ΟΙΚΟσύστημα) , πληθώρα προσδιορισμών , σύνθετη σύνταξη , επαναλήψεις ( στόχος όλων αυτών ο
εντυπωσιασμός και η υποβολή με αποτέλεσμα την ακυριολεξία και την ασάφεια ) . Ελλειπτικός λόγος :
παράλειψη άρθρων , συνδέσμων , προθέσεων , ρημάτων , προκειμένου να δηλωθεί οικειότητα και φυσικότητα
στην έκφραση . Αξιολογικός λόγος : απόπειρα να ταυτιστεί το προϊόν με μια ιδέα , μια αξία , πολυσημία ,
αδιαφανείς έννοιες , υπαινικτική χρήση της γλώσσας , χρήση λέξεων με ηθική διάσταση . Σο διαφημιστικό
μήνυμα στηρίζεται σε φράσεις – λέξεις – αξίες, όχι σε τεκμήρια ή επιχειρήματα π.χ. « Η Ελλάδα είναι
αδιαπραγμάτευτη ». υνειρμικός λόγος : ανασύρει απ’ τη μνήμη και τη συνείδηση εικόνες , παραστάσεις που
είναι , συνδεδεμένες με άλλες ευχάριστες που προδιαθέτουν ευνοϊκά το δέκτη απέναντι στο προϊόν , π.χ. « η
καλύτερη ξανθιά<» , αναφέρεται σε μπύρα , οδηγεί , όμως , συνειρμικά σε μια όμορφη ξανθιά γυναίκα .
Ευφημισμός : με θετικούς όρους χαρακτηρίζουμε – ονομάζουμε στοιχεία αρνητικά και δυσάρεστα , με σκοπό τον
εξωραϊσμό τους και φυσικά τη διαστρέβλωση της αλήθειας , π.χ. το ουίσκι ή το τσιγάρο παρουσιάζεται ως
απόλαυση και ηδονή. Επιτήδευση, με στόχο τον εντυπωσιασμό, π.χ. «Αρμονική συνύπαρξη τέχνης και τεχνικής.
Ένα με το χώρο σας, ένα με τις απαιτήσεις σας, ένα με σας». Λογοπαίγνια : χρήση του χιούμορ , της υπερβολής
και της έκπληξης , τροποποίησης γνωστών ρητών και φράσεων, π.χ. «Ένα φιλί για κάθε στιγμή < Kiss Fm».
Αποκλίσεις από τη γλωσσική νόρμα : ασυνταξίες , σολοικισμοί ( = συντακτικά λάθη ) , ασάφειες, με αποτέλεσμα
την ακυριολεξία, π.χ. Μπύρα AMSTEL, γιατί έτσι σας αρέσει», παραδοξολογία.
Ηχητικά σχήματα – μνημονικοί τρόποι: επαναλήψεις ( λεκτικές , φωνολογικές ) που επιβεβαιώνουν τις ιδιότητες
του προβαλλόμενου προϊόντος , ενώ παράλληλα δίνουν την εντύπωση του αυθόρμητου κι ανεπιτήδευτου λόγου,
ομοιοκαταληξία , παρηχήσεις , αναγραμματισμοί, μηνύματα με ρυθμό , σύντομος και συνθηματολογικός
λόγος ( slogan ), καθώς είναι εύκολος να απομνημονευθεί και να εντυπωθεί άμεσα στο νου του δέκτη .
Γραμματικοί τύποι : Οριστική Ενεστώτα – Μέλλοντα : προσδίδει βεβαιότητα για το παρόν - μέλλον ,
προεξόφληση του μέλλοντος , αμεσότητα και παραστατικότητα στο μήνυμα. Τποτακτική – Προστακτική (
προτρεπτική περισσότερο , με την έννοια της σύστασης κι όχι της προσταγής ) : έντονη παρότρυνση ,
ενθάρρυνση ή αποτροπή , απαγόρευση , που δεν αφήνουν περιθώρια πολλά στο δέκτη . Πρόσωπο – αριθμός: β΄
ενικό , α΄- β΄ πληθυντικό ,για να επιτευχθεί η οικειότητα , η αμεσότητα και η άμεση επικοινωνία .
χήματα λόγου : μεταφορές – μεταφορική χρήση των λέξεων ( συνυποδήλωση ) , καθώς δίνεται έμφαση σε μια
ιδιότητα του προϊόντος , παρομοιώσεις , προσωποποιήσεις , μετωνυμίες , υπερβολές , ρητορικές ερωτήσεις < με
στόχο την παραστατικότητα , την έμφαση και τη συναισθηματική φόρτιση .
Αφηγηματικοί τρόποι : αφήγηση , περιγραφή , επεξηγηματικός μονόλογος , διάλογος .
ύνταξη : ο διαφημιστικός λόγος φαινομενικά είναι ατημέλητος , πεζολογικός , χωρίς συνοχή , ενότητα κι
επιχειρηματολογία , όμως στην πραγματικότητα είναι περίτεχνα οργανωμένος . Σο διαφημιστικό κείμενο
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μιμείται τον προφορικό λόγο, προκειμένου να φανεί ως φυσική κι όχι ως προσχεδιασμένη επικοινωνία .
Επιπλέον , ο λόγος της διαφήμισης οφείλει να είναι επικοινωνιακός : να « λέει πολλά » με όσο το δυνατό
λιγότερες λέξεις .
Παραδείγματα σχολιασμού της μορφής της διαφήμισης:
α΄ ) ουρωτή. Ξεδιψάστε τη φαντασία σας!
Ενδεικτική απάντηση: Πρόκειται για άμεσo μήνυμα, που στηρίζεται σε τεχνάσματα, καθώς χρησιμοποιεί
επιτηδευμένο λόγο. Εν προκειμένω, παρατηρούμε τα ακόλουθα:

χήματα λόγου (ξεδιψάστε τη φαντασία – μεταφορά).

Προστακτική έγκλιση και β΄ πρόσωπο, για να ενισχυθεί η προτρεπτική λειτουργία του
μηνύματος.
β΄ ) Α ΑΥΗΝΟΤΝ ΣΗΝ ΗΤΦΙΑ Α
Φάρη στο νέο μονωτικό σύστημα που περιορίζει υψηλές συχνότητες και δονήσεις,
αλλά και στο νέο μοναδικό μοτέρ INVERTER, το πλύσιμο των ρούχων γίνεται
σχεδόν αθόρυβο. Κι αν θέλετε στερεοφωνική ησυχία, υπάρχει αθόρυβο
στεγνωτήριο! Αναμφίβολα, ζούμε σε έναν κόσμο γεμάτο θορύβους. Ας τους
βγάλουμε τουλάχιστον από το σπίτι μας! AEG
Ενδεικτική απάντηση: Σο διαφημιστικό μήνυμα παραθέτει επιχειρήματα (ζούμε
σε έναν κόσμο < πλάι μας!), ενώ στηρίζεται σε τεχνάσματα / ευρήματα που βασίζονται στον πλεονασμό και την
επιτήδευση:
Ο πλεονασμός εμφανίζεται με κατάχρηση συνωνύμων κι επαναλήψεις (ησυχία, αθόρυβο, θορύβους, νέο).
Η επιτήδευση εμφανίζεται με :

Ξενικούς όρους (ΙΝVERTER)

Απροσδόκητους λεκτικούς συνδυασμούς (σχεδόν αθόρυβο)

Φρήση χιούμορ (στερεοφωνική ησυχία)

Επιλογή οριστικής έγκλισης, που παρουσιάζει τις ιδιότητες του προϊόντος ως αδιαμφισβήτητες
(αφήνουν, περιορίζει, γίνεται, υπάρχει, ζούμε)

α΄ και β΄ πρόσωπο, που καθιστούν το μήνυμα άμεσο και ζωντανό (θέλετε, ζούμε, βγάλουμε).
Πειθώ στο δικανικό λόγο : (δεν αποτελεί εξεταστέα ύλη του μαθήματος της Έκφρασης – Έκθεσης , οπότε δε
θα γίνει ευρύτερη ανάπτυξη ).
Πειθώ στον πολιτικό λόγο :
τα πλαίσια του πολιτικού λόγου λειτουργούν όλα τα προφορικά ή γραπτά κείμενα που κατά καιρούς
εκφωνούν ή γράφουν πολιτικοί . Θα μπορούσαμε, όμως, να θεωρήσουμε ως δείγματα πολιτικού λόγου και
κείμενα που παρουσιάζουν χαρακτηριστικά αυτής της μορφής πειθούς, όπως διάφορα άρθρα, δοκιμιακά
κείμενα , επιφυλλίδες . Kυρίως, όμως, ο πολιτικός λόγος εκφωνείται από ένα πολιτικό πρόσωπο. Ψς τέτοιο
μπορεί, για παράδειγμα, να θεωρηθεί ο ηγέτης μιας παράταξης ή ενός κράτους, κάποιος αιρετός αντιπρόσωπος
του λαού (π.χ. υπουργός, βουλευτής, δήμαρχος κ.λπ.) ή μιας ομάδας ατόμων με κοινές επιδιώξεις, καθώς και
ένας μεμονωμένος πολίτης, ο οποίος δραστηριοποιείται με τις πράξεις, τα λόγια ή τα κείμενά του στο πολιτικό
«γίγνεσθαι».
Περιεχόμενο: Ο πομπός σε ένα κείμενο πολιτικού λόγου αναφέρεται σε κάποιο θέμα της τρέχουσας κοινωνικής
ή διεθνούς πολιτικής επικαιρότητας. Με το λόγο του προσπαθεί να καταδείξει τις θέσεις του, να τονίσει την
ανάγκη λήψης μέτρων, να εξηγήσει τα μέσα που έχουν ήδη ληφθεί, να αποδείξει την ορθότητα των επιλογών
του ίδιου, της παράταξής του ή των συνεργατών του, να στηλιτεύσει το ρόλο των πολιτικών αντιπάλων του, να
ασκήσει κριτική σε πρόσωπα ή γεγονότα, να προτείνει συγκεκριμένα σχέδια δράσης, να καταστήσει σαφές στο
δέκτη ότι οι χειρισμοί του ίδιου ή της παράταξής του, μελλοντικά θα αποβούν επωφελείς, και να υποσχεθεί ότι
θα λάβει μέτρα φιλολαϊκά.
κοπός ενός πολιτικού λόγου : Με τον πολιτικό λόγο ο πομπός ( οι πολιτικοί ταγοί , οι ιθύνοντες , η εξουσία )
επιθυμεί να πείσει το δέκτη ( τους πολίτες ή άλλα πολιτικά πρόσωπα ) να λάβει συγκεκριμένες αποφάσεις ή να
προβεί σε κάποιες ενέργειες που εναρμονίζονται με τις επιταγές του πομπού, π.χ. να ψηφίσει αυτό ή εκείνο το
κόμμα που θα κυβερνήσει τη χώρα ή θα αποτελεί τη φωνή του στο Κοινοβούλιο.
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Οι μορφές που προσλαμβάνει είναι δύο: α. Η θεμιτή στρατηγική της πειθούς και β. Η αθέμιτη στρατηγική της
προπαγάνδας. Γενικώς, είναι συχνή η εμφάνιση στατιστικών στοιχείων, αριθμητικών δεδομένων και
πορισμάτων έρευνας, στην προσπάθεια του πομπού να αποδείξει τα λεγόμενά του.
α. Ο πολιτικός λόγος της πειθούς: Όταν ο πολιτικός επιλέγει να στραφεί στην πειθώ, επιδιώκει τη διαφώτιση
του δέκτη, ώστε αυτός να προβεί σε ορθολογικές αποφάσεις.
Περιεχόμενο: Για το σκοπό αυτό, του παρέχει επαρκείς πληροφορίες ελεγμένου κύρους, με τις οποίες τον βοηθά
να συνδιαλλαγεί, να ασκήσει κριτική και να ενισχύσει ή να μεταβάλλει τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις και
αντιλήψεις του, στρεφόμενος, τελικά, σε ορθές στάσεις. την προσπάθεια αυτή, αξιοποιεί τις αιτιώδεις σχέσεις,
προβαίνει στη διάκριση προθέσεων – σκοπών, αποτελεσμάτων – κινδύνων κ.λπ.
Δομή: Οι πληροφορίες που παρέχει ο πολιτικός ο οποίος στρέφεται στην πειθώ, και οι ιδέες που προβάλλει,
διακρίνονται από αλληλουχία και διαρθρώνονται ομαλά, μέσα από καλά οργανωμένες υποτακτικές συνδέσεις
που αναδεικνύουν τις λογικές σχέσεις των νοημάτων.
Σρόποι πειθούς: Επιπλέον, όλες οι απόψεις ή οι επικρίσεις αιτιολογούνται κι αποδεικνύεται η ορθότητά τους
μέσα από την επίκληση στη λογική (με τη χρήση επιχειρημάτων και τεκμηρίων, όπως στατιστικά στοιχεία,
παραδείγματα, γεγονότα κ.λπ.) και την επίκληση στην αυθεντία (έγκριτοι στοχαστές, αναλυτές επιστήμονες).
Παράδειγμα πολιτικού λόγου της πειθούς:
Ζητείται κοινωνική δικαιοσύνη
ε μια διάσημη απόφασή του το 1923 ο Λόρδος Φιούαρτ, επιφανής φιλόσοφος του Δικαίου και σημαίνων δικαστής,
δηλώνει ότι η δικαιοσύνη δεν αρκεί να αποδίδεται, πρέπει και να φαίνεται. Ακριβέστερα: «είναι πρωταρχικής
σημασίας όχι μόνο να αποδίδεται δικαιοσύνη, αλλά και να μπορεί να γίνεται αντιληπτό, χωρίς την παραμικρή σκιά
αμφιβολίας, ότι έχει αποδοθεί». Είναι χρήσιμο να σκεφθούμε αυτό το αίτημα αξιολογώντας τα πλεονεκτήματα και
τα προβλήματα της παγκοσμιοποίησης και τον ιδιαίτερο ρόλο που έχει αλλάξει η αλληλεξάρτηση στην επιτυχία
της.
Τπάρχουν ικανοί λόγοι για να θεωρήσει κανείς ότι η οικονομική παγκοσμιοποίηση αποτελεί έναν έξοχο συλλογικό
στόχο κι ότι συμβάλλει σημαντικά στην ευημερία του κόσμου. Σαυτοχρόνως κανείς δε θα αρνηθεί ότι είναι δύσκολο
να πείσει κάποιος τους επικριτές της ότι αποτελεί καλό για όλους, ακόμη και για τους πιο φτωχούς. Πολλοί,
ιδιαίτερα στις λιγότερο πλούσιες χώρες του πλανήτη, δυσκολεύονται, απόλυτα καλόπιστα, να θεωρήσουν ότι η
παγκοσμιοποίηση είναι επωφελής για αυτούς: αυτή η διαφορά απόψεων αποτελεί μια τεράστια πρόκληση.
Οι επιτυχίες της παγκοσμιοποίησης είναι εμφανείς σε πολλά σημεία του πλανήτη. Πριν από μερικούς αιώνες ο
κόσμος κυριαρχούταν από τη φτώχια και οι ανθρώπινες ζωές ήταν «σκληρές, βίαιες και σύντομες», εκτός από
ελάχιστους θυλάκους ευημερίας. Η ανέχεια ξεπεράστηκε σε μεγάλο βαθμό χάρη στην επέκταση των οικονομικών
σχέσεων και στη διάδοση της σύγχρονης τεχνολογίας<
β. Ο πολιτικός λόγος της προπαγάνδας: Όταν ο πομπός αποσκοπεί στην ανέλιξη ή στην παγίωση του στην
εξουσία με κάθε τίμημα, ο λόγος του λειτουργεί παραπειστικά και στρέφεται στην προπαγάνδα, με σκοπό το
φανατισμό του δέκτη και την επίτευξη αθέμιτων επιδιώξεων (άδικος λόγος της εξουσίας).
Σι είναι η προπαγάνδα: ε αυτή, λοιπόν, την περίπτωση, μετέρχεται με συστηματοποιημένο τρόπο πλάγιες
οδούς και, μέσα από ψυχολογικούς χειρισμούς, επιδιώκει να παρασύρει τους δέκτες. Έτσι, μεταβάλλει τις
απόψεις τους και επηρεάζει τη στάση τους, αποσπώντας τη συναίνεσή τους για την επίτευξη προκαθορισμένων
στόχων, που οι ίδιοι δεν υποψιάζονται.
Περιεχόμενο: Ο άδικος λόγος της εξουσίας διαμορφώνει δέκτες απληροφόρητους ή παραπληροφορημένους,
ανίκανους να διυλίσουν κριτικά τις πληροφορίες και τις ιδέες με τις οποίες έρχονται σε επαφή. Για το σκοπό
αυτό, υπεραπλουστεύει τα προβλήματα, βασίζεται σε κλισέ εκφράσεις, αναπαράγει στερεότυπα, διαστρεβλώνει
τη σημασία των λέξεων κι αναλώνεται σε κενολογίες (ιδεολογικές αοριστολογίες), κραυγαλέες λεκτικές
παροχές (υποσχέσεις) και ρητορισμούς (προτροπές και συνθήματα). Επίσης, δαιμονοποιεί τους αντιπάλους, με
αναπόδεικτους ισχυρισμούς (κατασυκοφάντηση, λασπολογία), ύβρεις και αφορισμούς. Έτσι, μέσα από στείρες
αντιπαραθέσεις και κινδυνολογίες, καλλιεργεί στις μάζες το φόβο ότι θα εμφανιστούν στο μέλλον
ανυπέρβλητα εμπόδια (καταστροφολογία). Απέναντι σε όλα αυτά, παρουσιάζεται ο πομπός ως ο μόνος που
ενδιαφέρεται πραγματικά για τα εθνικά και τα κοινωνικά προβλήματα και είναι σε θέση να τα επιλύσει. Μέσα,
λοιπόν, από ένα εθνικιστικό παραλήρημα, καλλιεργεί την προσωπολατρία και το μεσσιανισμό. Δηλαδή,
προβάλλεται ο ίδιος ως χαρισματική προσωπικότητα, ικανή να απαλλάξει την κοινωνία από όλα τα δεινά της.
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Δομή: Επιπλέον, οι σκέψεις δε διαθέτουν συνεκτικότητα, αλλά βασίζονται στον ανυπότακτο (παρατακτικό ή
ασύνδετο) λόγο, που, με τη δομική χαλαρότητά του, εμποδίζει το δέκτη να συνειδητοποιήσει τις σχέσεις μεταξύ
των νοημάτων. ε άλλες, πάλι, περιπτώσεις, καταφεύγει σε αλλεπάλληλες υποτάξεις, παρεκβάσεις και
συνειρμικές μεταβάσεις, για να κάνει το ύφος πιο στρυφνό και να δυσχεράνει την παρακολούθηση των ιδεών
που διατυπώνονται.
Γλώσσα: Παράλληλα, υιοθετείται ένα επιτηδευμένο λεξιλόγιο με σπάνιες, εξεζητημένες κι αδιαφανείς λέξεις,
αρχαιοπρεπή στοιχεία και φράσεις της καθαρεύουσας (μεγαλορρημοσύνη, μεγαληγορία), που πείθουν έμμεσα
το δέκτη για την πνευματική ανωτερότητα του πομπού. ε άλλες, πάλι περιπτώσεις ο πολιτικός χρησιμοποιεί το
ύφος της λαϊκής έκφρασης, χρησιμοποιώντας αδόκιμους όρους και λαϊκές εκφράσεις ή και ύβρεις, προκειμένου
να υποδυθεί τον «άνθρωπο του λαού». Εξάλλου, η χρήση του α΄ ενικού και α΄ πληθυντικού προσώπου
δημιουργεί κλίμα οικειότητας και φιλικής επικοινωνίας, που κολακεύει τις μάζες. Σην ίδια στιγμή,
χρησιμοποιούνται μνημοτεχνικά χαρακτηριστικά (ομοιοκαταληξία, παρήχηση, σχήματα λόγου) και κυριαρχεί
μια διατύπωση βεβαιωτική (εμφανίζει ως δεδομένες τις θετικές ιδιότητες του πομπού και ως αυτονόητα
αξιόλογο το έργο του), θαυμαστική (εξυμνεί υψηλές αξίες, τις οποίες υποτίθεται ότι υπηρετεί ο πομπός) και
δεοντολογική (παραθέτει εντολές, στις οποίες οφείλουν να υπακούσουν οι δέκτες). τον άδικο λόγο της
εξουσίας δεσπόζουν τα ουσιαστικά, κυριαρχεί η ελλειπτικότητα και απουσιάζει η ευκρίνεια, ώστε να
αδρανοποιείται η σκέψη των μαζών. Σο πολιτικό σύνθημα εξάπτει τα πάθη του πολιτικού ακροατηρίου, ενώ με
τη χρήση των φράσεων όπως «είναι φανερό», «είναι γνωστό σε όλους», «είναι αποδεδειγμένο», «είναι λογικό»,
«κάθε τίμιος άνθρωπος θα<», παρεμποδίζονται οι δυνατότητες του δέκτη να ελέγχει λογικά και να αξιολογεί
τις ιδέες και τις πληροφορίες που διαδίδονται. Σέλος, χρησιμοποιούνται όροι με νοηματική ρευστότητα, ώστε να
προσαρμόζονται στις ανάγκες ενός ετερόκλητου κοινού και, έτσι, να προσελκύουν όσο γίνεται περισσότερους
οπαδούς, χωρίς ουσιαστικά ο ομιλητής να αναλαμβάνει σαφείς δεσμεύσεις έναντι του κοινού του.
Σρόποι πειθούς: Ο τρόπος πειθούς που κυριαρχεί είναι η επίκληση στο συναίσθημα, μέσα από συνθήματα,
λέξεις που προκαλούν συγκίνηση, λανθάνουσα αξιολόγηση του δέκτη και γλυκερές κολακείες προς τις μάζες.
Σαυτόχρονα, παρατηρείται συχνά η επίκληση στο ήθος του πομπού και η επίθεση στο ήθος του αντιπάλου.
Αντίθετα, απουσιάζουν οι ορθοί συλλογισμοί, αφού δεσπόζουν οι αυθαίρετες κρίσεις και οι αυταπόδεικτες
έννοιες. Όταν υπάρχει επίκληση στην αυθεντία, γίνεται συνήθως αναφορά σε προσωπικότητες που αντλούν το
κύρος τους από σφαίρες της κοινωνικής ζωής που δε σχετίζονται με την πολιτική και οικονομική διοίκηση, όπως
ιερείς, αρχαίους προγόνους κ.λπ. Άλλες φορές απομονώνονται κρίσεις έγκυρων στοχαστών, οι οποίες
συνδέονται αυθαίρετα με άσχετα συμπεράσματα.
Έτσι, ενεργοποιείται το «θυμικό» και παρακάμπτεται η λογική κρίση του δέκτη (βουλητική λειτουργία της
γλώσσας), αφού δεν προσκομίζονται αποδείξεις, αλλά απλώς ασκείται πλύση εγκεφάλου.
Παράδειγμα: Ο Μ. Αλέξανδρος μας θυμίζει ότι οι Έλληνες είναι κατακτητές. Οι Έλληνες είναι λαός κυρίων. Λαός
κυριάρχων. Και όμως. Αυτοί οι Έλληνες έχουν φτάσει σήμερα να δίνουν μάχη για να διατηρήσουν την ίδια τους την
πατρίδα. Μια πατρίδα που καταλαμβάνεται μέρα με τη μέρα από τους παράνομους μετανάστες. Έχουν φτάσει
αυτοί που εκπολιτίσαμε να μας βιάζουν, να μας σκοτώνουν, να μας κλέβουν, να μας παίρνουν τις δουλειές μας. Να
είμαστε στον τόπο μας οι τελευταίοι των τελευταίων. Μια κυβέρνηση που μας έχει παραδώσει. Μια αντιπολίτευση
που συμπράττει. Εκείνος που χαρακτήρισε τον Αλέξανδρο ιμπεριαλιστή και σφαγέα των λαών δεν ήταν ένας
αριστερός, ήταν ο κ. Μίχας, ο οποίος ανήκει και υποστηρίζει τη μεγάλη δημοκρατική και φιλελεύθερη παράταξη
της Ν.Δ. Βρισκόμαστε, λοιπόν, σε ένα γόρδιο δεσμό. Είτε ψηφίσουμε εκεί είτε ψηφίσουμε εδώ. Και όμως. Σο δεσμό ο
Αλέξανδρος μας έδειξε πώς να τον κόψουμε: με το σπαθί. Σο λαϊκό εκείνο σπαθί που σημαίνει ξεσηκωμό,
αντίσταση πατριωτική, αγώνα πολιτικό, εθνική επανάσταση, λαϊκή επανάσταση!
Σο κοινό υποδέχεται τα κελεύσματα με το ρυθμικό σύνθημα «Πατρίδα, λαός, εθνικισμός».
Μ. Βορίδης, αρχηγός του «Ελληνικού Μετώπου», Ομιλία στις 18/06/2003
(αναδημοσίευση από εφημ. Ελευθεροτυπία, 13/01/2008)
Ενδεικτική απάντηση: Η παραπάνω ομιλία αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα πολιτικού λόγου που
στρέφεται στην προπαγάνδα. την προσπάθεια αυτή, καταφεύγει στα ακόλουθα τεχνάσματα:

συχνή επίκληση στην αυθεντία (Μ. Αλέξανδρος)

λανθάνουσα αξιολόγηση του δέκτη (οι Έλληνες είναι κατακτητές)

διαστρέβλωση της σημασίας των λέξεων (οι Έλληνες είναι λαός κυρίων, αντίσταση πατριωτική, αγώνα
πολιτικό, εθνική επανάσταση, λαϊκή επανάσταση)
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κινδυνολογίες και καταστροφολογίες (Αυτοί οι Έλληνες έχουν φτάσει < αντιπολίτευση που συμπράττει)

δαιμονοποίηση των πολιτικών αντιπάλων και υπεραπλούστευση των προβλημάτων (Μια κυβέρνηση <
ψηφίσουμε εδώ)

κενολογίες (βρισκόμαστε, λοιπόν < λαϊκή επανάσταση)

χρήση α΄ πληθυντικού προσώπου, που δημιουργεί κλίμα οικειότητας κι επιχειρεί να δεσμεύσει
συναισθηματικά το δέκτη (είμαστε, βρισκόμαστε, ψηφίσουμε κ.λπ.)

κολακείες προς τις μάζες (οι Έλληνες είναι κύριοι, κατακτητές, εκπολιτίσαμε).

υνθηματολογία (Πατρίδα, λαός, εθνικισμός).
Φαρακτηριστικά πολιτικού λόγου :
Σρόποι πειθούς ( πολιτικός λόγος και πειθώ ): Επειδή ο δέκτης πρέπει να πειστεί ότι με τις αποφάσεις του
διευκολύνει την πραγμάτωση ατομικών αλλά και συλλογικών στόχων , ο πολιτικός λόγος χαρακτηρίζεται από:

λογική επιχειρηματολογία ( επίκληση στη λογική – επιχειρήματα , ορθοί συλλογισμοί ή
σοφίσματα που τεκμηριώνουν την ορθότητα πολιτικών απόψεων, π.χ. «Η πολιτική μας είναι ορθή, γιατί
στηρίζεται σε αρχές κι αξίες δημοκρατικές και υπερασπίζεται τα συμφέροντα όλων των πολιτών», τεκμήρια,
δηλαδή στατιστικά στοιχεία, γεγονότα, παραδείγματα, γενικές αλήθειες <π.χ. «ύμφωνα με έρευνα της Γ..Ε.Ε.
το 10% του εργατικού δυναμικού<» - και στην αυθεντία που αποσκοπούν στην παραπλάνηση του ακροατηρίου
),

αλλά συχνά κι από συναισθηματική φόρτιση ( επίκληση στο συναίσθημα – α) περιγραφή ,
αφήγηση συνήθως για να δοθεί έμφαση στα γεγονότα ή για την πρόκληση συναισθημάτων , όπως ο φόβος ,
κινδυνολογία. ’ αυτήν την περίπτωση ο πολιτικός περιγράφει μια κατάσταση θετικά ή αρνητικά, επιδιώκοντας
να διεγείρει στο δέκτη συναισθήματα αξιοποιήσιμα πολιτικά, π.χ. «Η οικονομία της χώρας καταρρέει, η ανεργία
διογκώνεται και οι πολίτες ζουν καθημερινά με το φόβο μιας μεγάλης οικονομικής κρίσης<» β) ειρωνεία , χιούμορ
που σκοπός τους είναι η ανάλαφρη ατμόσφαιρα , η υποτίμηση του αντιπάλου και η εύνοια του ακροατηρίου. Ο
πολιτικός με το χιούμορ προσπαθεί να κερδίσει την εύνοια του δέκτη και να δημιουργήσει ευχάριστη
ατμόσφαιρα. Με την ειρωνεία υποβαθμίζει τον αντίπαλο και τις ιδέες του, π.χ. «Θα συμφωνήσω με τον Τπουργό
Οικονομικών. Πράγματι, το καλάθι της νοικοκυράς είναι γεμάτο, από < ακρίβεια!» γ) γλώσσα συγκινησιακά
φορτισμένη κι έννοιες αυταπόδεικτες ή με τεράστια ηθική διάσταση που σκοπός τους είναι η παγίδευση του
δέκτη , η αδυναμία του να λειτουργήσει κριτικά και να αμφισβητήσει τον πομπό και η «στέγαση» των
υπόλοιπων νοημάτων , τα οποία αντλούν κάτι από το μεγαλείο των λέξεων - αξιών ) και ρητορεία ( που
αποσκοπεί στην άκριτη αποδοχή από το δέκτη των απόψεων κι αποφάσεων του πομπού και στην παγίδευση του
δέκτη ) .

Βέβαια , και η αναφορά στο ήθος είτε με τη μορφή της επίκλησης του πομπού ( ο πομπός
αναφέρεται στο ήθος και τις αρετές του με θετικούς χαρακτηρισμούς σε α΄ πρόσωπο – ενικό ή πληθυντικό κυρίως στους αγώνες του υπέρ του λαού με σκοπό να παρουσιάσει ένα αξιόπιστο , φερέγγυο , ειλικρινές , ικανό ,
και τίμιο πρόσωπο στο ακροατήριό του, π.χ. «Εμείς δεν αρνούμαστε όσα υποστηρίζαμε στο παρελθόν και δε θα
απαρνηθούμε την πολιτική μας, για να γίνουμε αρεστοί στους οικονομικά ισχυρούς» )

είτε με τη μορφή της επίθεσης στον αντίπαλο ( άμεση – έμμεση επίθεση που αποσκοπεί στην
υπονόμευση του πολιτικού αντιπάλου \ αφορά όχι την ανασκευή των επιχειρημάτων του αλλά και την
απαξίωσή του ως προσωπικότητα, π.χ. «Η αναξιοπιστία και η ανευθυνότητα χαρακτηρίζουν την πολιτική αυτής
της κυβέρνησης σε όλους τους τομείς» ) είναι δυνατό να απαντηθεί στα πολιτικά κείμενα.
Μέσα πειθούς: διατύπωση βεβαιωτική ( καταφατικές προτάσεις , απουσία αρνητικών μορίων ), διατύπωση
δεοντολογική ( αναφορές που παραπέμπουν στο « πρέπει » , στο « οφείλει » ή σε « δέσμευση » ), διατύπωση
θαυμαστική ( οτιδήποτε προκαλεί εντύπωση και θαυμασμό ) , διατύπωση περιγραφική και ισχυρή αντίθεση .
Ρητορεία , μεγαλοστομίες , θεωρητικολογίες , υποσχέσεις , συμβόλαια , « ξύλινη » - κωδικοποιημένη γλώσσα , η
οποία μπορεί να είναι λογική ή συγκινησιακή. Μνημοτεχνικά χαρακτηριστικά , όπως : πληθωρικός λόγος (
πλεονασμοί , ταυτολογίες – καταχρήσεις συνωνύμων , αλόγιστη παράθεση επιθέτων ή επιρρημάτων ,
αδιαφανείς έννοιες , ευφημισμοί , υπαινικτική χρήση της γλώσσας , λογικές αντιφάσεις ), αξιολογικός λόγος (
χρήση λέξεων με ηθική διάσταση , λέξεων – αξιών , λέξεων – παγίδων λ.χ. πατρίδα, λαός , οικογένεια , θρησκεία
– αυτές αρκεί να προφερθούν και το μήνυμα παύει να χρειάζεται λογική συνοχή , τεκμήρια κι αιτιολόγηση επίκληση των γνωστικών ικανοτήτων , νοητικών δυνατοτήτων και ηθικών αρετών του δέκτη ) ,
συνθηματολογικός λόγος ( μήνυμα με ρυθμό , ομοιοκαταληξία , παρήχηση , αναγραμματισμό κ.ά. Μηνύματα
χωρίς λογική συνοχή , λογική επάρκεια ή νοηματική αποτελεσματικότητα ( σολοικισμοί κι ασυνταξίες ,
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ενισχύουν αυτήν την εντύπωση ) καθώς κι αντιφάσεις κι ανακολουθίες . Παραπειστικές κι εκφοβιστικές
μέθοδοι, όπως ψεύδη , άκυρα ή μεροληπτικά επιχειρήματα , δογματικά ή άσχετα προς το συναγόμενο
συμπέρασμα , τεκμήρια . Ύβρεις .
Γλώσσα – γραμματικοί τύποι: έγκλιση οριστική ( βέβαιο ) , υποτακτική ( επιθυμητό ) , ρηματικά πρόσωπα : α΄, β΄
ενικό , α΄, β΄ πληθυντικό ( συλλογικότητα , φιλικότητα, οικειότητα του λόγου , επικάλυψη του μονοσήμαντου ,
κατευθυνόμενου χαρακτήρα του λόγου του πόμπου , εξαπάτηση του δέκτη ) , εξακολουθητικοί χρόνοι ( υποβολή
της ιδέας της διάρκειας , της αιωνιότητας , των αληθειών που πρεσβεύει ο πομπός , καθήλωση του δέκτη .
Παρατήρηση : στη διερεύνηση και την αξιολόγηση των πολιτικών λόγων πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα
προσεκτικοί , προκειμένου να αναγνωρίσουμε αν ο πομπός μετέρχεται θεμιτά ή αθέμιτα μέσα στην
προσπάθειά του να πείσει τον πομπό . υνεπώς, οφείλουμε να γνωρίζουμε ότι ορισμένα από τα χαρακτηριστικά
του πολιτικού λόγου που αναφέρθηκαν , άλλοτε λειτουργούν έντιμα , όταν ο πολιτικός λόγος σέβεται τον
πολίτη , κι άλλοτε ανέντιμα , όταν ο πολιτικός λόγος στοχεύει στη χειραγώγηση του πολίτη , ενώ ορισμένα
άλλα χαρακτηριστικά είναι μόνο αθέμιτα ( μηνύματα χωρίς λογική συνοχή , παραπειστικές κι εκφοβιστικές
μέθοδοι , ύβρεις ) .
Κυριαρχούν οι ελλειπτικές δομές – ονοματικές φράσεις ( κυρίαρχη παρουσία των ουσιαστικών και των
προσδιορισμών τους , περιορισμός του ρηματικού κι άρα παραστατικού-δραστικού λόγου που κινητοποιεί τη
σκέψη , συνθηματολογικός χαρακτήρας της γλώσσας ) με στόχο την υποβολή της αξίας των εννοιών που
σημαίνονται , παρουσίαση της σημασίας – ορθότητας των εκπεμπόμενων μηνυμάτων ως αυτονόητης κι
αυταπόδεικτης .
Λεκτικός συμβολισμός : αυθαίρετη διασάλευση του συσχετισμού μεταξύ συμβόλων και συμβολιζόμενων .
Φρήση λέξεων με θετική σημασιολογική φόρτιση για τη σήμανση , το χαρακτηρισμό αντικειμένων –
καταστάσεων με ακριβώς αντίθετο σημασιολογικό φορτίο κι αντίστροφα : λ.χ. αυτοανακήρυξη των κάθε είδους
ολοκληρωτικών καθεστώτων σε δημοκρατικά , αποκήρυξη κοινωνικών κινημάτων κι απελευθερωτικών αγώνων
ως επικίνδυνων κι αντιδημοκρατικών . τόχος είναι η διαστρέβλωση εννοιών , παραποίηση , αλλοίωση αξιών ,
αποπροσανατολισμός – εξαπάτηση του δέκτη .
Αοριστολογική – γενικόλογη διατύπωση : προτίμηση των αφηρημένων εννοιών αντί των συγκεκριμένων
στοιχείων , των ασαφών έναντι των ρητών εκφράσεων, των ταυτολογιών και των γενικοτήτων έναντι των
ποικίλων, διαφοροποιημένων μηνυμάτων που απεικονίζουν με ευκρίνεια τις ποικίλες διαστάσεις του
προβλήματος . τόχος η σύγχυση του δέκτη , ο οποίος υποκλίνεται μπροστά στη μεγαληγορία του πομπού ,
στον υπερβατικό του λόγο.
Παράδειγμα πολιτικού λόγου: Ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα των αμερικανικών εκλογών, δηλαδή
ανεξάρτητα από το ποιος θα είναι ο μελλοντικός, η κολοσσιαία πολεμική μηχανή έχει ήδη μπει μπροστά με στόχο
την εξόντωση όλων όσους θεωρεί εχθρούς της*<+. Ένας νέος θανάσιμος κίνδυνος, πολυπρόσωπος, πολυπλόκαμος
σαν χταπόδι, κάνει αργά αλλά σταθερά την εμφάνισή του στο προσκήνιο της παγκόσμιας Ιστορίας.
ημερινός στόχος είναι τα Βαλκάνια, με κύριο σύμμαχο τη «Μεγάλη Αλβανία», ξεκινώντας από το Κόσοβο, με
συνεργάτες τους υπεύθυνους για μαζικές δολοφονίες Ου-τσε-κα*<+.
Από την άλλη μεριά, η σύμπλευση της Σουρκίας με τις ΗΠΑ στο Κόσοβο - που έσπευσε πρώτη αυτή να το
αναγνωρίσει – προετοιμάζει το έδαφος για πονηρά σχέδια σε βάρος της χώρας μας με βάση όχι μόνο το Αιγαίο και
την Κύπρο αλλά και τη μουσουλμανική μειονότητα στη Θράκη που, ακολουθώντας το παράδειγμα του Κοσόβου,
μπορεί να διεκδικήσει τη δική της ανεξαρτησία<
Έτσι, γυρίζοντας σε μας τους Έλληνες, πρέπει να δούμε ότι η κατάσταση όπως εξελίσσεται είναι παραπάνω από
τραγική. Δεδομένου ότι οι Αμερικανοί δεν πείθονται πια από όσες υποκλίσεις κι αν κάνουν απέναντί τους οι
ποικιλόμορφες αμερικανόφιλες ηγεσίες. Κι αυτό γιατί φοβούνται και μισούν το λαό μας, για τον οποίο είναι βέβαιοι
ότι στη μεγάλη του πλειοψηφία απορρίπτει τα φιλοπόλεμα σχέδιά τους*<+.
Ενδεικτική απάντηση: Σο απόσπασμα που προηγήθηκε προέρχεται από ένα πολιτικό κείμενο. Είναι γραμμένο
από ένα πρόσωπο που στο παρελθόν ανέπτυξε σημαντική πολιτική δράση από διάφορες θέσεις, το οποίο
συνηθίζει να προβαίνει σε δημόσιες παρεμβάσεις (πομπός). Με το συγκεκριμένο κείμενο αναφέρεται στις
πολιτικές συνθήκες που διαμορφώνονται στα Βαλκάνια και διατυπώνει τις σκέψεις του για τη στάση που
οφείλει να τηρήσει ο ελληνικός λαός απέναντι στη διεθνή πραγματικότητα (περιεχόμενο). Για να πείσει τους
δέκτες, χρησιμοποιεί ως τρόπους πειθούς την επίκληση στη λογική (επιχειρήματα, γεγονότα, παραδείγματα,
ιστορικά τεκμήρια) και στο συναίσθημα (συγκινησιακά φορτισμένος λόγος, περιγραφή). ε ό,τι αφορά τη
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γλώσσα, κάνει χρήση πολιτικών όρων (Μεγάλη Αλβανία, Ου-τσε-κα, μειονότητα<) και αφηρημένων εννοιών
(ανεξαρτησία, προδοσία, ασχήμια). Σο ρηματικό πρόσωπο που κυριαρχεί είναι το α΄ πληθυντικό, καθώς ο
ομιλητής αναφέρεται συχνά στους Έλληνες δημιουργώντας το αίσθημα της συλλογικότητας και τονίζοντας την
ανάγκη κοινής δραστηριοποίησης.
Δίκαιος και Άδικος λόγος:
Ο λόγος είναι η ανθρώπινη ικανότητα επικοινωνίας που πραγματώνεται με τη γλώσσα κάθε λαού. Η γλώσσα
ομοιογενοποιεί και ενώνει τα μέλη μιας κοινότητας. Ψστόσο, δεν είναι πάντα «αθώα», δεδομένου ότι οι λέξεις
περιέχουν πληροφορίες και μηνύματα, ανάλογα με το πώς τις χειρίζεται και τις επιλέγει κάθε ομιλητής. Άρα, οι
λέξεις ασκούν εξουσία και βία.
Βέβαια, για να μεταβληθεί ο λόγος σε πράξη εξουσίας και βίας, πρέπει ο ομιλητής να έχει τη δικαιοδοσία να το
κάνει. Για να έχει δύναμη ο λόγος του πρέπει να είναι ο ίδιος εκπρόσωπος της εξουσίας. Ψς εκπρόσωπος της
εξουσίας, συχνά, κάνει όχι χρήση, αλλά κατάχρηση της γλώσσας, παραβιάζοντας τη λειτουργία της, την
επικοινωνία, και στη θέση της επιβάλλει τον ιδεολογικό λόγο, τον εξουσιαστικό μονόλογο, με στόχο την
επιβολή ελέγχου και την ποδηγέτηση του δέκτη.
Α) Άδικος λόγος (ιδεολογικός λόγος / λόγος εξουσίας)
Η ιδεολογική γλώσσα, η γλώσσα της εξουσίας έχει κάποια χαρακτηριστικά, που αποτελούν τις παγίδες στο
λόγο των εκπροσώπων κάθε μορφής εξουσίας (πολιτικοί, ΜΜΕ, νομοθεσία, διαφήμιση κτλ.). Αυτές
παραπλανούν κι εξαπατούν τους δέκτες, ενώ νομιμοποιούν τα λεγόμενα του ομιλητή, παρόλο που απ’ αυτά
απουσιάζει το νόημα και η ουσία.
ύμφωνα με τη Γλωσσολόγο Άννα Υραγκουδάκη στο βιβλίο της «Γλώσσα και Ιδεολογία», ο ιδεολογικός λόγος
είναι λόγος: α) πληθωρικός, β) αξιολογικός, γ) ευφημιστικός, δ) συμφυρματικός, ε)διχοτομικός, στ)
αυταπόδεκτος, και με αυτά τα χαρακτηριστικά στοχεύει στην ιδεολογική και πνευματική χειραγώγηση του
δέκτη.
Πιο συγκεκριμένα:
Είναι λόγος πληθωρικός , γιατί:
 περιέχει μεγαλύτερο από τον αναγκαίο αριθμό λέξεων και περιέχει φράσεις και λέξεις που
συνοδεύονται από πολλά συνώνυμα επίθετα, πλεονασμούς, επιρρήματα που χάνουν τη σημασία τους,
 προβαίνει σε επιτηδευμένη χρήση γραμματικής και συντακτικού με μακροπερίοδο λόγο, που οδηγεί σε
ασάφειες,
 περιέχει λέξεις με μεγάλο ηθικό βάρος κι αξίες που μεταβάλλονται σε έννοιες ασαφείς, αφού χάσουν
το πραγματικό τους νόημα, όπως: λαός, πατρίδα, συντηρητικός – προοδευτικός.
Είναι λόγος αξιολογικός, γιατί:
 χρησιμοποιεί λέξεις με νοηματική ασάφεια, που το μήνυμά τους δε γίνεται, αμέσως, κατανοητό.
Ψστόσο, λόγω της νοηματικής τους ρευστότητας οι λέξεις μεταδίδουν διάφορα μηνύματα, ανάλογα με
το πώς τις χρησιμοποιεί και γιατί τις επιλέγει ο πομπός,
 λανθάνουν αξιολογικοί χαρακτηρισμοί,
 αποκλείονται οι αμφισβητήσεις, γι’ αυτό και σε περίπτωση διαφωνίας λανθάνει η ηθική καταδίκη του
δέκτη. Άρα, ο αξιολογικός λόγος μετατρέπει το μήνυμα σε εκβιασμό του δέκτη, αφού το αυτονόητο του
μηνύματος δεν απαιτεί ούτε αιτιολόγηση, ούτε φυσικά, απόδειξη.
Είναι λόγος ευφημιστικός, γιατί:
 νομιμοποιεί τον πομπό με όποιες λέξεις και φράσεις χρησιμοποιεί,
 κυριαρχεί ο αυθαίρετος και διαστρεβλωμένος λόγος,
 συχνά αντικαθίσταται το υποκείμενο με τις λέξεις: έθνος, λαός, κοινωνία,
 τα υποκείμενα διαβιβάζουν τα μηνύματά τους με τη χρήση αφηρημένων εννοιών και ηθικών αξιών.
Είναι λόγος συμφυρματικός, γιατί:
 περιέχει λέξεις που δεν έχουν νοηματική συνάφεια και τις χρησιμοποιεί σαν να ταυτίζονται νοηματικά,
 περιλαμβάνει μίξεις λέξεων που αποκλείουν την αντίληψη και κατανόηση του μηνύματος,
 περιέχει αφηρημένες έννοιες, νοηματικά κενά, ασάφειες, νοηματικά λεκτικά τέρατα, λαϊκές –
λαϊκιστικές εκφράσεις,
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οι λέξεις χάνουν την πραγματική τους σημασία,
στόχος του είναι να γοητεύσει το δέκτη με τη χρήση της γλώσσας.

Είναι λόγος διχοτομικός / μανιχαϊστικός, γιατί:
 παρουσιάζει αντιθετικά δύο αξίες, μία θετική και μία αρνητική, και προβάλλει τη θετική αξία μέσα από
την αντιπαραβολή της με την αντίθετή της,
 η αλήθεια παρουσιάζεται με απολυτότητα, χωρίς να απαιτείται η απόδειξή της.
Είναι λόγος αυταπόδεικτος, γιατί:
 αποκλείονται οι αμφισβητήσεις με τους αξιολογικούς χαρακτηρισμούς,
 το μήνυμα περνά σαν αυτονόητο, αφού απορρέει από τη χρήση της αυθεντίας και της επιστήμης, που ο
δέκτης δεν τολμά να μην αποδεχθεί, επειδή τις θεωρεί αναμφισβήτητες.
Εφαρμογή:
το επόμενο κείμενο ο Φίτλερ χρησιμοποιεί λόγο εξουσίας:
Πως θέλει ο Φίτλερ τη διαπαιδαγώγηση των νέων
Η διαπαιδαγώγησή μου είναι σκληρή. Η αδυναμία πρέπει να διώχνεται με μαστίγιο. τα σχολεία μου θα
ανδρωθεί μια νεολαία που θα αλλάξει τον κόσμο. Θέλω μια νεολαία απότομη, αυταρχική, ατρόμητη και σκληρή. Η
νεολαία οφείλει να συγκεντρώνει όλα αυτά τα στοιχεία. Πρέπει να υπομένει τον πόνο. Δεν πρέπει να υπάρχει σ’
αυτήν κανένα ίχνος αδυναμίας ή τρυφερότητας. Σο ελεύθερο και υπέροχο αγρίμι πρέπει να ξαναλάμψει στα μάτια
της. Δυνατή και όμορφη, έτσι ονειρεύομαι τη νεολαία μου. Θα είναι ικανή να πραγματοποιεί όλες τις φυσικές
ασκήσεις<
Β) Δίκαιος λόγος (λόγος παιδείας)
τον αντίποδα του άδικου λόγου, του λόγου της εξουσίας, βρίσκεται ο δίκαιος λόγος, ο λόγος της παιδείας. Ο
δίκαιος λόγος δε διαφέρει από τον άδικο και ως προς την πρόθεση του πομπού και ως προς τη λειτουργία του
ίδιου του δίκαιου λόγου. Έτσι, πρόθεσή του δεν είναι να επιβληθεί, να αποδυναμώσει την κριτική ικανότητα του
πομπού, ούτε να τον χειραγωγήσει, αλλά απεναντίας να τον αφυπνίσει, να τον απελευθερώσει, για να είναι σε
θέση ν’ αντισταθεί στην εξουσιαστική επιβολή. Ψς προς τη λειτουργία του, ο δίκαιος λόγος ξεχωρίζει από τον
άδικο λόγο και για τις λεξιλογικές, αλλά και για τις συντακτικές και γραμματολογικές του επιλογές.
Έτσι, ο δίκαιος λόγος / ο λόγος της παιδείας αποσκοπεί:
o να ολοκληρώσει τον άνθρωπο ως προσωπικότητα, να τον απελευθερώσει από τα πάθη και τις
αδυναμίες του και να τον αναδείξει πνευματικά,
o να κατακτήσει την εσωτερική ή ψυχολογική του ελευθερία και να τον απελευθερώσει από προλήψεις,
δεισιδαιμονίες, φανατισμούς, δογματισμούς,
o να είναι σε θέση να ξεχωρίζει το καλό από το κακό, την αλήθεια από το ψέμα, το δίκαιο από το άδικο,
o να αποκτήσει δημοκρατικές αρχές κι αξίες,
o να του δημιουργήσει αντιστάσεις κι άμυνες, ώστε απέναντι στην εξουσιαστική επιβολή και βία να
προβάλλει αντιεξουσιαστικό λόγο,
o να του εμφυτεύσει την πίστη στα ιδανικά,
o να του αναπτύξει το αίσθημα της ατομικής και κοινωνικής ευθύνης, ώστε να καταστεί άξιο μέλος της
κοινωνίας,
o να αποκτήσει ισχυρή θέληση που να εμπνέεται από ηθικές αρχές, από πνεύμα αυταπάρνησης κι
αλτρουϊσμού,
o να τον αποδεσμεύσει από τα κυριαρχικά του ένστικτα, τις τάσεις επιβολής, εξουσίας,
o να απέχει από κάθε ωφελιμισμό και χρησιμοθηρία,
o να αποκτήσει μόρφωση κι αγωγή,
o να αποκτήσει εθνική συνείδηση,
o να αποκτήσει ανεπηρέαστη σκέψη και κριτικό στοχασμό,
o να του διαμορφώσει πολιτική συνείδηση, ώστε να καταστεί υπεύθυνο κι ευσυνείδητο μέλος της
κοινωνίας,
o να αποκτήσει ισχυρή θέληση, επιμονή κι επιμονή <
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Πειθώ στον επιστημονικό λόγο
Επιστημονικός λόγος είναι ο λόγος με τον οποίο ο επιστήμονας προσπαθεί να αναφερθεί στα πράγματα
(επιστημονικά ή όχι), να τα περιγράψει αντικειμενικά, να τα ερμηνεύσει, να μας πείσει ή να μας μεταπείσει ως
προς την αντίληψη που έχουμε γι’ αυτά . Αποτελεί συστηματική (αυστηρά μεθοδική) και διεξοδική διερεύνηση
ενός θέματος, η οποία βασίζεται σε πλήρεις κι εξαντλητικές μελέτες της φυσικής και της κοινωνικής
πραγματικότητας.
τη συγκεκριμένη μορφή πειθούς κατατάσσουμε τα κείμενα και τους λόγους που προέρχονται από την
επιστημονική κοινότητα . Ψστόσο , είναι αναγκαίο να γνωρίζουμε πως ακόμα κι ένα δημοσιογραφικό ή ένα
δοκιμιακό κείμενο θα μπορούσε να παρουσιάζει στοιχεία και χαρακτηριστικά του επιστημονικού λόγου .
Σα επιστημονικά κείμενα, είτε αυτά είναι ερευνητικά (πραγματεία*, μελέτη**, μονογραφία***, διατριβή****) είτε
είναι διδακτικά (εγχειρίδια, συγγράμματα, εκλαϊκευμένα άρθρα κ.λπ.) αποτελούν πολυσέλιδα, τα οποία
συνήθως εξετάζουν το βάθος των πραγμάτων.
*Πραγματεία: διεξοδική και σε βάθος εξέταση ενός θέματος και συγγραφική καταγραφή της.
**Μελέτη: ερευνητική κι αναλυτική σπουδή ενός θέματος, που δημοσιεύεται αυτοτελώς ως βιβλίο ή ως άρθρο
περιοδικού.
***Μονογραφία: λεπτομερής πραγματεία, που αναφέρεται σε μια περιορισμένη περιοχή μάθησης, καθώς
αναλύει ένα απόλυτα εξειδικευμένο θέμα.
****Διδακτορική διατριβή: εκτεταμένη γραπτή διαπραγμάτευση ενός θέματος, που ενσωματώνει αποτελέσματα
πρωτότυπης έρευνας και τεκμηριώνει μια ειδική άποψη. Τποβάλλεται για απόκτηση ακαδημαϊκού τίτλου
(διδακτορικού διπλώματος).
Φαρακτήρας του επιστημονικού λόγου: ο επιστημονικός λόγος είναι:

περιγραφικός (περιγραφή – παρουσίαση λεπτομερειών, ώστε να έχει πληρότητα κι επάρκεια ο λόγος): ο
επιστήμονας περιγράφει ένα φαινόμενο, ένα γεγονός ή τα δεδομένα που εγείρουν τον επιστημονικό
προβληματισμό, με σκοπό να διαφωτίσει το κοινό,

ερμηνευτικός (επιχειρείται αποσαφήνιση κι ερμηνεία εννοιών και φαινομένων): μέσω ορισμών,
παραδειγμάτων, παρομοιώσεων ή παραλληλισμών, επιχειρείται η εκλαΐκευση της επιστημονικής γνώσης, η
αποσαφήνιση όρων και η επεξήγηση των φαινομένων,

αποδεικτικός κι απρόσωπος - αντικειμενικός ( τεκμηριωμένη παράθεση θεωριών – απόψεων με σκοπό
την αντικειμενική πληροφόρηση το δέκτη . Οφείλει να αποδίδει πιστά και πληρέστατα τη φυσική ή κοινωνική
πραγματικότητα) , γιατί ο επιστήμονας προσπαθεί να περιγράψει και να ερμηνεύσει την πραγματικότητα κατά
τρόπο πειστικό και λογικό ,αλλά κυρίως να αποδείξει τους ισχυρισμούς του . Κυριαρχούν οι συλλογισμοί με
κατάθεση προκειμένων και συναγωγή συμπεράσματος. Ο επιστήμονας, μέσα από τα κατάλληλα επιχειρήματα
και τεκμήρια, προσπαθεί να αποδείξει την ορθότητα των πορισμάτων του ή την έλλειψη εγκυρότητας άλλων
θεωριών.
Μάλιστα, τα τρία αυτά στοιχεία που οριοθετούν το χαρακτήρα του επιστημονικού λόγου είναι εφαρμόσιμα στα
περισσότερα επιστημονικά κείμενα. Για παράδειγμα , σ’ ένα κείμενο σχετικό με την κλωνοποίηση μπορούμε να
διαπιστώσουμε ότι ο συντάκτης αρχικά περιγράφει την τεχνική αυτή, στις επόμενες παραγράφους ερμηνεύει τις
θετικές ή αρνητικές λειτουργίες της, ενώ στο τέλος του κειμένου καταλήγει να αποδεικνύει τη θέση του .
Επισήμανση: ε κάποια κείμενα ξεχωρίζει ένα από τα τρία χαρακτηριστικά του επιστημονικού λόγου
(περιγραφικός – ερμηνευτικός – αποδεικτικός χαρακτήρας), αλλά στα περισσότερα επιστημονικά κείμενα
συνυπάρχουν δύο τουλάχιστον χαρακτηριστικά. ε σχετική άσκηση, πάντως είναι πιθανό να χρειαστεί να
επισημάνουμε ποιο χαρακτηριστικό από τα τρία κυριαρχεί στο λόγο.
Σρόποι πειθούς: επίκληση στη λογική ( επιχειρήματα – τεκμήρια ) , επίκληση στην αυθεντία ( παραπομπές ,
βιβλιογραφία , γνώμες ειδικών ) . Αποδεικτική μέθοδος : επιχειρήματα , ιεράρχηση θέσεων , επιστημονικά
τεκμήρια .
ε ένα επιστημονικό κείμενο, ο πομπός επιδιώκει να διατυπώσει τις σκέψεις του με σαφήνεια και ακριβολογία,
η οποία εξασφαλίζεται με την προσεκτική χρήση των όρων που μετέρχεται. Γι’ αυτό και οι όροι που
παρουσιάζονται για πρώτη φορά, συνήθως αποσαφηνίζονται. Κανονικά, απουσιάζουν τα σχήματα λόγου και η
συγκινησιακή χρήση του λόγου. Αντίθετα, επικρατεί η λογική χρήση και η επιστημονική ορολογία και γίνεται
χρήση ειδικού λεξιλογίου.
Δομικά στοιχεία αποδεικτικού συλλογισμού : προκείμενες που οδηγούν λογικά σε βέβαιο συμπέρασμα ή θέμα ,
σχόλια – λεπτομέρειες , κατακλείδα . Ψς προς τη διάρθρωση των σκέψεων, τα επιστημονικά κείμενα είναι
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αυστηρά οργανωμένα, με λογική δομή, καθώς είναι ευδιάκριτα τα βασικά δομικά μέρη (Πρόλογος – Κύριο
Μέρος – Επίλογος). Επίσης, η θέση του επιστήμονα είναι ρητά διατυπωμένη, στον Πρόλογο συνήθως του
κειμένου (σπανιότερα στον Επίλογο).
Σο ύφος των επιστημονικών κειμένων είναι αυστηρό (τυπικό κι επίσημο), ουδέτερο (απρόσωπο κι αντικειμενικό)
και λιτό (ακαλλώπιστο), καθώς το όποιο αισθητικό αποτέλεσμα προκύπτει συμπτωματικά. Ψς εκ τούτου, το
ύφος συχνά καθίσταται κουραστικό για τον αμύητο δέκτη.
κοπιά: Όλα τα παραπάνω (δομή, γλώσσα, ύφος, τρόπος πειθούς) καθιστούν αντικειμενική την οπτική των
συγγραφέων των επιστημονικών κειμένων, καθώς το προσωπικό στοιχείο συρρικνώνεται. Βεβαίως, όταν ο
σκοπός του επιστημονικού λόγου είναι η εκλαΐκευση, είναι πιθανό να εμφανίζονται συνυποδηλώσεις,
προσωπικό ύφος, υποκειμενική σκοπιά και συγκινησιακή φόρτιση.
Κοινό: Γενικώς, ο επιστημονικός λόγος απευθύνεται σε κοινό με υψηλά ενδιαφέροντα, μυημένο σε αντίστοιχα
θέματα και εξοικειωμένο με την επιστημονική ορολογία. Εντούτοις, όταν υπάρχει προσπάθεια εκλαΐκευσης,
αναμενόμενα ο λόγος απευθύνεται και σε ευρύτερο, αμύητο κοινό.
υνοχή μεταξύ των ιδεών , αλληλουχία νοημάτων .
αφήνεια : χρήση παρενθέσεων , παραδειγμάτων κ.ά.
Παράδειγμα επιστημονικού λόγου:
Σα χαρακτηριστικά των δυσλεξικών παιδιών
Σα συμπτώματα της δυσλεξίας είναι ποικίλα κι αναφέρονται στην αντίληψη, κινητικότητα, γνωστική ανάπτυξη και
νευρολογική κατάσταση του ατόμου. Δεν είναι βέβαια απαραίτητο να συνυπάρχουν όλα τα συμπτώματα για να
χαρακτηριστεί ένα άτομο ως δυσλεξικό, ούτε όμως είναι αρκετό ένα και μόνο σύμπτωμα για να δικαιολογήσει το
χαρακτηρισμό. Μερικοί ερευνητές του προβλήματος ισχυρίζονται, πως όταν υπάρχει μια ασυμφωνία μεταξύ της
νοητικής κατάστασης του παιδιού και της σχολικής του επίδοσης και η κατάσταση αυτή συνοδεύεται από μερικά
χαρακτηριστικά της δυσλεξίας, τότε είναι πολύ βέβαιο πως το παιδί είναι δυσλεξικό. Σα χαρακτηριστικά αυτά
μπορούν να διακριθούν σε τρεις κατηγορίες: α) ευδιάκριτα χαρακτηριστικά γενικής συμπεριφοράς, β)
χαρακτηριστικά της ανάγνωσης, γ) χαρακτηριστικά της γραφής - ορθογραφίας<
Η πειθώ στον επιστημονικό λόγο (σχεδιαγραμματική παρουσίαση)
τόχος

Σρόποι πειθούς

- να περιγράψει
- να ερμηνεύσει
- να αποδείξει

Επίκληση στη λογική

Μέσα πειθούς
1. Επιχειρήματα, συλλογισμοί.
2. Επαρκής τεκμηρίωση των θέσεων με έγκυρα επιστημονικά δεδομένα
3. Αυστηρή λογική οργάνωση.
4. Κριτική στάση απέναντι στη βιβλιογραφία.
5. Απρόσωπο, αντικειμενικό ύφος, επιδίωξη αντικειμενικότητας.
6. Αναφορική λειτουργία της γλώσσας.
7. Φρήση επιστημονικής ορολογίας.
8. Φρήση λέξεων που δηλώνουν την ακριβή στάση του συγγραφέα (π.χ.
ασφαλώς, συχνά, δυνατόν να κτλ).
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Επαναληπτικές ερωτήσεις κατανόησης θεωρίας:
1. Ποιοι είναι οι τρόποι πειθούς που εφαρμόζει ο συγγραφέας;
Απάντηση: Ο μαθητής οφείλει να αναζητήσει τους τρόπους πειθούς, συγκεκριμένα τους: επίκληση στη λογική,
στην αυθεντία, στο συναίσθημα, στο ήθος του πομπού και του δέκτη, καθώς και επίθεση στο ήθος του
αντιπάλου / δέκτη. Βέβαια, επιβάλλεται να εντοπίσει τα μέσα που χρησιμοποιεί κάθε τρόπος, προκειμένου να
απαντήσει σωστά στο παραπάνω ερώτημα.
2. Ποια μέσα χρησιμοποιεί η επίκληση στη λογική;
Απάντηση: Σα μέσα που χρησιμοποιεί η επίκληση στη λογική είναι:
α) τα τεκμήρια, β) τα επιχειρήματα
3. Να εντοπίσετε τα είδη των τεκμηρίων που υπάρχουν στο συγκεκριμένο κείμενο:
Απάντηση: Για να εντοπίσει ο μαθητής επιβάλλεται να γνωρίζει τα είδη των τεκμηρίων που είναι
παραδείγματα, αυθεντίες, αλήθειες, γεγονότα (ιστορικά, κοινωνικά), αποτελέσματα έρευνας, στατιστικά
στοιχεία <
4. Να εντοπίσετε τα είδη των συλλογισμών:
Απάντηση: Οι συλλογισμοί χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:
α) με βάση το νου/λογική και
β) με βάση το είδος της πρότασης.
Με βάση το νου/λογική οι συλλογισμοί είναι:
α) Παραγωγικοί
β)Επαγωγικοί
γ)Αναλογικοί (επειδή είναι πιθανολογικού χαρακτήρα χρησιμοποιούνται σπάνια).
Με βάση το είδος της πρότασης οι συλλογισμοί είναι:
α) Κατηγορικοί (έχουμε συνδετικό ρήμα και κατηγορούμενο)
β) Τποθετικοί (στην / στις προκείμενες έχουμε υποθετικό σύνδεσμο: αν, εάν).
γ) Διαζευκτικοί (στην / στις προκείμενες έχουμε διάζευξη: ή, είτε).
5. Να εντοπισθεί αν ο χ συλλογισμός είναι έγκυρος, αληθής και ορθός:
Απάντηση: Ο μαθητής στη συγκεκριμένη περίπτωση οφείλει να έχει κατά νου τα εξής: έγκυρος είναι ο
συλλογισμός αν οι δύο προκείμενες με λογική αναγκαιότητα οδηγούν σε ένα βέβαιο συμπέρασμα, αληθής είναι
όταν οι δύο προκείμενες και το συμπέρασμα ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και ορθός όταν είναι και
έγκυρος και αληθής.
Προσοχή: για να εξετάσουμε αν ο συλλογισμός είναι ορθός επιβάλλεται να εξετάσουμε αν είναι έγκυρος κι
αληθής.
6. Να εξετάσετε αν η επαγωγή είναι τέλεια ή ατελής:
Απάντηση: Για να εξετάσουμε αν η επαγωγή είναι τέλεια ή ατελής επιβάλλεται να γνωρίζουμε τα εξής: Σέλεια
είναι η επαγωγή που οδηγεί σε βέβαιο συμπέρασμα, ατελής αυτή που οδηγεί σε αβέβαιο / πιθανολογικό.
Βέβαια, στη σωστή απάντηση θα οδηγηθούμε αν εξετάσουμε πως αναπτύσσεται η επαγωγή: με γενίκευση, αίτιο
– αποτέλεσμα, αναλογία, καθώς και ό,τι ισχύει για το κάθε είδος (π.χ. προκειμένου για τη γενίκευση αν
στηρίζεται σε επαρκή στοιχεία και δεν είναι βεβιασμένη οπότε θα είναι τέλεια, ενώ σε αντίθετη περίπτωση
ατελής).
7. Να εξετάσετε με ποιο τρόπο αναπτύσσεται ο χ επαγωγικός συλλογισμός και να ελέγξετε αν πρόκειται για
τέλεια ή ατελή επαγωγή.
Απάντηση: Αρκεί να έχουμε κατά νου πως αναπτύσσονται οι επαγωγικοί συλλογισμοί και τι ισχύει για την
κάθε περίπτωση προκειμένου να ελέγξουμε αν η επαγωγή είναι τέλεια ή ατελής.
8. Γιατί ο συγκεκριμένος συλλογισμός κατατάσσεται στους παραλογικούς συλλογισμούς; ε πόσα είδη
χωρίζονται και πού στηρίζεται ο συγκεκριμένος διαχωρισμός;
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Απάντηση: Για να απαντήσουμε στην ερώτηση οφείλουμε να γνωρίζουμε ότι οι παραλογικοί συλλογισμοί
προσπαθούν να παραπλανήσουν το δέκτη, αφού ενώ έχουν πολλές ομοιότητες με τους έγκυρους συλλογισμούς
στην πραγματικότητα δεν έχουν αποδεικτική ισχύ. Οι παραλογικοί συλλογισμοί χωρίζονται δε στους
παραλογισμούς (λόγω άγνοιας) και στα σοφίσματα (εσκεμμένη προσπάθεια εξαπάτησης).
9. Με ποια μέσα ο συγγραφέας επιχειρεί να επηρεάσει συναισθηματικά το δέκτη;
Απάντηση: Αναζητούμε στο κείμενο: περιγραφικά κι αφηγηματικά στοιχεία, χιούμορ, ειρωνεία, β΄ ενικό και β΄
πληθυντικό πρόσωπο, ρητορικές ερωτήσεις, συγκινησιακά φορτισμένο λεξιλόγιο, λέξεις ή φράσεις σε
εισαγωγικά που δηλώνουν αμφισβήτηση και ειρωνεία.
10. Να εντοπίσετε τη χρήση της αυθεντίας και να σχολιάσετε τη χρήση της.
Απάντηση: Αφού εντοπίσουμε την αυθεντία – πρόκειται για κάτι που ισχυρίζεται μια αναγνωρισμένη απ’ όλους
προσωπικότητα – στη συνέχεια ερευνούμε: α) αν η αυθεντία λειτουργεί ενισχυτικά με όσα ισχυρίζεται ο
συγγραφέας, β) αν έχει σχέση με όσα υποστηρίζει ο συγγραφέας, γ) μήπως λόγω έλλειψης επιχειρημάτων ο
συγγραφέας κάνει κατάχρηση της αυθεντίας (χρήση πολλών), δ) αν η αυθεντία αφορά αναγνωρίσιμο άτομο.
Εφόσον ισχύουν τα παραπάνω ισχυριζόμαστε ότι η αυθεντία είναι θεμιτή, σε διαφορετική περίπτωση αθέμιτη.
11. Να σχολιάσετε αν η επίκληση στο ήθος του δέκτη είναι θεμιτή.
Απάντηση: Εξετάζουμε αν ο συγγραφέας διαθέτει ουσιαστική και πειστική επιχειρηματολογία, μήπως
καταφεύγει στη συγκεκριμένη τακτική επειδή δε διαθέτει επιχειρήματα μήπως προσπαθεί να δεσμεύσει το
κοινό, να το παρασύρει, να το επηρεάσει ευνοϊκά. Αν δεν ισχύουν τα παραπάνω κι ο πομπός παρουσιάζει
ακλόνητα στοιχεία που αποδεικνύουν το ήθος και την εντιμότητα του δέκτη χωρίς καμιά προσπάθεια
επηρεασμού και χωρίς να αποβλέπει σε προσωπικό όφελος τότε είναι θεμιτή.
12. Να κρίνετε κατά πόσο είναι αξιόπιστη η επίκληση στο ήθος του πομπού.
Απάντηση: Είναι αξιόπιστη όταν ο πομπός σ’ όλη του τη ζωή ακολουθεί συγκεκριμένη στάση και συμπεριφορά.
Αν πρόκειται για μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα που εμπνέει εμπιστοσύνη και καλλιεργεί το αναγκαίο
κλίμα ειλικρίνειας κι ανθρωπιάς. Άρα εξετάζουμε αν ο πομπός διαθέτει τις ικανότητες, γνώσεις και την
ανάλογη κατάρτιση που τον κάνουν να ξεχωρίζει.
13. Να σχολιάσετε αν η επίθεση εναντίον του δέκτη είναι θεμιτή.
Απάντηση: Η επίθεση εναντίον του δέκτη είναι θεμιτή όταν δεν καταφεύγουμε σ’ αυτήν λόγω έλλειψης
επιχειρημάτων, όταν δεν προσπαθούμε να προϊδεάσουμε αρνητικά το κοινό εναντίον του αντιπάλου μας, όταν
έχουμε ακράδαντα στοιχεία εναντίον του και πρόκειται για δημόσιο πρόσωπο ή πρόσωπο που κατέχει ένα
αξίωμα, όταν δεν αναφερόμαστε στην προσωπική του ζωή.
14. Ποιες μορφές πειθούς γνωρίζετε; Ποια απ’ αυτές επικαλείται το κείμενο;
Απάντηση: Οφείλουμε να γνωρίζουμε ότι οι μορφές πειθούς είναι: α) η διαφήμιση, β) ο δικανικός λόγος (εκτός
ύλης), γ) ο πολιτικός λόγος και δ) ο επιστημονικός λόγος. τη συνέχεια αναζητούμε τη συγκεκριμένη μορφή
πειθούς. (Προσοχή: άλλο τρόπο πειθούς κι άλλο μορφή πειθούς).
15. ε ποια μορφή θα κατατάσσατε τις παρακάτω διαφημίσεις;
Απάντηση: Για να κατατάξουμε τις διαφημίσεις αναλόγως της μορφής πρέπει να ξέρουμε ποιες είναι αυτές
(μήνυμα άμεσο, αφηγηματικό, μονολόγου ή διαλόγου, που επεξηγεί την εικόνα, πρωτότυπο και που παραθέτει
επιχειρήματα.
16. Ποιες τεχνικές ή μέσα μετέρχονται οι ακόλουθες διαφημίσεις;
Απάντηση: Οι τεχνικές / μέσα της διαφήμισης είναι: επίκληση στο συναίσθημα, στην αυθεντία, στη λογική, η
αναλυτική περιγραφή των ιδιοτήτων του προϊόντος, συνειρμός ιδεών και ο λανθάνων αξιολογικός
χαρακτηρισμός. Επομένως ο μαθητής πρέπει να αναζητήσει κάποια από τις παραπάνω τεχνικές.
17. Να εξετάσετε στη διαφήμιση που ακολουθεί τη χρήση του λεξιλογίου.
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Απάντηση: Προσέχουμε αν υπάρχει επικεφαλίδα κι εξετάζουμε αν ο λόγος είναι ελλειπτικός, αν όχι την
έγκλιση, τη φωνή, το πρόσωπο του ρήματος. Αν υπάρχει κείμενο εξετάζουμε αν κυριαρχούν τα επίθετα, τα
υποκοριστικά, αν το λεξιλόγιο είναι καθημερινό, αν έχουμε χρήση αγγλικών λέξεων, νεολογισμούς,
λανθασμένη σύνταξη, slogan, πολυσημία λέξεων, μεταφορική χρήση της γλώσσας, αντωνυμίες, ρητορικές
ερωτήσεις, φωνολογικές επαναλήψεις<
18. Ποια χαρακτηριστικά του πολιτικού λόγου εντοπίζετε στο πολιτικό κείμενο που ακολουθεί.
Απάντηση: Εξετάζουμε τους τρόπους πειθούς που μετέρχεται ο συγγραφέας (σε ένα πολιτικό κείμενο ο
πολιτικός μπορεί να μεθοδεύεται όλους τους τρόπους πειθούς), αν χρησιμοποιεί α΄ ενικό πρόσωπο, μελλοντικές
εκφράσεις, διφορούμενες εκφράσεις, ρητορικές ερωτήσεις, μεταφορές, αν το ύφος του είναι σοβαρό, επίσημο, αν
έχει πλούσιο λεξιλόγιο και υψηλές ιδέες, αν θεμελιώνει λογικά τα επιχειρήματά του<
19. Ποια χαρακτηριστικά της προπαγάνδας εντοπίζετε στο ακόλουθο πολιτικό κείμενο;
Απάντηση: Για να απαντήσουμε στη συγκεκριμένη ερώτηση πρέπει να γνωρίζουμε τα χαρακτηριστικά της
προπαγάνδας που είναι: μεγαλοστομίες, θαυμαστική και δεοντολογική διατύπωση, χρήση α΄ ενικού προσώπου,
αν προφητεύει, διχοτομεί, περιλαμβάνει αυθαιρεσίες, διφορούμενες εκφράσεις, υποσχέσεις, απειλές, σοφιστικά
τεχνάσματα, λέξεις που κινδυνεύουν να χάσουν την ηθική τους υπόσταση, παραποίηση ιδεών< επομένως
αναζητούμε στο πολιτικό κείμενο ποια από τα παραπάνω χαρακτηριστικά υφίστανται.
20. Να εντοπίσετε τα χαρακτηριστικά του επιστημονικού λόγου στο επιστημονικό κείμενο που ακολουθεί.
Απάντηση: Ο μαθητής πρέπει να γνωρίζει ότι ένα επιστημονικό κείμενο κάνει επίκληση στη λογική και στην
αυθεντία. Είναι λόγος περιγραφικός, ερμηνευτικός, αποδεικτικός, απρόσωπος και κάνει κυριολεκτική χρήση της
γλώσσας. Ότι το επιστημονικό κείμενο χαρακτηρίζεται από ακρίβεια και σαφήνεια, ότι έχει αυστηρή και λογική
οργάνωση, ότι χρησιμοποιεί επιστημονικό λεξιλόγιο, κρατάει κριτική στάση απέναντι στη βιβλιογραφία, έχει
ευδιάκριτα τεκμήρια, συνοχή και συνεκτικότητα, προσεκτική τεκμηρίωση μιας άποψης < Άρα οφείλει να
ελέγξει τι από τα παραπάνω ισχύει.
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9. Κειμενικά είδη (ερώτηση: Σι είδους κείμενο είναι αυτό που σας δόθηκε;):
Παρατήρηση : Σο πιο πιθανό είναι το κείμενο να ανήκει σ’ ένα από τα παρακάτω είδη : δοκίμιο , άρθρο ,
επιφυλλίδα καθώς σε αυτά αναφέρεται εκτενώς το σχολικό βιβλίο . Ψστόσο , επειδή η επιφυλλίδα δύσκολα
μπορεί να διακριθεί από τα άλλα δύο είδη (κάτι που βεβαιώνει και το σχολικό εγχειρίδιο), άρθρο και δοκίμιο
συγκεντρώνουν τις περισσότερες πιθανότητες , χωρίς βέβαια να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο να πρόκειται για
οποιοδήποτε άλλο κειμενικό είδος .
α)Δοκίμιο
Πολύ συχνά συναντούμε τον όρο "δοκίμιο" στους τίτλους συγγραφέων ποικίλου περιεχομένου, φοβούμαι όμως ότι
ούτε αυτοί που τον γράφουν ούτε εμείς που τον διαβάζουμε έχουμε ξεκαθαρίσει μέσα μας τη φύση και τα όρια
αυτού του λογοτεχνικού είδους. Σι είναι το δοκίμιο; Ποια είναι τα χαρακτηριστικά και οι επιδιώξεις του; Πώς
διακρίνεται από άλλους συγγενείς τύπους, φιλολογικής ή επιστημονικής συγγραφής; Γράφονται κριτικά, ιστορικά,
φιλοσοφικά δοκίμια, τι κοινό έχουν στη μορφή (αφού κατά το περιεχόμενο διαφέρουν) τα έργα αυτά, ώστε να
χαρακτηρίζονται με το ίδιο όνομα "δοκίμια";
Ε. Π. Παπανούτσος
Σο να πεις τι είναι ένα δοκίμιο δεν είναι τόσο εύκολο. Ευκολότερο θα ήταν να πεις τι δεν είναι: συγκεκριμένα, δεν
είναι οπωσδήποτε μια έκθεση και προπαντός δεν είναι μια πραγματεία.
J. Hofmiller
Ποιος άραγε έκανε την ελληνική μετάφραση: "δοκίμιο"; Η λέξη είναι επιτυχημένη, όπως και η πρωτογενής
γαλλική: essai. τη σκέψη των δόκιμων συγγραφέων που τη χρησιμοποίησαν, σημαίνει ένα σύντομο, γρήγορα
γραμμένο, ευπρόσιτο στο πλατύ κοινό κείμενο, που αποτελεί μιαν απόπειρα να προσεγγίσει κανείς σε αρκετό
βαθμό, ένα θέμα κριτικής, επιστήμης, τέχνης, ηθών κτλ. με γνώση και καλλιέπεια, χωρίς όμως να το εξαντλεί γιατί τούτο θα απαιτούσε συστηματική και διεξοδική διερεύνηση, επομένως μια πολυσέλιδη "πραγματεία"
(tractatus, traite, treatise).
την "πραγματεία" περιμένεις και ανέχεσαι πολλά πράγματα: όγκο σελίδων, βάρος εννοιών, περίπλοκη,
κουραστική γραφή. το δοκίμιο όχι όμως. Αυτό πρέπει να είναι σύντομο, ευσύνοπτο. (Ίσως γι'αυτό ο εφέρης
ονόμασε τις φιλολογικοκριτικές μελέτες του "δοκιμές", όχι δοκίμια). Εύληπτο και καλογραμμένο. Eξού και η
μεγάλη κοινωνική του χρησιμότητα. Διδάσκει και ταυτόχρονα τέρπει πολυάριθμους αναγνώστες διαφόρων
μορφωτικών επιπέδων. Ιδιαίτερα το χαίρονται οι "απλούστεροι". Πλουτίζει τις γνώσεις, οξύνει τις κρίσεις,
καλλιεργεί την ευαισθησία τους.
Ε. Π. Παπανούτσος
Σο δοκίμιο και η πραγματεία διαφέρουν, βέβαια, εκτός από την έκταση (το δοκίμιο είναι ένα είδος με μικρή, κατά
κανόνα, έως μέση έκταση) και ως προς το κοινό στο οποίο απευθύνονται (της πραγματείας είναι πιο ειδικό, κι αυτός
είναι ο λόγος που συστηματικοί φιλόσοφοι ή και επιστήμονες καταφεύγουν συχνά στο δοκίμιο όταν θέλουν να
εκλαϊκεύσουν ή να δώσουν μεγάλη δημοσιότητα στις ιδέες τους ή στα πορίσματά τους). Σο δοκίμιο προϋποθέτει
μεγαλύτερη συμμετοχή του αναγνώστη, θέτει σε κίνηση τόσο τη σκέψη όσο και τη φαντασία του, απευθύνεται τόσο
στη νόηση όσο και στο συναισθηματικό του κόσμο, επιζητεί όχι μόνο να τον πληροφορήσει αλλά και να τον
συγκινήσει και να τον τέρψει. Σο δοκίμιο απευθύνεται όχι μόνον στις γνώσεις (τη μόρφωση) αλλά και στην
καλαισθησία και το γούστο του αναγνώστη. Αν η πραγματεία ή η μελέτη τον μορφώνει, το δοκίμιο τον καλλιεργεί.
Θ. Νάκας

Σο δοκίμιο, στην ακαδημαϊκή του τουλάχιστον εκδοχή, βρίσκεται στο διάμεσο της λογοτεχνίας και της
πληροφορίας. Η σύνταξή του είναι λιγότερο ελεύθερη από εκείνην του λογοτεχνήματος, αλλά πιο προσωπική από
εκείνην της πληροφοριακής ανακοίνωσης.
Σέλος, το δοκίμιο είναι κατά βάση λόγος διδακτικός, καθώς δεν επικαλείται την ανιδιοτέλεια της τέχνης, αλλά
ούτε και την ουδετερότητα της επιστήμης. Αν δεν κινδύνευα να παρεξηγηθώ, θα έλεγα ότι η δοκιμιακή έκφραση
είναι κατεξοχήν παράδειγμα ιδεολογικής ομολογίας για θέματα και προβλήματα επίμαχα και ριψοκίνδυνα.
Δ. Ν. Μαρωνίτης
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Σο δοκίμιο πρέπει να εκφράζει ένα ύφος, μια εσωτερική ζωή, μια ευαισθησία, μια προσωπική στάση απέναντι στα
πράγματα, μια ατομικότητα.
Γ. Θεοτοκάς

το δοκίμιο αποφασιστικό ρόλο παίζει η προσωπικότητα του συγγραφέα, αυτή είναι που δίνει το κύρος σε ό,τι
λέγεται, που προσφέρει συνήθως το παράδειγμα, αλλά και τη ζωντάνια στην έκφραση και το ανεπανάληπτο ύφος.
Ηπραγματικότητα παρουσιάζεται φιλτραρισμένη μέσα από τις εμπειρίες και τα προσωπικά βιώματα του
συγγραφέα. "Εδώ είναι οι ιδέες μου με τις οποίες δεν προσπαθώ καθόλου να σας δώσω να γνωρίσετε τα πράγματα
αλλά τον εαυτό μου" έλεγε ο Montaigne. Η παράσταση του κόσμου την οποία μας προσφέρει το δοκίμιο είναι ίσως
λιγότερο επιστημονική και περισσότερο καλλιτεχνική. *<+ Η αλήθεια είναι ότι το δοκίμιο είναι ένα είδος νόθο από
τη γέννησή του ένα "υβρίδιο", κάτι μεταξύ επιστήμης ή φιλοσοφίας και λογοτεχνίας.
Θ. Νάκας

Σο δοκίμιο είναι ένα ιδιαίτερο γραμματειακό είδος του πεζού λόγου , με μέση έκταση (που κινείται ανάμεσα στη
λογοτεχνία, την επιστήμη και τη φιλοσοφία, συνδυάζοντας στοιχεία σε διαφορετικές αναλογίες κατά
περίπτωση) και μεγάλη ποικιλία μορφών , που ασχολείται με θέματα της καθημερινής ζωής , των ιδεών, της
αισθητικής , της ηθικής , της επιστήμης , της πολιτικής , της κοινωνίας < χωρίς όμως να τα εξαντλεί . Όπως
υποδηλώνει και το όνομά του , πρόκειται για δοκιμή , μια απόπειρα του δοκιμιογράφου να προσεγγίσει ένα
θέμα που θα είναι ευπρόσιτο στο πλατύ κοινό . Βασικό του γνώρισμα είναι η ελεύθερη έκφραση προσωπικών
απόψεων . Ο δοκιμιογράφος, οπλισμένος με την πνευματική και την αισθητική του καλλιέργεια , περιδιαβάζει
στο χώρο των ιδεών, με σκοπό όχι τόσο να δώσει οριστικές απαντήσεις στα θεωρητικά ή πρακτικά προβλήματα
που τον απασχολούν , αλλά να θέσει πρόσθετα ερωτήματα , να φωτίσει άγνωστες πτυχές , να εισαγάγει νέους
προβληματισμούς και να προωθήσει περαιτέρω τους ήδη υπάρχοντες . Επομένως , ο λόγος του δεν έχει το
βαθμό αντικειμενικότητας της επιστημονικής μελέτης ούτε και το βαθμό υποκειμενικότητας του λογοτεχνικού
κειμένου , αλλά στην «αδυναμία» αυτή έγκειται η βασική αρετή του : το δοκίμιο αποτελεί τον προνομιακό χώρο
συνάντησης επιστήμης και λογοτεχνίας , αντικειμενικότητας και υποκειμενικότητας , αλήθειας κι ωραίου .
ε κάθε δοκίμιο μπορούμε να διακρίνουμε μια απόπειρα πειθούς , αφού το δοκίμιο αποτελεί ένα είδος
ιδεολογικής κατάθεσης του συγγραφέα για διάφορα επίμαχα θέματα . Σο δοκίμιο έχει σαν πρώτο και τελικό
στόχο να βαθαίνει τη δυνατότητα προβληματισμού μας . Με αυτήν την έννοια μόνο μπορούμε να πούμε ότι το
δοκίμιο είναι ένα είδος διδακτικό, εννοώντας ότι μας ενημερώνει , μας πληροφορεί , πλουτίζει τις γνώσεις μας ,
οξύνει την κρίση μας , καλλιεργεί την ευαισθησία μας , χωρίς βέβαια να έχει καθαρά σωφρονιστική πρόθεση .
Δεδομένου, λοιπόν, ότι το δοκίμιο συχνά πληροφορεί, διδάσκει και πείθει, το κατατάσσουμε στα διδακτικά είδη.
Αυτό, όμως, δε σημαίνει ότι το δοκίμιο δεν αφήνει περιθώρια για διαφορετικές τοποθετήσεις. Μολονότι, λοιπόν,
ανήκει στα διδακτικά είδη, την ίδια στιγμή χαρακτηρίζεται από αντιδιδακτισμό, υπό την έννοια ότι απορρίπτει
το δογματισμό κι επιτρέπει την κατάθεση διαφορετικών απόψεων.
Σο δοκίμιο αποτελεί είδος πεζού λόγου μεικτό ή « νόθο » . Αποτελεί , όπως χαρακτηριστικά έχει λεχθεί « υβρίδιο
» , καθώς κινείται μεταξύ διαφορετικών ειδών : τα χαρακτηριστικά του άλλοτε το φέρνουν πιο κοντά στον
επιστημονικό ή το φιλοσοφικό κι άλλοτε το καθιστούν πλησιέστερο προς τη λογοτεχνία . Σο γεγονός αυτό του
προσδίδει μια ρευστότητα , η οποία , σε συνδυασμό με την ποικιλία των μορφών που παρουσιάζει , καθιστά
κάθε ορισμό του ελλιπή, ανεπαρκή , μη δυνάμενο να χωρέσει σε μια επιγραμματική διατύπωση τα ουσιώδη
γνωρίσματά του , να καθορίσει με σαφήνεια τα όριά του .
Με το δοκίμιο ασχολούνται άνθρωποι των γραμμάτων , των τεχνών και της επιστήμης . Επομένως , το δοκίμιο
συνδέεται με :

Σον επιστημονικό λόγο

Σο ρητορικό λόγο( πολιτικό ) , χωρίς όμως να έχει το στοιχείο της επικαιρότητας

Ση λογοτεχνία , διότι αφενός τέρπει ( ευχαριστεί ) κι αφετέρου « δε μας παρακινεί απλώς σε
κάποια πράξη της στιγμής , αλλά κάνει τη στιγμή να έχει διάρκεια».

Σα διδακτικά γένη ( π.χ. μελέτη , άρθρο ) , αφού συχνά ερμηνεύει κι εκλαϊκεύει θέματα της
καθημερινής ζωής, των ιδεών , της αισθητικής <
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Σαυτόχρονα, ο συγγραφέας απευθύνεται στους αμύητους δέκτες καταβάλλοντας προσπάθεια να καταστήσει το
κείμενό του εύληπτο κι ευπρόσιτο στο πλατύ κοινό. Για το σκοπό αυτό, παραθέτει παραδείγματα, χρησιμοποιεί
εκφραστικά μέσα, ρητορικά ερωτήματα, α΄ και β΄ πρόσωπο, και καταθέτει τον προσωπικό προβληματισμό του
εκλαϊκεύοντας τις απόψεις του. Όλα αυτά τα στοιχεία που πείθουν για τον κοινωνικό χαρακτήρα του δοκιμίου,
το οποίο έχει χαρακτηριστεί κι ως «γέφυρα επικοινωνίας» φωτισμένων πνευμάτων με το ευρύ κοινό.
Παράδειγμα Δοκιμίου:
Δε χώνεψα ποτέ μου τους Χυχίατρους<
Δε χώνεψα ποτέ μου τους ψυχίατρους. Γιατί εγώ το ξέρω πως δεν υπάρχει οιδιπόδειο.
Τπάρχει μόνο εξουσία. Και η χειρότερη απ’ όλες τις εξουσίες, η εξουσία της μαμάς.
Γιατί καμιά γυναίκα δε γέννησε απλώς για να γεννήσει. Δεν το’ κανε για να το κάνει.
Αλλά για να ΄χει να πιαστεί. Κι όλες το μετανιώνουν. Και σκοτώνουν τα παιδιά προτού
να γεννηθούν. Γι’ αυτό και δεν υπάρχουνε παιδιά που να γεννήθηκαν απλά.
Θα μου πεις: και ποιος αρσενικός; Σουλάχιστον αυτός δεν το σκοτώνει στην κοιλιά, αλλά πολύ μετά, το ήδη
σκοτωμένο.
Άραγες υπάρχει γυναίκα που να έχει αυτήν εδώ τη δύναμη; Σην πιο μεγάλη δύναμη: Να γεννά για να γεννά. Θα
‘πρεπε πολλές φορές να σκοτωθεί η ίδια.
Ση δύναμη αυτή που την είχαν κάποτε τα ζώα, που την έχασαν κι αυτά στην επαφή με τους ανθρώπους.
Ίσως τη δύναμη αυτή να την είχε η Μαρία, η μάνα του Φριστού. Ή η μαμά του Βούδα. Ίσως τους γέννησαν απλά.
Ίσως τα κατάφεραν μόνοι. Δεν ξέρω<
Εκείνο που μπορώ εγώ να ξέρω είναι πως, αν είχαν αυτή τη δύναμη οι μανάδες μας, θα ‘ μαστε τότε όλοι, μα όλοι,
Βούδες και Φριστοί. Και δε θα’ μαστε κλεισμένοι σ’ ένα μονάχα κόσμο. Θα ‘μαστε εμείς ο κόσμος. Ο κόσμος μες
στους κόσμους. Οι κόσμοι μες στον κόσμο. Δε θα μπόραγε κανείς να οριοθετήσει.
Αλλά τα γράφω αυτά εδώ μόνο για το πρόβλημα της εξουσίας της μαμάς.
Ξέροντας πως τούτο δε συμβαίνει. Αδύνατο να ‘ναι το αυτό. Πως και ο Βούδας και ο Φριστός υπήρξαν ίδιοι σαν κι
εμάς.
Και όχι μόνο αυτά.
Ν. Άσιμος, Αναζητώντας Κροκανθρώπους, Εκδ. Βιβλιοπέλαγος, σελ 127.
Ενδεικτική απάντηση: το παραπάνω απόσπασμα, ο συγγραφέας παρουσιάζει με έντονο υποκειμενισμό τις
σκέψεις του, μέσα από τις οποίες διαφαίνεται ο εξομολογητικός τόνος και ο κοινωνικός χαρακτήρας του έργου
του. Ειδικότερα, κυριαρχούν προσωπικοί προβληματισμοί, αποδέκτης των οποίων φαίνεται να είναι το ευρύ
κοινό. Σαυτόχρονα, το διάχυτο προσωπικό στοιχείο, καθιστά σαφές ότι η συγκεκριμένη προσέγγιση δεν είναι
δεσμευτική και ότι, αντίθετα, υπάρχουν περιθώρια για διαφορετικές τοποθετήσεις. ε ό,τι αφορά την οργάνωση
του κειμένου, παρατηρείται δομική χαλαρότητα, ενώ ο λόγος είναι πρωτότυπος, προσωπικός, συνδυάζοντας
συνυποδηλώσεις, λαϊκές ή και αδόκιμες εκφράσεις, αλλά και λόγια στοιχεία ή ειδικούς όρους (δε χώνεψα,
οιδιπόδειο, η εξουσία της μαμάς, μπόραγε κ.λπ.)
Κοινά χαρακτηριστικά δοκιμίου ( και των δύο ειδών : αποδεικτικού – στοχαστικού )
Ευσύνοπτο, εύληπτο, εκλαϊκεύει ιδέες – επιστημονικά και φιλοσοφικά πορίσματα , καλογραμμένο , ποικίλη
θεματολογία , έχει κοινωνικό χαρακτήρα (εκφράζει προβληματισμό , θίγει θέματα ευρύτερου ενδιαφέροντος),
παρακινεί σε συμμετοχή τον αναγνώστη με τη σκέψη και τη φαντασία , δέκτης του είναι το ευρύ κοινό (άλλοτε
απευθύνεται στη νόηση του δέκτη – αποδεικτικό - άλλοτε στο συναισθηματικό του κόσμο – στοχαστικό), η
πραγματικότητα παρουσιάζεται «φιλτραρισμένη» μέσα από τις εμπειρίες και τα προσωπικά βιώματα του
συγγραφέα, λιγότερο επιστημονικά και περισσότερο καλλιτεχνικά, έχει διαχρονικότητα , καθώς δε στέκεται
στο επικαιρικό , αλλά στο μόνιμο με τη χρήση αφηρημένων εννοιών , εξακολουθητικών χρόνων , ονοματικών
συνόλων , γ΄ ενικού προσώπου . Κυριαρχεί ο αντιδιδακτισμός , ο αντιδογματισμός και η απουσία πλήρους
πραγμάτευσης του θέματος , η αποφυγή εξαγωγής οριστικών συμπερασμάτων.
Σο δοκίμιο, συνδυάζοντας στοιχεία του επιστημονικού και το λογοτεχνικού λόγου σε διαφορετικές αναλογίες
κάθε φορά, άλλοτε προσεγγίζει την επιστήμη ή τη φιλοσοφία όσον αφορά στη γλώσσα και την οργάνωσή του κι
άλλοτε τη λογοτεχνία με διατυπώσεις ποιητικές και χαλαρή συνοχή. Αν και υπάρχουν πολλές διαβαθμίσεις
ανάμεσα στις δύο μορφές, εντούτοις, με βάση κάποια κριτήρια, διακρίνουμε δύο γενικές κατηγορίες του
δοκιμίου: το αποδεικτικό και το στοχαστικό δοκίμιο.
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Φαρακτηριστικά των δύο ειδών του δοκιμίου :
Αποδεικτικό – επιστημονικό ( ή πειθούς ) δοκίμιο :
Περιεχόμενο ( σκοπιά ): παρατηρήσεις , διαπιστώσεις , επισημάνσεις , προβληματισμοί , ιδέες , επιχειρήματα τεκμήρια του συγγραφέα ( επίκληση στη λογική – επιστημονική ιδιότητα ) . Σο περιεχόμενο είναι λογικό –
αξιόπιστη , ρεαλιστική απεικόνιση της πραγματικότητας ( αντικειμενική σκοπιά ) , προσεγγίζει τον
επιστημονικό λόγο κι έχει αποδεικτικό χαρακτήρα .
υγγραφέας: κυριαρχεί η επιστημονική του ιδιότητα , ο γνωστικός οπλισμός .
Σρόποι πειθούς: κυρίαρχη η επίκληση στη λογική και στην αυθεντία . Αυτό, βεβαίως, δε σημαίνει ότι λείπουν
συγκινησιακά φορτισμένες εκφράσεις, οι οποίες εμφανίζονται συχνότερα όταν υπάρχει επίκληση στο
συναίσθημα.
Γλώσσα: δηλωτική – κυριολεκτική ( λογική - αναφορική ) , εκφράζεται μια λογιότερη γραμματική , αφηρημένες
λέξεις , ειδικοί όροι , λόγιες λέξεις – στοιχεία ( καλλιέπεια , επιτήδευση ) , συνεκτικά μόρια , λέξεις – εκφράσεις
που προσδιορίζουν τη στάση του πομπού ή φανερώνουν την οπτική του γωνιά , που προσδιορίζουν το ποσοστό
αλήθειας των λεγομένων ( πιθανώς , βεβαίως ), που αποκαλύπτουν την πρόθεση αναδιατύπωσης ( αναλυτικά ,
συνοψίζοντας ), σαφήνεια κι ακρίβεια στη διατύπωση .
ύνταξη: σύνθετη δομή προτάσεων ( κυρίως υποτακτικός λόγος ), αφηρημένο λεξιλόγιο, προφορικότητα στην
έκφραση, επιγραμματική – αποφθεγματική διατύπωση .
Ύφος: σοβαρό , επίσημο , αυστηρό , λιτό , φιλοσοφικό .
Δομή : λογική διάταξη , τριμερής δομή κειμένου – δομή με λογική οργάνωση (πρόλογος: θέμα – κατευθυντήρια
ή κύρια ιδέα – θέση του συγγραφέα . Κύριο μέρος : διασαφηνίζει την κύρια ιδέα ή αποδεικνύει την ορθότητα της
θέσης του που διατύπωσε στον Πρόλογο . Επίλογος : συμπυκνώνει ή επανεκθέτει την αρχική του θέση) ,
νοηματικές ενότητες , αλληλουχία , συνοχή, παραγωγική ή επαγωγική ( σπάνια αναλογική ) συλλογιστική
πορεία , τρόπος ανάπτυξης σκέψης με λογικά βήματα .
κοπός του συγγραφέα: διερεύνηση και εκλαΐκευση του θέματος , θεμελίωση ή ανασκευή θέσης, πληροφόρηση ,
πειθώ .

Η ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟ
Όσοι, κουνώντας μελαγχολικά το κεφάλι ή υψώνοντας τη φωνή
με οργή, αρνούνται την ηθική πρόοδο του ανθρώπου κατά τους
μακρούς αιώνες της ιστορικής του διαδρομής, μιλούν συνήθως με
αδιαφορία, ή και με περιφρόνηση, για την αξία της "υλικής"
προόδου, των κατακτήσεων δηλαδή της επιστήμης και της
τεχνικής, που άλλαξαν στους χρόνους μας τη μορφή του κόσμου.
Καμιά επιρροή, λέγουν δεν έχουν αυτά τα πολυθρύλητα θαύματα απάνω στον ηθικό βίο του
ανθρώπου, στο χαρακτήρα, στην προσωπικότητά του. Άλλη η μια τροχιά, άλλη η άλλη· δεν πηγαίνουν παράλληλα.
Καμιά ουσιαστική αξία, λέγουν, δεν έχουν οι τεχνικές τελειοποιήσεις των μέσων της ζωής, για τις οποίες
υπερηφανεύεται ο πολιτισμός μας. Ευτυχέστερος ήταν ο άνθρωπος που ζούσε χωρίς τις σημερινές ανέσεις, σε
κοινωνίες απλούστερες, "πρωτόγονες".
Όχι μόνο δεν καλυτέρεψε, αλλά χειροτέρεψε τον άνθρωπο η πρόοδος της επιστήμης και της τεχνικής.
Πολλαπλασίασε και έκανε πιο raffinee τη δύναμη της κακουργίας του<
Θα προσπαθήσω να αποδείξω ότι και οι τρεις αυτές υποθέσεις είναι αστήριχτες· βρίσκονται σε ασυμφωνία με
εξώφθαλμα γεγονότα.
Πρώτον, είναι πλάνη να νομίζομε ότι η ευημερία δεν επηρεάζει προς το καλύτερο το ήθος των ανθρώπων.
Προσοχή: δε λέγω η ευμάρεια, ο πλούτος, η πολυτέλεια· λέγω η ευημερία, δηλαδή η επάρκεια των υλικών μέσων
της ζωής, που επιτρέπει τις απαραίτητες για έναν πολιτισμένο άνθρωπο ανέσεις. Σα παραδείγματα αφθονούν, από
παρατηρήσεις απάνω και στην ατομική και στη συλλογική ζωή. Η πενία, ως συνώνυμο της πείνας, της αρρώστιας
και της αμάθειας, είναι ο χειρότερος σύμβουλος του ανθρώπου και η μεγαλύτερη μάστιγα των κοινωνιών. Άτομα ή
λαοί που λιμοκτονούν, δεκατίζονται από αρρώστιες και είναι βυθισμένοι στην αμάθεια, έχουν το βούρκο και τη
δυστυχία μέσα στην ψυχή τους. Υθονούν, απεχθάνονται, μισούν όχι μόνον όσους γεύονται άνετα τα αγαθά της
ζωής, αλλά και τους ομοίους των. Η εξαθλίωση διηθείται έως τους εσώτερους πόρους της ψυχής τους και τους
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εξαχρειώνει. Αρετές όπως η αγάπη της ελευθερίας, η αυτοκυριαρχία, η αξιοπρέπεια δεν μπορούν να ριζώσουν σε
έδαφος ψυχικό, που το έχουν αποψιλώσει οδυνηρές υλικές στερήσεις. κλάβους, ακρατείς, ευτελείς κάνει τους
ανθρώπους η αγιάτρευτη φτώχεια. - Αντίθετα η ευημερία, ως συνώνυμο της ευπορίας στα υλικά μέσα της ζωής,
της υγείας και της μόρφωσης, επιδρά ευεργετικά απάνω στο χαρακτήρα των ατόμων και των λαών. Σους κάνει
φιλελεύθερους, ευπρεπείς, γενναιόψυχους. Σους δίνει τη χαρά της ζωής που κάνει τον άνθρωπο να χαίρεται την
ανθρωπιά του. Να υπερηφανεύεται γι' αυτήν. Να την τιμά, και στο δικό του πρόσωπο και στο πρόσωπο των ομοίων
του. "Ευστάθεια" (με όλες τις σημασίες της λέξης) δεν έχουν ούτε τα άτομα ούτε οι κοινωνίες που μαστίζονται από
την εξαθλίωση. Και είναι εχθρός του ανθρώπου εκείνος (ο σοφός ή ο πολιτικός) που θεωρεί άσχετες μεταξύ τους
την ευημερία με την ευτυχία, την ευτυχία με την αρετή. Φαρά και καλοσύνη (όσο και αν επιχειρούμε να
αντισταθμίσομε τις στερήσεις του παρόντος με προσδοκίες του μέλλοντος) δεν μπορεί να έχει ο άνθρωπος ή ο λαός
ο εξαθλιωμένος από τα δεινά της πείνας, της αρρώστιας και της αμάθειας. Φορτάσετέ τον, γιατρέψετέ τον,
μορφώσετέ τον και θα δημιουργήσετε τις προϋποθέσεις για ν' αστράψει μέσα του το φως της αλήθειας, της
ομορφιάς και της αρετής - με μια λέξη: της ανθρωπιάς.
Δεύτερον, είναι πλάνη να υποθέτομε ότι οι εκπληκτικές κατακτήσεις της επιστήμης και της τεχνικής, για τις
οποίες δικαιολογημένα υπερηφανεύεται ο πολιτισμός μας, δεν έχουν καμιάν ουσιαστικήν αξία, επειδή τάχα δεν
έκαναν "ευτυχέστερο" τον άνθρωπο - άρα δεν αποτελούν "πρόοδο". "Άχ! τι ωραία που ζούσαν άλλοτε οι άνθρωποι
στις πρωτόγονες κοινωνίες τους, χωρίς το τηλέφωνο, το ραδιόφωνο, το αυτοκίνητο, το αεροπλάνο" . . Δεν πρέπει,
νομίζω, να παίρνομε στα σοβαρά αυτό τον ψευτορομαντισμό της υποκριτικής νοσταλγίας του παρελθόντος. Πρώτα
- πρώτα γιατί δογματίζει "εκ του ασφαλούς" και "με το αζημίωτο": δεν εγνώρισα ακόμη κανένα οπαδό του
δόγματος να διακόψει το ηλεκτρικό ρεύμα στο σπίτι του για να ζήσει ευτυχέστερος. Και έπειτα, γιατί είναι
τουλάχιστο γελοίο να υποστηρίζει κανείς ότι ζούσαν "καλύτερα" οι άνθρωποι τότε που οι γιατροί καίγανε με
πυρωμένο σίδερο τις μολυσμένες πληγές (χωρίς φυσικά, να μεταχειρίζονται αναισθητικά ή αναλγικά φάρμακα) ή
που πέθαιναν τα μωρά κατά εκατομμύρια από εντερίτιδα . . . ή τότε που σοφοί και υψηλής ευαισθησίας άνθρωποι
καταδέχονταν να θεωρούν τη δουλεία αναπόφευκτη, επειδή έπρεπε να μένουν ώρες και δυνάμεις σ' αυτούς και
στους οικείους των ελεύθερες για να διαβάζουν και να ψυχαγωγούνται. . .ή τότε που η ανάγνωση και η γραφή ήταν
προνόμιο των ολίγων και των "ισχυρών" και ο μεγάλος αριθμός έπρεπε να πιστεύει μοίρα του αδυσώπητη να μένει
εσαεί βυθισμένος στην άγνοια, στη δεισιδαιμονία και στο σκότος. Έχομε άραγε όλοι συνειδητοποιήσει τις τεράστιες
προόδους που έχει πραγματοποιήσει στα μέσα και στον τρόπο της ζωής μας αυτός ο πολιτισμός που τον
αποκαλούμε με περιφρόνηση "απλώς τεχνικό"; Ιδού μια λεπτομέρεια διατυπωμένη με αριθμούς που αξίζει να τη
σκεφτούμε πολύ: το Λίβερπουλ (της Μεγ. Βρετανίας) ο μέσος όρος ζωής των κατοίκων το 1846 ήταν το 26ο έτος
της ηλικίας· στο Μπόστον (των Ηνωμένων Πολιτειών) ο μέσος όρος ήταν πέρσι το 66,7 της ηλικίας. Και δεν είναι
μόνο η διάρκεια που μεγάλωσε· έγινε και το ποιόν της ζωής διαφορετικό. ήμερα ο άνθρωπος των προχωρημένων
στον πολιτισμό χωρών έχει άπειρες ευκαιρίες να "εντείνει" και να "υψώσει" (να ευγενίσει με τα αγαθά της
παιδείας) τη ζωή του. Να την εκτιμήσει και να τη χαρεί. Ότι ζει "καλύτερα", "ανετότερα", "τελειότερα",
"ανθρωπινότερα", δεν μπορεί να αμφισβητηθεί. Είναι άραγε και ευτυχέστερος; Η απάντηση εξαρτάται από το τι
ονομάζεται "ευτυχία". Θα αναγνωρίσετε πάντως ότι όταν πεθαίνει κανείς πολύ νέος, αφού έχει ζήσει μια
περιορισμένη, κουτή και τυραννισμένη ζωή - δεν προλαβαίνει τουλάχιστο να ευτυχήσει<
Σρίτο και τελευταίο, είναι πλάνη να υποστηρίζομε ότι η επιστημονική και τεχνική πρόοδος των τελευταίων τριών
αιώνων όχι μόνο δεν καλυτέρεψε, αλλά χειροτέρεψε τον άνθρωπο. Σο επιχείρημα (που με τόσην ελαφρότητα
επαναλαμβάνεται ακόμη και από σοβαρούς συζητητές) ότι οι πιο προοδευμένοι στην επιστήμη και στα γράμματα
λαοί φάνηκαν οικτρότεροι και πιο αδίσταχτοι, απάνω στον πυρετό του τελευταίου πολέμου, δεν έχει αποδειχτικήν
αξία αναμφισβήτητη, άμα το αναλύσει κανείς περισσότερο. Τπενθυμίζω τη διάκριση, που κάνουν οι Μαθηματικοί,
μεταξύ αναγκαίων και επαρκών συνθηκών, γιατί αυτή θα μας δώσει το λογικό σχήμα να βάλομε τα πράγματα στη
θέση τους. Να υπάρχουν σε μεγάλη ποσότητα υδρατμοί στην ατμόσφαιρα, είναι μια αναγκαία προϋπόθεση της
βροχής - όχι όμως και επαρκής, γιατί αυτή και μόνη (χωρίς πχ μιαν ορισμένη πτώση της θερμοκρασίας) δεν φέρνει
τη βροχή. Αυτό συμβαίνει και στη δική μας περίπτωση. Κανείς δεν θα ισχυριστεί ότι φτάνει μια διδακτορική
διατριβή στη Φημεία ή ένα νόμπελ της Υυσικής για να γίνει και ηθικά ανώτερος ένας άνθρωπος· όταν όμως
φωτίζεται ο νους του με τη διερεύνηση των νόμων του σύμπαντος και από τούτο το φωτισμό υψώνεται το
πνευματικό του βλέμμα έως τη θεώρηση κάποιων ανώτερων αληθειών, δημιουργούνται οι αναγκαίες συνθήκες για
να αναπτυχθούν μέσα στην ψυχή του τα σπέρματα του καλού (εάν είναι ζωντανά) και έτσι να γίνει πιο άνθρωπος.
Φωρίς αυτόν τον τελευταίο όρο ( την επαρκή συνθήκη του μαθηματικού) ο επιστήμονας ή ο τεχνικός μας θα
καταντήσει ένας τερατώδης νους τόσο προσηλωμένος στις άτεγκτες γενικεύσεις του, ώστε να είναι ικανός για τις
μεγαλύτερες θηριωδίες. Και τούτο επειδή έχει μείνει στη μέση του δρόμου: στάθηκε στις γνώσεις· δεν προχώρησε
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έως τη γνώση. Έως δηλαδή εκείνη την ολοκλήρωση του πνεύματος που δεν ξεχωρίζει πια με στεγανά τοιχώματα
από δω την "αλήθεια" από κει την "ομορφιά" και παραπέρα την "αρετή", αλλά αισθάνεται, κρίνει και τιμά, σα μιαν
ακατάλυτη ενότητα, την αρετή μέσα στην ομορφιά της αλήθειας. Η σωστή λοιπόν τοποθέτηση του ζητήματός μας
είναι να πούμε ότι η πρόοδος της επιστήμης και της τεχνικής μπορεί να καλυτερέψει τον άνθρωπο (όπως ασφαλώς
μπορεί και να τον χειροτερέψει - σαν τον διαρρήκτη που έχει αποκτήσει τελειοποιημένα εργαλεία), αφού
δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την πνευματική του απογείωση. Αρκεί να συνεχίσει την πτήση του και να πάει
πολύ ψηλά . . . Ας το πάρομε μια για πάντα απόφαση· αφού μπήκαμε στο δρόμο των επιστημονικών και τεχνικών
κατακτήσεων, δε γίνεται πια να γυρίσομε πίσω. Αλλά ούτε ωφελεί. Απάρνηση της προόδου σ΄ αυτό τον τομέα
σημαίνει επάνοδο στη βαρβαρότητα. Ευτυχέστερη και ηθικότερη θα γίνει η ανθρωπότητα όχι δεσμεύοντας αλλά
αφήνοντας πιο ελεύθερο ακόμη το πνεύμα. Η σωτηρία μας είναι όχι λιγότερη, αλλά περισσότερη, πλατύτερη και
βαθύτερη μάθηση.
26 Αυγούστου 1965
(Ε. Π. Παπανούτσος, Πρακτική Υιλοσοφία)
Λογοτεχνικό – στοχαστικό δοκίμιο :
Περιεχόμενο : παρατηρήσεις , προβληματισμοί , ιδέες αλλά κι εμπειρίες , υποκειμενικές αισθήσεις , οράματα ,
προσωπικές συλλήψεις και συναισθήματα του συγγραφέα .
Τποκειμενισμός : έκφραση προσωπικού φρονήματος γύρω από ένα θέμα , παράθεση προσωπικών απόψεων –
βιωματικό περιεχόμενο , προσωπικές συλλήψεις , πλασματική απεικόνιση της πραγματικότητας. Προσεγγίζει
τη λογοτεχνία – πλούτος ιδεών κι έκφρασης .
υγγραφέας : κυρίαρχη η ιδιότητα του λογοτέχνη , η ευαισθησία , η φαντασία .
Σρόποι πειθούς : κυρίαρχη η επίκληση στο συναίσθημα (πλούτος ιδεών κι έκφρασης, με περιγραφή, αφήγηση,
ειρωνεία, χιούμορ, συναισθηματικά φορτισμένες εκφράσεις κ.λπ.), έστω κι αν εμφανίζεται ταυτόχρονα κι
επίκληση στη λογική του δέκτη ή στην αυθεντία.
Γλώσσα : συνυποδηλωτική – μεταφορική – ποιητική, παρέκκλιση από τη γλωσσική νόρμα, προφορικότητα στην
έκφραση (χρήση καθημερινών λέξεων – φράσεων), σχήματα λόγου, συγκινησιακή γλώσσα (λέξεις – εκφράσεις
με συγκινησιακή φόρτιση), χρήση συμβόλων που υποβάλλουν παρά πείθουν , καλλιέπεια, εικονοπλαστικός
λόγος, λογοτεχνικότητα – καλαίσθητη διατύπωση.
Ύφος : οικείο, άμεσο, προσωπικό, παραστατικό, γλαφυρό, λυρικό, χιουμοριστικό.
Σρόπος ανάπτυξης σκέψης : συνειρμικός ή διαισθητικός .
Δομή : χαλαρή – ελεύθερη , συνειρμική σύνδεση νοημάτων, περιήγηση στο χώρο των ιδεών, ελεύθερη
πραγμάτευση του θέματος (απόλυτη ελευθερία του συγγραφέα να ερμηνεύσει το θέμα του με όποιον τρόπο
θέλει). Για όλους αυτούς τους λόγους δεν είναι καθόλου εύκολη η επισήμανση του διαγράμματος του κειμένου.
Έτσι, σε κάποιες περιπτώσεις, μολονότι υπάρχει ένα κεντρικό θέμα, διασπάται η συνοχή με επανειλημμένες
παρεκβάσεις. Άλλοτε, πάλι, εμφανίζονται περισσότερα από ένα θεματικά κέντρα.
κοπός του συγγραφέα : ανάπτυξη προβληματισμού, αισθητική απόλαυση, συναισθηματική συμμετοχή του
δέκτη, αφύπνιση της φαντασίας της ευαισθησίας , τέρψη (= ευχαρίστηση ) . Σο στοχαστικό δοκίμιο έμμεσα μόνο
πείθει, και περισσότερο εκθέτει προσωπικές ιδέες και παρατηρήσεις του δοκιμιογράφου, ο οποίος φαίνεται σαν
να προβαίνει σε μια εξομολόγηση.

"ΠΑΝΣΑ ΠΛΗΡΗ ΘΕΩΝ"
Σούτες τις μέρες, σε μια μουντή αίθουσα αναμονής, βρέθηκε τυχαία στα χέρια
μου ένα αμερικάνικο εικονογραφημένο πλατιάς κυκλοφορίας. κόνταψα σε μια
έγχρωμη ολοσέλιδη διαφήμισή του: παράσταινε τη δυτική πρόσοψη του
Παρθενώνα. τη δεξιά γωνιά της ζωγραφιάς, παράμερα, σαν αφηρημένη
οπτασία, δυο νεαροί τουρίστες ακουμπούσαν, μπροστά σε δυο γεμάτα ποτήρια,
σ' ένα σπόνδυλο κολόνας που τους χρησίμευε για τραπεζάκι. Σούτη η ρεκλάμα
διατυμπάνιζε: "Όσο περισσότερα ξέρετε για την αρχαία αρχιτεκτονική, τόσο περισσότερο σας αρέσει η Ακρόπολη"
("The more you know about ancient architecture the more you like the Acropolis"). κοπός αυτής της σκηνοθεσίας ήταν η
διάδοση ενός αγγλοσαξονικού ποτού.

68 Ιωαννίδης Άρης, «Θεωρία στην Έκφραση – Έκθεση»

Δεν είμαι ζηλωτής της σύγχρονης "τουριστοκρατίας" που θαμπώνει τα χρόνια μας, αλλά τη στιγμή που
συλλογίζομαι μια εργασία που, δίκαια νομίζω, φιλοδοξεί να αποτελέσει αξιόλογη συνεισφορά στην πλατύτερη
γνώση των αρχαίων μνημείων μας, αυτούς τους "συνδετικούς κρίκους των παλαιών με τους σημερινούς", δεν
εδυσκολεύτηκα να σημειώσω το παραπάνω περιστατικό. Δείχνει, αλήθεια, σε τι απόσταση βρίσκεται το σημερινό
παρόν, αυτό που απορροφούμε με όλους τους πόρους του κορμιού μας, από εκείνα τα βαθιά περασμένα.
"Όσο περισσότερα ξέρετε για την αρχαία αρχιτεκτονική<".
Δεν ξέρω καθόλου τι θα κέρδιζε η απόλαυση στην Ακρόπολη των δύο αυτών νεαρών, αν αδειάζαμε ξαφνικά στο
κεφάλι τους λίγες κάπως πιο ειδικές, αλλ΄ αρκετά γνωστές, αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες. Ότι λ.χ. δεν υπάρχει
στον Παρθενώνα ούτε μια πραγματικά ευθεία γραμμή· ότι ο παραλληλεπίπεδος, όπως μας φαίνεται, τούτος ναός,
αν τον προεκτείναμε από το έδαφος ένα ή δύο χιλιόμετρα, θα έπαιρνε την όψη πυραμίδας· ότι όλες αυτές και άλλες
λεπτότητες, αδιόρατες για μας (χρειάστηκαν οι σημερινοί να κάμουν προσεκτικές καταμετρήσεις για να τις
εξακριβώσουν), ήταν ωστόσο ορατές για τα μάτια των ανθρώπων των καιρών εκείνων. Έτσι, πολύ το φοβούμαι, η
διαφήμιση που κέντρισε την προσοχή μου, πρέπει να μη σημαίνει πραγματικά τίποτε άλλο παρά κάποιας λογής
δεισιδαιμονία της τεχνοκρατικής εποχής μας, που σπρώχνει τον άνθρωπο να συσσωρεύει πληροφορίες και
λεπτομέρειες, λίγο-πολύ ασύνδετες, πάνω στο καθετί.
Και αναρωτιέμαι μήπως δε με συγκινούν περισσότερο άνθρωποι άλλων χρόνων, που οι γνώσεις τους μπορεί να
έφερναν σήμερα θυμηδία, αλλά που είχαν αισθήσεις πιθανότατα πιο κοντά στην ισορροπία που θα λαχταρούσα να
έβλεπα κάπου - κάπου στις ψυχές των τριγυρινών μου.
Ο ένας που έτυχε να έχω στο νου, είναι ένας αγράμματος Έλληνας των αρχών του περασμένου αιώνα. Σα λιγοστά
γράμματα που ήξερε, τα είχε μάθει στα τριανταπέντε του χρόνια για να γράψει Απομνημονεύματα, πασίγνωστα
σήμερα. Μιλά, καθώς το σημειώνει, σε κάτι στρατιώτες, προς το τέλος της Ελληνικής Επανάστασης, που γύρευαν
να πουλήσουν σε "Ευρωπαίους" δύο αρχαία αγάλματα· τους λέει: "Αυτά, και δέκα χιλιάδες τάλαρα να σας
δώσουνε, να μην το καταδεχτείτε να βγουν από την πατρίδα μας. Γι' αυτά πολεμήσαμε". Μνημόνευα τον
Μακρυγιάννη (Β΄ 303). Σα λόγια του δεν είναι ρητορείες σοφολογιότατου. Λέγουνται από έναν άνθρωπο που ήξερε,
καθώς το μαρτυρά η ζωή του και το βάρος της λαλιάς και το βάρος του πόνου.
Ο άλλος είναι ένας μωαμεθανός ταξιδιώτης σπουδαγμένος στη δική του παράδοση (γεννήθηκε στην Πόλη) και
απηχεί, δεν ξέρω ως ποιο βαθμό, τα όσα άκουσε στις περιπλανήσεις του. Σ' όνομά του Εβλιά Σσελεμπή· ταξίδεψε
και στην Ελλάδα κατά το 1667 *<+
Όσο και να φαίνεται παιδικά χαμηλή η επιστημονιή στάθμη και του Έλληνα και του Σούρκου, βρίσκω πως
μαρτυρούν και οι δυό τέτοιο σεβασμό και συγκίνηση γι' αυτά τα πράγματα, που δύσκολα τον συναντούμε στον
υπερεπιστημονικό καιρό των μηχανικών αυτοματισμών που ζούμε.
Σέλος, θα ήθελα να σημειώσω πως δεν πρέπει να λησμονούμε ότι μια μονομερής γνώση της αρχαίας
αρχιτεκτονικής μπορεί να μας φέρει - είδα τέτοια περίπτωση - στην ανασύσταση μιας ιδεατής, υποθετικής ίσως,
αρχικής μορφής του μνημείου· σ' ένα αρχιτεκτονικό σχέδιο, μια χρωματιστή μακέτα.
Αλλά η σημερινή αλήθεια αυτών των παλαιών επιτευγμάτων είναι άλλη· είναι ζυμωμένη με το πέρασμα του
καιρού:
με του καιρού τ' αλλάματα π' αναπαημό δεν έχου
μα στο καλό κι εις το κακό περιπατούν και τρέχου.
Αυτά έφεραν την ακατάπαυτη φθορά και, για να θυμηθώ τα πιο διαβόητα, αυτά θέλησαν να γίνει ο Παρθενώνας
μπαρουταποθήκη κι έστησαν στον αντικρινό λόφο τα κανόνια του Μοροζίνη ή οδήγησαν την πουριτανική
"φιλανθρωπία" του Έλγκιν - όπως την ονομάζουν οι απολογητές του - να κατακρεουργήσει τον έκθετο ναό, για να
"προστατέψει" στον ίσκιο ενός ανήλιαγου μουσείου όσα σπαράγματα μπόρεσε να σηκώσει.
Σέλος, αυτά "του καιρού τ' αλλάματα" μας προσφέρουν συχνά συμπεράσματα που θα ξάφνιαζαν αν έπαιρναν τη
μορφή δογμάτων. Περιορίζομαι λ.χ. σε τούτο:
"Σο πνευματικό χάσμα ανάμεσα στον αρχαίο και τον σύγχρονο κόσμο είναι μεγαλύτερο από όσο είναι πραγματικά
συνειδητό. . . Ύστερα από εντατική μελέτη, η διάσταση μοιάζει ακόμη πιο πλατιά και πιο βαθιά, σε τέτοιο σημείο,
που μου έτυχε ν΄ακούσω μια από τις μεγαλύτερες ζώσες αυθεντίες πάνω στη λογοτεχνία (και στην αρχιτεκτονική)
να ξαφνίζει ένα ακροατήριο κλασικών
φιλολόγων, καθώς εβεβαίωνε ότι το πνεύμα των αρχαίων Ελλήνων είναι ολωσδιόλου αλλότριο για μας<"
Είναι κι αυτή μια γνώμη.
Όμως συλλογίζομαι πως το θέμα θα' πρεπε να το ιδεί κανείς από τις δυο του όψεις· πρόκειται για δυο κατηγορίες
είδους, όχι ποιού: η μια είναι του ξενόγλωσσου, και, καθώς τον συλλογίζομαι, θέλω να τονίσω αμέσως ότι δεν έχω
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διόλου στο νου τόσους επιστήμονες που με θαυμαστή γνώση και με λεπτότατες αισθήσεις αναλώθηκαν στην
εξερεύνηση του αρχαίου κόσμου, αλλά εκείνους που βλέπουν ένα κόσμο τελειωτικά παρωχημένο, που ξεψύχησε,
ένα περίτεχνο φέρετρο. Σο φέρετρο εύκολα το μετακινάει κανείς, αλλά τους ζωντανούς είναι πολύ δύσκολο, γιατί
πονούν, να τους αλλάξει ή να τους ξεριζώσει για να τους μεταφυτέψει. Ση γλώσσα μας λ.χ. είναι αδύνατο να την
αντικρίσει κανείς αλλιώς παρά σαν ανάσα ζωντανών ανθρώπων· όχι σαν τον ναυαγοσωστικό ζήλο γραμματικών.
Για τούτα, ως εδώ· δε μένει καιρός για περισσότερα.
Αυτή την αρχιτεκτονική την έχουν χαρακτηρίσει "σωματική" ή "γλυπτική αρχιτεκτονική". Κάποτε το μάτι μας
διακρίνει γνωρίσματά της. Σην "ένταση" λ.χ. πιο φανερή στην ονομαζόμενη "Βασιλική" της Ποσειδωνίας· έτσι
ονόμαζαν οι αρχαίοι εκείνο το φούσκωμα των κιόνων, σαν να έχουν φουσκώσει από το βάρος που βαστάζουν.
Σέτοιες λεπτομέρειες άλλοι θα τις πουν αρμοδιότερα. Θέλω μόνο να υπογραμμίσω ότι ο ναός των αρχαίων, ο
"σηκός" πιο συγκεκριμένα, δεν είναι κατά βάθος άλλο παρά το κέλυφος μιας εικόνας, του αγάλματος ενός θεού,
είναι η "καλύβα" ενός από αυτούς που αφομοίωσε ή χώνεψε, ό,τι και να λένε, ο Φριστιανισμός. Σου Ποσειδώνα στο
ούνιο, της Αθηνάς στην Ακρόπολη, του Απόλλωνα στη Υιγάλεια. *<+
Μελετητές αυτών των μνημείων, προσηλωμένοι στην εντέλειά τους, τα πίστεψαν σαν απομονωμένα από το
περιβάλλον τους και τα θεωρήσαν αδιάφορα για το τριγυρινό τους τοπίο· το τεχνικό κατόρθωμα αυτών των έργων,
σκέφτηκαν, είναι τέτοιο που μπορούν ν' ανθέξουν σ' όποιο τόπο κι αν βρεθούν, και είναι ρομαντισμός να λέμε πως
χρειάζονται να τα συμπληρώσουν οι γραφικότητες μιας ωραίας θέας. *<+
Σο αίσθημά μου είναι ότι τούτοι οι αρχαίοι ναοί της Ελλάδας, της Μεγάλης Ελλάδας, της Ιωνίας, είναι με κάποιον
τρόπο σπαρτοί, ριζωμένοι στα τοπία τους. Αφού χαλάστηκαν και ερειπώθηκαν οι "καλύβες" αυτές των αθανάτων,
οι άστεγοι θεοί γύρισαν εκεί που άρχισαν, χύθηκαν ξανά έξω στο τοπίο και μας απειλούν με πανικούς φόβους ή και
με θέλγητρα, παντού: "Πάντα πλήρη θεών" έλεγε ο Μιλήσιος Θαλής. Φρειάζουνται καμιά φορά τα παραμύθια.
Όσο και να μας το επιτρέπει η λογική θεώρηση τούτης της αρχιτεκτονικής, να φανταστούμε πώς θα ήταν δυνατό
να μετακομίσουμε κομμάτι το κομμάτι τα απομεινάρια αυτών των κτισμάτων σε απόμακρες χώρες, πολύ φοβούμαι,
δε θα έχουμε επιτύχει τίποτε άλλο παρά να μεταφέρουμε σωρούς σαρίδια. Θα χάναμε πολύ κόπο, αν
προσπαθούσαμε να εξηγήσουμε το γιατί. ε τούτο το αστάθμητο ερώτημα, θα ήταν πιο απλό αν αποκρινόμασταν:
"οι θεοί δεν το θέλουν" - ό,τι κι αν τούτο σημαίνει. Εκτός αν προτιμούμε να περιμένουμε ώσπου ν' απογυμνωθούμε
ολωσδιόλου, και δε μας μένει πια τίποτε άλλο παρά να ξυλιάσουμε στη διαπλανητική παγωνιά.
Με άλλα λόγια, χρειάζεται, νομίζω, μια πίστη σ' αυτά τα αρχαία σημάδια μέσα στο τοπίο τους· η πίστη πως έχουν
δική τους ψυχή. Σότε, θα μπορέσει ο προσκυνητής - πρώτη φορά τον ονομάζω έτσι - να πιάσει ένα διάλογο μ'αυτά.
Όχι μέσα σε τουριστικά πλήθη ποικιλότροπα αναστατωμένα, αλλ' αν μπορώ να πω: μόνος, καθρεφτίζοντας την
ψυχή που διαθέτει, στην ψυχή αυτών των μαρμάρων μαζί με το χώμα τους. Μπορεί να γίνομαι συμβουλάτορας
αιρέσεων, όμως δεν μπορώ να χωρίσω το ναό του Δελφικού Απόλλωνα από τις Υαιδριάδες ή την κορυφογραμμή
της Κίρφης. Ευτυχώς η γη μας είναι σκληρή, οι πρασινάδες της δε σε πλαντάζουν, τα χαρακτηριστικά της είναι
βράχια, βουνά και πελάγη. Κι έχει ένα τέτοιο φως.
(Γ. εφέρης, Δοκιμές)

Παρατήρηση : Είναι απαραίτητο να σημειωθεί πως ο παραπάνω διαχωρισμός δεν είναι απόλυτος. Αυτό
σημαίνει ότι τα χαρακτηριστικά του αποδεικτικού δοκιμίου εντοπίζονται και στο λογοτεχνικό κι αντίστροφα.
Εκείνο , επομένως , που τελικά καθορίζει το είδος είναι η συχνότητα στην οποία απαντά το κάθε στοιχείο , ο
βαθμός στον οποίο τα μεν ή τα δε διαμορφώνουν τον ιδιαίτερο χαρακτήρα , το « χρώμα » του κειμένου. Για το
λόγο αυτό τα δοκιμιακά κείμενα μπορεί να παρουσιάζουν ποικίλες διαβαθμίσεις , ξεκινώντας από καθαρά
αποδεικτικά και καταλήγοντας σε λογοτεχνικά .

β) Πραγματεία ( ή μελέτη )
Μεθοδική , εκτενής και λεπτομερής εξέταση ενός επιστημονικού θέματος με απαιτήσεις πληρότητας.
( Κοινά δοκιμίου – πραγματείας : ο θεματικός προσανατολισμός τους και η διδακτική τους πρόθεση . Διαφορά :
έγκειται στην αντικειμενικότητα και την πληρότητα της πληροφόρησης ) .
Περιεχόμενο : συστηματική , μεθοδική διερεύνηση , αντικειμενική – απρόσωπη ανάπτυξη ενός ειδικού
επιστημονικού θέματος . Παρουσίαση όλων των πτυχών , διείσδυση σε λεπτομέρειες , εξάντληση του θέματος ,
εξαγωγή τεκμηριωμένων , οριστικών συμπερασμάτων.
υγγραφέας : επιστήμονας , ειδικός μελετητής .
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Σρόποι πειθούς : επίκληση στη λογική και στην αυθεντία .
Γλώσσα : δηλωτική , λιτή , ακαλλώπιστη , επιστημονική ορολογία , ειδικό λεξιλόγιο , ακριβολογία .
Ύφος: σοβαρό , επίσημο , απρόσωπο , ψυχρό , αυστηρό , αντικειμενικό , ουδέτερο .
Κοινό δέκτης : περιορισμένο , ειδικό , κοινό επιστημόνων , μελετητών , επαγγελματιών.
κοπός: μετάδοση συγκεκριμένων γνώσεων , μόρφωση του δέκτη .
γ) Ημερολόγιο
Είναι η προσωπική καταγραφή σκέψεων , συναισθημάτων , άμεσων κι αυθόρμητων σκέψεων και συμβάντων
ατομικού αλλά κι ευρύτερου ενδιαφέροντος.
Εξωτερικά γνωρίσματα: χρονική ή και τοπική ένδειξη στην αρχή .
Περιεχόμενο: αφήγηση σημαντικών ή ασήμαντων γεγονότων της προσωπικής ζωής, ατομικών πράξεων.
Παρουσίαση γενικότερων ζητημάτων της κοινωνικής ζωής που υπέπεσαν στην αντίληψη ή προσέλκυσαν την
προσοχή του γράφοντα . Έκθεση στοχασμών , κρίσεων , διαλογισμών αφορμώμενων από τα παραπάνω.
Εστίαση στην «πορεία ενός ανθρώπου , μιας συνείδησης , ανάμεσα στα πρόσωπα και στα πράγματα του καιρού
της» . Τποκειμενική παρουσίαση , δεν υπάρχει ένα θεματικό κέντρο . υγγραφή θεμάτων επικαιρικού
χαρακτήρα . Ημερολόγιο με μορφή λογοτεχνικής αφήγησης ή με ιστορικό – πολιτισμικό ενδιαφέρον .
Γλώσσα: χρήση του α΄ ρηματικού προσώπου .
Ύφος : προσωπικό , εξομολογητικό , ειλικρινές , αυθόρμητο , διάθεση εκμυστήρευσης .
κοπός : αυτοεπικοινωνία , εσωτερικός διάλογος, αυτοσυνείδηση , καταγραφή – διατήρηση στη μνήμη
γεγονότων .
δ) Επιστολή
Σρόπος επικοινωνίας μεταξύ δύο ανθρώπων που βρίσκονται μακριά ο ένας από τον άλλον , αντικαθιστά τη
συνομιλία .
Εξωτερικές ενδείξεις: χαιρετισμός – προσφώνηση – αποφώνηση.
Περιεχόμενο: ποικίλα θέματα : γεγονότα της προσωπικής ζωής, ζητήματα σχετιζόμενα με τα ατομικά
ενδιαφέροντα . Ελεύθερη περιπλάνηση από το ένα θέμα στο άλλο , αυτοσχεδιασμός , προσωπική ιδεολογική
κατάθεση ή κι εξομολόγηση .
Γλώσσα: καθημερινή , απλή , χρήση α΄ και β΄ ρηματικού προσώπου .
Ύφος: άμεσο , οικείο , ελεύθερο , αυθόρμητο , αβίαστο .
κοπός: επικοινωνία με τον παραλήπτη , ενημέρωσή του για τα γεγονότα της προσωπικής ζωής , εκμυστήρευση
στοχασμών – επιθυμιών .
ε) Άρθρο
Δημοσιογραφικό κείμενο που περιέχει υποκειμενικές αναλύσεις (για θέματα πολιτικά, κοινωνικά
ή
επιστημονικά) και σχολιασμό γεγονότων της επικαιρότητας κι απευθύνεται στο ευρύτερο κοινό . Πέραν της
μικρής έκτασης και της επικαιρότητας που το διακρίνουν , μοιάζει με το δοκίμιο πειθούς .

Επιστημονικά άρθρα: Εξαίρεση αποτελούν τα επιστημονικά άρθρα, που απευθύνονται σε ειδικό κοινό,
μυημένο στα θέματα και στην ορολογία της αντίστοιχης κάθε φορά ειδικότητας. Αυτά δημοσιεύονται συνήθως
σε ειδικά, έγκριτα περιοδικά. Βεβαίως, υπάρχουν κι επιστημονικά άρθρα με εκλαϊκευτικό χαρακτήρα, τα οποία
δημοσιεύονται σε εφημερίδες και περιοδικά ποικίλης ύλης και, επομένως, δεν περιορίζουν την αναγνωσιμότητά
τους σε μία μόνο μερίδα της κοινής γνώμης. Σα επιστημονικά άρθρα:

Μορφώνουν το κοινό ή εκλαϊκεύουν επιστημονικά θέματα

Βασίζονται σε επιστημονικές έρευνες

Εμφανίζουν τα χαρακτηριστικά του επιστημονικού λόγου.
Παράδειγμα επιστημονικού άρθρου:
Και εγένετο «τέλειο μήλο»
Η ανθισμένη μηλίτσα στο εργαστήριο του Φένρικ Υλαχόφσκι χωρά σ’ ένα
καρυδότσουφλο. Ο κορμός έχει μήκος μόλις μερικά εκατοστά και περιβάλλεται
από μερικά φυλλαράκι, που τα στρέφει ένα λευκό ανθάκι μεγέθους δακτύλου. Ο
επιστήμων κρατά το εύθραυστο φυτό ανάμεσα στα δάκτυλά του πληροφορώντας
μας πως «παρ’ ότι είναι μονάχα λίγων εβδομάδων ανθοφορεί».
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Σο μυστικό; Ο δρ. Υλαχόφσκι ενσωμάτωσε στο γενετικό υλικό της μηλιάς, του είδους Pinova, ένα γονίδιο σημύδας.
Αυτό προκαλεί την ανθοφορία μετά μόλις τέσσερις μήνες, εκεί που η συνηθισμένη μηλιά χρειάζεται τέσσερα
χρόνια! Με τους ρυθμούς της φύσης και μόνο δε θα υπήρχε καν το φυτό, που διατηρείται σε φωτισμό νέον και
θερμοκρασία 23 βαθμών Κελσίου στην αίθουσα γενετικής 022α των εργαστηρίων του Ινστιτούτου ‚Juliys Kuenn‛
(JKL), στη συνοικία Πίλνιτς της Δρέσδης. Σο δεντράκι με την «πρώιμη ωριμότητα» είναι μια από τις μεγαλύτερες
επιτυχίες στο σχετικώς νέο αυτό ερευνητικό πεδίο και οι ειδικοί είναι αποφασισμένοι να σχεδιάσουν το μήλο του
μέλλοντος – που θα είναι μακροβιότερο στην αποθήκευση, γευστικότερο και κυρίως ανθεκτικότερο στις ασθένειες.
Αυτό το τελευταίο έχει ιδιαίτερη σημασία, αφού οι καλλιέργειες μήλων πλήττονται έντονα από ασθένειες, όπως το
βακτηριακό κάψιμο και το φουζικλάδιο μηλιάς, συνεργούντων περιβαλλοντικών προβλημάτων – των κλιματικών
αλλαγών και της μεταφοράς μικροβίων από χώρα σε χώρα κι από ήπειρο σε ήπειρο*<+
Όλγα Κολιάτσου, εφημ. Ελευθεροτυπία, 12/12/2008
Ενδεικτική απάντηση: Σο απόσπασμα από άρθρο που προηγήθηκε υπάγεται στα επιστημονικά άρθρα. Σο θέμα
που αναλύει είναι η μετάλλαξη ενός φυτικού οργανισμού. Η δημοσιογράφος έχει διδακτικές προθέσεις, καθώς
παρέχει πληροφόρηση στο αναγνωστικό κοινό. Ο χαρακτήρας του άρθρου είναι περιγραφικός, ερμηνευτικός κι
αποδεικτικός. Η δημοσιογράφος εκφράζει τον προσωπικό της προβληματισμό, ενώ οργανώνει τις σκέψεις της
σύμφωνα με το τριμερές σχήμα της ανεστραμμένης πυραμίδας. Ειδικότερα, η δομή είναι λογική, καθώς
διακρίνεται ο τίτλος, η δημοσιογραφική περίληψη και η ανάπτυξη. Η γλώσσα βασίζεται σε επιστημονικούς
όρους, ενώ συνυπάρχουν λαϊκές εκφράσεις και λόγιες λέξεις. Σο ύφος σε γενικές γραμμές είναι απρόσωπο,
αντικειμενικό και λιτό, χωρίς, όμως, να γίνεται κουραστικό για τον αμύητο δέκτη. Οι τρόποι πειθούς που
κυριαρχούν είναι η επίκληση στη λογική και στην αυθεντία, ενώ υπολανθάνει και η επίκληση στο συναίσθημα
μέσα από τη χρήση υποκοριστικών που καθιστούν τη σκοπιά υποκειμενικότερη. Σο άρθρο είναι δημοσιευμένο
σε έντυπο ποικίλης ύλης και τα χαρακτηριστικά του πείθουν ότι απευθύνεται στο ευρύ κοινό.
Σα υπόλοιπα άρθρα διακρίνονται σε

εκείνα στα οποία κυριαρχεί ο πληροφοριακός χαρακτήρας- ειδησεογραφικά άρθρα
Περιεχόμενο: τα ειδησεογραφικά άρθρα καταγράφονται γεγονότα της τρέχουσας επικαιρότητας, τα οποία
είναι πιθανό και να σχολιάζονται είτε από τον ίδιο το δημοσιογράφο είτε από άλλα πρόσωπα (αυτόπτες
μάρτυρες, έγκριτους αναλυτές κ.λπ.).
κοπός: ε αυτήν την περίπτωση, σκοπός του άρθρου είναι, πρώτιστα, η πληροφόρηση του κοινού σχετικά με
την επικαιρότητα. Δευτερευόντως, όμως, ένα άρθρο συμβάλλει και στον προβληματισμό του αναγνώστη. Σέτοια
άρθρα οργανώνουν τις πληροφορίες που παρουσιάζουν από τα γενικά προς τα ειδικά, με τη μέθοδο της
ανεστραμμένης πυραμίδας.
Δομή: Με άλλα λόγια, εισάγονται με ένα γενικό τίτλο, έπειτα ακολουθεί η δημοσιογραφική περίληψη, όπου
απαντώνται τα βασικά ερωτήματα αναφορικά με το γεγονός (ποιος, τι, πού, πώς, πότε, γιατί) και, τέλος,
αναπτύσσονται λεπτομερώς εκείνες οι διαστάσεις του γεγονότος, τις οποίες ο αρθρογράφος επιθυμεί να
παρουσιάσει αναλυτικότερα. Η δομή του άρθρου προσδιορίζει και τα εξωτερικά γνωρίσματά του: τίτλος και
χωρισμός σε ενότητες, η καθεμία εκ των οποίων τιτλοφορείται με επιμέρους πλαγιότιτλους.
Γλώσσα: τις περισσότερες περιπτώσεις, η γλώσσα του άρθρου είναι λογική, πληροφοριακή, με συνέπεια να
κυριαρχεί η αναφορική λειτουργία του λόγου. Βεβαίως, σε κάποιες περιπτώσεις, ειδικά στη δημοσιογραφική
περίληψη, εμφανίζεται, κατ’ εξαίρεση, και η ποιητική λειτουργία του λόγου. Επίσης, ανάλογα με το γεγονός
που παρουσιάζεται, είναι πιθανό να χρησιμοποιούνται και ειδικοί όροι.
Ύφος: Σο ύφος του άρθρου είναι κατεξοχήν πληροφοριακό, αντικειμενικό, απρόσωπο, ουδέτερο, σοβαρό και
προσεγμένο. Παρόλα αυτά, κάποιες φορές η πραγμάτευση των γεγονότων γίνεται σε πιο ελεύθερο,
υποκειμενικό ή και λυρικό ύφος.
Σρόπους πειθούς: τα ειδησεογραφικά άρθρα κυριαρχεί η επίκληση στη λογική του δέκτη. Γι’ αυτό,
καταγράφονται επιχειρήματα και τεκμήρια (γεγονότα, στατιστικές, έρευνες, ιστορικά δεδομένα, ντοκουμέντα
κ.λπ.). επίσης, συχνή είναι η επίκληση στην αυθεντία, ενώ άλλοτε εμφανίζεται και η επίκληση στο συναίσθημα
του δέκτη (με περιγραφή, αφήγηση, ειρωνεία, χιούμορ, συναισθηματικά φορτισμένες εκφράσεις και ειδική
χρήση της στίξης).
κοπιά: Η σκοπιά σε ένα ειδησεογραφικό άρθρο είναι συνήθως αντικειμενική. Όταν, όμως, υποχωρεί ο
πληροφοριακός χαρακτήρας, ο αρθρογράφος δεν ανακοινώνει μόνο τα γεγονότα, αλλά, ταυτόχρονα, σχολιάζει
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την επικαιρότητα. ε αυτήν την περίπτωση, η σκοπιά γίνεται πιο υποκειμενική, καθώς ο ίδιος εκφέρει την
προσωπική του άποψη.
Κοινό: Σα άρθρα απευθύνονται, κανονικά, στο ευρύ κοινό. Αυτός ο στόχος, όμως, διαφοροποιείται, όταν είναι
δημοσιευμένα σε εξειδικευμένα έντυπα. ε αυτήν την περίπτωση, απευθύνονται σε ένα κοινό με ειδικά
ενδιαφέροντα.
Παράδειγμα ειδησεογραφικού άρθρου:
Σο καλοκαίρι βλάπτει σοβαρά τις σχέσεις
Περισσότεροι πειρασμοί και λιγότερες αναστολές είναι σύμφωνα με τους ειδικούς οι αιτίες των χωρισμών
ΡΕΠΟΡΣΑΖ: Ζωή Λιάκα
«Σο καλοκαίρι διεγείρει, ίσως ωθεί τα πράγματα προς την αμαρτία. Οι διακοπές μας βγάζουν από την
καθημερινότητα, αποκτούμε άλλες συνήθειες και για λίγο έστω
γινόμαστε άλλοι άνθρωποι. Αυτοί είναι οι λόγοι για τους οποίους οι
περισσότεροι άνθρωποι οδηγούνται στον δρόμο των πειρασμών».
Η ηθοποιός Γιουλίκα καφιδά δίνει τη δική της εξήγηση στο φαινόμενο
των χωρισμών, οι οποίοι το καλοκαίρι παρουσιάζουν έξαρση. Όπως
τονίζει: «Αν και όλοι γνωρίζουν ότι οι εμπειρίες και οι συγκινήσεις που
βιώνουν τους καλοκαιρινούς μήνες είναι πρόσκαιρες, ενδίδουν γιατί
έχουν την ανάγκη του διαφορετικού. Προχωρούν όμως με μεγαλύτερη
ευκολία στην αναζήτηση του καινούργιου γιατί όλοι έχουν την βεβαιότητα ότι μετά το τέλος των διακοπών όλοι θα
επιστρέψουν στους καθημερινούς ρυθμούς τους». Για τη Γιουλίκα καφιδά το καλοκαίρι ως εποχή δεν είναι
φορτισμένο με κάτι... διαφορετικό, εκτός από το ότι είναι η χρονική περίοδος όπου όλα κυλούν με πιο χαλαρούς
ρυθμούς. Οι σχέσεις των ζευγαριών που περνούν δοκιμασίες όλο τον χρόνο φτάνουν στο σημείο μηδέν το καλοκαίρι
αφού
«κουβαλούν»
όλο
το
βάρος
των
προβλημάτων
τον
χειμώνα.
ύμφωνα με έρευνα της Εταιρείας Μελέτης Ανθρώπινης εξουαλικότητας (ΕΜΑ), το ποσοστό των ζευγαριών
που χωρίζουν κατά την διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών αγγίζει το 54%. Όπως επισημαίνεται, τα ζευγάρια
αρχίζουν τις διακοπές τους με μεγάλες προσδοκίες. Έχοντας όμως καθημερινά προβλήματα, παραβλέπουν τις
προσωπικές δυσκολίες που αφορούν αποκλειστικά τη σχέση τους. Αρκετά συχνά χωρίς να τα γνωρίζουν ή
παραβλέποντάς τα, πιστεύουν ότι θα τα ξεπεράσουν στις διακοπές τους. Σα προβλήματα που δεν οφείλονται στην
καθημερινότητα συνήθως εντείνονται τους καλοκαιρινούς μήνες. ύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, πολλά
ζευγάρια γυρίζουν πολύ χειρότερα είτε γιατί πιέστηκαν σε περίοδο χαλάρωσης όπως είναι το καλοκαίρι, είτε γιατί
δεν έγιναν όλα όπως τα περίμεναν με τον/τη σύντροφο.
Οι πειρασμοί
Οι άνθρωποι ανέκαθεν γνώριζαν πως στις διακοπές- υποστηρίζει η ψυχολόγος και υπεύθυνη της ΕΜΑ, κ.
Ελευθερίου- ιδιαίτερα κατά το έντονο και... διονυσιακό ελληνικό καλοκαίρι, οι πειρασμοί για μια περιπέτεια εκτός
της μόνιμης και συμβατικής σχέσης είναι δικαίωμα και σχεδόν ένας κανόνας ζωής που επιβεβαιώνεται από τις
δικές μας εμπειρίες αλλά και εκείνες τις των φίλων μας. «Σους θερμούς μήνες γινόμαστε πιο ζωώδεις, με
λιγότερες κοινωνικές αναστολές, άρα και πιο επιρρεπείς στην ελεύθερη σεξουαλική ζωή που οδηγεί στην απιστία
αφού η πίστη είναι ούτως ή άλλως μια ηθική επιταγή και ένα συμβόλαιο που συγκρατεί τη σχέση δύο ανθρώπων
χωρίς όμως να προϋποθέτει τη σεξουαλική επιθυμία». Η εξήγηση του φαινομένου της απιστίας, επισημαίνει η κ.
Ελευθερίου, εντοπίζεται στην έντονη ανάγκη του ανθρώπου για περιπέτεια, για φυγή από την καθημερινότητα και
την γκρίζα εκδοχή της. «Σο καλοκαίρι, μακριά από τις αόρατες αλυσίδες της κοινωνικότητάς του μοιάζει να τον
οδηγεί σε μια ανάγκη να δοκιμαστεί και να δοκιμάσει τα όριά του αφού το περιβάλλον της θερινής ατμόσφαιρας τον
καλεί, σαν ειρήνες με ηδονικές φαντασιώσεις που θολώνουν την επιθυμία του να γυρίσει στην Ιθάκη του».

αυτά στα οποία δεσπόζει ο δοκιμιακός χαρακτήρας (επιφυλλίδες).
Δημοσιογραφικό κείμενο , κατά κύριο λόγο μη ειδησεογραφικό , που αναφέρεται σε θέματα επιστημονικά,
εγκυκλοπαιδικά, καλλιτεχνικά, φιλολογικά, κοινωνικά, πολιτικά κ.ά. που γράφεται από πρόσωπο ειδικό στο
θέμα και κινείται στο διάμεσο δοκιμίου και άρθρου. Θέση της στην εφημερίδα : δημοσιεύεται σε ορισμένη θέση
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και χωρίζεται , συνήθως , από την υπόλοιπη ύλη με γραμμή. Η θέση της στο παρελθόν ήταν κατά κανόνα στο
κάτω άκρο της σελίδας , ενώ σήμερα ποικίλλει .
Περιεχόμενο : ο επιφυλλιδογράφος μπορεί να ξεκινήσει από ένα επίκαιρο θέμα, αλλά πολλές φορές προχωρεί
σε παρατηρήσεις και σκέψεις διαχρονικού χαρακτήρα και γενικότερου ενδιαφέροντος ( ακόμη κι αν αφορμάται
από την επικαιρότητα , ανάγεται στο μόνιμο και γενικό ) . Μεικτός χαρακτήρας ( άλλοτε προσιδιάζει σε δοκίμιο ,
άλλοτε σε άρθρο). Ποικίλη θεματολογία . Θα λέγαμε ότι πρόκειται για είδος σύντομου άρθρου , χωρίς όμως
ειδησεογραφικό περιεχόμενο (μοιάζει αρκετά με το άρθρο , καθώς η διάκρισή τους πολλές φορές δεν είναι
εύκολη – όταν ο συντάκτης της εμμένει στο σχολιασμό της επικαιρότητας , τότε το κείμενό του προσομοιάζει σε
άρθρο , ενώ όταν απομακρύνεται από την επικαιρότητα , τότε προσομοιάζει σε δοκίμιο – και γι’ αυτό
χαρακτηρίζεται ως είδος σύντομου άρθρου). το παρελθόν επιφυλλίδα ονομαζόταν κι ένα « λαϊκό ανάγνωσμα
με ιδιαίτερη πλοκή , πλούσιο σε δράση , που εκτυλισσόταν μέσα από πολλά επεισόδια, τα οποία κρατούσαν το
ενδιαφέρον του κοινού και δημοσιεύονταν τμηματικά » .
υγγραφείς: συντάσσεται από πρόσωπο ειδικό για το εξεταζόμενο θέμα. Βεβαίως, σε αρκετές περιπτώσεις, ο
επιφυλλιδογράφος είναι απλώς ένα πρόσωπο αυξημένου κύρους, που σχολιάζει την κοινωνικοπολιτική ζωή,
λαμβάνοντας συχνά αφόρμηση από την επικαιρότητα.
Γλώσσα : Η γλώσσα της επιφυλλίδας ποικίλλει. Άλλοτε κυριαρχεί η αναφορική λειτουργία κι άλλοτε δεσπόζει η
ποιητική λειτουργία του λόγου. Η ελευθερία στην πραγμάτευση των θεμάτων έχει ως συνέπεια σε κάποιες
περιπτώσεις να εμφανίζονται ειδικοί όροι και λόγιες εκφράσεις, ενώ άλλες φορές να εντοπίζονται λαϊκές ή κι
αδόκιμες εκφράσεις. Διάνθιση με λογοτεχνικές εκφράσεις , ανάλογα με το θέμα .
Ύφος: επίσημο , σοβαρό , αντικειμενικό , προσωπικό .
κοπός: μόρφωση, καλλιέργεια, ανάπτυξη προβληματισμού, η διαπαιδαγώγηση, η αφύπνιση και ο διαφωτισμός
του αναγνώστη. Ο σκοπός του συντάκτη της επιφυλλίδας δεν είναι τόσο η πληροφόρηση του δέκτη, έστω κι αν
έμμεσα επιτυγχάνεται και αυτή.
κοπιά: Πιο αναλυτικά, η πραγμάτευση των θεμάτων είναι προσωπική, υποκειμενική κι ελεύθερη. Η ιδιαίτερη
προσωπικότητα του συγγραφέα διαμορφώνει το προσωπικό ύφος του, όπως συμβαίνει και στο δοκίμιο, σε
αντίθεση με το ειδησεογραφικό άρθρο, που είναι πιο αυστηρό και τυπικό.
Δομή: Κατά συνέπεια, άλλοτε ο επιφυλλιδογράφος κινείται λογικά κι οργανωμένα (με Πρόλογο, Κύριο Μέρος κι
Επίλογο) και άλλοτε αναπτύσσει τις σκέψεις του συνειρμικά. την τελευταία αυτή περίπτωση, είτε θα υπάρχει
ένα κεντρικό θέμα του οποίου η συνοχή θα διασπάται με παρεκβάσεις, είτε θα εμφανίζονται περισσότερα του
ενός θεματικά κέντρα.
Παρατήρηση: γίνεται φανερό πως η επιφυλλίδα αποτελεί δημοσιογραφικό κείμενο που κινείται στο διάμεσο ,
μεταξύ δοκιμίου κι άρθρου. Ορισμένα από τα χαρακτηριστικά της τη φέρνουν πιο κοντά στο πρώτο κι άλλα
πλησιέστερα προς το δεύτερο .

Σα εννιά κακά της Παιδείας μας. Σο Βήμα: Νέες Εποχές, 05/07/2009
Ασχολούμενος πολλά χρόνια με την Παιδεία μας σε όλες τις βαθμίδες, τελευταία
δε- λόγω τού Εθνικού Διαλόγου- περισσότερο εντατικά και σε μεγαλύτερη έκταση
και βάθος, διαπιστώνω- όχι για πρώτη φορά ούτε καν πρώτος- ορισμένες έκδηλες
αδυναμίες, που αν δεν αρθούν δεν θα μπορέσει ποτέ να ορθοποδήσει η Εκπαίδευσή
μας. Θα αναφερθώ επιγραμματικά σ΄ αυτές, σε ό,τι θα μπορούσε να ονομασθεί «τα
εννιά κακά τής Παιδείας μας», αφήνοντας για επόμενο κείμενό μου τους τρόπους
αντιμετώπισής τους.
1 Εχουμε ένα εκπαιδευτικό σύστημα που δεν αξιολογείται! Δεν γνωρίζουμε δηλαδή
με υπεύθυνο, επιστημονικό, συστηματικό και επαναλαμβανόμενο τρόπο τις αδυναμίες και τις δυνάμεις τού
συστήματος με το οποίο μορφώνουμε τα παιδιά μας. ΄Ετσι δεν μπορούμε να παρεμβαίνουμε διορθωτικά και να το
βελτιώνουμε. Λειτουργούμε, κατά κανόνα, εμπειρικά. Σο εκπαιδευτικό μας σύστημα βαδίζει από χρόνια σχεδόν με
αυτόματο πιλότο! 2 Εχουμε τους εκπαιδευτικούς μας ανεπαρκώς καταρτιζομένους στα Πανεπιστήμιά μας και
σπανίως επιμορφούμενους στην Εκπαίδευση. Δεν τους ετοιμάζουμε δηλαδή όσο και όπως πρέπει για
εκπαιδευτικούς στα πανεπιστήμιά μας κι αφού μπουν στην Εκπαίδευση δεν υπάρχει τακτική, περιοδική,
υποχρεωτική επιμόρφωση, κατάλληλα οργανωμένη και με παροχή κινήτρων. Ακατάρτιστος και ανεπιμόρφωτος
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εκπαιδευτικός (σε συνδυασμό με τις αδυναμίες τού εκπαιδευτικού μας συστήματος) δεν εγγυάται καμιά ποιότητα
στην Παιδεία μας... 3 Εχουμε μια Σεχνική- Επαγγελματική Εκπαίδευση εκπαιδευτικά και κοινωνικά απαξιωμένη.
Υαίνεται σαν να τη θεωρούμε κατάλληλη μόνο για παιδιά ενός κατώτερου Θεού! Αποτέλεσμα: η συσσώρευση
υποψηφίων για σπουδές στα Πανεπιστήμια και, κατ΄ επέκταση, οι στρατιές ανέργων, υποαπασχολουμένων και
υπαμειβομένων πτυχιούχων. 4 Εχουμε «πετύχει» μια γενικότερη κοινωνική απαξίωση τού δασκάλου. Η ελληνική
κοινωνία δεν εμπιστεύεται τον δάσκαλο, όπως άλλωστε δεν εμπιστεύεται τον δικαστή, τον παπά, τον γιατρό, τον
δημόσιο υπάλληλο κ.ά. Η αναξιοπιστία αυτή οδηγεί στην αναζήτηση όλο και περισσότερων δικλίδων ασφαλείας.
Ετσι φτάσαμε σ΄ ένα αδιάβλητο μεν αλλά αναξιόπιστο και απάνθρωπο σύστημα εξετάσεων για τα πανεπιστήμια
που από τη μια υπονόμευσε την έγκυρη φυσική αξιολόγηση τού μαθητή από τους δασκάλους του μέσα στο σχολείο
κι από την άλλη μετέτρεψε το Λύκειο σε φροντιστήριο, χωρίς μάλιστα να εμπιστεύεται τη δουλειά που γίνεται σ΄
αυτό. 5 Εχουμε το φροντιστήριο να παίζει τον ρόλο τού Λυκείου και, στην πράξη, να υποκαθιστά το χολείο σε
βαρύτητα, αξιοπιστία και φοίτηση. Από τη στιγμή που μια καίρια αυτοτελή μορφωτική βαθμίδα που ήταν το Λύκειο
τη μετατρέψαμε σε προπαρασκευαστικό για τα Πανεπιστήμια σχολείο (χωρίς όμως να μετράει η φοίτηση και η
επίδοση των μαθητών σ΄ αυτό!..), στρέψαμε τους μαθητές σ΄ ένα άλλο προπαρασκευαστικό «σχολείο», το
φροντιστήριο, το οποίο- με όρους ιδιωτικής οικονομίας- λειτουργεί καλύτερα από το δημόσιο σχολείο και κατάφερε
μάλιστα να γίνει και θεσμός! 6 Εχουμε ένα ξεπερασμένο εκπαιδευτικό σύστημα σχολείου, το οποίο απωθεί τους
μαθητές (σχετική έρευνα έχει δείξει ότι οι μαθητές μας αισθάνονται αδιαφορία, καταπίεση, πλήξη έως
απογοήτευση από το σχολείο!). Δεν αγαπούν οι μαθητές μας το σχολείο ούτε θέλουν να βρίσκονται σ΄ αυτό, γιατί
πιστεύουν ότι όπως λειτουργεί δεν τους προσφέρει τίποτε ενδιαφέρον και σημαντικό για τη ζωή τους. 7 Εχουμε
μεγάλες εκπαιδευτικές ανισότητες στη σχολική μας εκπαίδευση. χολεία χωρίς ή με εναλλασσόμενους
δασκάλους, με εξαιρετικά ανόμοιες και αβοήθητες μαθητικές ομάδες, σχολεία διοικητικώς ανοργάνωτα και
εκπαιδευτικώς ανυποστήρικτα. χολεία στο έλεος τού Θεού που λειτουργούν με τον πατριωτισμό κάποιων
δασκάλων. 8 Εχουμε μια Πολιτεία που διαχρονικά στην Παιδεία και στον πολιτισμό δεν δίνει καμιά
προτεραιότητα, όπως φαίνεται και από τα οικονομικά μεγέθη που διαθέτει στον Προϋπολογισμό. Παιδεία και
πολιτισμός όχι μόνο έχουν διαχωρισθεί στη συνείδησή μας, αλλά έχουν υποβαθμισθεί θεσμικά, οικονομικά και
κοινωνικά, με αποτέλεσμα να έχουν συσσωρευθεί με τον καιρό όγκοι προβλημάτων, τα οποία έχουν τελικά
καταστεί και δυσεπίλυτα. 9 Εχουμε μια Παιδεία που, σε πολιτικό-κομματικό επίπεδο, είναι «πεδίο συγκρούσεων»
αντί να αποτελεί «πεδίο συγκλίσεων». ε όλες τις προηγμένες χώρες, αν υπάρχει ένα πεδίο που προχωρεί με
σύγκλιση απόψεων, με συμπληρωματικότητα και με αμοιβαίες υποχωρήσεις, είναι η Παιδεία. τη χώρα μας
αποτελεί αντιθέτως πεδίο τεχνητού και αδικαιολόγητου κομματικού ανταγωνισμού, με ανυπολόγιστο κόστος για
την ανάπτυξη τού τόπου σε όλα τα επίπεδα (κοινωνικό, οικονομικό, εθνικό).Οι στρεβλώσεις, που πολύ αδρομερώς
περιέγραψα, έχουν τόσο εδραιωθεί στη συνείδηση τού κόσμου, ώστε όταν μιλάς για μια δραστική συνολική
αντιμετώπισή τους, σε κοιτούν ανήσυχα, ενίοτε τρομαγμένα, άλλοτε δύσπιστα, συχνά συγκαταβατικά,
συμφωνώντας ωστόσο όλοι ανεξαιρέτως- να το πούμε κι αυτό- ότι είναι ανάγκη να γίνουν. Ενοχλεί ίσως όλους μας
το ξεβόλεμα... Αλλά έχουμε άλλη διέξοδο ή άλλα περιθώρια;
Κύρια άρθρα: Κύριο άρθρο χαρακτηρίζεται το άρθρο που δημοσιεύεται στην πρώτη σελίδα, εκφράζει τη γνώμη
της εφημερίδας για το σημαντικότερο γεγονός της ημέρας και γράφεται από τον εκδότη, το διευθυντή, τον
αρχισυντάκτη ή τον ειδικότερο επί του θέματος συνεργάτη της εφημερίδας.
Περιεχόμενο : επικαιρικός χαρακτήρας ( σε αντίθεση με το διαχρονικό χαρακτήρα του δοκιμίου , που ακόμη κι
αν αφορμάται από την επικαιρότητα , ανάγεται στο μόνιμο και γενικό ) , αναφέρεται δηλαδή σ’ ένα επίκαιρο
γεγονός το οποίο σχολιάζει κι ερμηνεύει ( ερμηνευτική δημοσιογραφία ) , ξεκάθαρος χαρακτήρας ( είδος
ερμηνευτικής δημοσιογραφίας ή επιστημονικού λόγου , σ’ αντίθεση με το δοκίμιο που έχει μεικτό χαρακτήρα ,
διότι κινείται ανάμεσα στην επιστήμη ή στη φιλοσοφία και στη λογοτεχνία ), έχει πληροφοριακό χαρακτήρα (σ’
αντίθεση με το δοκίμιο που αποτελεί έκφραση προσωπικού φρονήματος γύρω από ένα θέμα), θέματα γενικού
ενδιαφέροντος ( πολιτικά , κοινωνικά , οικονομικά, πολιτιστικά, επιστημονικά, εκπαιδευτικά <) . Παρουσίασή
του με αντικειμενικά – πληροφοριακά στοιχεία που το γνωστοποιούν , υποκειμενικά σχόλια – αξιολογήσεις που
το ερμηνεύουν .
Έκταση : κατά κανόνα είναι συντομότερο σ’ έκταση από το δοκίμιο . Έχει τίτλο ( ουδέτερο , αποδοκιμαστικό ή
επιδοκιμαστικό ) . Ακολουθεί την τακτική της «ανεστραμμένης πυραμίδας» ( τίτλος , περίληψη , ανάλυση ) .
υγγραφείς: συντάσσεται από δημοσιογράφους και τακτικούς – περιστασιακούς συνεργάτες ( λ.χ. επιστήμονες ,
πολιτικούς συγγραφείς , καλλιτέχνες <).
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Γλώσσα: δηλωτική – αναφορική , με κάποια στοιχεία προφορικότητας ( α΄ πρόσωπο , μεταφορές ) για την
προσέγγιση του δέκτη .
Ύφος: επίσημο , σοβαρό , αντικειμενικό – απρόσωπο , τυπικό. Απουσιάζει συνήθως ο προσωπικός και οικείος
τόνος που χαρακτηρίζει το δοκίμιο . Αντίθετα, γράφεται σε ουδέτερο ύφος με τη χρήση συνήθως του γ΄ ενικού
προσώπου που το καθιστά περισσότερο αντικειμενικό κι απρόσωπο .
κοπός : πληροφόρηση – ενημέρωση του δέκτη πάνω σε τρέχουσες εξελίξεις , καθοδήγησή του προς τη
διαμόρφωση γνώμης , άποψης για την επικαιρότητα .
Επισήμανση: Διευκρινίσεις για τη διάκριση των κειμενικών ειδών (Άρθρο – Επιφυλλίδα – Δοκίμιο)
Σο άρθρο και η επιφυλλίδα είναι δημοσιογραφικά κείμενα, ενώ το δοκίμιο όχι. Όταν, λοιπόν, καλούμαστε να
διακρίνουμε το είδος ενός κειμένου κι αμφιταλαντευόμαστε ανάμεσα στο δοκίμιο (αποδεικτικό ή στοχαστικό)
και σε δημοσιογραφικό (άρθρο ή επιφυλλίδα), απαραίτητο είναι να λάβουμε υπόψη τα εξωτερικά
χαρακτηριστικά γνωρίσματα του εξεταζόμενου κειμένου:

Θεωρούμε ότι πρόκειται για δοκίμιο, όταν παρατηρούμε τα εξής:
το τέλος του κειμένου υπάρχει μόνο η υπογραφή του συγγραφέα ή καταγράφεται ο τίτλος του βιβλίου
από το οποίο προέρχεται.
το τέλος του κειμένου δε γίνεται λόγος αναφορικά με την πηγή από την οποία προέρχεται το κείμενο.

Θεωρούμε ότι πρόκειται για δημοσιογραφικό κείμενο (άρθρο ή επιφυλλίδα), όταν διαπιστώνουμε τα
εξής:
το τέλος του κειμένου υπάρχει το όνομα της εφημερίδας ή του
περιοδικού από το οποίο
προέρχεται.
το τέλος του κειμένου δεν υπάρχει αναφορά στην πηγή προέλευσης του κειμένου, αλλά αυτό
αναφέρεται ή αφορμάται από την επικαιρότητα.
Όταν καλούμαστε να διακρίνουμε το είδος ενός δημοσιογραφικού κειμένου και αδυνατούμε να διακρίνουμε με
βεβαιότητα αν πρόκειται για άρθρο ή επιφυλλίδα, χρήσιμο είναι να μη λησμονούμε τα ακόλουθα:

Σο άρθρο δίνει έμφαση στην πληροφόρηση αναφορικά με ένα γεγονός της επικαιρότητας, ενώ ενδέχεται
να ενέχει και σχολιασμό με διάθεση προβληματισμού.

Η επιφυλλίδα δίνει έμφαση στο σχολιασμό και στον προβληματισμό του αναγνωστικού κοινού, χωρίς
να αποκλείεται η αφόρμηση από κάποιο γεγονός της επικαιρότητας.
Άλλα επιπλέον κειμενικά είδη
Διατριβή: Εκτενέστερη , συστηματική και λεπτομερής εξέταση ενός επιστημονικού θέματος , η οποία
υποβάλλεται προς κρίση για τη διεκδίκηση του τίτλου του διδάκτορα.
Μονογραφία: Επιστημονική και διεξοδική μελέτη ενός απόλυτα εξειδικευμένου επιστημονικού θέματος .
Διδαχή: Εμφανής η διδακτική πρόθεση κι ο επηρεασμός του αναγνώστη. Η διδαχή αποτελεί έργο στο οποίο,
συνήθως, αναλύονται οι αρχές και οι κανόνες ενός θρησκευτικού δόγματος, ή και, ευρύτερα, μιας φιλοσοφικής
θεωρίας. Σο συγκεκριμένο κειμενικό είδος διέπεται από σωφρονιστική διάθεση και στοχεύει στον επηρεασμό
του αναγνώστη. 4
Επιστολή: Γραπτή επικοινωνία μεταξύ δύο προσώπων ( ρηματικό πρόσωπο : α΄ ενικό , ελεύθερη περιπλάνηση
από το ένα θέμα στο άλλο , αυτοσχεδιασμός , εξομολόγηση – προσωπική κατάθεση , αντικατοπτρίζει τον
εσωτερικό κόσμο
του αποστολέα , επιδιώκει την ουσιαστική επικοινωνία με τον παραλήπτη.
Διάλογος: Ανήκει στο λογοτεχνικό είδος περισσότερο – συζήτηση προσώπων . Αποτελεί φιλοσοφικό ή
λογοτεχνικό έργο, στο οποίο οι απόψεις του συγγραφέα καταγράφονται ως το πόρισμα κάποιας συζήτησης που
έχει προηγουμένως παρουσιαστεί. ε αυτήν δύο ή περισσότερα άτομα διατυπώνουν τις απόψεις κι εκφράζουν

Δοκίμιο και διδαχή
Διδαχή • λόγος ή κήρυγμα των εκκλησιαστικών, κυρίως, ρητόρων, πρόθεση να σωφρονίσει, αλλά και να επηρεάσει άμεσα
τον αναγνώστη ή τον ακροατή.
Δοκίμιο • το δοκίμιο δεν έχει τέτοια πρόθεση, απηχεί προσωπικές απόψεις του συγγραφέα πάνω σ' ένα θέμα με φανερή ή
όχι την πρόθεση να πληροφορήσει ή να ενημερώσει, προσπαθώντας να πείσει για τις απόψεις του.
4
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τα συναισθήματά τους, προκειμένου να διαλευκάνουν περίπλοκα θέματα. Μέσα από το διάλογο οι συνομιλητές
(και, κατ’ επέκταση, ο δέκτης) προχωρούν από την αμφιβολία στην αβεβαιότητα.5
Φρονογράφημα: Δημοσιογραφικό κείμενο που σατιρίζει επίκαιρα πολιτιστικά και κοινωνικά ζητήματα με
εύθυμο τρόπο και λογοτεχνική χροιά . Φαρακτηρίζεται από χιούμορ και ειρωνεία.6
Επισήμανση: Βήματα τεκμηρίωσης (μεθοδολογία) αναγνώρισης κειμενικού είδους
Όταν μας ζητείται να διακρίνουμε την κατηγορία στην οποία ανήκει ένα εξεταζόμενο κείμενο, είναι
απαραίτητο να αναγνωρίσουμε το είδος του και να τεκμηριώσουμε την απάντησή μας. Προκειμένου να το
επιτύχουμε αυτό, χρειάζεται να εστιάσουμε την προσοχή μας στα σημεία που παρουσιάζονται στη συνέχεια:
Κριτήρια για την τεκμηρίωση της κειμενικής κατηγορίας:
Περιεχόμενο: Επαρκείς ή λιγοστές πληροφορίες, ενημέρωση για κοινωνικά, πολιτικά, επιστημονικά θέματα,
αξιολόγηση φαινομένων ή γεγονότων, διατύπωση συναισθημάτων.
κοπός: Να πείσει, να πληροφορήσει, να μορφώσει, να εκλαϊκεύσει, να εκθέσει προσωπικές ιδέες, να
προβληματίσει, να εξωθήσει το δέκτη σε συγκεκριμένες ενέργειες, να φρονηματίσει, να αφυπνίσει, να
διαπαιδαγωγήσει, να τέρψει, να διασκεδάσει.
Δομή: Λογική ή συνειρμική οργάνωση, αυστηρή ή χαλαρή οργάνωση, υπόταξη ή παράταξη.
Γλώσσα: Δήλωση ή συνυποδήλωση. Λόγιες ή λαϊκές λέξεις, αναβιβασμένο ή καθημερινό λεξιλόγιο, ειδική
ορολογία, λυρικές εκφράσεις, εκφραστικά μέσα.
Σρόποι πειθούς: Επίκληση στη λογική, στο συναίσθημα, στην αυθεντία, στο ήθος, επίθεση στο ήθος.
Ύφος: Λιτό, οικείο, ζωντανό, λυρικό, εξεζητημένο, εναργές (=καθαρό), επίσημο, ουδέτερο, τυπικό, φροντισμένο,
χαλαρό, πυκνό, αντικειμενικό, υποκειμενικό, εξομολογητικό, χιουμοριστικό, παιγνιώδες, σαρκαστικό, διδακτικό,
προτρεπτικό κ.λπ.
κοπιά: Αντικειμενική ή υποκειμενική.
Κοινό: Ευρύ ή μυημένο σε ειδικά θέματα.
*Βεβαίως, σε κάθε ένα από τα παραπάνω σημεία, είναι ανάγκη, εκτός από το γενικό χαρακτηρισμό, να
υποδεικνύουμε και τα στοιχεία του κειμένου που πιστοποιούν την ορθότητα του χαρακτηρισμού.

10. Ποια είναι τα μέρη – δομή του κειμένου ;
Πρόλογος: εισάγει το θέμα ή πρόβλημα και τη θέση του συγγραφέα ( αποτελεί την πρώτη , μπορεί και τη
δεύτερη παράγραφο του κειμένου ) .
Κύριο μέρος: αναπτύσσει , αναλύει τη θέση του συγγραφέα.
Δοκίμιο και διάλογος
Διάλογος • συζήτηση προσώπων
• με λογοτεχνικό
• εκφράζουν σκέψεις και συναισθήματα
• σκοπός: να διαλευκάνουν πολύπλοκα ζητήματα
• μεθοδολογία: προχωρώντας από την αμφιβολία στη βεβαιότητα και από την ασάφεια στη σαφήνεια
Δοκίμιο • σαν πρόσκληση και συνομιλία με τον αναγνώστη, ο οποίος θα προσθέσει δικές του απορίες και συμπεράσματα
• χαρακτηρίζεται από τη διάθεση του δοκιμιογράφου για επικοινωνία με τους ανθρώπους που τον περιβάλλουν και που
ενδέχεται να τον διαβάζουν, έχει δηλ. χαρακτήρα κοινωνικό (από την άποψη αυτή το δοκίμιο μπορεί να σχετίζεται με το
διάλογο, ως γραμματειακό είδος, δεν έχει, όμως, άλλου είδους σχέση με αυτόν)
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• ιδιαίτερο πεζογραφικό είδος, που αναπτύσσεται κυρίως στο πλαίσιο τη δημοσιογραφίας
• αναφέρεται σε καθημερινά γεγονότα, είναι δηλαδή επίκαιρο
• κατέχει ειδική θέση στις εφημερίδες ή τα περιοδικά
• περιέχει, συνήθως, εντυπώσεις, παρατηρήσεις, κρίσεις, αναπαραστάσεις σκηνών και εικόνων της σύγχρονης κοινωνικής
ζωής
• αναφέρεται περισσότερο σε κοινωνικά και γενικότερα θέματα και όχι τόσο σε πολιτικά.
• κατά κανόνα είναι γραμμένο σε ύφος παιγνιώδες, χιουμοριστικό
• αποτελεί, πολλές φορές, το ψυχαγωγικό πνεύμα της εφημερίδας ή του περιοδικού
• δεν αποκλείει και κάποια στοιχειώδης φιλοσοφική σκέψη
• χαρακτηρίζεται ως ένα από τα σοβαρότερα μέσα έκφρασης και επηρεασμού της κοινής γνώμης σε θέματα κοινωνικά
6
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Επίλογος: ολοκληρώνει την πραγμάτευση του θέματος κι ως εκ τούτου συμπεραίνει , ανακεφαλαιώνει
καταλήγει .
Επαναληπτικές ερωτήσεις κατανόησης θεωρίας
1. Πόσα είδη δοκιμίων έχουμε;
Απάντηση: Έχουμε δύο είδη δοκιμίων: το αποδεικτικό ή δοκίμιο πειθούς και το στοχαστικό ή δοκίμιο στοχασμού.
2. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του αποδεικτικού ή δοκιμίου πειθούς;
Απάντηση: Σα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του αποδεικτικού ή δοκιμίου πειθούς είναι τα εξής:
α) Απουσιάζει ο προσωπικός τόνος (α’ πρόσωπο)
β) Κάνει επίκληση στη λογική.
γ) Έχει συγκεκριμένο θέμα.
δ) Προσπαθεί να ενημερώσει, να πείσει.
ε) Κάνει κυριολεκτική χρήση της γλώσσας.
στ) Έχει καλή δομή.
3. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του στοχαστικού ή δοκιμίου στοχασμού;
Απάντηση: Σα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του στοχαστικού ή δοκιμίου στοχασμού είναι:
α) Κυριαρχεί ο προσωπικός τόνος (α’ πρόσωπο)
β)Κάνει επίκληση στο συναίσθημα.
γ) Δεν έχει συγκεκριμένο θέμα.
δ) τόχος του είναι να τέρψει, να ψυχαγωγήσει.
ε) Κάνει μεταφορική χρήση της γλώσσας.
στ) Έχει χαλαρή δομή.
4. Να διακρίνετε το είδος του δοκιμίου που ακολουθεί και να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
Απάντηση: Για να διακρίνουμε το είδος του δοκιμίου πρέπει να γνωρίζουμε σε πόσες κατηγορίες χωρίζεται και
ποια είναι τα βασικά γνωρίσματα κάθε είδους. Επειδή ενδέχεται κάποιο δοκίμιο π.χ. το αποδεικτικό να κάνει και
κυριολεκτική και μεταφορική χρήση της γλώσσας ή να απευθύνεται και στη λογική και στο συναίσθημα, καλό
θα είναι να κάνουμε το εξής: μετράμε τα χαρακτηριστικά και των δύο κατηγοριών και αν υπερισχύουν του
αποδεικτικού θα είναι αποδεικτικό, ενώ αν του στοχαστικού θα είναι στοχαστικό.
5. Ποια τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του άρθρου;
Απάντηση: Σα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του άρθρου είναι τα εξής:
α) Αφορμάται από την επικαιρότητα και μένει στην επικαιρότητα, δηλαδή έχει επικαιρικό χαρακτήρα.
β) Αποτελεί είδος ερμηνευτικής δημοσιογραφίας.
γ) Κυριαρχεί η κυριολεκτική χρήση της γλώσσας.
δ) Απουσιάζει ο προσωπικός και οικείος τόνος.
ε) Δεν έχει μεγάλη έκταση.
στ) Έχει ποικίλη θεματογραφία.
6. Ποια τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της επιφυλλίδας;
Απάντηση: Σα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της επιφυλλίδας είναι:
α) Αφορμάται από ένα επικαιρικό θέμα, αλλά δε μένει στην επικαιρότητα γιατί περνάει σκέψεις με διαχρονικό
χαρακτήρα.
β) Γράφεται από πρόσωπο ειδικό πάνω στο θέμα που διαπραγματεύεται.
γ) Αποτελεί δημοσιογραφικό κείμενο.
δ) Δημοσιεύεται συνήθως, στο κάτω μέρος της σελίδας και χωρίζεται με μια οριζόντια γραμμή.
ε) Έχει ποικίλη θεματογραφία.
7. Να συγκρίνετε ένα δοκίμιο κι ένα επιστημονικό κείμενο.
Απάντηση: Αν συγκρίνουμε ένα δοκίμιο με ένα επιστημονικό κείμενο παρατηρούμε τα εξής:
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α) Σο δοκίμιο απευθύνεται σ’ όλους τους αναγνώστες, ενώ ο επιστημονικός λόγος σε εξειδικευμένο
αναγνωστικό κοινό.
β) Σο δοκίμιο δεν εμβαθύνει στο θέμα, ενώ ο επιστημονικός λόγος εμβαθύνει.
γ) τόχος του δοκιμίου είναι να τέρψει, να πληροφορήσει, ενώ του επιστημονικού λόγου να περάσει γνώσεις.
δ) Σο λεξιλόγιο του δοκιμίου είναι απλό, καθημερινό, ενώ ο επιστημονικός λόγος χρησιμοποιεί ειδικό
επιστημονικό λεξιλόγιο.
ε) Σο δοκίμιο απευθύνεται στη λογική και στο συναίσθημα, ενώ ο επιστημονικός λόγος στη λογική.
στ) Σο ύφος του δοκιμίου είναι σοβαρό, αλλά και χιουμοριστικό, φιλοσοφικό, ενώ του επιστημονικού λόγου
ψυχρό και ουδέτερο.
ζ) Σο δοκίμιο έχει λογική και συνειρμική οργάνωση, ενώ ο επιστημονικός λόγος αυστηρή λογική οργάνωση.
8. Να συγκρίνετε ένα δοκίμιο με ένα ρητορικό, λογοτεχνικό λόγο.
Απάντηση: Αν συγκρίνουμε ένα δοκίμιο με ένα ρητορικό, λογοτεχνικό λόγο καταλήγουμε στα εξής:
α) Σο δοκίμιο προσπαθεί να πληροφορήσει, να ενημερώσει, να ψυχαγωγήσει, ενώ ο ρητορικός / λογοτεχνικός
λόγος προσπαθεί να επηρεάσει, να σωφρονίσει.
β) το δοκίμιο κυριαρχεί ο αντικειμενικός και προσωπικός τόνος, ενώ στο ρητορικό / λογοτεχνικό λόγο ο
προσωπικός.
γ) Σο δοκίμιο και ασχολείται με συγκεκριμένο θέμα και κάνει ελεύθερη περιδιάβαση στον κόσμο των ιδεών, ενώ
ο ρητορικός / λογοτεχνικός λόγος κάνει, κυρίως, ελεύθερη περιδιάβαση στο χώρο των ιδεών.
δ)Σο δοκίμιο κάνει κυριολεκτική και μεταφορική χρήση της γλώσσας, ενώ ο ρητορικός / λογοτεχνικός λόγος,
κυρίως, μεταφορική.
ε) Ο λόγος του δοκιμίου είναι αποδεικτικός, ενώ του ρητορικού / λογοτεχνικού λόγου είναι πληροφοριακός.
στ) Σο ύφος του δοκιμίου είναι σοβαρό, ενώ του ρητορικού / λογοτεχνικού λόγου είναι κυρίως χιουμοριστικό,
φιλοσοφικό .
ζ) Σο δοκίμιο χρησιμοποιεί επιστημονικό και καθημερινό λεξιλόγιο, ενώ ο ρητορικός / λογοτεχνικός λόγος,
κυρίως καθημερινό.
η) Σο δοκίμιο απευθύνεται στη λογική και στο συναίσθημα, ενώ ο ρητορικός / λογοτεχνικός λόγος, κυρίως, στο
συναίσθημα.
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11. Σι είναι παράγραφος και ποια τα δομικά της μέρη - στοιχεία ή συστατικά ( δομή παραγράφου ) ;
Η παράγραφος δεν είναι παρά μια μικρογραφία του κειμένου, το οποίο απλά είναι ένα σύνολο παραγράφων.
Όπως το κείμενο έχει πρόλογο, κύριο μέρος και επίλογο, έτσι και η παράγραφος έχει αντίστοιχα τη θεματική
περίοδό της, τις λεπτομέρειες/σχόλια και την κατακλείδα της. Άρα, η εκμάθηση των διαδικασιών ανάπτυξης
μιας παραγράφου και η εξάσκηση πάνω σε αυτές οδηγεί στην ικανότητα ανάπτυξης ενός ευρύτερου κειμένου.
Σα τρία αυτά μέρη μιας παραγράφου συνηθίζουμε να τα αποκαλούμε δομικά στοιχεία ή συστατικά μέρη μιας
παραγράφου.
Η θεματική περίοδος της παραγράφου περιέχει την κεντρική ιδέα της, το νοηματικό κέντρο, γύρω από το οποίο
θα αναπτυχθούν τα υπόλοιπα στοιχεία της παραγράφου. Σα τελευταία πρέπει να βρίσκονται σε άμεση
συνάφεια με τη θεματική περίοδο.
Σι πρέπει να προσέχουμε σε μια παράγραφο:
1. ε μια παράγραφο πρέπει να καλύπτεται νοηματικά και λογικά η θεματική της περίοδος. Αυτό
επιτυγχάνεται με την ύπαρξη ενός ικανοποιητικού αριθμού στοιχείων στην ανάπτυξή της. το σημείο αυτό θα
πρέπει να σημειώσουμε ότι πολύτιμη είναι η τήρηση της αρχής του «μέτρου», καθώς σε καμία περίπτωση το
άγχος μας για τη νοηματική κάλυψη της θεματικής περιόδου δε θα πρέπει να μας οδηγήσει σε «υπερφόρτωση»
της παραγράφου με στοιχεία.
2. την παράγραφο οι ιδέες και τα νοήματα επιβάλλεται να συνδέονται λογικά μεταξύ τους και να υπάρχει μια
στρατηγική στην ανάπτυξή τους για να γίνονται φανερά σε όποιον διαβάζει την παράγραφο. Έτσι, ο
αναγνώστης θα είναι σε θέση να παρακολουθήσει και να αντιληφθεί τη συλλογιστική πορεία και τις προθέσεις
του συγγραφέα της. ε αυτή την πορεία ο κάθε συντάκτης παραγράφου οφείλει να αποφεύγει ασάφειες,
αοριστολογίες, νοηματικά κενά ή άλματα, ώστε ο αναγνώστης του να μην αιφνιδιάζεται ούτε να
προβληματίζεται γι’ αυτά που διαβάζει.
3. Όπως προαναφέρθηκε, η παράγραφος θα πρέπει να έχει νοηματική αυτοτέλεια και επάρκεια. Αυτό δεν
επιτυγχάνεται μόνο με την τάξη και τη σειρά των νοημάτων και των ιδεών που αναφέρονται. Επιβάλλεται η
σύνδεσή τους να πραγματοποιείται μέσα από τα κατάλληλα συντακτικά σχήματα και την επιλογή των
κατάλληλων λέξεων και φράσεων.
Η λειτουργία των μερών της παραγράφου:
1. τη θεματική πρόταση ή περίοδο παρουσιάζουμε το νοηματικό κέντρο κάθε παραγράφου. Η θέση της μέσα
στην παράγραφο μπορεί να είναι η οποιαδήποτε. ε πολλές περιπτώσεις η θεματική περίοδος βρίσκεται στην
αρχή της παραγράφου για να δηλώσει σαφώς το θέμα της. πανιότερα βρίσκεται στη μέση της παραγράφου,
όταν κάποιες σκέψεις οδηγούν σε αυτή, και στη συνέχεια ακολουθεί η επεξήγησή της. Σέλος, υπάρχουν
περιπτώσεις που η θεματική περίοδος τοποθετείται στο τέλος της παραγράφου. Σότε, έχουμε ταύτιση της
θεματικής περιόδου με την περίοδο κατακλείδα (βλ. παρακάτω).
2. Σα στοιχεία – σχόλια που αποτελούν την ανάπτυξη της παραγράφου έχουν ως στόχο να καλύψουν
νοηματικά τη θεματική περίοδο και θεωρούνται το κύριο μέρος της παραγράφου. Εδώ ο συγγραφέας
παρουσιάζει και αναλύει τις ιδέες του, τους προβληματισμούς και τις επισημάνσεις του. Πρόκειται για το μέρος
εκείνο της παραγράφου στο οποίο θα πρέπει να εξασφαλιστεί η επάρκεια των στοιχείων, για να στηριχθεί
νοηματικά και λογικά η θεματική της περίοδος.
3. Η ανάγκη να καταλήξουμε σε κάποιο συμπέρασμα μας οδηγεί στην περίοδο κατακλείδα. Η περίοδος αυτή
μπορεί να συνοψίζει το νόημα της παραγράφου ή να καταλήγει σε επισήμανση. ημαντικός, επίσης, ρόλος της
συγκεκριμένης περιόδου είναι να προετοιμάζει την ομαλή μετάβαση στην επόμενη παράγραφο. Τπάρχουν
περιπτώσεις που η περίοδος κατακλείδα παραλείπεται ή -όπως προαναφέρθηκε- ταυτίζεται με τη θεματική
περίοδο.
ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΔΕΙΓΜΑ ΠΑΡΑΓΡΑΥΟΤ

τη σημερινή εποχή η προπαγάνδα διαθέτει έναν εξοπλισμό πρωτόγνωρο σε μέγεθος και αποτελεσματικότητα
στη διάρκεια της ιστορίας της ύπαρξής της. Δεν υπάρχει μέσο που να μην έχει στη διάθεσή της, ενώ ποτέ
άλλοτε δεν ήταν τόσο επιστημονικά συστηματοποιημένη. Αν σε αυτό το γεγονός προστεθεί η ελεγχόμενη
μετάδοση πληροφοριών, που συχνά παρατηρείται, τότε μπορούμε να αντιληφθούμε πόσο ελεύθερος μπορεί να
είναι ο «υπήκοος» του 21ου αιώνα. Μέχρι χτες πιστεύαμε ότι η μόρφωση είναι το μέσο που θα απαλλάξει τον
άνθρωπο από τη δουλεία. Σώρα όμως, είναι καιρός να αναζητήσουμε σε άλλα μέρη πού είναι κρυμμένες οι
αλυσίδες μας.
Ανάλυση της παραγράφου:
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Θεματική περίοδος: τη σημερινή εποχή η προπαγάνδα διαθέτει έναν εξοπλισμό πρωτόγνωρο σε μέγεθος και
αποτελεσματικότητα στη διάρκεια της ιστορίας της ύπαρξής της.
χόλια – ανάπτυξη: Δεν υπάρχει μέσο που να μην έχει στη διάθεσή της, ενώ ποτέ άλλοτε δεν ήταν τόσο
επιστημονικά συστηματοποιημένη. Αν σε αυτό το γεγονός προστεθεί η ελεγχόμενη μετάδοση πληροφοριών,
που συχνά παρατηρείται, τότε μπορούμε να αντιληφθούμε πόσο ελεύθερος μπορεί να είναι ο «υπήκοος» του
21ου αιώνα. Μέχρι χτες πιστεύαμε ότι η μόρφωση είναι το μέσο που θα απαλλάξει τον άνθρωπο από τη δουλεία
Περίοδος κατακλείδα: Σώρα όμως, είναι καιρός να αναζητήσουμε σε άλλα μέρη πού είναι κρυμμένες οι
αλυσίδες μας.

Η παράγραφος, λοιπόν, είναι μια αυτοτελής – συνήθως - νοηματική ενότητα με σαφή αποδεικτική διαδικασία .
Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη δέσμη ιδεών που εμπεριέχει μια θέση – κύρια ιδέα , το περιεχόμενο της οποίας
αναπτύσσεται κι αποδεικνύεται με τις υπόλοιπες ιδέες της .
Είδη παραγράφων:
Οργανικές: αυτές που εκφράζουν αναλυτικά σκέψεις, που αναπτύσσουν με πληρότητα ένα επιμέρους θέμα.
Λειτουργικές: αυτές που λειτουργούν ως συνδετικοί μεταξύ οργανικών παραγράφων.
Φαρακτηριστικά - αρετές παραγράφου :
Ενότητα: είναι η άμεση νοηματική συνάφεια των λεπτομερειών προς τη θεματική περίοδο, η σύγκλισή τους στη
στήριξή της, έτσι ώστε να τη θεμελιώνουν, να τη διευρύνουν, αποφεύγοντας τους πλατειασμούς και τις
φλυαρίες.
Αλληλουχία: είναι η νοηματική σύνδεση, η κατάταξη, η ιεράρχηση των λεπτομερειών, που επιτρέπει τη ροή, τη
φυσιολογική εξέλιξη του λόγου.
Α)Λογική αλληλουχία : στηρίζεται στην εσωτερική σχέση των λεπτομερειών, π.χ. στη μετάβαση από τα
σημαντικά στα δευτερεύοντα, από τα αίτια στα αποτελέσματα κ.ο.κ.
Β) Φρονική αλληλουχία: στηρίζεται στη χρονική ακολουθία των λεπτομερειών, π.χ. στην αρχή, στη συνέχεια,
ύστερα κ.α.
Γ) Σοπική αλληλουχία: στηρίζεται στην τοπική σχέση των λεπτομερειών, π.χ. από τα εσωτερικά στα εξωτερικά,
από την πόλη στη χώρα<
ημείωση: Σο Β και Γ συνηθίζονται κατά βάση στα περιγραφικά κι αφηγηματικά κείμενα.
Δ) υνεκτικότητα: είναι η συνύπαρξη ενότητας κι αλληλουχίας στην παράγραφο.
Ε) υνοχή: είναι η μορφική σύνδεση των λεπτομερειών έτσι ώστε να είναι σαφής και διαφανής η σχέση τους κι
εφικτή η ομαλή μετάβαση του αναγνώστη στο συμπέρασμα κατακλείδα (βλ. παρακάτω).
Δομικά της μέρη – στοιχεία είναι :
Θεματική περίοδος – πρόταση: εκφράζει συνήθως την κατευθυντήρια (κεντρική – κύρια) ιδέα της παραγράφου
κι αποτελεί για το συγγραφέα τον οδηγό για την ανάπτυξη αυτής της ιδέας ( τρόπος ανάπτυξης της
παραγράφου ) , καθώς επίσης και καθορίζει το υλικό που θα περιλάβει στο γραπτό του . Παράλληλα , βοηθά
την παρακολούθηση του γραπτού , προϊδεάζοντας τον αναγνώστη . Μπορεί να τοποθετηθεί σε οποιοδήποτε
μέρος μέσα στην παράγραφο ( αρχή , μέση , τέλος ) , αλλά η πιο αποτελεσματική , πάντως , θέση της είναι στην
αρχή.
Πιο αναλυτικά : την αρχή : όταν προχωρούμε παραγωγικά , αναλύοντας δηλαδή κάτι γενικό σε λεπτομέρειες –
ειδικό ( το πιο συνηθισμένο ) .
τη μέση : όταν λειτουργεί σαν γέφυρα ανάμεσα στα δύο μισά της παραγράφου. την περίπτωση αυτή η
θεματική περίοδος είναι συμπέρασμα για το πρώτο μισό της παραγράφου και συνάμα αποτελεί απόδειξη για το
δεύτερο μισό της παραγράφου. Η συγκεκριμένη θέση της θεματικής περιόδου ενδείκνυται κι όταν επιθυμούμε
να αναπτύξουμε με αντιθετικό υλικό την παράγραφό μας , οπότε προβάλλουμε τις αντίθετες έννοιες που
διακρίνονται χάριν της θεματικής .
το τέλος : όταν προχωρούμε επαγωγικά , δηλαδή από τις λεπτομέρειες (ειδικό – επιμέρους στοιχεία) στη
γενική διατύπωση της θεματικής περιόδου . ε αυτή την περίπτωση η θεματική περίοδος ενέχει τη θέση της
κατακλείδας και λειτουργεί ως συμπέρασμα που συνάγεται από όσα προηγήθηκαν. ε ένα τέτοιο ενδεχόμενο,
δε θα υπάρχει κατακλείδα, η χρήση της οποίας, έτσι κι αλλιώς δεν είναι υποχρεωτική.
Ασφαλώς , όπως προαναφέραμε , η λειτουργικότερη θέση μια θεματικής περιόδου είναι στην αρχή , καθώς η
ανάπτυξη κινείται κατά βάσιν παραγωγικά , καθοδηγώντας έτσι αποτελεσματικότερα τόσο το συγγραφέα , όσο
και τον αναγνώστη .
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Λεξιλόγιο που χρησιμοποιούμε για τη συγγραφή της θεματικής περιόδου: Τποστηρίζεται ότι < λέγεται ότι <
φημολογείται ότι < πολλοί ισχυρίζονται ότι < είναι γεγονός ότι < αποτελεί πεποίθηση ότι <
Αρετές θεματικής περιόδου: ύντομη και περιεκτική, εκθέτει με σαφήνεια κι ακρίβεια τη βασική έννοια, δεν
επαναλαμβάνουμε αυτούσιο το χωρίο που μας δίνεται, εκτός αν μας ζητηθεί να το χρησιμοποιήσουμε ως
θεματική πρόταση, χωρίζεται με τελεία από τις λεπτομέρειες.
χόλια – λεπτομέρειες ( ή αναπτύγματα ) : είναι οι ειδικότερες κρίσεις – ιδέες – επιχειρήματα < που
επεξηγούν - διασαφηνίζουν κι αναπτύσσουν την κύρια ιδέα της παραγράφου , η οποία ενσωματώνεται στη
θεματική περίοδο . Με τις λεπτομέρειες επιβεβαιώνεται ο σκοπός της θεματικής περιόδου , γι’ αυτό άλλωστε και
τα αναπτύγματα – λεπτομέρειες αποτελούν το εκτενέστερο – σχεδόν πάντα – τμήμα της παραγράφου .
Λεξιλόγιο που χρησιμοποιούμε για τα σχόλια – λεπτομέρειες: υγκεκριμένα <, αναντίρρητα<, ειδικότερα<,
επειδή<, στην πραγματικότητα<, πρώτον<, απεναντίας<
Σις λεπτομέρειες τις διακρίνουμε σε βασικές και βοηθητικές . υγκεκριμένα : Οι βασικές λεπτομέρειες
αναπτύσσουν και υποστηρίζουν την κατευθυντήρια ιδέα της παραγράφου ( κύρια ιδέα ) άμεσα , καθιστώντας
την περισσότερο κατανοητή στον αναγνώστη , εφόσον εκφράζουν τα κύρια νοήματα .
Οι βοηθητικές λεπτομέρειες επικουρούν τις βασικές λεπτομέρειες να αναπτύξουν τη θεματική περίοδο .
Επομένως, έχουν άμεση σχέση με τις βασικές λεπτομέρειες κι έμμεση με τη θεματική . 7
Περίοδος – πρόταση κατακλείδα: επιστεγάζει την παράγραφο , συνοψίζοντας το περιεχόμενο των
λεπτομερειών της και συγχρόνως εξασφαλίζει ολοκληρωμένη μορφή στην παράγραφο . Αποτελεί , με λίγα
λόγια , το συμπέρασμα , στο οποίο μας οδήγησε η διερεύνηση του θέματος. Φρησιμοποιείται , λοιπόν , για να
συγκεφαλαιώσει το περιεχόμενο που παρατίθεται στις λεπτομέρειες της παραγράφου .
Διαφορετικά, η χρήση της αποβλέπει στην απρόσκοπτη σύνδεση με τα επόμενα , οπότε χαρακτηρίζεται
προεξαγγελτική κατακλείδα .
Η θέση της βρίσκεται στο τέλος της παραγράφου , ωστόσο η χρήση της είναι προαιρετική .Η ύπαρξη της
κατακλείδας δηλώνεται πολλές φορές με τη χρήση διάφορων λέξεων , όπως : λοιπόν , έτσι , άρα, επομένως, είναι
σαφές από τα παραπάνω <
Επισήμανση : υνήθως η διερεύνηση της δομής της παραγράφου δεν παρουσιάζει δυσκολίες, καθώς
αποτελείται από τα τρία συνθετικά της μέρη ( θεματική περίοδος , σχόλια , κατακλείδα ) , είναι δηλαδή
τριμερής, ή τουλάχιστον τα δύο συστατικά της ( θεματική περίοδος , σχόλια ) , είναι δηλαδή διμερής , τα οποία
προβάλλουν εύλογα .
Ψστόσο , χρειάζεται να γνωρίζουμε ότι ενδέχεται να υπάρξουν ορισμένες διαφοροποιήσεις , κυρίως στην
αναζήτηση της θεματικής περιόδου . Ενδέχεται, λοιπόν, η θεματική περίοδος να αποτελείται από δύο
περιόδους( Πανελλήνιες Εξετάσεις 2006 ) ή να σταματά σε διπλή τελεία ( ή και άνω τελεία ) , διότι ακολουθεί η
ερμηνεία της ιδέας ( Πανελλήνιες Εξετάσεις 2005 ) .
υνήθως, στις λεγόμενες μεταβατικές παραγράφους δεν υπάρχει πληρότητα, απουσιάζει τις περισσότερες
φορές ο σχολιασμός ή η θεματική περίοδος. Με τον όρο μεταβατική, βέβαια, εννοούμε την παράγραφο που
χρησιμοποιείται για την ομαλή μετάβαση από μία παράγραφο σε μια άλλη ή από μια θεματική ενότητα σε
άλλη. Λειτουργεί, δηλαδή, ως γέφυρα, όταν η σύνδεση των άλλων παραγράφων, προηγούμενης κι επόμενης,
δεν είναι ομαλή, δεν είναι η καλύτερη δυνατή, με αποτέλεσμα να παρατηρείται μια νοηματική συνέχεια.
Η παράγραφος είναι μια μικρογραφία της έκθεσης , αφού τα μέρη τους βρίσκονται σε αντιστοιχία και σε τελική
ανάλυση δομούνται με τον ίδιο τρόπο. Η θεματική περίοδος αντιστοιχεί στον πρόλογο, ο σχολιασμός στο κύριο
θέμα και η κατακλείδα στον επίλογο της έκθεσης.
Παράδειγμα:
την εποχή μας η οικογένεια άρχισε να παραιτείται από τις παραδοσιακές της λειτουργίες της (θεματική
περίοδος). Σο οικογενειακά οργανωμένο "σπίτι" ήταν επί αιώνες το κέντρο όπου ικανοποιούνταν οι βασικές
Οι βοηθητικές προτάσεις επιτελούν δύο λειτουργίες, μία άμεση και μία έμμεση.
Άμεσα αναπτύσσουν τη βασική πρόταση στην οποία αναφέρονται πληροφορώντας τον αναγνώστη για κάτι νέο ή
διαφορετικό σχετικά με την πρόταση αυτή. Έμμεσα βοηθούν τη βασική πρόταση να αναπτύξει τη θεματική πρόταση,
δηλαδή την κύρια ιδέα της παραγράφου. Γι’ αυτό οι βοηθητικές προτάσεις πρέπει να σχετίζονται στενά, να έχουν δηλαδή
ενότητα, και με τη βασική πρόταση και με τη θεματική.
7
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ανάγκες της ζωής τον ανθρώπου· όχι μόνο ο έρωτας και η τεκνογονία, η αγωγή των παιδιών και η ψυχαγωγία, αλλά
και το μαγείρεμα, το νοικοκυριό και η περίθαλψη στην αρρώστια και στα γηρατιά. ήμερα στις εξελιγμένες
κοινωνίες τα πράγματα έχουν αλλάξει ριζικά. Από τότε που η γυναίκα εργάζεται βιοποριστικά έξω από το σπίτι, οι
πλείστες από τις ανάγκες που αναφέραμε ικανοποιούνται χωρίς την οικογένεια. Σα παιδιά από τους πρώτους
μήνες της ζωής παραδίδονται στους βρεφονηπιακούς σταθμούς, έπειτα στη φροντίδα του νηπιαγωγείον και
αργότερα τον σχολείου. Σο εστιατόριο αντικαθιστά τη σπιτική κουζίνα. Και η περίθαλψη γίνεται πλέον στο
νοσοκομείο και στους οίκους ευγηρίας. Όσο για την ψυχαγωγία, οι περισσότεροι τη χαίρονται σήμερα έξω από την
οικογένεια (λεπτομέρειες – σχόλια). Η απομάκρυνση, λοιπόν, της οικογενείας από τον παραδοσιακό της ρόλο
αποτελεί αναμφισβήτητο γεγονός (περίοδος – κατακλείδα)

Ενδεικτική παράγραφος
Η δημοκρατία είναι το καλύτερο πολίτευμα, επειδή προσφέρει στους πολίτες δυνατότητες να ευτυχήσουν. Η δημοκρατία
ευνοεί την επίτευξη υψηλού βιοτικού επιπέδου, καθώς οι πολίτες μπορούν να αναπτύσσουν ελεύθερα τις οικονομικές τους
δραστηριότητες και να διεκδικούν τα δικαιώματα που έχουν ως εργαζόμενοι. Αυτό τους δίνει μια αίσθηση ασφάλειας και
αισιοδοξίας. Η αίσθηση αυτή γίνεται εντονότερη, εφόσον ζουν με ελευθερία, εφόσον ερευνούν, εκφράζουν τις απόψεις τους
χωρίς περιορισμούς και έχουν ίσες ευκαιρίες για μόρφωση. Οι ίσες μορφωτικές ευκαιρίες, εξάλλου, είναι και η αρχή της
αξιοκρατίας, δηλαδή της δικαίωσης του πολίτη. Σέλος, στη δημοκρατία οι ίδιοι οι πολίτες με τις αποφάσεις και τις ενέργειές
τους διαμορφώνουν τη ζωή τους. Γίνονται, επομένως, υπεύθυνοι και αναπτύσσουν μεταξύ τους δεσμούς αμοιβαίας
εμπιστοσύνης και αλληλεγγύης, προϋποθέσεις απαραίτητες για την ευτυχία τους. Γι’ αυτό και οι άνθρωποι είναι πρόθυμοι
να υποστούν κάθε θυσία, για να ζουν δημοκρατικά.
Ανάλυση παραγράφου στα δομικά στοιχεία της.
Θεματική περίοδος: Η δημοκρατία είναι το καλύτερο πολίτευμα, επειδή προσφέρει στους πολίτες δυνατότητες να
ευτυχήσουν.
Λεπτομέρειες: Η δημοκρατία ευνοεί<<απαραίτητες για την ευτυχία τους.
1. Βασική: ευνοεί την επίτευξη υψηλού βιοτικού επιπέδου
α. Βοηθητική: οι πολίτες αναπτύσσουν ελεύθερα τις οικονομικές τους δραστηριότητες.
β. Βοηθητική: διεκδικούν τα δικαιώματα που έχουν ως εργαζόμενοι.
2. Βασική: ζουν με ελευθερία
α. Βοηθητική: ερευνούν χωρίς περιορισμούς
β. Βοηθητική: εκφράζουν τις απόψεις τους χωρίς περιορισμούς
γ. Βοηθητική: έχουν ίσες ευκαιρίες για μόρφωση
3. Βασική: αξιοκρατία
α. Βοηθητική: δικαίωση του πολίτη
4. Βασική: οι ίδιοι με τις αποφάσεις και τις ενέργειές τους διαμορφώνουν τη ζωή τους
α. Βοηθητική: γίνονται υπεύθυνοι
β. Βοηθητική: αναπτύσσουν μεταξύ τους δεσμούς αμοιβαίας εμπιστοσύνης
γ. Βοηθητική: αναπτύσσουν δεσμούς αλληλεγγύης
Πρόταση κατακλείδα: Γι’ αυτό και οι άνθρωποι είναι πρόθυμοι να υποστούν κάθε θυσία, για να ζουν δημοκρατικά.
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Μεταβατική παράγραφος: υχνά συμβαίνει όταν το θέμα της παραγωγής κειμένου περιέχει
περισσότερα από ένα ζητούμενο, το πέρασμα από το ένα ζητούμενο στο άλλο να μην είναι πετυχημένο,
με αποτέλεσμα η συνοχή να είναι χαλαρή. Έτσι, ο αναγνώστης δεν αντιλαμβάνεται τη μετάβαση από τη
μια ιδέα στην άλλη, δηλαδή την ακολουθία σκέψης του συγγραφέα, αφού τα νοήματα δε μεταδίδονται
αβίαστα, με συνέπεια να δημιουργούνται νοηματικά χάσματα. Για να μη δημιουργούνται τέτοιου είδους
προβλήματα καλό θα είναι να χρησιμοποιούμε μεταβατικές παραγράφους.
Ο ρόλος της μεταβατικής παραγράφου: Μια μεταβατική παράγραφος βοηθάει στην εξασφάλιση της
νοηματικής συνοχής των ζητουμένων. Φρησιμοποιείται γι’ αυτό το λόγο πριν τη μετάβαση από το ένα
ζητούμενο στο άλλο. Μας ζητούν π.χ. να αναπτύξουμε για ποιους λόγους επιβάλλεται να εφαρμόζεται ο
εθελοντισμός και ποιες είναι οι συνέπειές του. Αφού αναπτύξουμε γενικά τον εθελοντισμό για να
απαντήσουμε στο πρώτο ζητούμενο (τους λόγους για τους οποίους αυτός επιβάλλεται να εφαρμόζεται)
γράφουμε μια μεταβατική παράγραφο, όπως: Τπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους επιβάλλεται η
εφαρμογή του εθελοντισμού< Με αυτόν τον τρόπο πετυχαίνουμε το φυσικό πέρασμα στο πρώτο
ζητούμενο. Όταν γράψουμε αρκετούς λόγους, στη συνέχεια συνθέτουμε μια άλλη μεταβατική
παράγραφο, για να περάσουμε ομαλά στο δεύτερο ζητούμενο (τις συνέπειες του εθελοντισμού) όπως:
πολλές είναι οι συνέπειες του εθελοντισμού και καλό θα είναι να τις αναζητήσουμε. Αμέσως, μετά τη
μεταβατική γράφουμε αρκετές συνέπειες κι απαντούμε στο δεύτερο ζητούμενο. Δεν ξεχνάμε όσους
λόγους θα αναφέρουμε, θα αναπτύξουμε τον ίδιο αριθμό και για τις συνέπειες.
Σι πρέπει να γνωρίζουμε για τη μεταβατική παράγραφο:
 Η μεταβατική παράγραφος τοποθετείται πριν από κάθε ζητούμενο, πριν από μια νέα θεματική
ενότητα.
 Είναι σύντομη, αφού ο ρόλος της είναι συνδετικός.
 Σο περιεχόμενό της συνδέεται με το περιεχόμενο της προηγούμενης θεματικής ενότητας, όπως
και με αυτό της επόμενης.
 Επειδή χρησιμοποιείται για λόγους καλής δομής αν θέλουμε μπορούμε να την τοποθετήσουμε
στο τέλος της τελευταίας παραγράφου μιας θεματικής ενότητας ή να την γράψουμε μόνη της και
στη συνέχεια να ξεκινήσουμε την επόμενη θεματική ενότητα.
 Η χρήση της δεν είναι υποχρεωτική, ωστόσο καλό θα είναι, για τους λόγους, που εξηγήσαμε, να
την εφαρμόσουμε.
Εφαρμογή:
Ο άνθρωπος και ο μηχανικός πολιτισμός
(α΄ παράγραφος – Θεματικό κέντρο: Η επέμβαση του ανθρώπου στη φύση χάρη στη μηχανή): Από τα
πανύψηλα μαύρα εργοστάσια, που για να τα στήσουμε ξυρίσαμε τα δάση και σκάψαμε τους αγρούς,
ορισμένως θα ξέφυγε μια γλώσσα φωτιάς κι άναψε την πυρκαγιά, που ρήμαξε τον κόσμο και κρυφοκαίει
παντού από κάτω, χωρίς να μπορούμε να τη σβήσουμε. Δεν είναι δυνατόν το τρελό πήδημα προς τη μηχανή
να το έκανε ατιμώρητα ο Ευρωπαίος εδώ κι εκατό χρόνια. Και πρέπει να έχουν δίκιο όσοι σ’ αυτό το πήδημα
δίνουν ξεχωριστή θέση μέσα στο λογαριασμό.
(Μεταβατική παράγραφος): Είναι όμως και η πραγματική αιτία από τις συμφορές; Πολύ αμφιβάλλω.
(β’ παράγραφος – Θεματικό κέντρο: Η αύξηση του πλούτου εξαιτίας της μηχανής): Η μηχανή εγκαινίασε
ένα διαφορετικό τρόπο ζωής κι έγινε νέο μέσον εύκολου πλουτισμού στα χέρια των κατεχόντων, νέος στόχος
για το φθόνο των μη κατεχόντων. Σον πλούτο, λοιπόν, μεγάλωσε η μηχανή από το ένα μέρος και από το άλλο
μέρος το φθόνο. Ώστε κατά βάθος δεν είναι η αιτία των οικονομικοπολιτικών συγκρούσεων, αλλά ο λόγος
που οι συγκρούσεις αυτές επήραν μεγαλύτερη έκταση και έγιναν οξύτερες. Έβαλε δηλαδή ανώτερον εκθέτη
στα γεγονότα, διεύρυνε την κλίμακα και αύξησε την έντασή τους.
Ευάγγ. Παπανούτσος
12. Ποιο είναι το θέμα του κειμένου και ποια η θέση του συγγραφέα ;
Ψς θέμα του κειμένου νοείται το ζήτημα για το οποίο γίνεται λόγος στο εξεταζόμενο κείμενο. Σο θέμα είναι
άμεσα αντιληπτό, συνήθως από την αρχή του κειμένου κι ενδεχομένως πρόκειται για μία έννοια (π.χ.
αθλητισμός) ή για συνδυασμό περισσοτέρων εννοιών (λ.χ. εκπαίδευση και τέχνη).
Η θέση του συγγραφέα (ή κατευθυντήρια ή κύρια ιδέα του κειμένου) είναι η στάση που υιοθετεί ο
συντάκτης απέναντι στην έννοια \ πρόβλημα που εξετάζει. υνήθως η θέση εντοπίζεται στον πρόλογο ( 1 η
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– 2η παράγραφος ), διαφορετικά την αναζητούμε στον επίλογο του κειμένου, ενώ σπανιότερα παρουσιάζεται
στο κύριο μέρος. Η κύρια ιδέα μπορεί να σημειώνεται από τον κειμενογράφο μία φορά ή να προβάλλεται
περισσότερες. Μπορεί, επίσης, να μην καταγράφεται ρητά, οπότε θα προκύψει ύστερα από ενδελεχή μελέτη
του κειμένου.
13. Να δώσετε – σχηματίσετε το διάγραμμα του κειμένου.
Γράφουμε με τη μορφή πίνακα τα μέρη του κειμένου κάθετα: πρόλογος, κύριο μέρος, επίλογος. Σο κύριο
μέρος το χωρίζουμε σε ενότητες. Δίπλα σε κάθε ενότητα βάζουμε τίτλο και, ανά παράγραφο κάθε ενότητας,
πλαγιότιτλο ή σύντομα τα πιο βασικά σημεία της. Επίσης, γράφουμε και το θέμα του κειμένου (δηλαδή, το
ζήτημα το οποίο πραγματεύεται ο συγγραφέας, π.χ. το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα), την κύρια θέση
του συγγραφέα (δηλαδή, την άποψη την οποία διατυπώνει ο συγγραφέας αναφορικά με το θέμα, π.χ. το
ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα δυσλειτουργεί. υνήθως, η κύρια θέση διατυπώνεται στον πρόλογο του
κειμένου. Είναι δυνατό, όμως, να συνάγεται και στον επίλογο ή να προκύπτει από τις επιμέρους θέσεις του
κυρίου μέρους, χωρίς να διατυπώνεται ευθέως), και τις δευτερεύουσες ιδέες του (στο κύριο μέρος
παρουσιάζονται οι ιδέες του συγγραφέα, κύριες και δευτερεύουσες, με τις οποίες επιχειρεί να αποδείξει ως
ορθή την κύρια θέση του. Ειδικότερα, οι δευτερεύουσες ιδέες τεκμηριώνουν κάποια κύρια και συναποτελούν
με αυτήν, μία Νοηματική Ενότητα).
Για να κατανοήσουμε πώς οργανώνεται ένα κείμενο και ποιες είναι οι θέσεις που διατυπώνει ο
συγγραφέας, είναι απαραίτητο να προβούμε σε προσεκτική ανάγνωση, ώστε να είμαστε σε θέση να
επισημάνουμε τα βασικά νοήματα του κειμένου. Κάτι τέτοιο είναι δυνατό να επιτευχθεί με την καταγραφή
πλαγιότιτλου για κάθε παράγραφο του κειμένου, και το μετέπειτα αλληλοσυσχετισμό τους, προκειμένου να
φανεί ποιες είναι οι ιδέες του συγγραφέα κι αν σχηματίζονται Νοηματικές Ενότητες ή όχι.
Σο διάγραμμα αποτελεί την παραστατική απεικόνιση του επιλεγμένου υλικού, με τρόπο που αναδεικνύει
την οργάνωση και ταξινόμηση των στοιχείων του. Με την εκπόνησή του μπορεί να ελεγχθεί η συνάφεια και
η επάρκεια των ιδεών και να εξασφαλιστεί η ενότητα και η πληρότητα της ανάπτυξής τους. Είναι
απαραίτητη , λοιπόν, η εκπόνηση διαγράμματος , πριν από την έναρξη του γραψίματος. Πέρα από τις κύριες
διαιρέσεις ( πρόλογος, κύριο μέρος, επίλογος ) το διάγραμμα δείχνει ποια στοιχεία ( ιδέες, πληροφορίες )
απαρτίζουν ένα κείμενο. υνήθως λατινικοί αριθμοί Ι,ΙΙ,ΙΙΙ< δείχνουν τις κύριες ιδέες ή πληροφορίες που
περιέχονται στο διάγραμμα. Σα κεφαλαία γράμματα Α,Β,Γ< που σηματοδοτούν τις δευτερεύουσες ιδέες
διασαφηνίζουν άμεσα τις κύριες ιδέες ή πληροφορίες Ι,ΙΙ,ΙΙΙ< Οι αριθμοί 1,2,3< διασαφηνίζουν άμεσα τις
δευτερεύουσες ιδέες ή πληροφορίες Α,Β,Γ<κι έμμεσα τις κύριες. Έτσι , το κύριο μέρος αναπτύσσεται γύρω
από κύριες ιδέες , στη διασάφηση των οποίων συμβάλλουν άμεσα οι δευτερεύουσες ιδέες κι έμμεσα οι
ειδικότερες λεπτομέρειες που τις πλαισιώνουν. Οι κύριες ιδέες λειτουργούν ως υποθέματα του κύριου
θέματος που αναγγέλλεται με τον τίτλο , ενώ οι δευτερεύουσες ( Α,Β,Γ ) και οι διασαφήσεις τους ( 1,2 ) ως
σχόλια στα υποθέματα.
Βέβαια , ένα διάγραμμα μπορεί να γίνει ακόμη πιο λεπτομερειακό , προχωρώντας στη διασάφηση των
στοιχείων 1,2,3 < με λεπτομέρειες α,β,γ<
Μορφή (σχε)διαγράμματος
Σίτλος
Πρόλογος:
1.
Θέμα <
2.
Προσωπική θέση \ άποψη του συγγραφέα <
Κύριο μέρος
1η Νοηματική Ενότητα:
Ι. Κύρια ιδέα ή πληροφορία(1) (Κ.Ι.1):<
Αποσαφήνιση της Κύριας Ιδέας1 μέσα από:
Α. Δευτερεύουσα ιδέα(1) ή πληροφορία(1)<
Β. Δευτερεύουσα ιδέα(2) ή πληροφορία (2)<
1. Διασάφηση της δευτερεύουσας ιδέας(1) ή πληροφορίας(1)<
2. Διασάφηση της δευτερεύουσας ιδέας(2) ή πληροφορίας(2)<
Γ. Δευτερεύουσα ιδέα(3) ή πληροφορία(3)<
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ΙΙ. Κύρια ιδέα ή πληροφορία(2) (Κ.Ι.2)<:
Αποσαφήνιση της Κύριας Ιδέας2 μέσα από:
Α. Δευτερεύουσα ιδέα(1) ή πληροφορία(1)<
1. Διασάφηση της δευτερεύουσας ιδέας ή πληροφορίας
2. Διασάφηση της δευτερεύουσας ιδέας ή πληροφορίας
Β. Δευτερεύουσα ιδέα(2) ή πληροφορία(2)<
Γ. Δευτερεύουσα ιδέα(3) ή πληροφορία(3) <
2η Νοηματική Ενότητα:
Ι. Κύρια ιδέα(1) ή πληροφορία(1)<
Α. Δευτερεύουσα ιδέα(1) ή πληροφορία(1)<
Β. Δευτερεύουσα ιδέα(2) ή πληροφορία(2)< κ.ά.
(Σο ίδιο ισχύει και για οποιαδήποτε επιπρόσθετη Νοηματική Ενότητα).
Επίλογος :
Ανακεφαλαίωση της αρχικής θέσης ή υποβολή προτάσεων – λύσεων.
Επισήμανση: Η θέση δε θα βρίσκεται οπωσδήποτε στον Πρόλογο. Επίσης, το Κύριο Μέρος είναι δυνατό να
έχει απλούστερη μορφή, δηλαδή να περιλαμβάνει μόνο κύριες ιδέες, οι οποίες δεν τεκμηριώνονται
περαιτέρω με άλλες δευτερεύουσες ιδέες.
ημείωση : μια άλλη μορφή διαγράμματος προβάλλεται στο σχολικό βιβλίο της Β΄ λυκείου, αποδίδοντας σε
διαγραμματική μορφή το κείμενο «Κράτος και Νεοέλληνες» του Ε.Π.Παπανούτσου.
Παράδειγμα κατασκευής δομικού διαγράμματος:
Η πολιτική του «κάτι γίνεται»
τη σύγχρονη πολιτική ζωή, διαπιστώνεται, παρά τα προβλήματα, η έλλειψη ουσιώδους καταγγελτικού λόγου,
σε σημείο ώστε να διαμορφώνεται η αίσθηση μιας γενικευμένης ευφορίας. Σο γεγονός αυτό συνδέεται
οπωσδήποτε με μικροκομματικές σκοπιμότητες.
Η λεγόμενη «απαισιοδοξία» δεν είναι οπωσδήποτε ψυχολογικό γεγονός ή ιδίωμα. Μπορεί να είναι και
συνάρτηση της κριτικής ικανότητας. Να προϋποθέτει εκείνο το είδος της κριτικής ανάλυσης που κατορθώνει
να αναχθεί στους πολύ κεντρικούς άξονες (στους αφετηριακούς αιτιώδεις παράγοντες) των προβλημάτων.
Άνθρωποι με μειωμένη ικανότητα κριτικής ανάλυσης δεν κατορθώνουν την αφαιρετική αναγωγή από τα πολλά
δεδομένα στα καίρια κι αποφασιστικά. Δυσκολεύονται να αξιολογήσουν και να διαβαθμίσουν τη σημασία, το
ρόλο, τη δυναμική κάθε δεδομένου, επομένως και τις ενδεχόμενες αρνητικές του συνέπειες. Γι’ αυτό κι
ευκολότερα «αισιοδοξούν», ταχύτερα πείθονται ότι «όλα αυτά θα πάνε καλά», «όλα θα διορθωθούν».
Η μειωμένη ικανότητα διάκρισης των πρωτευόντων από τα δευτερεύοντα, των ουσιαστικών από τα επουσιώδη,
δεν είναι απαραιτήτως συνάρτηση του δείκτη ευφυΐας ή μόρφωσης κι ευαισθησίας. Μπορεί να είναι μόνο
σύμπτωμα μειωμένης ψυχικής αντοχής στις δυσκολίες ή στα δυσάρεστα: ανάγκη ψυχολογικής αισιοδοξίας.
«Σο ανθρώπινο είδος δεν αντέχει πάρα πολλή πραγματικότητα», λέει ένας σοφός στίχος του Έλλιοτ. Κατά
κανόνα οι άνθρωποι ψάχνουμε αφορμές για να αισιοδοξήσουμε και κλείνουμε τα μάτια μπροστά σε
κραυγαλέες ενδείξεις αποτυχίας, δυσκολιών κι αδιεξόδου. Η συντριπτική πλειονότητα των ανθρώπων δεν
αντέχει να δει την πραγματικότητα κατά πρόσωπο.
Δεν είναι εύκολο να ζει ο άνθρωπος τη μία και μοναδική του ζωή σε συνθήκες συλλογικού βίου που δεν
εγγυώνται παρά μόνο αρνητικές προοπτικές.
Έτσι, με την ετικέτα της «απαισιοδοξίας» εύκολα οι πολλοί εξουδετερώνουμε τη σθεναρή κριτική ανάλυση που
οδηγείται σε αρνητικές επισημάνσεις ή προβλέψεις. Και όσο συνεπέστερη και πειστικότερη είναι η αναγωγή
από τα δευτερεύοντα κι επουσιώδη θετικά στα καίρια κι αποφασιστικά αρνητικά δεδομένα, τόσο οξύτερες
ετικέτες απαιτούνται για να απαλλαγούμε από την κριτική ανάλυση: Η ετικέτα της «απαισιοδοξίας» γίνεται
οργισμένη καταγγελία «καταστροφολογίας», «μεμψιμοιρίας», ένοχης «γκρίνιας».
Αυτό το ξέρουν καλά οι επαγγελματίες της πολιτικής και το αξιοποιούν με πολλή μαστοριά. Φρόνια τώρα η
ελλαδική κοινωνία κρίνει και ψηφίζει παγιδευμένη στη φενάκη αποσπασματικών ελπίδων, στην ολιγάρκεια
περιθωριακών «βελτιώσεων», στην καλοστημένη εντύπωση ότι «κάτι γίνεται» (από τη μεριά της κυβέρνησης) ή
ότι κάτι μπορεί «να γίνει καλύτερα (από τη μεριά της αντιπολίτευσης).
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Έτσι, στην Ελλάδα σήμερα κανένας πολιτικός λόγος δεν είναι απαισιόδοξος, γιατί κανένας δεν τολμάει να
αναχθεί στους κεντρικούς κι αποφασιστικούς άξονες των προβλημάτων της ελλαδικής κοινωνίας.
Ο πολιτικός λόγος αγνοεί το εκπαιδευτικό, το δημογραφικό, το χωροταξικό, τα προβλήματα που κρίνουν την
ιστορική επιβίωση του Ελληνισμού. Αποσιωπά πλήρως ο πολιτικός λόγος την εφιαλτική διάλυση που επέφερε
στην παιδεία ο «εκδημοκρατισμός». Ση δραματική υπογεννητικότητα και την κατά συνέπεια γήρανση της
ελλαδικής κοινωνίας. Ση συγκέντρωση του μισού πληθυσμού στην περιοχή της πρωτεύουσας και την ερήμωση
μεγάλων περιοχών της χώρας. Είναι προβλήματα που δεν τολμάει να τα αξιολογήσει η πολιτική, για να μην
προσκρούσει στη λαϊκή ανάγκη «αισιοδοξίας».
Σην περασμένη Κυριακή το «Θέμα» της «Καθημερινής» (πρωτοσέλιδο και κεντρικό) ήταν: «Η Διοίκηση σε
αποσύνθεση – Κυριαρχούν κομματισμός, διαφθορά, αναξιοκρατία – Υρένο στην πρόοδο κι εμπόδιο στη
σύγκλιση με την Ευρώπη – Πώς ξεθεμελιώθηκε η Δημόσια Διοίκηση, έπαψε η αξιολόγηση, κατέρρευσε η
ιεραρχία και κυριάρχησαν ο ωχαδελφισμός, η χαλάρωση και η διαπλοκή όταν (το 1982) το κόμμα εισέβαλε στο
κράτος». Σην προπερασμένη Κυριακή, στην «Καθημερινή» και πάλι το «Θέμα» ήταν: «βήνουν τα πανεπιστήμια
– Φωρίς όραμα, στόχους και διοίκηση – Καθηγητές απόντες, άβουλοι πρυτάνεις, ανύπαρκτη έρευνα – Οι
συντεχνίες, η δημοσιοϋπαλληλική νοοτροπία των διδασκόντων, τα περιορισμένα κονδύλια και οι «δημοκρατικοί
νόμου έφεραν χάος».
Σα επιμέρους άρθρα τεκμηρίωναν την «απαισιοδοξία» των τίτλων και στα δύο «Θέματα». Και το ερώτημα
είναι: Γιατί η αντιπολίτευση, είκοσι χρόνια τώρα, δε μίλησε ποτέ γι΄ αυτές τις ανοιχτές πληγές με τη
ρεαλιστική τεκμηρίωση και γλώσσα των δημοσιογράφων της «Καθημερινής»; Ασφαλώς υπάρχει πρόβλημα
πολιτικής ανικανότητας, ηγετικής ανεπάρκειας, μειωμένης κριτικής αντίληψης. Αλλά ένας από τους λόγους
για την ανυπαρξία αντιπολίτευσης είναι κι ο φόβος μήπως ο ρεαλισμός θεωρηθεί «καταστροφολογία», μήπως η
οξύτητα των διαπιστώσεων προσκρούσει στη λαϊκή ανάγκη «αισιοδοξίας». Σα εκλογικά αποτελέσματα
επιβραβεύουν την πολιτική που δεν τολμάει ή δεν μπορεί να αναχθεί στα καίρια.
Φρ. Γιανναράς, εφημ. Καθημερινή, 03/02/2002
Ενδεικτική απάντηση:
Πρόλογος: («τη σύγχρονη < θα διορθωθούν»)

Θέμα: Σο κλίμα γενικής ευφορίας που επικρατεί στη σύγχρονη πολιτική ζωή.

Θέση του συγγραφέα: Οι πολιτικοί καλλιεργούν αυτό το κλίμα, για να εξυπηρετήσουν
μικροκομματικές σκοπιμότητες.
Κύριο Μέρος: («Η μειωμένη < λαϊκή ανάγκη αισιοδοξίας»)
1η Νοηματική Ενότητα: 3η – 6η παρ. («Η μειωμένη < ένοχης γκρίνιας»)

Κύρια Ιδέα(1) (Κ.Ι.1): Η αισιοδοξία πηγάζει από την ψυχολογική αδυναμία αντιμετώπισης των
δυσχερειών.
Δευτερεύουσα Ιδέα(1): Η αδυναμία αξιολόγησης δεν οφείλεται μόνο στην ελλιπή ευφυΐα, μόρφωση ή
ευαισθησία.
Δευτερεύουσα Ιδέα(2): Είναι δύσκολο να ζει ο άνθρωπος σε μια κατάσταση που δεν εγγυάται καμία
θετική εξέλιξη.
Δευτερεύουσα Ιδέα(3): Οι απαισιόδοξοι κατηγορούνται για καταστροφολογία, μεμψιμοιρία και
γκρίνια.
2η Νοηματική Ενότητα: 7η – 8η παρ. (Αυτό το ξέρουν < ελλαδικής κοινωνίας»)

Κύρια Ιδέα(2) (Κ.Ι.2): Οι πολιτικοί αξιοποιούν την ψυχολογική αδυναμία των μαζών.
Δευτερεύουσα Ιδέα(1): Οι Έλληνες ψηφοφόροι κινούνται βάσει πολιτικών ψευδαισθήσεων.
Δευτερεύουσα Ιδέα(2): Κανένας πολιτικός δεν εμφανίζεται απαισιόδοξος.
3η Νοηματική Ενότητα: 9η – 11η παρ. («Ο πολιτικός λόγος < ανάγκη αισιοδοξίας»)

Κύρια Ιδέα(3) (Κ.Ι.3): Σα προβλήματα είναι γνωστά αλλά δε διατυπώνεται μεστός
αντιπολιτευτικός λόγος.
Δευτερεύουσα Ιδέα(1): Σα υπαρκτά αδιέξοδα είναι ορατά και καταγγέλλονται από τα ΜΜΕ.
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Δευτερεύουσα Ιδέα(2): Η αντιπολίτευση φοβάται μήπως θεωρηθεί ότι καταστροφολογεί και χαθούν,
έτσι, τα λαϊκά ερείσματα.
Επίλογος: («Σα εκλογικά < καίρια»)

Ανακεφαλαίωση: την
απαισιόδοξοι.

πράξη

επιβραβεύονται

οι

πολιτικοί

που

δεν

εμφανίζονται

14. Με ποιο τρόπο – μέθοδο έχει αναπτυχθεί η παράγραφος ( θεματική περίοδος της παραγράφου ) ή
πως οργανώνεται ο λόγος στην παράγραφο ;
Από τι εξαρτάται ο τρόπος με τον οποίο θα αναπτύξουμε μια παράγραφο;
Ο τρόπος με τον οποίο εκείνος που γράφει θα αναπτύξει μια παράγραφο εξαρτάται από πολλούς
παράγοντες. Ο πρώτος και σημαντικότερος παράγοντας είναι ο σκοπός για τον οποίο γράφει μια
συγκεκριμένη παράγραφο. Ο σκοπός δεν είναι πάντα ο ίδιος. Με άλλες παραγράφους επιδιώκουμε να
πείσουμε τον αναγνώστη, με άλλες να τον ενημερώσουμε και να τον φωτίσουμε για ένα θέμα, με άλλες να
διευκρινίσουμε κάτι ασαφές και με άλλες ακόμα και να τον συγκινήσουμε. Ο δεύτερος παράγοντας είναι
το είδος του θέματος που μας θέτουν. ε κάθε θέμα υπάρχουν δεδομένες έννοιες με λογική μεταξύ τους
σχέση. Αυτή η σχέση εκφράζεται συνήθως στη μορφή των ερωτημάτων που μας θέτουν ή στο κείμενο με το
οποίο καλούμαστε να συμφωνήσουμε ή να διαφωνήσουμε, αν το θέμα δε διατυπώνεται με ερωτήματα. Αν
στο θέμα, λόγου χάρη, οι δεδομένες έννοιες είναι αντίθετες και μας ζητείται να βρούμε τις διαφορές τους,
είναι προφανές ότι ο καταλληλότερος τρόπος για να οργανώσουμε το λόγο μας είναι η σύγκριση-αντίθεση.
Ο τρίτος παράγοντας που διαμορφώνει τον τρόπο ανάπτυξης της παραγράφου είναι η ροή του λόγου. Η
παράγραφος έχει, βέβαια, νοηματική αυτοτέλεια, αλλά δεν παύει να είναι μια μονάδα του όλου, του
κειμένου, να το καθορίζει, αλλά και να καθορίζεται από αυτό, από ό,τι προηγείται και από ό,τι ακολουθεί. Ο
τελευταίος παράγοντας είναι ο αποδέκτης της παραγράφου, ο αναγνώστης. Σο πρόσωπο στο οποίο
απευθυνόμαστε με τις ιδιαιτερότητες που έχει, όπως είναι η ωριμότητά του, το μορφωτικό του επίπεδο, η
γλωσσική του ικανότητα, καθορίζουν το λόγο και στο περιεχόμενο και στη μορφή και στην οργάνωσή του.
Δεν είναι καθόλου τυχαίο, για παράδειγμα, που στα σχολικά εγχειρίδια αφθονούν τα παραδείγματα ή που
ο δημοσιογραφικός λόγος είναι απλός και εύληπτος σε αντίθεση με το λόγο ενός επιστημονικού
συγγράμματος.
Σρόποι – μέθοδοι ανάπτυξης παραγράφου :
Παραδείγματα , σύγκριση – αντίθεση , αιτιολόγηση , ορισμός , διαίρεση ( ή ορισμός και διαίρεση ) ,
αναλογία, αίτιο – αποτέλεσμα , συνδυασμός μεθόδων .
Προσοχή : ε κάθε περίπτωση ο μαθητής οφείλει να δικαιολογήσει την απάντησή του , αναφέροντας
στοιχεία που να αποδεικνύουν τον τρόπο ανάπτυξης που αναγνώρισε.
υγκεκριμένα :
Παράγραφος με παραδείγματα ( απαρίθμηση λεπτομερειών )
Έτσι αναπτύσσεται μια θεματική περίοδος ή πρόταση , αν το περιεχόμενό της χρειάζεται διευκρίνιση . Σα
παραδείγματα λαμβάνονται – αντλούνται από την καθημερινή ζωή , την προσωπική εμπειρία –
πραγματικά ή επινοημένα (φαντασία) – την ιστορία κ.ά. Υυσικά, το παράδειγμα περισσότερο επιβεβαιώνει
παρά αποδεικνύει τη θεματική περίοδο.
Θεματική περίοδος : διατύπωση του θέματος – θέσης
χόλια – λεπτομέρειες : παράθεση των παραδειγμάτων ( αρκετά συχνά υπάρχουν λέξεις – φράσεις που μας
βοηθούν να εντοπίσουμε εύκολα ότι πρόκειται για ανάπτυξη με παραδείγματα , όπως « π.χ. , για
παράδειγμα , λ.χ. <)
Κατακλείδα : συγκεφαλαίωση – παράδειγμα
Επισήμανση : την ανάπτυξη με παραδείγματα απλώς επισημαίνουμε σε ποιο σημείο ο συγγραφέας τα
αναφέρει.
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Παράδειγμα:
Α. «Η πληρότητα της πληροφόρησης είναι μια από τις μορφές της ακρίβειάς της. Μπορεί κανείς να
δημιουργήσει μια ψεύτικη είδηση με την ίδια ευκολία, είτε ακρωτηριάζοντας την αφήγηση ενός γεγονότος είτε
κατασκευάζοντάς το από την αρχή ως το τέλος. Σο καλύτερο παράδειγμα για τη σημασία που έχει η
πληρότητα μιας είδησης είναι το τηλεγράφημα του Εμς. Πρόκειται για το τηλεγράφημα που έστειλε από το
Εμς, το 1870, ο βασιλιάς της Πρωσσίας Γουλιέλμος ο Α΄ στον υπουργό εξωτερικών της χώρας, Βίσμαρκ, για να
τον κατατοπίσει σχετικά με τις συζητήσεις που είχε με το Γάλλο πρεσβευτή Μπενεντέτι. Ο Βίσμαρκ
δημοσίευσε το τηλεγράφημα, αφού όμως το ανέπτυξε και το αλλοίωσε, ώστε να έχει έναν προσβλητικό τόνο για
τη Γαλλία. Λέγεται ότι το τηλεγράφημα αυτό υπήρξε η αφορμή, για να κηρύξει η Γαλλία τον πόλεμο εναντίον
της Πρωσσίας. Ο γαλλοπρωσσικός πόλεμος του 1870-71 θα είχε ίσως βρει μια άλλη αφορμή, για να ξεσπάσει,
και ίσως να κατέληγε πάλι στην πρωσσική νίκη. Με τις συνθήκες όμως που διαδραματίστηκε το κεφαλαιώδες
αυτό γεγονός της σύγχρονης ευρωπαϊκής ιστορίας δεν είναι απίθανο να το προκάλεσε μια ελλιπής και
πλαστογραφημένη πληροφόρηση».
Β. «Μία διδαχή της Ιστορίας είναι ότι σε μία δικτατορία, ακόμα κι αν υπάρχουν
μορφές διαφωνίας, αν υπάρξει μια μετωπική σύγκρουση με έναν ξένο εχθρό,
δημιουργούνται μορφές ταύτισης με τη χώρα. Για παράδειγμα, ο Φίτλερ ήταν ένας
θηριώδης δικτάτορας, ναζιστές δεν ήταν όλοι οι Γερμανοί, ωστόσο οι γερμανοί
στρατιώτες πολέμησαν μέχρι τέλους. Απ’ την άλλη, ο τάλιν ήταν ένας μισητός
δικτάτορας, κομμουνιστές δεν ένιωθαν όλοι οι σοβιετικοί πολίτες, ωστόσο
αντιστάθηκαν μέχρις εσχάτων στα γερμανικά και ιταλικά στρατεύματα και τελικά
νίκησαν. Και ακόμα και οι Ιταλοί που μετά το 1943 γιόρταζαν τις αποβάσεις των συμμάχων ή πολεμούσαν
στους λόφους, συμπεριφέρθηκαν με γενναιότητα στο Ελ Αλαμέιν.»
Μεθοδολογία απάντησης: Προκειμένου να τεκμηριώσουμε την επιλογή μας απαντώντας σε μια ερώτηση
που μας ζητά να επισημάνουμε τον τρόπο ανάπτυξης (όταν η παράγραφος αναπτύσσεται με παράδειγμα),
χρειάζεται να παρουσιάσουμε τα εξής:

Ποια θέση υποστηρίζει ο πομπός;

Με ποιο(α) παράδειγμα(τα) την αποσαφηνίζει;

Από πού αντλεί τα παραδείγματα που χρησιμοποιεί (από την ιστορία, την καθημερινότητα κ.λ.π.);

Τπάρχει κάποιος τρόπος σύνδεσης των νοημάτων ή ορισμένες εκφράσεις που μας πείθουν ότι η
παράγραφος αναπτύσσεται με παράδειγμα;
Ενδεικτική απάντηση: Λόχου χάρη, στην παράγραφο του αποσπάσματος που προηγήθηκε, η απάντησή μας
είναι αναγκαίο να λάβει την ακόλουθη μορφή:
Ο συγγραφέας υποστηρίζει ότι σε μια δικτατορία, ανεξάρτητα από τις διαφωνίες των πολιτών, το έθνος
συσπειρώνεται, αν βρεθεί σε εμπόλεμη κατάσταση. Για να αποδείξει τη θέση του, επικαλείται
παραδείγματα από την ιστορία, όπως το τι συνέβη στην χιτλερική Γερμανία, στη σταλινική ΕΔ, αλλά και
στην Ιταλία του Β΄ Παγκοσμίου πολέμου. Εξάλλου, ο συγκεκριμένος τρόπος ανάπτυξης διαπιστώνεται και
από τη χρήση των διαρθρωτικών εκφράσεων «για παράδειγμα, απ’ την άλλη, ακόμα και<»
Παράγραφος με σύγκριση κι αντίθεση
Όταν έχουμε να συγκρίνουμε πρόσωπα, πράγματα, ιδέες, φαινόμενα < σημειώνουμε τις ομοιότητες και
κυρίως τις διαφορές τους. Όταν, όμως, αντιπαραθέτουμε το ένα στο άλλο, τονίζουμε τις διαφορές τους. Η
παράγραφος διαρθρώνεται ως εξής :
Θεματική περίοδος : επισημαίνουμε και παρουσιάζουμε τις συγκρινόμενες έννοιες – μέλη. Ενδεικτικά
στοιχεία είναι συνήθως ο συγκριτικός βαθμός και διάφορες διαρθρωτικές λέξεις – εκφράσεις δηλωτικές της
ομοιότητας ή της διαφοράς, όπως «αντίθετα , από την άλλη <)
χόλια – λεπτομέρειες : υπάρχουν δύο τρόποι οργάνωσης :

Ανά σημείο παρουσίαση των γνωρισμάτων των συγκρινόμενων μελών, με τη
δημιουργία αντιθετικών ζευγών
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Ολοκληρωμένη παρουσίαση των γνωρισμάτων πρώτα του ενός μέλους κι
ακολούθως του άλλου – χωρισμός του κυρίου μέρους της παραγράφου σε δύο μέρη.
1η περίπτωση (ανά σημείο παρουσίαση / αντιπαράθεση των υποκειμένων ανά ζεύγη) :
Η αντιπαράθεση των ποιοτικών και των ποσοτικών δεδομένων των στρατιωτικών δυνάμεων που ενέπλεξαν οι
δύο εμπόλεμοι τους στρατιωτικές επιχειρήσεις του 1897 καταδεικνύει την υπεροχή των Οθωμανών έναντι των
Ελλήνων. ύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει ο Γάλλος επιτελικός αξιωματικός, λοχαγός Ντουσύ, στο
μέτωπο τους Θεσσαλίας οι Έλληνες παρέτασσαν 42.256 πεζούς, ενώ οι Οθωμανοί 92.259, το δε ελληνικό ιππικό
αριθμούσε 700 ιππείς έναντι 1.330 των Οθωμανών. Σο ελληνικό πυροβολικό διέθετε 96 πυροβόλα, ενώ το
αντίστοιχο τουρκικό 205. Επιπλέον, οι Οθωμανοί ήταν εξοπλισμένοι με καλύτερα τυφέκια και τα πυροβόλα
τους είχαν μεγαλύτερο βεληνεκές σε σχέση με τα αντίστοιχα των Ελλήνων. Από τα παραπάνω στοιχεία που
παραδίδονται από έναν ουδέτερο εμπειρογνώμονα εξηγείται σε σημαντικό βαθμό η έκβαση των στρατιωτικών
επιχειρήσεων στο συγκεκριμένο μέτωπο.
2 η περίπτωση (ολοκληρωμένη παρουσίαση / ξεχωριστή αντιπαράθεση των υποκειμένων)
Η αντιπαράθεση των ποιοτικών και των ποσοτικών δεδομένων των στρατιωτικών δυνάμεων που ενέπλεξαν οι
δύο εμπόλεμοι τους στρατιωτικές επιχειρήσεις του 1897 καταδεικνύει την υπεροχή των Οθωμανών έναντι των
Ελλήνων. ύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει ο Γάλλος επιτελικός αξιωματικός, λοχαγός Ντουσύ, οι
ελληνικές δυνάμεις στο μέτωπο τους Θεσσαλίας ανέρχονταν σε 42.256 πεζούς, 700 ιππείς και 96 πυροβόλα.
Απέναντί τους οι Σούρκοι παρέτασσαν 92.250 πεζούς, 1.330 ιππείς και 205 πυροβόλα. Οι Σούρκοι ήταν
εξοπλισμένοι με καλύτερα τυφέκια και τα πυροβόλα τους είχαν μεγαλύτερο βεληνεκές. Από τα παραπάνω
στοιχεία που παραδίδονται από έναν ουδέτερο εμπειρογνώμονα εξηγείται σε ένα σημαντικό βαθμό η έκβαση
των στρατιωτικών επιχειρήσεων στο συγκεκριμένο μέτωπο.
Κατακλείδα : σύνοψη – συμπέρασμα ή διαπίστωση κοινού στοιχείου.
Παράδειγμα:
Α. «Ένα χάσμα χωρίζει το ωκράτη από τους σοφιστές. Ο ωκράτης ζήτησε τη μία και καθολική έννοια, τη μία
και καθολική αλήθεια, ενώ οι σοφιστές υποστήριζαν τις πολλές γνώμες για το ίδιο πράγμα. Επίσης και στον
τρόπο της ζωής υπάρχει ριζική αντίθεση μεταξύ σοφιστών και ωκράτους. Οι σοφιστές ήταν έμποροι
γνώσεων, ενώ ο ωκράτης υπήρξε ένας άμισθος δάσκαλος και ερευνητής της αλήθειας. Σο μόνο κοινό μεταξύ
των σοφιστών και του ωκράτη ήταν ότι αυτός και εκείνοι διαπίστωσαν ότι η παραδεδομένη μόρφωση και
παιδεία δεν ήταν αρκετή για τη εποχή τους».
Β. «Ας ξεκαθαρίσουμε ότι η φωνή των ψηφοφόρων που διατυπώνεται μέσα από τις διαδηλώσεις, δεν έχει καμιά
σχέση με τη «λαϊκή θέληση» την οποία επικαλείται ο λαϊκισμός. Ο λαϊκισμός εκπροσωπεί την άμεση επίκληση
του λαού (ή την υποτιθέμενη ερμηνεία της λαϊκής θέλησης από τη μεριά της εξουσίας), ενώ οι εκδηλώσεις στις
πλατείες αντιπροσωπεύουν όχι μια γενική «Υωνή του Λαού», αλλά την ελεύθερη έκφραση ομάδων, κομμάτων,
ενώσεων των πολιτών».
Μεθοδολογία απάντησης: Προκειμένου να τεκμηριώσουμε την επιλογή μας απαντώντας σε μια ερώτηση
που μας ζητά να επισημάνουμε τον τρόπο ανάπτυξης (όταν η παράγραφος αναπτύσσεται με σύγκριση –
αντίθεση), χρειάζεται να παρουσιάσουμε τα εξής:

Ποιες έννοιες συγκρίνονται;

Ποιες διαφορές (σπανίως, ομοιότητες) εντοπίζονται ανάμεσά τους;

Τπάρχουν κάποιες εκφράσεις που μας βοηθούν να αντιληφθούμε ότι πρόκειται για παράγραφο που
αναπτύσσεται με σύγκριση – αντίθεση;
Ενδεικτική απάντηση: Λόχου χάρη, στην παράγραφο του αποσπάσματος που προηγήθηκε, η απάντησή μας
είναι αναγκαίο να λάβει την ακόλουθη μορφή: Ο συγγραφέας αντιπαραθέτει τη βούληση των ψηφοφόρων,
όπως αυτή εκφράζεται μέσα από τις λαϊκές διαμαρτυρίες, και τη «λαϊκή θέληση» που επικαλούνται οι
λαϊκιστές. υγκεκριμένα, στην πρώτη περίπτωση θεωρεί ότι οι πολίτες εκφράζονται με ελευθερία μέσω από
τις ενώσεις που έχουν συγκροτήσει, σε αντίθεση με το λαϊκισμό, κατά τον οποίο η εξουσία επιχειρεί να
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πείσει αυθαίρετα ότι ερμηνεύει τη θέληση του λαού. ημειωτέον ότι η αντίθεση ανάμεσα στις δύο έννοιες
αισθητοποιείται με το «ενώ».
Παράγραφος με αιτιολόγηση
Πολλές φορές οι θεματικές περίοδοι είναι κρίσεις που χρειάζεται να αποδειχτεί η ισχύς τους με λογικά
επιχειρήματα. τη διερεύνηση αυτής της μεθόδου, πρακτικά μεταστρέφουμε τη θεματική περίοδο σε
ερώτηση και στην ανάπτυξη της παραγράφου ( στα σχόλια \ λεπτομέρειες ) προκύπτει ένα «διότι », ένα
«πώς» ( ή ενδέχεται να είναι γραμμένη διαρθρωτική λέξη με αιτιολογικό χαρακτήρα ) . Η παράγραφος
διαρθρώνεται ως εξής:
Θεματική περίοδος : θέμα – θέση \ αξιολογική κρίση που εγείρει αβίαστα το ερώτημα γιατί;
χόλια – λεπτομέρειες : ανάπτυξη συλλογισμού – επιχειρημάτων , χρήση αιτιολογικών συνδέσμων –
εκφράσεων για την κατάδειξη της νοηματικής σχέσης
Κατακλείδα : συμπέρασμα
Παράδειγμα:
Α. «Ο σημερινός σύζυγος και πατέρας δε θέλει να σκεφτεί τον εαυτό του σε ίση θέση με τη γυναίκα του και να
συνεργαστεί μαζί της για τα κοινά προβλήματα του σπιτιού τους. Αυτό συμβαίνει γιατί πριν λίγα χρόνια ο
τωρινός σύζυγος και πατέρας έζησε σαν παιδί, μέσα σε μια λειτουργική αυστηρότητα του οικογενειακού του
περιβάλλοντος, η οποία τον είχε καταπιέσει και ακόμα του είχε κάνει βίωμα ζωής, πως ο άντρας είχε την
πρωτοκαθεδρία, είναι νοικοκύρης, ενώ η γυναίκα είναι η νοικοκυρά και το κοινωνικά ετερόνομο άτομο. Δεν
τολμούσε ν’ aντιμιλήσει στο γονιό, που ήταν η εξουσία. Ο διάλογος ήταν ανύπαρκτος, αφού ο νοικοκύρης
αποφάσιζε για την τύχη των μελών της μονοκρατορικής οικογενειακής επικράτειας».
Β. «την Ιταλία υπάρχει ένα απόλυτο μονοπώλιο της ενημέρωσης, αφού ο
Μπερλουσκόνι έχει στην κατοχή του όλα τα ιδιωτικά κανάλια, ενώ, με την
εκλογή του, ελέγχει και τη δημόσια ραδιοτηλεόραση. Όμως, το να αρνηθεί ο
πολίτης να δει τηλεόραση και να ακούσει ραδιόφωνο συνιστά πολύ μεγάλη
θυσία, διότι, καταρχάς, είναι πολύ θεμιτό να θέλω το βράδυ μια ωραία ταινία
και συνήθως δεν αναρωτιέμαι ποιες είναι οι απόψεις του ιδιοκτήτη μιας
κινηματογραφικής αίθουσας. Επιπλέον, είναι χρήσιμο να γνωρίζεις τις απόψεις και τον τρόπο που παρουσιάζει
τις ειδήσεις το κυβερνητικό κόμμα. Σέλος, αν ακόμα και το μισό των διαφωνούντων Ιταλών σταματούσε να
βλέπει τηλεόραση, η κυβέρνηση δε θα άλλαζε στάση, ούτε οι ψηφοφόροι τις απόψεις».
Μεθοδολογία απάντησης: Για να τεκμηριώσουμε την επιλογή μας απαντώντας σε μια ερώτηση που μας
ζητά να επισημάνουμε τον τρόπο ανάπτυξης (όταν η παράγραφος αναπτύσσεται με αιτιολόγηση),
χρειάζεται να παρουσιάσουμε τα εξής:

Ποια άποψη υποστηρίζει ο συγγραφέας;

Ποιες επιμέρους θέσεις διατυπώνει, στην προσπάθειά του να δείξει ότι είναι ορθή αυτή η άποψη;

Τπάρχουν εκφράσεις που καταδεικνύουν ότι ο συγγραφέας αιτιολογεί τη θέση που υποστηρίζει;
Ενδεικτική απάντηση: Λόγου χάρη, στην παράγραφο του αποσπάσματος που προηγήθηκε, η απάντησή μας
είναι αναγκαίο να λάβει την ακόλουθη μορφή: Ο συγγραφέας θεωρεί ότι είναι υπερβολικό να σταματήσει
κάποιος να παρακολουθεί τα ΜΜΕ, παρά τον έλεγχό τους από την εξουσία. Για να αποδείξει ότι η θέση του
είναι ορθή, επικαλείται τρεις επιμέρους θέσεις («είναι απόλυτα < αίθουσας», «είναι χρήσιμο < κόμμα» και
«αν ακόμα < τις απόψεις»). Εξάλλου η προσπάθεια του να αιτιολογήσει την άποψή του διαφαίνεται και από
τις διαρθρωτικές λέξεις «διότι», «καταρχάς», «επιπλέον», «τέλος».

Παράγραφος με ορισμό – επεξήγηση
Ο συγγραφέας που αναπτύσσει τη θεματική του περίοδο με ορισμό πρέπει να απαντά στην πιθανή ερώτηση
του αναγνώστη: «τι εννοεί με αυτό ;» ή «τι είναι ;» . Με τον ορισμό παραθέτουμε τα ουσιώδη γνωρίσματα
μιας έννοιας, ώστε να μην είναι δυνατή η σύγχυσή της με άλλη.
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Οι ορισμοί είναι δυνατό να χαρακτηριστούν ως:

ύντομοι: όταν εκτείνονται σε λίγους στίχους

Εκτεταμένοι: όταν καλύπτουν μία ή περισσότερες παραγράφους

Αναλυτικοί: όταν παρουσιάζουν απλώς τα γνωρίσματα της οριστέας έννοιας

υνθετικοί: όταν αποδίδουν τη διαδικασία δημιουργίας της οριστέας έννοιας μέσα από τα ουσιώδη
δομικά στοιχεία που την αποτελούν.
Η παράγραφος διαρθρώνεται ως εξής :
Θεματική περίοδος :

Οριστέα έννοια ( έννοια που πρέπει να οριστεί )

Γένος ( ευρύτερη έννοια στην οποία εντάσσεται η οριστέα )

Ειδοποιός διαφορά ( χαρακτηριστικό γνώρισμα )
π.χ. « Ιδεολογία ( οριστέα έννοια ) είναι το σύνολο των αντιλήψεων ( γένος ) που πρεσβεύει ένα άτομο γύρω
από κάποιο θέμα σημαντικό της κοινωνικής ζωής ( ειδοποιός διαφορά )
χόλια – λεπτομέρειες : ανάλυση της ειδοποιούς διαφοράς ( ή των ειδοποιών διαφορών )
Κατακλείδα : συμπέρασμα
Παράδειγμα:
Α. «Οικογένεια είναι η ένωση και η συμβίωση δυο ανθρώπων διαφορετικού
φύλου, που διαβιούν υπό κοινή στέγη και έχουν συναποδεχθεί ότι θα
αντιμετωπίζουν από κοινού τα προβλήματα. Αντικειμενικός σκοπός όμως της
οικογένειας είναι η τεκνοποίηση και η διαπαιδαγώγηση του νέου ανθρώπου.
Από αυτήν τη λειτουργία της η οικογένεια καθίσταται καίριος θεσμός, αφού
μέσω αυτής διαιωνίζεται η κοινωνία τόσο βιολογικά όσο και ηθικά,
πολιτισμικά. Έτσι, η οικογένεια έχει συναισθηματικό, αναπαραγωγικό,
κοινωνικοποιητικό σκοπό. Είναι, με άλλα λόγια, ένας θεσμός-κύτταρο και θεμέλιο της κοινωνίας».
Β. «Όσον αφορά στις συζητήσεις για τα χαρακτηριστικά που πρέπει να αποδοθούν στο «καθεστώς», το οποίο
εγκαθιδρύει ο Μπερλουσκόνι αργά και μεθοδικά, αξίζει τον κόπο να ξεκαθαρίσουμε μερικές έννοιες.
Αντιδραστικός είναι εκείνος ο άνθρωπος που διατείνεται ότι υπάρχει μια αρχαία γνώση, ένα παραδοσιακό
πρότυπο κοινωνικής και ηθικής τάξης, στο οποίο πρέπει να επιστρέψουμε πάση θυσία, κι αντιτίθεται σε όλες
τις λεγόμενες κατακτήσεις της προόδου, από τις φιλελεύθερες – δημοκρατικές ιδέες ως την τεχνολογία και τη
σύγχρονη επιστήμη. Ο αντιδραστικός δεν είναι επομένως συντηρητικός, είναι απλώς ένας επαναστάτης προς
τα πίσω».
Μεθοδολογία απάντησης: Για να τεκμηριώσουμε την επιλογή μας απαντώντας σε μια ερώτηση που μας
ζητά να επισημάνουμε τον τρόπο ανάπτυξης (όταν η παράγραφος αναπτύσσεται με ορισμό), χρειάζεται να
παρουσιάσουμε τα εξής:

Ποια έννοια (ή ποιες έννοιες) επιχειρεί να ορίσει ο συγγραφέας;

ε ποιο ευρύτερο σύνολο (προσεχές γένος) εντάσσεται η οριστέα έννοια;

Ποια είναι η ειδοποιός διαφορά της έννοιας αυτής συγκριτικά με τα υπόλοιπα μέλη που
εντάσσονται στο ίδιο ευρύτερο σύνολο;

Τπάρχουν κάποιες εκφράσεις που καταδεικνύουν ότι η παράγραφος αναπτύσσεται με ορισμό;
Ενδεικτική απάντηση: Λόχου χάρη, στην παράγραφο του αποσπάσματος που προηγήθηκε, η απάντησή μας
είναι αναγκαίο να λάβει την ακόλουθη μορφή: Ο συγγραφέας επιχειρεί να ορίσει την έννοια
«αντιδραστικός» (οριστέα έννοια). ύμφωνα με τον αναλυτικό ορισμό του, αντιδραστικός είναι ένας
άνθρωπος (ευρύτερο γένος) ο οποίος υποστηρίζει την ανάγκη επιστροφής στα παραδοσιακά μοντέλα ζωής,
ανεξάρτητα από τις κατακτήσεις του πνεύματος που έχουν συντελεστεί (ειδοποιός διαφορά). Μάλιστα, για
να φανεί καλύτερα το περιεχόμενο της αντιδραστικότητας, την αντιδιαστέλλει με τη συναφή νοηματικά
έννοια της συντηρητικότητας. Η προσπάθεια ορισμού καθίσταται σαφής μέσα από λέξεις και φράσεις όπως
«να ξεκαθαρίσουμε κάποιες έννοιες», «είναι», «δεν είναι».
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Παράγραφος με διαίρεση
Ο τρόπος αυτός ανάπτυξης των παραγράφων αποκαλύπτει τα συστατικά στοιχεία από τα οποία
αποτελείται ένα αντικείμενο ή μια έννοια ( κομμάτιασμα του όλου στα μέρη του ) .
Η διαίρεση, όταν έχει οργανωθεί ορθά, είναι τέλεια και συνεχής. Σέλεια ονομάζεται η διαίρεση, όταν
περιλαμβάνει όλα τα είδη της διαιρετέας έννοιας, ενώ συνεχής χαρακτηρίζεται, όταν δεν παρακάμπτεται
κάποιο από τα είδη της.
τη διαίρεση αναλύουμε ένα όλο ( γένος ) στα μέρη του ( είδη ) με βάση κάποιο ουσιώδες γνώρισμα (
διαιρετική βάση ) . τις λεπτομέρειες σχολιάζονται όλα τα είδη που δηλώνονται στη θεματική πρόταση .
υγκεκριμένα, η παράγραφος διαρθρώνεται ως εξής :
Θεματική περίοδος : διαιρετέα έννοια
χόλια – λεπτομέρειες : διαιρετική βάση ( κριτήρια\-ο διακρίσεων ) , πηλίκο της διαίρεσης ( έννοιες που
προκύπτουν ως επιμέρους μορφές της διαιρετέας ) – ανάλυσή του.
π.χ. « Η δημοσιογραφία ( διαιρετέα έννοια ) , με βάση το περιεχόμενό της (διαιρετική βάση) , μπορεί να
διακριθεί σε ειδησεογραφική κι ερμηνευτική (πηλίκο της διαίρεσης).
Κατακλείδα : συμπέρασμα
Παράδειγμα:
Α. «την έκθεση της Διεθνούς Επιτροπής της UNESCO για την εκπαίδευση στον 21 ο αιώνα τονίζεται ότι η δια
βίου εκπαίδευση πρέπει να στηρίζεται στους παρακάτω τέσσερις πυλώνες, που αποτελούν διαφορετικά είδη
μάθησης: 1. Μαθαίνω πώς να αποκτώ τη γνώση, συνδυάζοντας ικανοποιητικά μια ευρύτατη γενική παιδεία με
τη δυνατότητα εμβάθυνσης σε ορισμένα θέματα. 2. Μαθαίνω να ενεργώ με τέτοιον τρόπο, ώστε να αποκτώ όχι
μόνο επαγγελματική κατάρτιση αλλά και γενικότερα τη δυνατότητα να αντιμετωπίζω διάφορες καταστάσεις
και να εργάζομαι αρμονικά σε ομάδες. 3. Μαθαίνω να συμβιώνω, κατανοώντας τους άλλους και έχοντας
επίγνωση των κοινωνικών αλληλεξαρτήσεων –συμβάλλοντας στην πραγματοποίηση κοινών δράσεων και στη
διευθέτηση των συγκρούσεων-, με σεβασμό στις αξίες του πλουραλισμού, της αμοιβαίας κατανόησης και
ειρήνης. 4. Μαθαίνω να ζω με τέτοιον τρόπο, ώστε να αναπτύσσω την προσωπικότητά μου και να μπορώ να
ενεργώ με μεγαλύτερη αυτονομία και περισσότερη κρίση και προσωπική υπευθυνότητα(...)».
(από το κείμενο των Απολυτήριων Εξετάσεων της Γ΄ Λυκείου του 2000)
Β. «Κάποτε, όταν ένας τροχονόμος σταματούσε κάποιον για να του γράψει μια κλήση,
αυτός που θα ονομάσουμε Κατηγορούμενο μπορούσε να υιοθετήσει τρεις τακτικές
ενώπιον του Υύλακα της Σάξεως. Πρώτον: ομολογούσε ότι έχει άδικο και πλήρωνε.
Δεύτερον: προσπαθούσε να δικαιολογηθεί, επιζητώντας ν’ αποδείξει στον Υύλακα
της Σάξεως ότι δεν είχε άδικο. Σρίτον: αν ήταν κάφρος, ύψωνε τη φωνή κι έλεγε «Δεν
ξέρετε ποιος είμαι εγώ!» (και ο Υύλακας είχε μόνο δύο λύσεις: να του απαντήσει ότι
δεν του καιγόταν καρφάκι για το ποιος ήταν και να του κόψει το πρόστιμο ή να
τρομοκρατηθεί και να πει «Με συγχωρείτε, παρακαλώ, περάστε, εντιμότατε,
εξοχότατε» και λοιπά). ήμερα, φαίνεται ότι οι Κατηγορούμενοι έχουν υιοθετήσει και μια τέταρτη τακτική, να
λένε «Δεν ξέρετε ποιος είστε!»
Μεθοδολογία απάντησης: Προκειμένου να τεκμηριώσουμε την επιλογή μας απαντώντας σε μια ερώτηση
που μας ζητά να επισημάνουμε τον τρόπο ανάπτυξης (όταν η παράγραφος αναπτύσσεται με διαίρεση),
χρειάζεται να παρουσιάσουμε τα εξής:

Ποια έννοια επιχειρεί να διαιρέσει ο συγγραφέας (διαιρετέα έννοια);

Με ποιο κριτήριο (διαιρετική βάση) διαιρείται αυτή η έννοια σε επιμέρους κατηγορίες;

Ποιες είναι οι κατηγορίες (μέλη της διαίρεσης) στις οποίες διακρίνεται η διαιρετέα έννοια;

Τπάρχουν εκφράσεις που μας βοηθούν να συνειδητοποιήσουμε ότι διενεργείται η διαίρεση μιας
έννοιας σε επιμέρους κατηγορίες;
Ενδεικτική απάντηση: Λόγου χάρη, στην παράγραφο του αποσπάσματος που προηγήθηκε, η απάντησή μας
είναι αναγκαίο να λάβει την ακόλουθη μορφή: Ο συγγραφέας επιχειρεί να διαιρέσει τις τακτικές που
υιοθετεί κάποιος, ο οποίος απειλείται με επιβολή προστίμου από έναν τροχονόμο (διαιρετέα έννοια),
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σύμφωνα με το πόσο εύκολα αποδέχεται την κλήση που του επιβάλλεται (διαιρετική βάση). Εν προκειμένω,
διαπιστώνει πως ανέκαθεν υπήρξαν τρεις τέτοιες τακτικές, ενώ σήμερα, κατά την άποψη του, εμφανίζεται
και μία τέταρτη (τα μέλη διαίρεσης). ημειωτέον ότι η διαίρεσή του αυτή διαφαίνεται μέσα από λέξεις και
φράσεις, όπως «τρεις τακτικές», πρώτον», «δεύτερον», «τρίτον», «τέταρτη». Επιπρόσθετα, διαιρείται και η
στάση του τροχονόμου στην τρίτη περίπτωση (διαιρετέα έννοια), με κριτήριο την εμμονή του να επιβάλλει
την ποινή (διαιρετική βάση), και διαπιστώνονται δύο πιθανές αντιδράσεις: «να του απαντήσει < και λοιπά»
(μέλη της διαίρεσης).
Παράγραφος με αναλογία
Aυτή την περίπτωση τρόπου ανάπτυξης παραγράφου, επιλέγουμε, προκειμένου να γίνει αντιληπτό το
περιεχόμενο μίας σύνθετης έννοιας, να τη συσχετίσουμε με μια άλλη, περισσότερο οικεία στο δέκτη, και να
καταγράψουμε τις μεταξύ τους ομοιότητες.
Η αναλογία , ως τρόπος ανάπτυξης , αποτελεί στην ουσία σύγκριση αντικειμένων, φαινομένων,
καταστάσεων< Η αναλογία μπορεί να είναι κυριολεκτική ή μεταφορική. Με την κυριολεκτική
συγκρίνονται πράγματα \ αντικείμενα ( δεν είναι ποτέ απολύτως όμοια ) που παρουσιάζουν βασικές
ομοιότητες \ κοινά στοιχεία. τη μεταφορική αναλογία, αντίθετα , συγκρίνονται «αντικείμενα» που είναι
τελείως διαφορετικά κι αποκαλύπτονται κάποιες απροσδόκητες αναλογίες μεταξύ τους. Και τις δύο
περιπτώσεις μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε στην πειθώ \ επιχειρηματολογία αλλά με προσοχή. Για
παράδειγμα, ελέγχουμε αν πράγματι ισχύουν οι αναλογίες \ ομοιότητες κι αν το συμπέρασμα στο οποίο
καταλήγουμε είναι αποδεκτό ( πάντα η αναλογία είναι ατελής – πιθανό συμπέρασμα ). Σέλος , είναι
ανάγκη να γνωρίζουμε ότι η αναλογία δε χρησιμοποιείται πάντοτε με τη μορφή επιχειρήματος. Μπορεί να
αξιοποιηθεί από το συγγραφέα για διασάφηση, επεξήγηση ή για να κάνει πιο παραστατική \ ζωντανή μια
κατάσταση , ένα φαινόμενο.
Σις περισσότερες φορές στο λόγο, τα χαρακτηριστικά ή οι ιδιότητες που αποδίδονται στα δύο υποκείμενα
ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, οπότε έχουμε κυριολεκτική αναλογία. Τπάρχουν, όμως, και
περιπτώσεις που σε ένα από τα δύο υποκείμενα αποδίδουμε γνωρίσματα ή ιδιότητες κάνοντας χρήση της
μεταφορικής λειτουργίας του λόγου. Σότε έχουμε μεταφορική αναλογία.
Παραδείγματα:
α) Η στρατιωτική παρέλαση «πρέπει» να επιδεικνύει ισχύ μεγαλύτερη ή μικρότερη από την πραγματική,
διαφορετικά γίνεται πράξη εσχάτης προδοσίας. Φρησιμοποιώντας όρους της ρητορικής, μπορούμε να πούμε
ότι μια παρέλαση ή αποτελεί σχήμα λιτότητας ή υπερβολή. Εάν η παρέλαση έλεγε την αλήθεια, θα ήταν
παράδειγμα παρασιώπησης. Μια παρασιώπηση στον κόσμο των στρατιωτικών παρελάσεων αποτελεί
κατασκοπευτική ενέργεια. (Ουμπέρτο Έκο, Η σημειολογία της καθημερινότητας)
β) Σο Διαδίκτυο έχει τη δυνατότητα να αποτελέσει μια δύναμη εκδημοκρατισμού, όπως ακριβώς και ο
Σύπος. Βασικές λειτουργίες του Σύπου είναι να πληροφορεί και να διαπαιδαγωγεί πολιτικά το κοινό. Αυτό
επιτυγχάνεται με την ενημέρωση πάνω στα μεγάλα προβλήματα της επικαιρότητας και με την παράθεση
και ερμηνεία των απόψεων κάθε κόμματος και κοινωνικής ομάδας. Εξάλλου, ο Σύπος αποτελεί βήμα
διαλόγου, αφού ο αναγνώστης μπορεί να προβάλλει τη δική του άποψη. Με ανάλογο τρόπο λειτουργεί το
Διαδίκτυο, που προσφέρει παρόμοιες δυνατότητες στους χρήστες του. Και στις δύο, λοιπόν, περιπτώσεις, η
δημοκρατία ενισχύεται μέσω της πληροφόρησης και της ανταλλαγής απόψεων.
γ) Ο ωκράτης στην απολογία του απευθυνόμενος στους Αθηναίους παραλλήλισε τον
εαυτό του με μια μύγα που ενοχλεί και κρατά σε εγρήγορση ένα μεγάλο άλογο που λόγω
του όγκου του είναι νωθρό. Θεωρεί, λοιπόν, ότι ο θεός Απόλλωνας τον επιφόρτισε με το
καθήκον να αποτελεί μια φωνή της λογικής στην κραταιή αθηναϊκή κοινωνία λέγοντας
πάντα την αλήθεια, όσο οδυνηρή κι αν είναι η τελευταία, και χωρίς να καταφεύγει στις
κολακείες του πλήθους.
δ) Η γνώση μοιάζει με ένα ατίθασο θηρίο. Περιπλανιέται ελεύθερη και μας προκαλεί να την κυριεύσουμε.
Όσο αγωνιζόμαστε να τη δαμάσουμε, τόσο αυτή μας αντιστέκεται. Όμως, καθώς σταδιακά την
εξημερώνουμε, τόσο μας αποκαλύπτεται ο χαρακτήρας της, μέχρι που γίνεται ο πιστός μας σύντροφος. Και
βέβαια, η γνώση δε χαλιναγωγείται με δεσμά, αλλά ζητάει συνεχές ενδιαφέρον και αμείωτη προσπάθεια.
Παρατηρήσεις:
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το πρώτο δείγμα η αναλογία που επικαλείται ο Ουμπέρτο Έκο είναι μεταξύ μιας στρατιωτικής
παρέλασης και της ρητορικής τέχνης. Σο κοινό τους στοιχείο έγκειται στο γεγονός ότι και τα δύο υποκείμενα
εκπέμπουν ένα μήνυμα. Ο συγγραφέας παρουσιάζει τις αναλογίες των δύο αυτών τρόπων επικοινωνίας.
Πρόκειται για μια κυριολεκτική αναλογία.
Και στη β’ παράγραφο έχουμε μια κυριολεκτική αναλογία, όπου παραλληλίζονται ο Σύπος και το
Διαδίκτυο, προκειμένου να αναδειχθεί ότι και τα δύο μέσα ενισχύουν τη δημοκρατία. το τρίτο δείγμα
παραγράφου που αναπτύσσεται με αναλογία έχουμε τον παραλληλισμό που έκανε ο ωκράτης στον εαυτό
του κατά τη διάρκεια της απολογίας του. την ουσία πρόκειται για μια παρομοίωση, του ωκράτη με
αλογόμυγα (οίστρο) και των Αθηναίων με μεγάλο σε όγκο αλλά νωθρό άλογο (παραπέμπει στη δύναμή
τους, αλλά και στην παθητικότητα που επιδείκνυαν). Η αναλογία, λοιπόν, στην περίπτωση αυτή είναι
μεταφορική.
Και στη δ’ παράγραφο έχουμε μια παρομοίωση: της γνώσης με θηρίο. Ο παραλληλισμός αναφέρεται στη
συμπεριφορά του ανθρώπου απέναντί της. Επίσης, η αναλογία είναι μεταφορική.
’ αυτόν τον τύπο παραγράφου καταφεύγουμε , όταν το περιγραφόμενο αντικείμενο ή το προς ανάλυση
θέμα είναι σύνθετο – πολύπλοκο ή ειδικό , άγνωστο και συνεπώς δυσνόητο για το δέκτη. Γι’ αυτό
χρησιμοποιούμε ένα ανάλογο παράδειγμα που ως περισσότερο οικείο βοηθά , μέσω της αναλογίας –
ομοιότητας, στην κατανόηση του πρώτου. Η παράγραφος διαρθρώνεται ως εξής :
Θεματική περίοδος: αναφορά του περιγραφόμενου αντικειμένου και του αναλογούντος στοιχείου (
αναφέρουμε τα μέρη που ομοιάζουν κι ως προς τι – την ομοιότητά τους ). Ενδεικτικά αναλογίας είναι η
παρομοίωση και η μεταφορά ή φράσεις, όπως : όμοια , ανάλογα , έτσι και <
χόλια – λεπτομέρειες : χαρακτηριστικά – ιδιότητες του αναλογούντος στοιχείου , χαρακτηριστικά –
ιδιότητες του περιγραφόμενου αντικειμένου .
Κατακλείδα : επαναδιατύπωση – επαναβεβαίωση
Παράδειγμα:
Α. «Ο οργανισμός καταναλώνει ενέργεια όπως και μια μηχανή. Σο αυτοκίνητο λ.χ. ή η θεριζοαλωνιστική
μηχανή εξασφαλίζουν την αναγκαία για τη λειτουργία τους ενέργεια καίγοντας βενζίνη. Σο ηλεκτρικό ψυγείο
ή ο ηλεκτρονικός υπολογιστής, δυο άλλες μηχανές, χρησιμοποιούν ηλεκτρική ενέργεια, ηλεκτρικό ρεύμα. Κι ο
οργανισμός βρίσκει την αναγκαία για τις λειτουργίες του ενέργεια με ανάλογο τρόπο, καίγοντας ή διασπώντας
χημικές ενώσεις. Ο μηχανισμός αυτός της παραγωγής ενέργειας λέγεται καταβολισμός. Είναι φανερό πως ο
καταβολισμός είναι φαινόμενο κοινό και για τους οργανισμούς και για ορισμένες μηχανές, αφού και στις δυο
περιπτώσεις για τη λειτουργία τους καταναλώνεται ενέργεια που παράγεται από τη διάσπαση χημικών
ενώσεων».
Β. «Πρόσφατα, ο πρόεδρος της Γερουσίας Μαρτσέλο Πέρα προειδοποίησε ότι η πολιτική δε γίνεται «στους
δρόμους», αλλά στα βουλευτικά έδρανα, και μ’ αυτά τα λόγια επανέλαβε εκνευρισμένα ξεσπάσματα της
πλειοψηφούσας παράταξης εναντίον ορισμένων εκδηλώσεων της αντιπολίτευσης, ανθρώπινες αλυσίδες και τα
παρεμφερή. Και πού έκανε ο πρόεδρος της Γερουσίας τη δήλωσή του εναντίον των δρόμων; το δρόμο, σε μια
εκδήλωση που γινόταν έξω από τις κοινοβουλευτικές αίθουσες και είχε σκοπό να εκφράσει τις απόψεις ενός
μέρους των πολιτών. Έτσι, η καταδίκη των δρόμων που έγινε στο δρόμο μοιάζει με την πράξη ενός αυστηρού
ηθικολόγου που, θέλοντας να καταδικάσει την επιδειξιομανία, ανεβαίνει στον άμβωνα της εκκλησίας, ανοίγει
ξαφνικά την γκαμπαρντίνα του και φωνάζει «Μην κάνετε ποτέ έτσι, συνεννοηθήκαμε;»
Μεθοδολογία απάντησης: Για να τεκμηριώσουμε την επιλογή μας σε μια ερώτηση που μας ζητά να
επισημάνουμε τον τρόπο ανάπτυξης (όταν η παράγραφος αναπτύσσεται με αναλογία), χρειάζεται να
παρουσιάσουμε τα εξής:

Ποια έννοια / κατάσταση προσπαθεί να καταστήσει εύληπτη ο συγγραφέας;

Με ποια έννοια / κατάσταση την παραλληλίζει σε αυτήν του την προσπάθεια;

Ποιες ομοιότητες πιστεύει ότι υπάρχουν μεταξύ των δύο παραλληλιζόμενων μεγεθών;

Τπάρχουν εκφράσεις που φανερώνουν ότι η παράγραφος αναπτύσσεται με αναλογία;
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Ενδεικτική απάντηση: Λόγου χάρη, στην παράγραφο του αποσπάσματος που προηγήθηκε, η απάντησή μας
είναι αναγκαίο να λάβει την ακόλουθη μορφή: Ο συγγραφέας επιχειρεί να αποδείξει ότι η θέση που
διατύπωσε ο πρόεδρος της Γερουσίας κατά των διαδηλώσεων, αντιφάσκει με το γεγονός ότι ο ίδιος
υποστήριξε στο δρόμο αυτήν του την άποψη. Για το σκοπό αυτό, παραλληλίζει αυτήν την επιλογή με τη
στάση ενός ηθικολόγου, ο οποίος, για να καταδικάσει την επιδειξιομανία, κάνει ο ίδιος κάποια άσεμνη
χειρονομία. Εξάλλου, η προσπάθεια του συγγραφέα να αποδείξει ότι οι δύο συμπεριφορές είναι παρόμοιες,
διαφαίνεται από τη διαρθρωτική φράση «μοιάζει με».
Παράγραφος με αίτιο κι αποτέλεσμα
Η καταγραφή της αιτίας (ή των αιτιών) που οδηγεί σε ορισμένο αποτέλεσμα ( ή αποτελέσματα ) είναι
συνηθισμένη μέθοδος για την ανάπτυξη παραγράφου (περιλαμβάνει στοιχεία που συνδέονται με σχέση
αιτίου – αιτιατού) . Ο μαθητής πρέπει να λάβει υπ’ όψη ότι ενδέχεται – σπανιότερα – να καταγράφονται
αρχικά τα αποτελέσματα ( ή το αποτέλεσμα ) και κατόπιν τα αίτια (ή η αιτία) . Η παράγραφος διαρθρώνεται
ως εξής :
Θεματική περίοδος : φαινόμενο προς αιτιολόγηση – αιτιατό
χόλια – λεπτομέρειες : ανάλυση του αιτίου ή των αιτιών , παρουσίαση των επιμέρους συνθηκών –
παραγόντων που προκαλούν το φαινόμενο
Κατακλείδα : συμπέρασμα – επαναδιατύπωση της αιτιολογικής σχέσης .
Παράδειγμα:
«Σο τραγικό είναι ότι η, τόσο αναγκαία, εξειδίκευση οδηγεί τον άνθρωπο στην πνευματική μονομέρεια. Ο
επίδοξος επιστήμονας αρχίζει να ασχολείται με ένα μόνο κομμάτι της γνώσης που έχει κατακτήσει η
ανθρώπινη σκέψη. Γίνεται βέβαια, τέλειος σ’ αυτό. Όμως χάνει την ολότητα, δεν έχει τη δυνατότητα να μυηθεί
και να γοητευτεί από τις άλλες γνώσεις που θα τον καθιστούσαν άνθρωπο με ευρύτητα πνεύματος. ιγά-σιγά
διαπιστώνει ότι γνωρίζει μόνο τον τομέα της επαγγελματικής απασχόλησής του. Γίνεται ένας πνευματικά
μονόπλευρος, μονοδιάστατος άνθρωπος».
Παράγραφος με συνδυασμό μεθόδων
Πολύ συχνά οι συγγραφείς μετέρχονται στην ανάπτυξη των παραγράφων τους συνδυασμό δύο ή
περισσοτέρων τρόπων . Υυσικά, αν εντοπίσουμε συνδυασμό στην ανάπτυξη της παραγράφου , θα
δηλώσουμε αναλυτικά και με συγκεκριμένες αναφορές – στο τέλος της απάντησης - τους τρόπους που ο
συντάκτης συνταιριάζει.
Παράδειγμα:
Α. «Ο λαϊκισμός είναι μια μορφή καθεστώτος που, προσπαθώντας να υπερπηδήσει τις κοινοβουλευτικές
παρεμβάσεις, θέλει να θεσπίσει μια σχέση ομοφωνίας ανάμεσα στο χαρισματικό ηγέτη και το πλήθος.
Τπήρξαν μορφές τόσο επαναστατικού λαϊκισμού, όπου μέσω της επίκλησης στο λαό προτείνονταν κοινωνικές
μεταρρυθμίσεις, όσο και αντιδραστικού λαϊκισμού. Ο λαϊκισμός είναι απλώς μια μέθοδος που προβλέπει την
εκ βαθέων επίκληση αυτών που θεωρούνται οι πιο βαθιά ριζωμένες απόψεις ή προκαταλήψεις των μαζών. Ο
Μπόσι, λόγου χάρη, χρησιμοποιεί λαϊκιστικές μεθόδους υποκινώντας απολιτικά συναισθήματα, όπως η
ξενοφοβία ή η δυσπιστία απέναντι στο κράτος. Κατ’ αυτή την έννοια, η στάση του Μπερλουσκόνι είναι
απολιτικού χαρακτήρα, διότι ξυπνά βαθιά και «άγρια» συναισθήματα, όπως ότι είναι σωστό να αποφεύγουμε
τους φόρους, ότι όλοι οι πολιτικοί είναι κλέφτες, ότι δεν πρέπει να εμπιστευόμαστε τη δικαιοσύνη, επειδή αυτή
μας βάζει στη φυλακή. Ένας σοβαρός και υπεύθυνος συντηρητικός δε θα ενθάρρυνε ποτέ τους πολίτες να μην
πληρώνουν τους φόρους τους, διότι θα έθετε σε κρίση το ίδιο το σύστημα που προτίθεται να συντηρήσει».
Μεθοδολογία απάντησης: Προκειμένου να τεκμηριώσουμε την επιλογή μας απαντώντας σε μια ερώτηση
που μας ζητά να επισημάνουμε τον τρόπο ανάπτυξης (όταν η παράγραφος αναπτύσσεται με συνδυασμό
μεθόδων), χρειάζεται να παρουσιάσουμε κατά σειρά όλα τα χαρακτηριστικά στοιχεία που πείθουν για την
ύπαρξη κάθε μεμονωμένου τρόπου ανάπτυξης. Έτσι, στο προηγούμενο παράδειγμα, οφείλουμε να
αποδείξουμε τα εξής:
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Γιατί πρόκειται για ορισμό;

Γιατί πρόκειται για διαίρεση;

Γιατί πρόκειται για παράδειγμα;

Γιατί πρόκειται για αιτιολόγηση;

Γιατί πρόκειται για σύγκριση – αντίθεση;

Γιατί πρόκειται για αίτιο – αποτέλεσμα;
Ενδεικτική απάντηση: Λόγου χάρη, στην παράγραφο του αποσπάσματος που προηγήθηκε, η απάντησή μας
είναι αναγκαίο να λάβει την ακόλουθη μορφή: την προηγούμενη παράγραφο διαπιστώνεται ως τρόπος
ανάπτυξης ο συνδυασμός μεθόδων, καθώς εμφανίζονται ορισμός, διαίρεση, παραδείγματα, αιτιολόγηση,
σύγκριση – αντίθεση κι αίτιο – αποτέλεσμα. υγκεκριμένα, ο συγγραφέας αρχικά επιχειρεί να ορίσει την
έννοια του λαϊκισμού («ο λαϊκισμός είναι μια < πλήθος», «ο λαϊκισμός είναι απλώς < των μαζών»). την
προσπάθεια αυτή, διαιρεί το λαϊκισμό σε επαναστατικό και σε αντιδραστικό («υπήρξαν μορφές<λαϊκισμού»)
και παραθέτει παραδείγματα από τη σύγχρονη πολιτική ζωή («Ο Μπόσι, λόγου χάρη < στη φυλακή»).
Μάλιστα, υποστηρίζει ότι η στάση του Μπερλουσκόνι είναι λαϊκιστική και, ειδικότερα, απολίτικη,
αιτιολογώντας την άποψή του («διότι<στη φυλακή»). Εν συνεχεία, τη στάση αυτή την αντιπαραθέτει με τη
στάση ενός υπεύθυνου συντηρητικού πολιτικού («Ένας σοβαρός<συντηρήσει») και προβλέπει το
αποτέλεσμα που θα είχε η υιοθέτηση μιας στάσης σαν αυτή που υιοθετεί ο Μπερλουσκόνι
(«διότι<συντηρήσει»).

Οι τρόποι ανάπτυξης παραγράφου στις πανελλήνιες των ενιαίων λυκείων
1. ΕΞΕΣΑΕΙ Γ΄ ΣΑΞΗ ΕΝΙΑΙΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ __ 24 ΜΑΪΟΤ 2005
Σα ομαδικά παιχνίδια υπηρετούν μεγάλο ηθικό σκοπό: σε συνηθίζουν να υποτάξεις την
ατομικότητά σου σε μια γενική ενέργεια. Να μη νιώθεις πως είσαι άτομο ανεξάρτητο,
παρά μέλος μιας ομάδας. Να υπερασπίζεσαι όχι μονάχα την ατομική σου τιμή παρά
ολόκληρη την τιμή της ομάδας όπου ανήκεις: σχολή, Πανεπιστήμιο, πόλη, έθνος. Έτσι,
από σκαλοπάτι σε σκαλοπάτι, το παιχνίδι μπορεί να σε ανεβάσει στις πιο αψηλές κι
αφιλόκερδες κορυφές της ενέργειας.
Β2. Να επισημάνετε τα δομικά στοιχεία της έβδομης παραγράφου («Σα ομαδικά παιχνίδια < κορυφές της
ενέργειας»).
2. ΕΞΕΣΑΕΙ Γ΄ ΣΑΞΗ ΕΝΙΑΙΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ __ 20 ΜΑΪΟΤ 2004
Αξιοπρόσεχτη η παρατήρηση. Δεν αληθεύει όμως στη δική μας εποχή. Γιατί σήμερα και τα παιδιά είναι πολύ
διαφορετικά από άλλοτε και ο αέρας, το «κλίμα» του σχολείου έχει αλλάξει. Παλαιότερα ο μαθητής περίμενε
να φωτιστεί αποκλειστικά και μόνο από το δάσκαλό του. ήμερα οι πηγές των πληροφοριών έχουν
πολλαπλασιαστεί σε βαθμό εκπληκτικό και οι κρουνοί της (η εφημερίδα, το περιοδικό, το ραδιόφωνο, η
τηλεόραση) ρέουν μέσα στο σπίτι. Μπορεί λοιπόν ο μαθητής, ανάλογα με τη δύναμη και την όρεξή του, να
προμηθεύεται ελεύθερα και απεριόριστα «ειδήσεις» από τις περιοχές τις ανθρώπινης περιέργειας: ιστορικές,
γεωγραφικές, βιολογικές, ανθρωπολογικές, φυσικής, χημείας, κοσμογραφίας, ηλεκτρολογίας, κάθε λογής
τεχνικής».
Β2. Να βρείτε τη δομή και τις τρόπους ανάπτυξης τις παραγράφου.
(ύγκριση –αντίθεση, αιτιολόγηση, παραδείγματα)
3. ΕΞΕΣΑΕΙ Γ΄ ΣΑΞΗ ΕΝΙΑΙΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ __ 2000
την έκθεση της Διεθνούς Επιτροπής της UNESCO για την εκπαίδευση στον 21ο αιώνα τονίζεται ότι η διά βίου
εκπαίδευση πρέπει να στηρίζεται στους παρακάτω τέσσερις πυλώνες, που αποτελούν διαφορετικά είδη
μάθησης: 1. Μαθαίνω πώς να αποκτώ τη γνώση, συνδυάζοντας ικανοποιητικά μια ευρύτατη γενική παιδεία με
τη δυνατότητα εμβάθυνσης σε ορισμένα θέματα. 2. Μαθαίνω να ενεργώ με τέτοιον τρόπο, ώστε να αποκτώ
όχι μόνο επαγγελματική κατάρτιση αλλά και γενικότερα τη δυνατότητα να αντιμετωπίζω διάφορες
καταστάσεις και να εργάζομαι αρμονικά σε ομάδες. 3. Μαθαίνω να συμβιώνω, κατανοώντας τους άλλους και
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έχοντας επίγνωση των κοινωνικών αλληλεξαρτήσεων -συμβάλλοντας στην πραγματοποίηση κοινών δράσεων
και στη διευθέτηση των συγκρούσεων-, με σεβασμό στις αξίες του πλουραλισμού, της αμοιβαίας κατανόησης
και της ειρήνης. 4. Μαθαίνω να ζω με τέτοιον τρόπο, ώστε να αναπτύσσω την προσωπικότητά μου και να
μπορώ να ενεργώ με μεγαλύτερη αυτονομία και περισσότερη κρίση και προσωπική υπευθυνότητα. Για τον
λόγο αυτόν η εκπαίδευση δεν πρέπει να παραμελεί την ανάπτυξη των ατομικών δυνατοτήτων, τη μνήμη, τη
λογική κρίση, την αίσθηση του ωραίου, τις φυσικές ικανότητες του ατόμου και τη δεξιότητα της επικοινωνίας,
με παράλληλη ευαισθησία στη χρήση της μητρικής γλώσσας.
Β2.
Να αναλύσετε τη δομή της τελευταίας παραγράφου (δομικά στοιχεία/μέρη, τρόπος/μέθοδος
ανάπτυξης).
4. ΕΞΕΣΑΕΙ Β΄ ΣΑΞΗ ΕΝΙΑΙΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ __ 2003
Αξιοπρόσεκτες, επίσης, είναι και οι επιπτώσεις αυτής της νέας αίσθησης του χρόνου στην εκπαιδευτική
διαδικασία. Παρατηρείται π.χ. δυσκολία συγκέντρωσης της προσοχής των παιδιών, όπως και υπερβολική
κινητικότητα, αφού η καθημερινή ζωή δε συμβαδίζει με το ρυθμό της τηλεοπτικής εικόνας. Πολύ φυσικό
είναι να θεωρείται ανιαρό το σχολικό μάθημα, όπως και ο διάλογος στην οικογένεια, που τώρα έχει
αντιπάλους τα κανάλια με τα ελκυστικά τους προγράμματα. Ας μην παραλείψουμε και τις ταινίες του
αββατόβραδου, οι οποίες έχουν στοιχίσει σε πλήθος παιδιών την απουσία από τον κυριακάτικο
εκκλησιασμό ή από το οικογενειακό τραπέζι.
Β.2. Πώς οργανώνεται η πέμπτη παράγραφος του κειμένου; (Δομή και τρόποι ανάπτυξης).
(παραδείγματα)
5. ΕΞΕΣΑΕΙ Β΄ ΣΑΞΗ ΕΝΙΑΙΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ __ 2002
Β.2. «Ο τόνος της φωνής του εκφωνητή ή του παρουσιαστή μπορεί να κάνει το ίδιο γεγονός να φαίνεται
διαφορετικό».
Φρησιμοποιώντας τη φράση αυτή ως θεματική περίοδο να αναπτύξετε μια παράγραφο με δικά σας
παραδείγματα.
6. ΕΞΕΣΑΕΙ Β΄ ΣΑΞΗ ΕΝΙΑΙΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ __ 2001
ύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση, η τηλεργασία μπορεί να οριστεί ως η μορφή εργασίας που εκτελείται
από ένα άτομο κυρίως ή σε ένα σημαντικό μέρος της, σε τοποθεσίες εκτός του παραδοσιακού εργασιακού
χώρου, για έναν εργοδότη ή πελάτη, και η οποία περιλαμβάνει τη χρήση των τηλεπικοινωνιών και
προηγμένων τεχνολογιών πληροφόρησης ως ένα ουσιαστικό και κεντρικό χαρακτηριστικό της εργασίας. Οι
δύο βασικοί τρόποι τηλεργασίας είναι είτε κάποιος να είναι υπάλληλος σε έναν εργοδότη είτε ελεύθερος
επαγγελματίας. την πρώτη περίπτωση, ο εργαζόμενος είναι μόνιμα συνδεδεμένος με το δίκτυο των
εργοδοτών, η εργασιακή του ζωή είναι πολύ περισσότερο ελεγχόμενη μέσω της τεχνολογίας και έχει
πολύ λιγότερη ευελιξία ως προς τον τρόπο που θα οργανώσει τον εργάσιμο χρόνο του. τη δεύτερη
περίπτωση, ο εργαζόμενος είναι πολύ περισσότερο ελεύθερος να καθορίσει το ρυθμό εργασίας του
εκτελώντας την εργασία του στον προσωπικό του υπολογιστή και συνδεόμενος μόνο, όταν είναι
απαραίτητο, με το δίκτυο της επιχείρησης, το οποίο μπορεί να εφαρμοστεί σε πολλά επαγγέλματα
Β.2. Να επισημάνετε τους τρόπους με τις οποίους οργανώνεται ο λόγος στην παραπάνω παράγραφο
αναφέροντας τα συγκεκριμένα χωρία. (ορισμός, διαίρεση)
7. ΕΞΕΣΑΕΙ Β΄ ΣΑΞΗ ΕΝΙΑΙΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ __ 2000
Ο Ντούσσελ, ο γιατρός που μοιράστηκε μαζί μου την καμαρούλα, έχει να της πει ένα σωρό πράγματα για τον
έξω κόσμο, τώρα πια που πάψαμε ν’ ανήκουμε σ’ αυτόν. Οι ιστορίες του είναι θλιβερές. Πολλοί φίλοι
εξαφανίστηκαν. Η τύχη της τους τρομάζει. Κάθε βραδιά χτενίζουν την πόλη τα στρατιωτικά αυτοκίνητα με
τους πράσινους μουσαμάδες. Οι Γερμανοί χτυπούν τις πόρτες και ψάχνουν για Εβραίους. Αν βρουν Εβραίους,
φορτώνουν στα καμιόνια ολόκληρη την οικογένεια.
Β.2. Με ποιον τρόπο αναπτύσσεται η τρίτη παράγραφος του κειμένου; (παραδείγματα)
8. ΕΞΕΣΑΕΙ Δ΄ ΣΑΞΗ ΕΠΕΡΙΝΟΤ ΕΝΙΑΙΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ __ 28 ΜΑΪΟΤ 2004
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Ιδιαίτερα σημαντικός είναι ο ρόλος του πρωινού καθ’ όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας του μαθητή για τις
εξετάσεις. Ένα πλήρες πρωινό αυξάνει τη διάθεση και την ενέργεια του παιδιού, για να αντεπεξέλθει τις
δυσκολίες του διαβάσματος και των άλλων υποχρεώσεων της ημέρας. Επιπλέον, μειώνει το αίσθημα της
πείνας κατά τις μεσημεριανές ώρες, γεγονός που αποτρέπει την υπερκατανάλωση φαγητού το μεσημέρι, κάτι
που θα προκαλούσε υπνηλία και μείωση της απόδοσης του μαθητή.
Β.4. Να βρείτε τα δομικά στοιχεία / μέρη και τις τρόπους / μεθόδους ανάπτυξης τις παραγράφου του
κειμένου.
(αιτιολόγηση)
15. Να δώσετε πλαγιότιτλους στις παραγράφους του κειμένου.
τη σύνθεση πλαγιότιτλων λαμβάνουμε υπόψη το θέμα της παραγράφου , καθώς ο πλαγιότιτλος αποτελεί
το νοηματικό της κέντρο. Σο θέμα το αναζητούμε στη θεματική περίοδο ή , όταν αυτή δεν υπάρχει , το
εντοπίζουμε στο νοηματικό κέντρο της παραγράφου – μερικές φορές το θέμα εξάγεται απ’ την κατακλείδα
( άλλωστε είναι δυνατό ν’ απουσιάζει η θεματική περίοδος σε μια παράγραφο ή ακόμα να απουσιάζει και η
κατακλείδα ).
Ο πλαγιότιτλος πρέπει να είναι σύντομος ( συνήθως δεν ξεπερνά τη μια γραμμή ) – φροντίζουμε γι’ αυτό το
λόγο να είμαστε επιγραμματικοί , αποδίδοντας το ουσιώδες περιεχόμενο χωρίς πλατειασμούς \ φλυαρίες .
Επίσης , φροντίζουμε να είναι κυριολεκτικός ( εκτός αν μας ζητηθεί μεταφορικός ) . Η αφαίρεση άρθρων ,
προθέσεων , ρήματος , συνδέσμων ενδείκνυται στην παρούσα περίσταση.
16. Να χωρίσετε το κείμενο σε ευρύτερες νοηματικές ενότητες.
Όταν αναζητούμε ευρύτερες νοηματικές ενότητες σ’ ένα κείμενο, προσπαθούμε να εντοπίσουμε σύνολα
παραγράφων – να αποτελούνται τουλάχιστον από δύο παραγράφους – που παρουσιάζουν κοινό θεματικό
άξονα ( π.χ. τα αίτια δημιουργίας ενός φαινομένου, οι επιπτώσεις που προκαλεί, οι τρόποι αντίδρασης σ’
αυτό ). Βέβαια, ενδέχεται και κάθε παράγραφος του κειμένου να αποτελεί ξεχωριστή νοηματική ενότητα (
εφόσον αλλάζει το θέμα ). το κύριο μέρος, λοιπόν, ενός κειμένου μπορούν να υπάρχουν δύο ή
περισσότερες νοηματικές ενότητες, οι οποίες δεν είναι απαραίτητο να αναπτύσσονται συμμετρικά (με τον
ίδιο, δηλαδή, αριθμό παραγράφων).
Πρόλογος
Κύριο μέρος:
1η παράγραφος: Αίτιο
2η παράγραφος: Αίτιο
3η παράγραφος: Επίπτωση
4η παράγραφος: Επίπτωση
5η παράγραφος: Επίπτωση
<
Επίλογος
Άρα: 1η,2η παράγραφος: α΄ Νοηματική Ενότητα (Αίτια)
3η,4η,5η παράγραφος: β΄ Νοηματική Ενότητα (Επιπτώσεις)
17. Αν έπρεπε να χωρίσετε την παράγραφο σε δύο μικρότερες, σε ποιο σημείο θα τη χωρίζατε και γιατί;
ύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα ενδέχεται να ζητηθεί να προτείνουμε μια διαφορετική
παραγραφοποίηση, χωρίζοντας το κείμενο σε μικρότερες παραγράφους. Οδηγός μας για το χωρισμό θα
είναι το νόημα – νοηματική αυτοτέλεια, το οποίο προφανώς θα διαφοροποιείται σε κάποιο σημείο της
παραγράφου. Η παράγραφος θα έχει λογικά δύο νοηματικούς άξονες, π.χ. περιγραφή ενός προβλήματος
και συνέπειές του. υνήθως, βοηθάει η ύπαρξη μιας διαρθρωτικής λέξης - φράσης στο σημείο που πρέπει να
γίνει ο χωρισμός. Επίσης, το πιο πιθανό είναι να ανιχνεύσουμε το σημείο χωρισμού στη μέση περίπου της
παραγράφου.
Επισήμανση: είναι πιθανό να ζητηθεί και το αντίστροφο, δηλαδή να ομαδοποιηθούν μικρότερες
παράγραφοι.
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18. Πώς εξασφαλίζεται η συνοχή του κειμένου; (ή « πώς εξασφαλίζει ο συγγραφέας τη συνοχή της χ
παραγράφου; » ή « πώς επιτυγχάνεται η συνοχή μεταξύ των παραγράφων ;» ή « ποια νοηματική
σχέση δηλώνουν οι διαρθρωτικές λέξεις ; »)
υνοχή είναι η εξωτερική σύνδεση των νοημάτων του κειμένου, σε επίπεδο μορφής ( μορφική - συντακτική
σύνδεση ). Η σύνδεση, δηλαδή, προτάσεων, περιόδων, παραγράφων, νοηματικών ενοτήτων – ανάλογα πως
θα μας διατυπωθεί η ερώτηση – που υλοποιείται με διάφορους τρόπους :
α) Με διαρθρωτικές – μεταβατικές λέξεις \ φράσεις ( συμβάλλουν στην οργάνωση – διάρθρωση – συνοχή
του λόγου, με τη βοήθεια των οποίων – μαζί με την οργάνωση του κειμένου – αντιλαμβανόμαστε και τη
συλλογιστική πορεία του κειμένου ) . υγκεκριμένα, οι διαρθρωτικές – μεταβατικές λέξεις δηλώνουν:
Σο αίτιο – αποτέλεσμα και την αιτιολόγηση : επειδή, διότι, γιατί, αφού, καθώς, εφόσον, έτσι, γι’ αυτό το λόγο,
εξαιτίας αυτού, ως επακόλουθο, κατά συνέπεια, όπως προκύπτει, σύμφωνα με τα παραπάνω, ένας ακόμη
λόγος, αποτέλεσμα, απόρροια, απότοκο όλων αυτών <
Σο συμπέρασμα - ανακεφαλαίωση : επομένως, λοιπόν, συνεπώς, άρα, κατά συνέπεια, τελικά, ώστε,
καταλήγοντας, ολοκληρώνοντας, συμπερασματικά, συνάγεται το συμπέρασμα, συγκεφαλαιώνοντας,
επιλογικά, συνοψίζοντας, έτσι<
Σην αντίθεση, την εναλλαγή και την εναντίωση: αν και, αντίθετα, εντούτοις, αλλά, όμως, ωστόσο, ενώ, μα,
παρά, παρ’ όλο, απεναντίας, μολαταύτα, διαφορετικά, ειδάλλως, εξάλλου, αλλιώτικα, αλλιώς, ειδεμή,
μάλιστα, έπειτα, ακόμα κι αν, εκτός τούτου, από την άλλη πλευρά, αντίθετα από την άλλη πλευρά, δε
συμβαίνει όμως το ίδιο<
Σο σκοπό: με στόχο, έτσι ώστε, για να, προκειμένου να<
Σην εισαγωγή επεξήγησης - διασάφησης : δηλαδή, με άλλα λόγια, ειδικά, ειδικότερα, συγκεκριμένα,
αναλυτικά, αναλυτικότερα, ήτοι, σαφέστερα, για να γίνω πιο σαφής, με όσα είπα προηγουμένως εννοούσα,
αυτό σημαίνει<
Σο παράδειγμα – τη διευκρίνιση : παραδείγματος χάριν ( π.χ. ), λόγου χάριν ( λ.χ. ), για παράδειγμα<
Σον όρο – προϋπόθεση: αν, εκτός κι αν, σε περίπτωση που, με την προϋπόθεση, υπό τον όρο ότι\να<
Σην απαρίθμηση επιχειρημάτων, την εισαγωγή νέων ιδεών ( νέας ιδέας ) – προσθήκη \ πρόσθεση νοήματος
σε άλλο – παράταξη ομοειδών νοημάτων : πρώτο, δεύτερο, κατ’ αρχάς, τελικά, επίσης, ομοίως, τέλος,
επιπλέον, επιπροσθέτως-α, καταρχήν, τελικά, το επόμενο επιχείρημα \ θέμα που θα μας απασχολήσει,
συμπληρωματικά, παράλληλα<
Ση χρονική σχέση \ ακολουθία νοημάτων ή την τοπική σειρά \ διαδοχή : τώρα, πριν, έπειτα, πρώτα, αρχικά,
προηγουμένως, τέλος, ύστερα, αργότερα, όταν, καθώς, ήδη, όποτε, μόλις, αμέσως, εν τω μεταξύ, ταυτόχρονα,
συγχρόνως, διαρκώς, στη συνέχεια, στην αρχή, παλαιότερα, στο παρελθόν, σήμερα, στον αιώνα μας \ εδώ,
εκεί, επάνω, κάτω, μέσα, έξω, κοντά, μακριά, αριστερά, δεξιά<
Σην αναλογία \ ομοιότητα: ομοίως, ανάλογα, σαν, όπως<έτσι και<
Ση γενίκευση: γενικά, ευρύτερα, είναι καθολικό το αίτημα, τις περισσότερες φορές<
Σην έμφαση - τον επιτονισμό ενός νοήματος από άλλο : ιδιαίτερα, προπάντων, αναμφίλεκτα, αναντίρρητα,
αναμφισβήτητα, το κυριότερο είναι<, είναι αξιοσημείωτο ότι<, θα ήθελα να τονίσω το εξής<, θα ήθελα να
επιστήσω την προσοχή σας σε<, πράγματι, κατεξοχήν<
Ση διάζευξη ( την εναλλακτική λύση ): ή, είτε – είτε, ούτε – ούτε<
Σην ταξινόμηση – τη διαίρεση: απ’ τη μια< απ’ την άλλη<, αφενός – αφετέρου<
Ση διάρθρωση του κειμένου: το άρθρο, η μελέτη, η εισήγηση, η ομιλία χωρίζεται σε χ μέρη: το πρώτο κτλ<
Σην αντιστοιχία: ομοίως, αντίστοιχα, κατά τον ίδιο τρόπο <
Επίσης, η συνοχή επιτυγχάνεται και με άλλους τρόπους :
Με επανάληψη αυτούσιων ή διαφορετικά διατυπωμένων λέξεων, ονοματικών φράσεων, προτάσεων,
παραγράφων.
Με αντωνυμίες: αντί της επανάληψης λέξης συχνά γίνεται χρήση της επαναληπτικής αντωνυμίας αυτός – η
– ο , που αναφέρεται στα προσδιοριζόμενα ουσιαστικά των προηγούμενων προτάσεων.
Με ερωτοαπόκριση , κατά την οποία προηγείται κάποια ερώτηση κι ακολουθεί η απάντησή της.
Με οργάνωση του λόγου στον άξονα του χρόνου ή του χώρου.
Με διατήρηση ενιαίου ύφους στο λόγο ( ίδιο ρηματικό πρόσωπο, ίδια έγκλιση ).
Με τη συνδρομή του νοήματος ( συνεκτικότητα ).
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Επισήμανση : η συνεκτικότητα και η συνοχή κρίνονται έννοιες βοηθητικές για την επίτευξη της
αλληλουχίας.
Μέσω νοηματικής συγγένειας
Με τρόπο επιδοτικό ( υπερθεματισμός : τονισμός της δεύτερης έννοιας ): όχι μόνο <αλλά και, όχι
μόνο<αλλά και να μην<
κεπτικά απαντήσεων σε σχετικά με τη συνοχή-σύνδεση θέματα
Ø Αν το θέμα ζητάει να σχολιαστεί η συνοχή-σύνδεση ενός κειμένου, τότε θα πρέπει να ελέγξουμε κατά πόσο συνδέονται λογικάφυσικά κυρίως οι παράγραφοι του κειμένου και αν αυτό ισχύει απαντάμε ως εξής:
«Σο κείμενο έχει άρτια συνοχή, αφού όλες οι παράγραφοι συνδέονται λογικά-ορθά μεταξύ τους.
Ειδικότερα, η 2η συνδέεται με την 1η με τη διαρθρωτική λέξη<π.χ. «αλλά», η οποία δηλώνει αντίθεση. Ο συγγραφέας, δηλαδή, στη 2 η
παράγραφο παραθέτει το (χ) σκεπτικό το οποίο είναι αντίθετο με το σκεπτικό<της 1 ης παραγράφου.
Η 3η συνδέεται με την 2η με τη διαρθρωτική λέξη<π.χ. «επειδή», η οποία δηλώνει αιτιολόγηση. Επιχειρεί, δηλαδή, ο συγγραφέας μια
αιτιολόγηση<
Η 4η με την 3η με<κ.λπ.»
Ø Αν το θέμα ζητάει να σχολιαστεί η συνοχή-σύνδεση κάποιων παραγράφων, τότε ακολουθούμε την ίδια με την προηγούμενη
τακτική, αναφερόμενοι, βέβαια, στις συγκεκριμένες παραγράφους.
Ø Αν το θέμα ζητάει να βρούμε τον τρόπο σύνδεσης κάποιων παραγράφων, τότε εντοπίζουμε τις λέξεις-φράσεις με τις οποίες
γίνεται η σύνδεση και εξηγούμε τι είδους σύνδεση έχουμε και τι δηλώνει η συνδετική λέξη-φράση. Π.χ.:
«Η 6η παράγραφος συνδέεται με την 5η με τη λέξη «επίσης». Η σύνδεση, δηλαδή, γίνεται με τη συγκεκριμένη αυτή λέξη, η οποία
δηλώνει πρόσθεση μιας επιπλέον ιδέας (π.χ. μιας επιπλέον αιτίας του φαινομένου που διαπραγματεύεται ο συγγραφέας)».
Ø Αν το θέμα ζητάει να σχολιαστεί η συνοχή σε μία παράγραφο, τότε πρέπει να εντοπίσουμε και να αναγνωρίσουμε όλα τα σημεία
σύνδεσης μέσα στην παράγραφο, πώς συνδέεται δηλαδή με την προηγούμενη παράγραφο, πώς συνδέεται η Θεματική Περίοδος με τις
Λεπτομέρειες, πώς συνδέονται οι διάφορες περίοδοι των Λεπτομερειών, ενδεχομένως και οι προτάσεις, και πώς συνδέονται οι
Λεπτομέρειες με την Κατακλείδα.
Ø Αν το θέμα ζητάει να ελέγξουμε το ρόλο που διαδραματίζουν συγκεκριμένες λέξεις-φράσεις του κειμένου στη συνοχή του
κειμένου, τότε παίρνουμε μία-μία τις λέξεις αυτές και εξηγούμε το ρόλο τους ως συνδετικές λέξεις-φράσεις. Π.χ.:
«Η λέξη «έτσι» είναι διαρθρωτική λέξη, η οποία δηλώνει συμπέρασμα και χρησιμοποιείται ως μέσο σύνδεσης της 4 ης με την 3η
παράγραφο. Ειδικότερα στην παράγραφο αυτή ο συγγραφέας εξάγει το συμπέρασμα ότι<
Η λέξη<κ.λπ.».
Ø Αν η λέξη βρίσκεται μέσα στην παράγραφο, τότε πρέπει να αναφέρουμε και το είδος της σύνδεσης που δημιουργεί, παρατακτική ή
υποτακτική και αν εισάγει δευτερεύουσα πρόταση, ποια και τι είδους, π.χ. δευτερεύουσα αν αφορική επιρρηματική... Π.χ.:
«Η λέξη «αν» είναι διαρθρωτική λέξη που δηλώνει υπόθεση (υποθετικός σύνδεσμος) και συνδέει υποτακτικά την πρόταση< με την
πρόταση<, εισάγοντας δευτερεύουσα επιρρηματική υποθετική πρόταση».

19. Να ελέγξετε τη συνεκτικότητα του κειμένου – της παραγράφου (ή ποια νοηματική σχέση συνδέει
τις παραγράφους χ και ψ ;)
υνεκτικότητα είναι η νοηματική συνάφεια – σχέση ανάμεσα στις προτάσεις, στις περιόδους και τις
παραγράφου του κειμένου. Αποτελεί, δηλαδή, την εσωτερική σύνδεση των νοημάτων σε επίπεδο
περιεχομένου, όπου ελέγχουμε τη σχέση που δημιουργείται ανάμεσα σε δύο συνήθως νοήματα με πιθανές
σχέσεις: αιτίου – αποτελέσματος, επεξήγησης, προϋπόθεσης, χρόνου, συμπεράσματος, αντίθεσης,
προσθήκης, απαρίθμησης, ανακεφαλαίωσης κ.ά. Επιτυγχάνεται με λέξεις – φράσεις δηλωτικές της κύριας
έννοιας ή των κύριων εννοιών, οι οποίες απαντούν σε ποικίλες θέσεις, σχηματίζουν το βασικό νοηματικό
άξονα, γύρω από τον οποίο περιστρέφονται οι επιμέρους ιδέες – κρίσεις.
Η συνεκτικότητα αναφέρεται στη συγκρότηση των ιδεών, των επιμέρους νοημάτων, των επιχειρημάτων,
των τεκμηρίων < και το συσχετισμό όλων αυτών, τόσο στενά, ώστε απρόσκοπτα να επιτυγχάνεται η
μετάβαση από το ένα νόημα στο άλλο, ακόμη κι όταν απουσιάζουν διαρθρωτικές λέξεις ή φράσει, και να
προκύπτει ένα ενιαίο νόημα. Σο νόημα αυτό αποτελεί το θέμα την κύρια ιδέα του κειμένου που γύρω απ’
αυτήν περιστρέφεται και συγκλίνει το θεματικό κέντρο κάθε παραγράφου του κειμένου. Επομένως, η
συνεκτικότητα είναι θεματική και νοηματική. Η θεματική επιτυγχάνεται, όταν κάθε παράγραφος αναλύει
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ένα θεματικό κέντρο που συνδέεται άρρηκτα με το θέμα, την κύρια ιδέα του κειμένου, ενώ η νοηματική,
όταν οι επιμέρους ιδέες, τα επιχειρήματα, τα τεκμήρια μιας παραγράφου, χαρακτηρίζονται από λογική
αλληλουχία και νοηματική συνάφεια.
Οι πιο συνηθισμένοι συνεκτικοί άξονες είναι:
 Ο χρονολογικός άξονας: η παρουσίαση των πραγματικών γεγονότων ακολουθεί τη ροή του
χρόνου. Αυτή η μορφή συνεκτικότητας αφορά, κυρίως, ένα αφηγηματικό κείμενο.
 Ο τοπικός άξονας: τα γεγονότα παρουσιάζονται σε σχέση με τον τόπο, το χώρο. Αυτή η μορφή
συνεκτικότητας αφορά, κυρίως, ένα περιγραφικό κείμενο.
 Ο επαγωγικός άξονας: η συλλογιστική πορεία ξεκινάει από τα επιμέρους και καταλήγει στα
γενικότερα, άρα, είναι τρόπος λογικής, αποδεικτικής διαδικασίας.
 Ο παραγωγικός άξονας: η συλλογιστική πορεία ξεκινάει από τα γενικότερα και καταλήγει στα
επιμέρους, άρα, επίσης, είναι τρόπος λογικής, αποδεικτικής διαδικασίας.
Παράδειγμα ελέγχου συνοχής και συνεκτικότητας:
Η Ελλάδα και τα ανθρώπινα δικαιώματα
Η ανθρωπότητα ζει στον αστερισμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Η
πεντηκοστή επέτειος της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου γιορτάστηκε σε όλο τον κόσμο με μια σειρά εκδηλώσεων όπου
συμμετείχαν πολιτικοί ηγέτες, εκπρόσωποι κυβερνήσεων, διακρατικών και μη
κυβερνητικών οργανισμών.
Οι επετειακές αναφορές στην Οικουμενική Διακήρυξη όμως δεν πρέπει να μας
κάνουν να ξεχνούμε ότι, παρά την αναμφισβήτητη πρόοδο που έχει σημειωθεί, ο σεβασμός των ανθρώπινων
δικαιωμάτων παραμένει ζητούμενo και όχι οριστική κατάκτηση. Σα τελευταία χρόνια παρατηρήθηκαν μαζικές
παραβιάσεις μερικών από τα θεμελιωδέστερα ανθρώπινα δικαιώματα σε πολλά μέρη του πλανήτη μας, ακόμη
και στη γειτονιά μας.
Κραυγαλέο παράδειγμα είναι η Κύπρος, όπου σημειώθηκαν και σημειώνονται ακόμη βαριές και συστηματικές
παραβιάσεις των ανθρώπινων δικαιωμάτων από τα τουρκικά στρατεύματα κατοχής. Παραβιάσεις που τα
όργανα του υμβουλίου της Ευρώπης, και μάλιστα τα δικαιοδοτικά, έχουν στιγματίσει εκδικάζοντας είτε
διακρατικές προσφυγές είτε ατομικές προσφυγές, όπως αυτήν της Σιτίνας Λουϊζίδου ενθαρρύνει όλους τους
απλούς ανθρώπους που έχουν πέσει θύματα της αυθαιρεσίας και της βαρβαρότητας και μάχονται για την
αναγνώριση των ανθρώπινων δικαιωμάτων τους, αποδεικνύοντας ότι το δίκαιο είναι ισχυρότερο από την ωμή
βία και τις πολιτικές σκοπιμότητες.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την αποτελεσματική εφαρμογή των ανθρώπινων δικαιωμάτων αποτελεί ο
σεβασμός τριών βασικών αρχών.
Η πρώτη θεμελιώδης αρχή είναι η οικουμενικότητα των ανθρώπινων δικαιωμάτων, τα οποία δεν επιτρέπεται
να καταπατούνται με πρόφαση το σεβασμό των εθνικών, πολιτισμικών, θρησκευτικών και άλλων
ιδιαιτεροτήτων.
Η δεύτερη είναι ο αδιαίρετος χαρακτήρας των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Σόσο τα ατομικά όσο και τα
κοινωνικά και πολιτικά δικαιώματα πρέπει να αναγνωρίζονται και να προστατεύονται στον ίδιο βαθμό, διότι ο
σεβασμός των δικαιωμάτων κάθε μιας από τις κατηγορίες αυτές αποτελεί προϋπόθεση της άσκησης των
δικαιωμάτων της άλλης.
Σρίτη βασική αρχή είναι η κοινωνική ευθύνη του φορέα των δικαιωμάτων, που έχει και καθήκοντα απέναντι
στο κοινωνικό σύνολο. (<)
Ενδεικτική απάντηση:
Έλεγχος της συνεκτικότητας μεταξύ των παραγράφων:

1η – 2η παράγραφος: σχέση αντίθεσης (Γιορτάζονται τα δικαιώματα, όμως, δεν έχει κατακτηθεί
απόλυτα η αναγνώρισή τους)

2η – 3η παράγραφος: σχέση επεξήγησης / αποσαφήνισης (την προσπάθεια διευκρίνισης της θέσης
ότι παρατηρούνται παραβιάσεις ανθρώπινων δικαιωμάτων στις μέρες μας, αναφέρεται το παράδειγμα της
Κύπρου)
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3η – 4η παράγραφος: σχέση όρου – προϋπόθεσης (Η πιστή εφαρμογή των κανόνων δικαίου που
διασφαλίζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, βασίζεται σε τρεις προϋποθέσεις)

4η – 5η – 6η – 7η παράγραφος: σχέση επεξήγησης (Η γενική θέση ότι απαιτείται η ύπαρξη τριών
προϋποθέσεων, αναλύεται στις τρεις επόμενες παραγράφους, όπου καταγράφονται αυτές οι προϋποθέσεις)

5η – 6η – 7η παράγραφος: σχέση απαρίθμησης ή προσθήκης (ε κάθε προηγούμενη προϋπόθεση
προστίθεται μία ακόμη)
Έλεγχος της συνοχής μεταξύ των παραγράφων: Η συνοχή του κειμένου εξασφαλίζεται με τη διατήρηση
ενιαίου ύφους σε όλο το κείμενο και την επανάληψη των λέξεων ανθρώπινα δικαιώματα. Επιπλέον, μεταξύ
των παραγράφων του κειμένου διαπιστώνονται τα ακόλουθα:

1η – 2η παράγραφος: Επανάληψη λέξεων (Οικουμενική Διακήρυξη), διαρθρωτική λέξη (όμως)
που δηλώνει αντίθεση, αντικατάσταση λέξεων με άλλες φράσεις, νοηματικά ισοδύναμες (αντί για μια σειρά
εκδηλώσεων < οργανισμών χρησιμοποιείται το επετειακές αναφορές στην Οικουμενική Διακήρυξη).

2η – 3η παράγραφος: Επανάληψη λέξεων (παραβιάσεις), αντικατάσταση λέξεων με άλλες
φράσεις, νοηματικά ισοδύναμες (αντί για στη γειτονιά μας χρησιμοποιείται η Κύπρος), παράλειψη λέξεων,
επειδή εννοούνται εύκολα από τα συμφραζόμενα (κραυγαλέο παράδειγμα – εννοούνται: παραβίασης
ανθρώπινων δικαιωμάτων στη γειτονιά μας)

3η – 4η παράγραφος: Αντικατάσταση λέξεων (αντί για αναγνώριση χρησιμοποιείται το
αποτελεσματική εφαρμογή).

4η – 5η παράγραφος: Επανάληψη λέξεων (αρχή)

5η – 6η παράγραφος: Παράλειψη (η δεύτερη – εννοείται: αρχή), αντικατάσταση (αντί για δεν
επιτρέπεται να καταπατούνται χρησιμοποιείται το πρέπει να αναγνωρίζονται)

6η – 7η παράγραφος: Επανάληψη (αρχή)
20. Με ποιο τρόπο γίνεται / επιτυγχάνεται η σύνδεση των παραγράφων ;
’ αυτήν την περίπτωση απαντάμε διττά ( διπλά ). Ελέγχουμε :

Ση μορφική σύνδεση ( συνοχή ), με μεταβατικές – διαρθρωτικές λέξεις

Ση νοηματική σύνδεση ( συνεκτικότητα )
21α. Εξετάστε την αλληλουχία του κειμένου:
Λογική αλληλουχία του κειμένου είναι η νοηματική ακολουθία των κύριων και των δευτερευουσών ιδεών
και η σωστή – λογική ή φυσική - διάταξη αυτών. τα περιγραφικά κείμενα η ύλη διευθετείται πάνω στον
τοπικό άξονα. Ακολουθείται η κίνηση των ματιών του συγγραφέα από κάποιο σημείο που τράβηξε
περισσότερο την προσοχή του, δηλαδή οι λεπτομέρειες παρουσιάζονται σύμφωνα με τη θέση που κατέχουν
στο χώρο και τη σχέση που έχουν μεταξύ τους. τα αποδεικτικά κείμενα ακολουθείται η λογική σειρά: οι
λεπτομέρειες κατατάσσονται συνήθως κατά σειρά σπουδαιότητας. Αντίθετα, στα αφηγηματικά κείμενα οι
λεπτομέρειες τίθενται σχεδόν πάντα σε χρονολογική σειρά, ώστε να παρουσιάζονται τα γεγονότα με τη
σειρά που εκτυλίχθηκαν. Με άλλα λόγια, η λογική αλληλουχία των νοημάτων αναφέρεται στη σειρά με την
οποία εκθέτουμε τις ιδέες μας, ενώ επιτυγχάνεται:
Με τη σαφή διάκριση των τμημάτων ( πρόλογος, κύριο μέρος, επίλογος ) και των υποτμημάτων του κύριου
μέρους.
Με τη σωστή διάταξη, βάσει της οποίας τα νοήματα συνδέονται φυσικά / λογικά με τους εξής τρόπους:

Φρονολογικό ( όταν περιγράφεται η φυσική εξέλιξη μιας διαδικασίας που αποτελείται
από διάφορα στάδια: κάποτε, στο παρελθόν, σήμερα, στο μέλλον )

Φωρικό, με διαπιστώσεις σε επίπεδο κοινωνικό, πολιτικό, επιστημονικό κτλ.

ημαντικό, σε πορεία από τα σπουδαία στα ασήμαντα, δηλαδή ανάλογα με τη βαρύτητα /
σημασία ενός θέματος ή από τα γνωστά στα άγνωστα, από τα δύσκολα στα εύκολα.
Ση λογική αλληλουχία των νοημάτων εξασφαλίζουν η συνεκτικότητα μεταξύ των νοημάτων και η συνοχή
του λόγου (βλέπε παραπάνω συνεκτικότητα – συνοχή)
21β. Πώς διαρθρώνονται οι σκέψεις του συγγραφέα / ποια η αρχιτεκτονική του κειμένου ;
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Γενικά η διάρθρωση του κειμένου μπορεί να είναι αυστηρή, να αναπτύσσονται δηλαδή με λογική σειρά, ή
ελεύθερη, ακόμη και συνειρμική. υγκεκριμένα, όταν τα κείμενα είναι αποδεικτικά για μια ολοκληρωμένη
απάντηση πρέπει να αναφερθούμε στην αλληλουχία, στη συνοχή και τη συνεκτικότητα.
22. Να εξετάσετε το κείμενο, ως προς το περιεχόμενό του:
Ψς προς το περιεχόμενο ελέγχουμε:
Σην ενότητα, δηλαδή η άμεση σχέση του περιεχομένου με το θεματικό πυρήνα του κειμένου και η αποφυγή
άσχετου πληροφοριακού υλικού. Αναλυτικότερα, η ενότητα εξασφαλίζεται με την άρρηκτη σύνδεση των
επιμέρους θεματικών κέντρων με το αποδεικτικό υλικό σε κάθε παράγραφο και κατ’ επέκταση στο σύνολο
του κειμένου. Άρα, απαιτείται νοηματική συνάφεια ανάμεσα στις κύριες και τις δευτερεύουσες ιδέες,
δηλαδή να μην υπάρχει υλικό που να μη σχετίζεται με το θέμα.
Σην επάρκεια , δηλαδή η ολοκληρωμένη ανάπτυξη του θέματος (με επαρκείς λεπτομέρειες).
Σην αποδεικτική αξία / τεκμηρίωση με επιχειρήματα και τεκμήρια (ποιότητα ιδεών).
23. Να αξιολογήσετε / χαρακτηρίσετε τα τεκμήρια :
’ αυτήν την περίπτωση ελέγχουμε αν τα τεκμήρια είναι εύστοχα, αξιόπιστα κι αρκετά / επαρκή.
24. Να εκτιμήσετε / αξιολογήσετε το παράδειγμα , τα στατιστικά στοιχεία , τη μαρτυρία :
Παράδειγμα: αν ζητηθεί να εκτιμηθεί – αξιολογηθεί ένα παράδειγμα που χρησιμοποίησε ο συγγραφέας,
γράφουμε αν αποσαφηνίζει / διευκρινίζει κάποια άποψή του, αν είναι εύστοχο κι αναγκαίο, ώστε να μην
ανακόπτει την εξέλιξη της εργασίας ή να μη δημιουργεί πλατειασμούς.
τατιστικά στοιχεία: επιβάλλεται να είμαστε επιφυλακτικοί. Η αξιοπιστία τους ελέγχεται μόνο αν
γνωρίζουμε ποιος διεξάγει την έρευνα, για λογαριασμό ποιου, αν το δείγμα είναι αντιπροσωπευτικό, πώς
τέθηκαν οι ερωτήσεις κ.ά.
Μαρτυρία: εδώ προσέχουμε μήπως η μαρτυρία είναι γενική κι αόριστη ή ρητορικό ευφυολόγημα. Ακόμη, αν
ο ειδικός, τον οποίο επικαλείται ο συγγραφέας, αναφέρεται σε θέμα σχετικό με την ειδικότητά του. Ας
σημειωθεί ότι η μαρτυρία του ειδικού προσδίδει αποδεικτική αξία στο λόγο, αν συνοδεύεται από τα
επιχειρήματα του συγγραφέα.
25. Να ανιχνεύσετε τη λογική οργάνωση του κειμένου:
Ο μαθητής καλείται να γράψει επιγραμματικά το λογικό διάγραμμα του κειμένου, τα λογικά βήματα της
σκέψης του συγγραφέα: πώς αρχίζει, με ποια λογική συνεχίζει, πώς καταλήγει ως απόρροια των
προηγούμενων. Δε χρειάζεται η παράθεση των επιχειρημάτων του, απλά η λογική διαδικασία που
ακολουθήθηκε κατά τη γραφή του κειμένου. ( Όμοια ερώτηση περιέχεται στη σελίδα 129 του σχολικού
βιβλίου ). ε αρκετές περιπτώσεις η λογική οργάνωση του κειμένου ακολουθεί τυποποιημένες φόρμες, όπως
για παράδειγμα: λόγος – αντίλογος ( ο συγγραφέας παρουσιάζει το σκεπτικό κάποιων και στη συνέχεια το
ανασκευάζει), η παρουσίαση στην εισαγωγή των παραμέτρων του θέματος που πρόκειται να αναλύσει και
στη συνέχεια ανάλυση κάθε παραμέτρου.
26. Να δικαιολογήσετε την επιλογή της ενεργητικής / παθητικής σύνταξης και να γίνει μετατροπή
από το ένα είδος σύνταξης στο άλλο:
Ενεργητική ύνταξη: τονίζεται το υποκείμενο του μεταβατικού ρήματος, με άλλα λόγια το πρόσωπο ή το
πράγμα (στις συνυποδηλώσεις κυρίως) που δρα. Με την ενεργητική σύνταξη το ύφος γίνεται πιο κινητικό,
ζωντανό, άμεσο και παραστατικό.
Παθητική σύνταξη: τονίζεται η δράση – το γεγονός που προέρχεται από το ποιητικό αίτιο - δηλαδή η
ρηματική πράξη - το οποίο είτε διατηρείται είτε παραλείπεται ( όταν δεν το ξέρουμε ή είναι αυτονόητο, ή δε
θέλουμε να το δηλώσουμε ). Σο ύφος είναι πιο επίσημο, πιο απρόσωπο και προσδίδεται ποικιλία στην
πλοκή των νοημάτων.
Μετατροπή της ενεργητικής σύνταξης σε παθητική:

Σο ρήμα από ενεργητικό γίνεται παθητικό.
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Σο υποκείμενο της ενεργητικής γίνεται ποιητικό αίτιο ( = το προθετικό σύνολο που
αποτελείται από την πρόθεση από + αιτιατική ονόματος κι όταν εννοείται εύκολα παραλείπεται ). (*)

Σο άμεσο αντικείμενο της ενεργητικής γίνεται υποκείμενο στην παθητική, ενώ το έμμεσο
αντικείμενο άλλοτε διατηρείται κι άλλοτε γίνεται εμπρόθετο. ( π.χ. οι επισκέπτες του προσέφεραν δώρα =
του προσφέρθηκαν δώρα από τους επισκέπτες ή προσφέρθηκαν δώρα σ’ αυτόν από τους επισκέπτες.
ημειώσεις: 1. Όταν το ρήμα είναι δίπτωτο, δηλαδή συντάσσεται με δύο αιτιατικές, από τις οποίες η μια
είναι κατηγορούμενο στην άλλη, τότε κατά τη μετατροπή η αιτιατική που ήταν αντικείμενο γίνεται
υποκείμενο και η αιτιατική που ήταν κατηγορούμενο του αντικειμένου γίνεται κατηγορούμενο του
υποκειμένου.
π.χ. ο συμμαθητής του τον αποκάλεσε προδότη = αποκλήθηκε ( αυτός ) από το συμμαθητή του προδότης.
2. Μερικές ενεργητικές συντάξεις με μεταβατικά ρήματα δε σχηματίζουν αντίστοιχες παθητικές συντάξεις.
Μετατροπή της παθητικής σύνταξης σε ενεργητική :
Κατά τη μετατροπή της σύνταξης από παθητική σε ενεργητική γίνεται ακριβώς το αντίστροφο.
π.χ. ήμερα πληρώνονται οι εργαζόμενοι από τον εργοδότη τους = ήμερα πληρώνει ο εργοδότης τους
εργαζομένους του.
(*) ε ορισμένες περιπτώσεις, όταν η πρόταση είναι γραμμένη σε παθητική σύνταξη, το ποιητικό αίτιο
παραλείπεται. Κάτι τέτοιο συμβαίνει στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Όταν εννοείται εύκολα από τα συμφραζόμενα.

Όταν είναι άγνωστο.

Όταν δεν έχει σημασία ποιο είναι.

Όταν ο πομπός θέλει να υποβαθμίσει το κύρος του ενεργούντος προσώπου αποσιωπώντας το.

Όταν ο πομπός δε θέλει να αναφερθεί σε αυτό για λόγους διακριτικότητας και ευγένειας (π.χ. για
να μην προσβάλλει κάποιο πρόσωπο).
Παραδείγματα μετατροπής της παθητικής σύνταξης σε ενεργητική:

Αυτή η απτή, η φαινομενική πραγματικότητα θεωρείται από τους ανθρώπους της εποχής μας
«επιτυχία» (παθ. σύντ.) / Οι άνθρωποι της εποχής μας θεωρούν αυτήν την απτή, τη φαινομενική
πραγματικότητα «επιτυχία» (ενεργ. σύντ.)

Εντελώς διαφορετικά τοποθετείται το θέμα από την ηθική συνείδηση. (παθ. σύντ.) / Η ηθική συνείδηση
τοποθετεί το θέμα εντελώς διαφορετικά (ενεργ. σύντ.)
Επαναληπτικές Απολυτήριες Εξετάσεις Δ΄ τάξης Εσπερινού Ενιαίου Λυκείου, 2006
Παραδείγματα μετατροπής της ενεργητικής σύνταξης σε παθητική:

Αυτές οι λειτουργίες του πολιτιστικού πλαισίου σήμερα ποιος τις επιτελεί; (ενεργ. σύντ.) / Αυτές οι
λειτουργίες του πολιτιστικού πλαισίου σήμερα από ποιον επιτελούνται; (παθ. σύντ.)

Εκεί θα ικανοποιήσει όλες τις περιέργειές του και όλα τα πάθη του. (ενεργ. σύντ.) / Εκεί θα
ικανοποιηθούν όλες οι περιέργειές του και όλα τα πάθη του. (παθ. σύντ.)
27. χολιάστε την καταλληλότητα – αποτελεσματικότητα του λόγου:
Όταν σε ένα κείμενο εκπληρώνονται οι στόχοι του πομπού, τότε κρίνεται πως αυτό το κείμενο διαθέτει
καταλληλότητα – αποτελεσματικότητα. Προκειμένου να αξιολογήσουμε την καταλληλότητα –
αποτελεσματικότητα ενός κειμένου, ελέγχουμε το περιεχόμενό του και την καταλληλότητα του ύφους σε
σχέση με την επικοινωνιακή περίσταση (τόπος, χρόνος, ακροατήριο) στην οποία εκφωνείται.
Σο περιεχόμενο: Ό,τι διατυπώνεται μέσα σ’ ένα κείμενο προκειμένου να αναπτυχθεί ένα θέμα, συνιστά το
περιεχόμενο του κειμένου. Κατά τον έλεγχο του περιεχομένου, εστιάζουμε στην ενότητα, στην πληρότητα
και στην τεκμηρίωση των θέσεων του συντάκτη.

Ενότητα: Εξασφαλίζεται, όταν το περιεχόμενο έχει άμεση σχέση με την κύρια ιδέα του θέματος.

Πληρότητα: Επιτυγχάνεται, όταν το θέμα αναπτύσσεται σε όλο το βάθος και το πλάτος του.

Σεκμηρίωση: Σο περιεχόμενο θεωρείται επαρκώς τεκμηριωμένο, όταν είναι πειστικά τα
επιχειρήματα και τα τεκμήρια που καταγράφονται.
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Σο ύφος: Σο ύφος ενός κειμένου καθορίζεται από τη μορφή και τη γλώσσα του, τη διάρθρωση των σκέψεων
του συντάκτη, και το σκοπό συγγραφής του κειμένου. Αυτά τα στοιχεία αποτελούν ακριβώς και τα κριτήρια
σύμφωνα με τα οποία χαρακτηρίζουμε το ύφος ενός κειμένου.
Σο ύφος ως προς τη μορφή:

Λιτό: έλλειψη περίτεχνων εκφραστικών σχημάτων και συντακτικής περιπλοκής, κυριαρχία
παρατακτικής σύνδεσης ή ασύνδετου σχήματος.

Οικείο: χρήση καθημερινού λεξιλογίου, α΄ και β΄ προσώπου, παράταξης και ασύνδετου σχήματος.

Ζωντανό: χρήση παραδειγμάτων, διαλόγου, ευθέος λόγου, ρητορικών ερωτήσεων, μεταφορών,
εικόνων, παρομοιώσεων, ενεργητικής σύνταξης κ.λπ.

Λυρικό: ποιητική λειτουργία του λόγου, συνυποδηλώσεις, επίκληση στο συναίσθημα.

Εξεζητημένο / επιτηδευμένο: βαρύγδουπες λέξεις, ρητορισμός, διαδοχική υπόταξη, λεκτικός
πληθωρισμός.

Εναργές: ακρίβεια, σαφήνεια, πλούτος λεξιλογίου, χρήση της υπόταξης με μέτρο.

Επίσημο: σπάνιες λέξεις (ή και ειδική ορολογία), τριτοπρόσωπος λόγος, παθητική σύνταξη,
κυριαρχία της επίκλησης στη λογική.

Φαλαρό: λίγες σχετικά σκέψεις, συνειρμικά συνδεδεμένες, παρεκβάσεις, επαναλήψεις.

Πυκνό: προσπάθεια να εκφραστούν οι σκέψεις με τη μέγιστη οικονομία λέξεων.

Υροντισμένο: αυστηρή οργάνωση των σκέψεων κατά ενότητες, προσεκτική χρήση διαρθρωτικών
λέξεων, έλλειψη πλατειασμών ή παρεκβάσεων.

Φιουμοριστικό / παιγνιώδες: χαριτολόγος διάθεση, ψυχαγωγικός χαρακτήρας.

αρκαστικό: χρήση ειρωνείας.

Εξομολογητικό: παρελθοντικοί χρόνοι, χρήση α΄ προσώπου.

Διδακτικό: παροχή πληροφοριών.

Προτρεπτικό: παρότρυνση σε μια ιδεατή στάση ζωής, προσπάθεια νουθεσίας του δέκτη.
28. Να σχολιάσετε το ρηματικό πρόσωπο:
Η επιλογή του ρηματικού προσώπου είναι καθοριστική και συνδέεται άρρηκτα με το σκοπό της σύνταξης
και το είδος του κειμένου που διαβάζουμε. Αναλυτικότερα:
α΄ενικό: προσδίδει στο κείμενο προσωπικό, εξομολογητικό τόνο / εκφράζει προσωπικές εκτιμήσεις (
υποκειμενικός χαρακτήρας ) / με τη χρήση του το ύφος του κειμένου αποκτά αμεσότητα, εκφράζεται
οικειότητα / οι σκέψεις προβάλλονται εντονότερα κι εναργέστερα στον αναγνώστη.
β΄ενικό: προσδίδει αμεσότητα και οικειότητα στο λόγο / χρησιμεύει για να γίνει ο λόγος πιο πειστικός /
προσεγγίζει τον αναγνώστη / το ύφος καθίσταται διαλογικό και ο λόγος αποκτά διδακτικό τόνο και
θεατρικό χαρακτήρα.
γ΄ενικό: καθιστά το μήνυμα γενικόλογο / προσδίδει καθολικό κύρος / αποφεύγει την άμεση αναφορά,
καθιστώντας το μήνυμα υπαινικτικό / αποστασιοποιεί το συγγραφέα από τη συμμετοχή και τον καθιστά
αντικειμενικό παρατηρητή / οι επισημάνσεις του φαίνονται αναμφισβήτητες, γενικώς αποδεκτές.
α΄πληθυντικό: η χρήση του αποπνέει συλλογικότητα, ενώ ο λόγος αποκτά αμεσότητα / ο συγγραφέας
μετέχει ( συμμετοχή στο πρόβλημα – ζήτημα ) / συγγραφέας κι αναγνώστης έχουν κοινή οπτική γωνιά –
δημιουργείται μια αίσθηση οικειότητας – αμεσότητα – ανάμεσα στον πομπό και στο δέκτη / απόδοση
συλλογικής ευθύνης / τονίζεται η ανάγκη για δραστηριοποίηση των αρμόδιων φορέων. Έτσι, επιχειρεί να
τους πείσει για τις αγαθές προθέσεις του και την πίστη του στις αξίες και στις ανάγκες της ομάδας, ενώ
υπαινίσσεται ότι και εκείνοι οφείλουν να ασπαστούν τις θέσεις του και να δράσουν σύμφωνα με τις
υποδείξεις του.
β΄πληθυντικό: προσδίδει ζωντάνια στο λόγο / συναισθηματική προσέγγιση.
γ΄πληθυντικό: αντικειμενικότητα, κύρος, καθολική ισχύ στα λεγόμενα.
29. Να σχολιάσετε τους ρηματικούς χρόνους:
Οι ρηματικοί χρόνοι φανερώνουν τη χρονική βαθμίδα ( παρελθόν, παρόν, μέλλον ) καθώς και τον τρόπο
ενέργειας ( εξακολουθητικά, συνοπτικά, συντελεσμένα ). υγκεκριμένα:
Ο Ενεστώτας χρησιμοποιείται για να δηλώσει:
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Κάτι που γίνεται στο παρόν και βρίσκεται σε εξέλιξη – δεν έχει ολοκληρωθεί,
(παράδειγμα: Εργάζεται ακατάπαυστα για να ανταποκριθεί στα δάνειά του)

Κάτι που συμβαίνει διαχρονικά (γνωμικός Ενεστώτας), (παράδειγμα: Ο πεινασμένος
καρβέλια ονειρεύεται)

Κάτι που αναμφισβήτητα θα συμβεί (τίθεται αντί του μέλλοντα), (παράδειγμα:
Αύριο είμαι ελεύθερος = θα είμαι ελεύθερος)

Ζωντάνια στην αφήγηση (ιστορικός ενεστώτας αντί αορίστου), (παράδειγμα: Σρώει
ο κακός λύκος τη γιαγιά, φοράει τα ρούχα της και ξαπλώνει στο κρεβάτι της = έφαγε, φόρεσε και ξάπλωσε)

Παραστατικότητα στην αφήγηση (αντί παρατατικού), (παράδειγμα: Ξάπλωσε,
λοιπόν, ο λύκος στο κρεβάτι της γιαγιάς και νάτος που περιμένει την κοκκινοσκουφίτσα = περίμενε)

Αποτέλεσμα που εξακολουθεί να υπάρχει (αντί για παρακείμενο). (παράδειγμα:
Κάθομαι και σκέφτομαι = έχω καθίσει κι εξακολουθώ να είμαι καθισμένος)
Ο Παρατατικός φανερώνει ότι κάτι γινόταν στο παρελθόν εξακολουθητικά, με διακοπή ή χωρίς,
(παράδειγμα: Εργαζόταν σε μια καπνοβιομηχανία, όταν ζούσε στην Κομοτηνή)
Ο στιγμιαίος Μέλλοντας δηλώνει ότι κάτι θα γίνει στο μέλλον και παρουσιάζεται συνοπτικά (χωρίς να
εξετάζεται αν θα διαρκέσει πολύ ή λίγο), (παράδειγμα: Αν προσπαθήσεις, θα ανταμειφθούν οι κόποι σου)
Ο εξακολουθητικός Μέλλοντας γνωστοποιεί ότι κάτι θα γίνεται στο μέλλον με διακοπή ή χωρίς,
(παράδειγμα: Διασκέδασε τώρα, γιατί μια ζωή θα δουλεύεις)
Ο συντελεσμένος Μέλλοντας διευκρινίζει ότι κάτι θα γίνει πριν από μια χρονική στιγμή του μέλλοντος,
(παράδειγμα: Μέχρι να γυρίσεις στο σπίτι, θα έχω μαγειρέψει).
Ο Αόριστος χρησιμοποιείται για να δηλώσει:

Κάτι που έγινε στο παρελθόν και παρουσιάζεται συνοπτικά, ανεξάρτητα με το αν
κράτησε πολύ ή λίγο, (παράδειγμα: Έζησε μια ζωή γεμάτη στερήσεις)

Κάτι που συμβαίνει συνήθως ( γνωμικός αόριστος )

Κάτι τόσο βέβαιο, ώστε ο πομπός θεωρεί ότι έχει ήδη συμβεί ( αντί για μέλλοντα ),
(παράδειγμα: Κάνε μπάνιο κι εγώ ετοιμάστηκα = θα ετοιμαστώ)
Ο Παρακείμενος δηλώνει ότι κάτι έχει γίνει στο παρελθόν, εξακολουθεί, όμως, να υπάρχει συντελεσμένο
και στο παρόν, (παράδειγμα: Έχει ανάψει μεγάλη φωτιά = η φωτιά άναψε κατά το παρελθόν, εξακολουθεί,
όμως, και τώρα να καίει)
Ο Τπερσυντέλικος καταδεικνύει ότι κάτι ήταν συντελεσμένο πριν από μια χρονική στιγμή του
παρελθόντος, (παράδειγμα: Είχε ήδη δύο παιδιά, όταν πήρε το πτυχίο της).
30. Να αναζητήσετε μία παράγραφο που χαρακτηρίζεται από λιτότητα και μία παράγραφο που
χαρακτηρίζεται από πειστικότητα:
Λιτότητα: αναζητούμε παράγραφο με απλό ύφος, φυσική ροή του λόγου, ελάχιστα εκφραστικά σχήματα,
συνήθως με μικροπερίοδο λόγο κι εύληπτα νοήματα.
Πειστικότητα: αναζητούμε μία παράγραφο, όπου είναι εμφανής η χρήση τρόπων πειθούς και – καλύτερα –
η επίκληση στη λογική ( τεκμήρια , επιχειρήματα ).
31. Να σχολιάσετε τις ρηματικές εγκλίσεις :
Η Οριστική φανερώνει

το πραγματικό (αντικειμενικός χαρακτήρας), το βέβαιο (παράδειγμα: ο ήλιος βγαίνει από την
Ανατολή)

το δυνατό (θα + Παρατατικός ή υπερσυντέλικος), (παράδειγμα: Θα έκανα οτιδήποτε για να είμαι
μαζί της)

το πιθανό (θα + κάθε χρόνος), (θα βαρέθηκε να περιμένει ευχή = ίσως βαρέθηκε, πιθανολογική
οριστική)

το επιθυμητό (ας, μακάρι να + παρελθοντικός χρόνος), (παράδειγμα: Μακάρι να κέρδιζα το τζόκερ =
ευχετική οριστική).
Η Τποτακτική συνοδεύεται από τα μόρια να, ας και τους συνδέσμους αν, όταν, πριν, μόλις, να μη, μήπως και
φανερώνει
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κάτι ενδεχόμενο ή επιθυμητό, καθώς και προτροπή ( προτρεπτικό ή ήπιο διδακτικό ύφος ),
παράδειγμα:

Αν πάει καλά η δουλειά μου, θα αγοράσω ένα σπίτι (ενδεχόμενο)

Ας περάσεις στο Πανεπιστήμιο, και από εμένα ό,τι θες (επιθυμητό).

Προτροπή, (προτρεπτική υποτακτική), (παράδειγμα: Ας μελετήσουμε τις διαστάσεις αυτού του
προβλήματος)

Παραχώρηση, (παραχωρητική υποτακτική), (παράδειγμα: Αφού το θες, ας φάμε στη μαμά σου)

Ευχή, (ευχετική υποτακτική), (παράδειγμα: Ας ερχόσουν για λίγο, μονάχα για ένα βράδυ)

Απορία, (απορηματική υποτακτική), (παράδειγμα: Να ζει κανείς ή να μη ζει;)

Προσταγή ή απαγόρευση, (προστακτική ή απαγορευτική υποτακτική), ( παράδειγμα: Μην
ξανάρθεις εδώ)

Σο πιθανό, (πιθανολογική υποτακτική), (παράδειγμα: Πεινάει δεν πεινάει, θα φάει ό,τι του
σερβίρεις).
Η Προστακτική φανερώνει την επιθυμία ως προσταγή (παράδειγμα: Βγάλτε μια κόλλα χαρτί< μη μου
αντιμιλάς εμένα < έλα αμέσως εδώ<)
αλλά μπορεί να διατυπωθεί κι ως

Προτροπή (παράδειγμα: Υάε αγόρι μου, να μεγαλώσεις)

Απαγόρευση (παράδειγμα: Μη μιλάτε όλοι μαζί)

Παράκληση (παράδειγμα: Κάνε μου τη χάρη)

Ευχή ( παράδειγμα: Άντε στην ευχή του θεού)

Έντονη ενέργεια: Μίλα μίλα, τον έπρηξες.
32. Να δηλώσετε τη χρονική σχέση που εκφράζουν οι λέξεις :
Για ρήματα:

Φρονική βαθμίδα ( παρόν – παρελθόν – μέλλον )

Σρόπος ( εξακολουθητικός – συνοπτικός – συντελεσμένος )
Για επιρρήματα – φράσεις – ουσιαστικά:

Φρονική στιγμή

Φρονική διάρκεια

Φρονική αφετηρία

Φρονικό τέρμα

Φρονική επανάληψη
Για προτάσεις:

ύγχρονο

Τστερόχρονο

Προτερόχρονο
33. Να σχολιάσετε τη σύνδεση των προτάσεων :
Διερεύνηση κι αιτιολόγηση παρατακτικής και υποτακτικής σύνδεσης ( απλή υπόταξη – διαδοχική υπόταξη ):
Παρατακτική σύνδεση : συνδέονται ισοδύναμες προτάσεις ( Κ + Κ, Δ + Δ όμοιες ) με τη χρήση παρατακτικών
συνδέσμων:

συμπλεκτικών (και, ούτε, μήτε<), (παράδειγμα: Βγήκαμε και συζητήσαμε για τη μελλοντική
συνεργασία μας)

αντιθετικών (αλλά, όμως, παρά, μα, ωστόσο, εντούτοις, μολαταύτα<), (παράδειγμα: ε πήρα
τηλέφωνο, αλλά δεν απαντούσες)

διαζευκτικών ( ή, είτε – είτε< ), (παράδειγμα: Να μαγειρέψω ή θα φάμε έξω;)

συμπερασματικών ( λοιπόν, επομένως, άρα<) (παράδειγμα: Σσακωνόμαστε συνέχεια. Ήρθε, λοιπόν,
η ώρα να χωρίσουμε)
Ο παρατακτικός λόγος καταρχήν είναι λιτός, απλός, γοργός και κοφτός, ωστόσο, συχνά, δυσχεραίνει το
δέκτη να συλλάβει σε βάθος ένα μήνυμα. Με τον παρατακτικό λόγο εξασφαλίζεται ένας απλός τρόπος
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σύνδεσης, που προσδίδει οικειότητα, αμεσότητα και ζωντάνια. Ψστόσο, η παράταξη δεν επιτρέπει στον
αναγνώστη να κατανοήσει τις διαπλοκές των εννοιών ή των γεγονότων.
Τποτακτική σύνδεση : συνδέονται ανόμοιες προτάσεις (Κ + Δ, Δ + Δ ανόμοιες) με υποτακτικούς συνδέσμους,
αντωνυμίες ή επιρρήματα:

Ειδικούς (ότι, πως<), (παράδειγμα: Με πληροφόρησε ότι θα σταματήσει τη δουλειά το καλοκαίρι)

Βουλητικούς (να), (παράδειγμα: Θέλεις να παντρευτούμε;)

Ενδοιαστικούς (μη, μήπως), (παράδειγμα: Υοβάμαι μήπως μπει διαγώνισμα)

Αιτιολογικούς (γιατί, επειδή<), (παράδειγμα: υγκινήθηκε γιατί είδε την παλιά φωτογραφία)

Σελικούς (να, για να), (παράδειγμα: Ζήτησε την άδειά μου για να αποχωρήσει)

Αποτελεσματικούς (ώστε, που<), (παράδειγμα: Κουράστηκε τόσο, που δεν άντεχε πια ξύπνιος)

Τποθετικούς (αν), (παράδειγμα: Αν με στηρίξουν οικονομικά οι γονείς μου, θα σπουδάσω στο
εξωτερικό)

Εναντιωματικούς (αν και, και αν), (παράδειγμα: Αν και στενοχωρήθηκα, έπραξα σωστά)

Φρονικούς (όταν, αφού<), (παράδειγμα: Όταν είδα το γιο μου πρώτη φορά, έβαλα τα κλάματα)

Ερωτηματικές αντωνυμίες (ποιος, πόσος, τι <), (παράδειγμα: Με ρώτησε ποια είναι τα σχέδια μου για
τη σχέση μας)

Ερωτηματικά επιρρήματα (πού, πότε, πώς<), (παράδειγμα: Γνωρίζεις πότε θα σου δώσουν άδεια;)

Αναφορικές αντωνυμίες (που, όποιος, ο οποίος<), (παράδειγμα: Όποιος νιώθει αθώος, δε φοβάται τις
ανακρίσεις)

Αναφορικά επιρρήματα (όπου, όπως, όσο<), (παράδειγμα: Όπου λαλούν πολλά κοκόρια, αργεί να
ξημερώσει)
Η υπόταξη είναι πυκνός λόγος, καθιστά το ύφος σύνθετο κι αποτελεί δείγμα υψηλού πνευματικού
επιπέδου. Επιπλέον, τα νοήματα οργανώνονται σε εννοιακό σύστημα και αποκαλύπτονται οι λογικές
σχέσεις που τα συνδέουν. Έτσι, αποδεικνύεται το υψηλό μορφωτικό επίπεδο του πομπού, και διευκολύνεται
η επικοινωνία. Ψστόσο, μερικές φορές το ύφος του κειμένου γίνεται δυσνόητο, ενώ ενδέχεται να μαρτυρεί
και μια τάση επιδειξιομανίας εκ μέρους του πομπού.
Είδη υποτακτικής σύνδεσης:
α) Απλή υπόταξη ( Κ + Δ)
β) Διαδοχική υπόταξη: Όταν μια δευτερεύουσα πρόταση εξαρτάται από μία άλλη δευτερεύουσα κι αυτή με
τη σειρά της από μία τρίτη κ.ο.κ., έχουμε διαδοχική υπόταξη (Κ + Δ + Δ + Δ<). Όταν κάτι τέτοιο εμφανίζεται
σε υπερβολικό βαθμό, ο δέκτης αδυνατεί να εμβαθύνει στα νοήματα και να τα συσχετίσει, ειδικά όταν
υπάρχει προφορική επικοινωνία. Αυτό είναι πιθανό να οφείλεται στην πρόθεση του πομπού να περιπλέξει
τις έννοιες, ώστε να εξαπατήσει το δέκτη.
ημείωση : Είναι δυνατή η μετατροπή της παρατακτικής σύνδεσης σε υποτακτική και το αντίστροφο. Για
παράδειγμα:
Η αδικοπραγία οφείλεται στη θεοποίηση του χρήματος = επειδή θεοποιείται το χρήμα, η αδικοπραγία
ενισχύεται .
34. Να σχολιάσετε τον τίτλο του κειμένου – να βάλετε τίτλο στο κείμενο :
χολιάζουμε την έκταση, τη στίξη, το ύφος, το ρηματικό πρόσωπο, την ύπαρξη ή όχι του ρήματος, αν
προσελκύει το ενδιαφέρον του αναγνώστη και φυσικά αν είναι αντιπροσωπευτικός του νοήματος.
Όταν μας ζητηθεί να βάλουμε τίτλο στο κείμενο προσέχουμε :
- υνήθως παραλείπουμε το ρήμα ( ο τίτλος είναι ονοματική φράση) .
- Παραλείπουμε λέξεις που εννοούνται εύκολα (λ.χ. άρθρα, σύνδεσμοι, προθέσεις<)
- Παραλείπουμε λέξεις που δηλώνουν συμπληρωματικά στοιχεία μιας είδησης ( λ.χ. του υποκειμένου,
τοπικών ή χρονικών προσδιορισμών, αιτίων<)
- Επιλέγουμε την ενεργητική σύνταξη, όταν θέλουμε να προβάλλουμε το υποκείμενο
- Επιλέγουμε την παθητική σύνταξη, όταν θέλουμε να προβάλλουμε το γεγονός
- Φρησιμοποιούμε τα κατάλληλα στοιχεία στίξης ( σχολιασμός του γεγονότος, απόδοση της στάσης /
διάθεσης του πομπού )
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- Δηλωτική / κυριολεκτική γλώσσα ( σοβαρότητα – ακρίβεια στην παρουσίαση της είδησης – απόδοση της
πραγματικότητας ).
- υνυποδηλωτική / μεταφορική γλώσσα ( πρωτοτυπία : προσέλκυση της προσοχής του αναγνώστη ,
δημιουργία ύφους ανάλογου με τη στάση / διάθεση του πομπού απέναντι στην είδηση ).
35. Να σχολιάσετε την ύπαρξη μακροπερίοδου ή μικροπερίοδου λόγου και του ασύνδετου σχήματος:
την επιλογή λόγου μικροπερίοδου ή όχι από τον πομπό ισχύει αντίστοιχη αιτιολόγηση με την
παρατακτική – υποτακτική σύνδεση. Ειδικότερα:
Ο μακροπερίοδος λόγος, όταν οργανώνεται κατάλληλα, αποτελεί δείγμα υψηλού επιπέδου του πομπού, ενώ
ταυτόχρονα βοηθά το δέκτη να αντιληφθεί τις διαπλοκές των εννοιών ( σύνθετο ύφος ), προσδίδει έμφαση,
ένταση στο λόγο, με αποτέλεσμα το κείμενο να αποκτά δυναμικό και γοργό ρυθμό, ενδέχεται να λειτουργεί
παραπειστικά, όταν υπάρχει χαλάρωση από πλευράς λογικών σχέσεων, καθιστώντας ασαφή τα νοήματα.
Ο μικροπερίοδος λόγος είναι απλός και πυκνός, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να είναι ασθματικός,
αγχώδης και να επιδιώκει τη μετάδοση αντίστοιχων συναισθημάτων που βιώνει ο πομπός προς το δέκτη.
Επιταχύνεται ο ρυθμός και δίνεται έμφαση στις έννοιες, με συνέπεια να καθίσταται το ύφος πιο ζωηρό,
ζωντανό, απλό, άμεσο και σαφές.
Αναφορικά με τη χρήση του ασύνδετου σχήματος , ο συγγραφέας αποσκοπεί στο να δώσει ένταση, έμφαση
στο λόγο, προφορικότητα και ίσως να χρωματίσει συναισθηματικά το κείμενό του. Παράλληλα,
διαπιστώνουμε ότι το ασύνδετο σχήμα συμβάλλει στη ζωντάνια και στην παραστατικότητα ενός κειμένου,
ενώ συνάμα πυκνώνει το λόγο (παράδειγμα: Ήπιαμε, χορέψαμε, γελάσαμε, περάσαμε υπέροχα < τις
εξετάσεις επιτρέπεται να έχετε μαζί σας δύο μπλε στυλό, μία γόμα, ένα χάρακα κι ένα μπουκάλι νερό)
Γενικότερα, ο μικροπερίοδος λόγος και το ασύνδετο σχήμα προσδίδουν στο ύφος και τον τόνο χαρακτήρα
λιτό, γοργό, κοφτό ( ελλειπτικός λόγος).
36. Να επισημάνετε λέξεις του κειμένου που ανήκουν στο ειδικό λεξιλόγιο της < επιστήμης:
Επιλέγουμε από το ειδικό λεξιλόγιο ( λέξεις που έχουν άμεση σχέση με την « επιστήμη », το θέμα – ζήτημα
που απασχολεί το συγγραφέα στο κείμενο ) του κειμένου τους πιο εξειδικευμένους όρους, τους πιο « ξένους
» προς το μέσο αναγνώστη, ώστε να μη θεωρηθεί κάποια από τις επιλογές μας άστοχη.
37. Να σχολιάσετε την επιλογή ρηματικών ή ονοματικών συνόλων :
Με τη χρήση ονοματικών συνόλων (απουσιάζει το ρήμα) διατυπώνεται με συντομία και πυκνότητα ένα
μήνυμα.
Η ρηματική διατύπωση (ρηματικά σύνολα) αναφέρεται σε συγκεκριμένο γεγονός, ενώ η ονοματική
διατύπωση αναφέρεται στο γενικό, το αφηρημένο και το διαχρονικό.
Εντοπισμός και σχηματισμός ονοματικών και ρηματικών συνόλων : π.χ. επίρριψη ευθύνης : ονοματικό
σύνολο / επιρρίπτω ευθύνες: ρηματικό σύνολο.
38. Να επισημάνετε λέξεις που προσδίδουν συγκινησιακό κι επιστημονικό τόνο στο κείμενο:
Όσον αφορά λέξεις που προσδίδουν συγκινησιακό τόνο επισημαίνουμε εκείνες που είναι συναισθηματικά
φορτισμένες, που εγείρουν στον αναγνώστη συναισθήματα.
Οι λέξεις που προσδίδουν επιστημονικό τόνο στο κείμενο είναι ειδικοί όροι που αναφέρονται συνήθως σ’
ένα επιστημονικό κλάδο.
39. Να γίνει η μετατροπή του ευθύ λόγου σε πλάγιο ( ή το αντίστροφο ):
Ευθύς λόγος είναι αυτός που αποδίδει αυτούσια τα λόγια ενός ομιλητή. Με τον ευθύ λόγο, προσδίδεται
αληθοφάνεια, καθώς μεταφέρονται τα ακριβή λόγια κάποιου προσώπου. Έτσι, ο λόγος αποκτά
προφορικότητα και προσδίδεται ζωντάνια, οικειότητα, παραστατικότητα, αμεσότητα.
Πλάγιο λόγο έχουμε όταν τα λόγια ή οι σκέψεις κάποιου αποδίδονται εξαρτημένα από ένα λεκτικό,
αισθητικό, γνωστικό, δοξαστικό, κελευστικό, προτρεπτικό ή ερωτηματικό ρήμα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα
να παρατηρούνται αλλαγές στο χρόνο, στην έγκλιση, στις αντωνυμίες, καθώς και στα τοπικά ή χρονικά
επιρρήματα. τον πλάγιο λόγο υπάρχει πάντα ένα ρήμα από το οποίο εξαρτάται η πρόταση που
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μεταφέρεται. Γι’ αυτό το λόγο, σε κάποιες περιπτώσεις, είναι αναγκαίο να γίνουν οι απαραίτητες
μετατροπές στο χρόνο, την έγκλιση, τις αντωνυμίες, τα τοπικά ή χρονικά επιρρήματα.
Ειδικότερα, μεταβάλλονται: οι κύριες προτάσεις κρίσεως σε ειδικές προτάσεις, οι κύριες προτάσεις
επιθυμίας σε βουλητικές προτάσεις, οι ευθείες ερωτήσεις σε πλάγιες ερωτήσεις, οι δευτερεύουσες προτάσεις
παραμένουν δευτερεύουσες προτάσεις. π.χ.
Ευθύς: « Σις μέρες του Πάσχα ξαναγυρίζω πάντοτε στα παιδικά μου χρόνια και θυμούμαι τις θαυμάσιες
εκείνες ημέρες που περνούσα στην πατρίδα μου».
Πλάγιος: Μας έλεγε ότι τις μέρες του Πάσχα ξαναγυρίζει πάντοτε στα
παιδικά του χρόνια και θυμάται τις θαυμάσιες εκείνες μέρες που περνούσε
στην πατρίδα του.
Ευθύς: « Γιατί δεν ήρθες;» - Είχα κάποια δουλειά.»
Πλάγιος: Σον ρώτησε γιατί δεν ήρθε. Εκείνος απάντησε ότι είχε κάποια δουλειά.
40. ημειώστε λέξεις και φράσεις του κειμένου που χρησιμοποιούνται από το συγγραφέα
συνδηλωτικά – συνυποδηλωτικά :
Πρόκειται για λέξεις με μεταφορική σημασία – χρήση. ( Σο σχολικό βιβλίο το αναφέρει, ωστόσο είναι πιθανό
να μην διευκρινιστεί στις εξετάσεις ) .
41. Να επισημάνετε λέξεις και φράσεις, με τις οποίες ο συγγραφέας διατυπώνει τις επιφυλάξεις του για
κάποιο θέμα ή τις θέσεις του:
Αναζητούμε λέξεις – φράσεις που εκφράζουν μια σχετικότητα ( πιθανόν, ίσως, προσπάθεια προσέγγισης <).
42. Να χαρακτηριστούν οι αναφορικές προτάσεις του κειμένου / παραγράφου (είδος αναφορικών
προτάσεων):
Αναφορικές λέγονται οι δευτερεύουσες προτάσεις οι οποίες αναφέρονται σ’ έναν κύριο ή δευτερεύοντα όρο
άλλης πρότασης, για τον οποίο γίνεται λόγος. Διακρίνονται σε:
Ονοματικές αναφορικές: εισάγονται με αναφορικές αντωνυμίες ( που, όποιος, ο οποίος, όσος, ό,τι ),
χρησιμοποιούνται συνήθως ως ονόματα, δηλαδή ως υποκείμενα, ονοματικοί προσδιορισμοί ( επεξήγηση,
παράθεση κτλ. )
Επιρρηματικές αναφορικές: εισάγονται με αναφορικά επιρρήματα ( όπου, που, όπως, όσο, καθώς, σαν ) ή με
άλλους αναφορικούς επιρρηματικούς προσδιορισμούς, προσδιορίζουν ένα επίρρημα ή άλλο επιρρηματικό
προσδιορισμό μιας πρότασης.
Επιπλέον, διακρίνονται σε:
Αναφορικές προσδιοριστικές: αποτελούν αναγκαίο συμπλήρωμα της προηγούμενης πρότασης, καθώς
παρέχουν σημαντικές πληροφορίες, ακολουθούν χωρίς κόμμα τον ονοματικό όρο που προσδιορίζουν.
Κριτήριο επιτονισμού: οι προσδιοριστικές προτάσεις διαβάζονται μαζί με τον όρο στον οποίο αναφέρονται.
ημασιολογικό κριτήριο: η προσδιοριστική πρόταση αποτελεί απαραίτητο συμπλήρωμα του όρου που
προσδιορίζει, καθώς αποτελούν μαζί ένα νόημα αδιαίρετο.
Αναφορικές παραθετικές / προσθετικές : δεν είναι απαραίτητο συμπλήρωμα της προηγούμενης πρότασης,
καθώς παρέχουν δευτερεύουσες πληροφορίες, χωρίζονται από τον ονοματικό όρο στον οποίο αναφέρονται
με κόμμα ή και με πιο έντονα σημάδια στίξης, όπως παύλες, παρενθέσεις κ.ά. Κριτήριο επιτονισμού : οι
παραθετικές προτάσεις διαβάζονται χωριστά, με διαφορετικό τόνο φωνής. ημασιολογικό κριτήριο: οι
πληροφορίες που περιέχει η παραθετική πρόταση παρουσιάζονται ως ξεχωριστές και δευτερεύουσες ως
προς το περιεχόμενο του προσδιοριζόμενου όρου.
43. Να επισημάνετε στοιχεία μεταφορικού και εικονοπλαστικού λόγου που χρησιμοποιεί ο
συγγραφέας:
Ο μαθητής πρέπει να αναζητήσει τις μεταφορές και τις εικόνες που χρησιμοποιεί ο συγγραφέας και να
δικαιολογήσει τη χρήση τους . Πιθανώς χρησιμοποιούνται για να δώσει έμφαση ή να κάνει πιο ζωντανό και
παραστατικό το λόγο του.
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44. Ο ρόλος και τα είδη της αντίθεσης:
Αντιθετικοί σύνδεσμοι:
υνδέουν υποτακτικά οι : αν και, ενώ, μολονότι, μόλο που, παρόλο που, και που, που, και ας, ας.
υνδέουν περιόδους ή ημιπεριόδους οι : ωστόσο, έπειτα, μολαταύτα, όμως, εντούτοις, εξάλλου, αντίθετα,
απεναντίας.
Είδη αντιθετικής σύνδεσης:

Η απλή με τους συνδέσμους: αλλά, μα και, κι όμως, παρά, μόνο.

Η επιδοτική με τους συνδέσμους: όχι μόνο < αλλά και, όχι μόνο < δε(ν) < μα ούτε, όχι
μόνο < αλλά και δεν, όχι μόνο δε(ν)< αλλά και, όχι μόνο να < αλλά και να κτλ.
Επιπλέον η αντίθεση δηλώνεται μέσω των εναντιωματικών προτάσεων:

Εναντίωση προς κάτι το πραγματικό με τους συνδέσμους: αν και, ενώ, μολονότι, μόλο
που, και που, ας, παρ’ όλο που.

Εναντίωση προς κάτι το μη πραγματικό με τους συνδέσμους: και αν, και να, που να,
και ας.
Παρατηρήσεις: Είναι δυνατή η νοηματική αντίθεση: χωρίς συνδέσμους / διαρθρωτικές λέξεις.
Η επιδοτική σύνδεση είναι κατάλληλη και για κλιμάκωση: προσδίδει έμφαση, ένταση, ζωντάνια στο λόγο.
Ο αντιθετικός σύνδεσμος μπορεί να παραλείπεται, όταν χρησιμοποιούμε άνω τελεία.
45. Να χαρακτηρίσετε το ύφος / τόνου του συγγραφέα:
το χαρακτηρισμό του ύφους / τόνου ενός κειμένου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα εξής: το κειμενικό
είδος, η πρόθεση του συντάκτη, ο δέκτης, το κοινό.
Σο ύφος ενός κειμένου μπορεί να αξιολογηθεί ως : πυκνό, μεστό, σύνθετο (πυκνογραμμένο, βρίθει
νοημάτων, υποταγμένος λόγος), στομφώδες, εξεζητημένο, επιστημονικό, τυπικό, επίσημο, υψηλό, γλαφυρό,
λυρικό, διδακτικό, προτρεπτικό (απορηματικός – ερωτηματικός τόνος – σχήματα λόγου / προκαλεί
προβληματισμό, παρακινεί σε στοχασμό τον αναγνώστη), απλό, φυσικό, λιτό, χαλαρό, οικείο, παραστατικό,
σαρκαστικό, καυστικό, ειρωνικό, σκωπτικό, δηκτικό, χιουμοριστικό, εμφαντικό, εξομολογητικό,
ακαλαίσθητο, ανεπιτήδευτο, αλληγορικό (έντονη χρήση επιθέτων, σχήματα λόγου), στοχαστικό, δραματικό,
καταγγελτικό.
46. Να ανιχνεύσετε στοιχεία εξομολογητικού (ή προσωπικού) τόνου στο δοκίμιο:
Σέτοια στοιχεία είναι συνήθως η συγκινησιακή χρήση της γλώσσας, το φυσικό κι ανεπιτήδευτο ύφος, το α΄
πρόσωπο, η διάθεση αυτοκριτικής, η κατάθεση προσωπικών σκέψεων και συναισθημάτων, η χαλαρή
διάρθρωση των ιδεών <
47. χολιάστε την οργάνωση του κειμένου:
Εντοπίζουμε πρόλογο, κύριο μέρος κι ενότητές του, επίλογο κι ανιχνεύουμε αν είναι ελεύθερη, συνειρμική,
χαλαρή ή λογική κι αυστηρή.
48. Να εντοπίσετε τα μέσα με τα οποία ο συγγραφέας γίνεται σαφής, κάνει ζωντανό το λόγο του κι
επικοινωνεί με τον αναγνώστη:
υνηθέστερα μέσα είναι οι: το α΄ πρόσωπο, οι παρενθέσεις, τα παραδείγματα, ο ευθύς λόγος, η αμεσότητα
του λόγου, οι ερωτήσεις, η απλή και σαφής γλώσσα.
49α.ημεία στίξης: Κάθε γραφική σημείωση η οποία παρέχει στον αναγνώστη πληροφορίες για τη δομή,
την τροπικότητα ή τη διαλογική αξία του γραπτού κειμένου. Ανάλογα με τη λειτουργία που επιτελούν,
μπορούμε να διακρίνουμε τρεις κατηγορίες σημείων στίξης:

δομικά σημεία στίξης: τέτοια είναι οι τελείες, οι άνω τελείες, τα κόμματα, οι παρενθέσεις, οι αγκύλες
κλπ. ημειώνουν ή αντανακλούν τις σχέσεις που συνέχουν τα δομικά στοιχεία του κειμένου, σχέσεις οι
οποίες μπορεί να είναι συντακτικές, σημασιολογικές ή επιχειρηματολογικές. την πραγματικότητα, τα
δομικά σημεία στίξης υπονοούν την επιστροφή στον προφορικό λόγο (πρβ. παύσεις και διακοπές που
δηλώνονται από τις τελείες· πτώση του επιτονιστικού επιπέδου στο μέσο του εκφωνήματος, που δηλώνεται
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από τις παρενθέσεις· άνοδος του επιτονιστικού επιπέδου σε περιπτώσεις παράταξης, που δηλώνεται από τα
κόμματα κλπ.), έτσι ώστε ο αναγνώστης να μπορέσει να ανασυνθέσει τον τρόπο με τον οποίο θα είχε
εκφωνηθεί το ίδιο κείμενο. Εντούτοις, όπως δείχνει και η αδυναμία ορισμένων μαθητών να στίξουν "σωστά"
τα γραπτά τους ή οι ποικίλοι κανόνες στίξης ανάλογα με τη γλώσσα, η κατανομή των δομικών σημείων
στίξης είναι και αυτή σε κάποιον βαθμό συμβατική και καθορίζεται από εξωγλωσσικούς παράγοντες·

τροπικά σημεία στίξης: είναι οι τελείες, τα θαυμαστικά και τα ερωτηματικά. Τποδεικνύουν την
αποφαντική (Ήρθε ο Σάκης), την αναφωνητική ή προστακτική (Ήρθε ο Σάκης! Ή Έλα Σάκη!) και την
ερωτηματική (Ήρθε ο Σάκης;) τροπικότητα της πρότασης.

διαλογικά σημεία στίξης: τέτοια είναι τα εισαγωγικά, οι παύλες, τα αποσιωπητικά κλπ. ημειώνουν
τις διαλογικές αξίες ενός κειμένου: την πολυφωνικότητα (τα εισαγωγικά σημαίνουν πως παρατίθεται ο
λόγος ενός "άλλου"), τη συνομιλιακή εναλλαγή (οι παύλες σημαίνουν την υπολαβή του λόγου από κάποιο
άλλο πρόσωπο), την παραπομπή στα συνομιλιακά υπονοήματα (τα αποσιωπητικά) κλπ.
Ευνόητο είναι πως κάθε ανάλογη παρέμβαση σε ένα κείμενο (π.χ. υπογραμμίσεις, πλαγιογράμματα
στοιχεία) συνιστά εξίσου στίξη, στον βαθμό που αποτελεί επιπλέον μεταγλωσσική πληροφορία για την
ανάγνωση.
β. ε τι αποσκοπεί ο συγγραφέας με τη χρήση της άνω τελείας και της τελείας;
Η άνω τελεία χρησιμοποιείται, για να σημειώνουμε μικρότερη διακοπή από την τελεία και μεγαλύτερη από
το κόμμα. Ειδικότερα, η άνω τελεία χρησιμοποιείται στο εσωτερικό μιας περιόδου στις εξής περιπτώσεις:

Για να διακρίνει στο εσωτερικό της περιόδου μία πρόταση, η οποία αποτελεί
επεξήγηση (διευκρίνιση) – συμπλήρωση των προηγουμένων ή αντίθεση προς τα προηγούμενα ( στις
περιπτώσεις αυτές συνήθως λείπει ο επεξηγηματικός ή αντιθετικός σύνδεσμος ).

Μετά από δύο τελείες, για να χωρίσει μεταξύ τους ημιπεριόδους, οι οποίες
αποτελούν επιμερισμένες επεξηγήσεις των προηγουμένων.

Καθιστά το ύφος κοφτό, προσωπικό και δίνει έμφαση στο λόγο.

Όταν υπάρχει απαρίθμηση στοιχείων.

Πολλές φορές χρησιμοποιείται από το συγγραφέα ( όταν διαθέτει ποιητική
ιδιοσυγκρασία ), για να προσδώσει μια στοχαστική ατμόσφαιρα, αφήνοντας χρονικά περιθώρια στον
αναγνώστη να προβληματιστεί.
Η τελεία σηματοδοτεί την ολοκλήρωση ενός πλήρους νοήματος. Σο τμήμα του λόγου που μεσολαβεί από
τελεία σε τελεία ονομάζεται περίοδος, (παράδειγμα: Θα βγούμε το άββατο)
50. Να δικαιολογήσετε τη χρήση του κόμματος:
Tο πιο συχνό και το πιο δύσκολο σημείο στίξης.
Σο κόμμα χρησιμεύει για να χωρίζονται:
Ι. Μέσα στην πρόταση:
α) Όμοιοι όροι, δηλαδή υποκείμενα, αντικείμενα, κατηγορούμενα, προσδιορισμοί κλπ. (παράδειγμα: Ο
γιατρός δέχεται Δευτέρα, Σετάρτη, Παρασκευή)
β) Οι μετοχικές προτάσεις, όταν είναι επεξηγήσεις ή όταν είναι πολύ μεγάλες.
γ) Σα ρήματα που έχουν το ίδιο υποκείμενο, όταν είναι ασύνδετα, χωρίζονται με κόμμα.
δ) Επίθετα που αναφέρονται στο ίδιο ουσιαστικό. Φωρίζεται με κόμματα η παράθεση και η επεξήγηση.
ε) Πριν και μετά την κλητική προσφώνηση, (παράδειγμα: Βασιλάκη, μην απομακρύνεσαι)
στ) Σα αρνητικά ή βεβαιωτικά μόρια και επιρρήματα στην αρχή της πρότασης.
ζ)Μεταξύ ασύνδετων λέξεων και προτάσεων
η) Πριν και μετά επιρρήματα, βεβαιωτικά μόρια, διαρθρωτικές λέξεις / φράσεις π.χ. λοιπόν, βέβαια, επίσης
<
θ) Πριν και μετά τις μετοχικές προτάσεις, όταν αυτές τίθενται ως επεξήγηση, (παράδειγμα: Εχθές,
γυρίζοντας από το σχολείο, συνάντησα το Θανάση)
ι) Πριν και μετά από κάθε τμήμα του λόγου που τίθεται παρενθετικά και θα ήταν δυνατό να παραλειφθεί,
(παράδειγμα: Δέχθηκε να μείνουμε μαζί και, αργά ή γρήγορα, να παντρευτούμε).
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ΙΙ. Μέσα στην περίοδο:
α) Φωρίζονται με κόμμα οι δευτερεύουσες από τις κύριες προτάσεις, εκτός εάν αποτελούν αντικείμενο ή
υποκείμενο ρήματος ή επιθετικό προσδιορισμό, (παράδειγμα: Αν το ζητήσεις, δε θα σου αρνηθεί)
υγκεκριμένα χωρίζονται:

οι αιτιολογικές

οι αποτελεσματικές, συμπερασματικές

οι υποθετικές

οι εναντιωματικές

οι χρονικές

οι τελικές (εκτός όταν εισάγονται με το να)

οι αναφορικές που δεν είναι απαραίτητο συμπλήρωμα της κύριας
Δε χωρίζονται

οι ειδικές (εκτός αν είναι επεξήγηση ή βρίσκεται πριν από την κύρια).

οι πλάγιες ερωτήσεις (εκτός αν βρίσκεται πριν από την κύρια).

οι διστακτικές/ ενδοιαστικές

οι αναφορικές που είναι απαραίτητο συμπλήρωμα της κύριας

β) Φωρίζονται με κόμμα οι κύριες αντιθετικές προτάσεις, όταν συνδέονται με αντιθετικούς συνδέσμους.
γ) Πριν από το και.


τρόπο.


Όταν μεσολαβεί δευτερεύουσα πρόταση.
Όταν το και ενώνει όλα τα προηγούμενα με το παρακάτω ή ενώνει με διαφορετικό
Όταν ευκολύνεται το σωστό διάβασμα.

51. ε τι αποσκοπεί ο συγγραφέας με τη χρήση παραδειγμάτων;
Σα παραδείγματα, συνήθως, δίνουν ζωντάνια στο λόγο του συγγραφέα και διευκολύνουν τον αναγνώστη
να κατανοήσει πλήρως τις απόψεις του που έχουν αποδοθεί θεωρητικά. Καθιστούν το κείμενο πιο οικείο,
πιο προσιτό στον αναγνώστη. Αρκεί, βέβαια, να είναι εύστοχα, να μη διακόπτουν την πορεία της σκέψης του
και να μην πλεονάζουν.
52. ε τι αποσκοπεί ο συγγραφέας με τη χρήση της διπλής τελείας ( : ) ;
Η διπλή (άνω και κάτω) τελεία σημειώνεται :

Πριν από λεγόμενα που καταγράφονται αυτούσια ( ενδέχεται να κλείνονται σε
εισαγωγικά ), (παράδειγμα: Ο Αρχιμήδης είπε: «Εύρηκα»).

Πριν από απαρίθμηση, (παράδειγμα: Τποβιβάστηκαν στη Β΄ Εθνική τρεις ομάδες:
Καλαμαριά, Βέροια και Ατρόμητος).

Όταν ακολουθεί η ερμηνεία ή το αποτέλεσμα μιας ενέργειας, (παράδειγμα:
Προσπάθησε πολύ και το αποτέλεσμα τον δικαίωσε: πέρασε πρώτος στη σχολή που επιθυμούσε)

Έπειτα από πρόταση που αναφέρει γνωμικό , παροιμία.

Όταν όσα ακολουθούν επεξηγούν αυτά που προηγήθηκαν, (παράδειγμα: Θα γίνουν
όλα όπως τα σχεδιάσαμε: θα πάμε διακοπές και θα περάσουμε υπέροχα)
ημείωση: η λέξη ύστερα από τη διπλή τελεία γράφεται με κεφαλαίο γράμμα, όταν η διπλή τελεία έχει τη
θέση τελείας.
53. ε τι αποσκοπεί ο συγγραφέας με τη χρήση παρενθέσεων * ( ) + ή διπλής παύλας * - - ] ;
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Όταν χρησιμοποιείται παρένθεση ή διπλή παύλα, εμπεριέχεται μια φράση που λειτουργεί ως εξής:

Επεξηγεί όσα προηγήθηκαν, (παράδειγμα: Ο Οδυσσέας Ελύτης (φιλολογικό ψευδώνυμο του Οδυσσέα
Αλεπουδέλη) έχει βραβευθεί με το νόμπελ Λογοτεχνίας)

συμπληρώνει όσα προηγήθηκαν, (παράδειγμα: Αρνήθηκε να τη συνοδεύσει (κάτι που ήταν και δική
της επιθυμία).
Επισήμανση: Ενώ ό,τι περικλείεται στην παρένθεση είναι συνήθως επιπρόσθετο, ό,τι περικλείεται σε διπλή
παύλα είναι συνήθως απαραίτητη παρεμβολή στη συνέχεια του λόγου.
54. ε τι αποσκοπεί ο συγγραφέας με τη χρήση του θαυμαστικού * ! + ;
Η χρήση του θαυμαστικού προσδίδει οικειότητα, ζωντάνια, αμεσότητα και παραστατικότητα. χολιαστικό
σημείο στίξης ( π.χ. για να δηλώσει συναίσθημα ). Φρησιμοποιείται στις παρακάτω περιπτώσεις:

Μετά από επιφωνήματα

Μετά από φράση που εκφράζει θαυμασμό, έκπληξη ή έντονο συναίσθημα ( χαρά,
φόβο, πόνο κ.ά. )

Για να δηλωθεί η υπερβολή σε μια ενέργεια ή σε μια αντίληψη, (παράδειγμα: Ο
υπουργός κατηγόρησε τους διανοούμενους!)

Για να υποδηλωθεί η ανησυχία του συντάκτη σχετικά με όσα διαπιστώνει,
(παράδειγμα: τις σύγχρονες μεγαλουπόλεις κυριαρχεί η ανωνυμία, η εσωστρέφεια, η μοναξιά και η
αλλοτρίωση!)

Για να εκφραστεί έμμεσα ο σαρκασμός του πομπού ( ειδικά μέσα σε παρένθεση ),
(παράδειγμα: Δήλωσε ότι θα καταστείλει το οργανωμένο έγκλημα (!)

Για να αισθητοποιηθεί η προσταγή ή η απορία του ομιλούντος, (παράδειγμα: ου είπα
να κλείσεις το τηλέφωνο!)
55. ε τι αποσκοπεί ο συγγραφέας με τη χρήση παρομοιώσεων ;
Ο λόγος γίνεται πιο παραστατικός, πιο ζωντανός, εν τέλει πιο πειστικός. Η θέση του συγγραφέα καθίσταται
εύληπτη και κατανοητή. ( Πρέπει να γράψουμε πρώτα τι παρομοιάζεται με τι , με ποιο σκοπό όσον αφορά
στο νόημα του κειμένου και, στη συνέχεια, να αναφερθούμε στη λειτουργία των παρομοιώσεων στον
αναγνώστη ).
56. ε τι αποσκοπεί ο συγγραφέας με τη χρήση των αποσιωπητικών – σχολιαστικών * < + ;
Σα αποσιωπητικά τίθενται :

Για να εκφραστεί ο προβληματισμός του πομπού (παράδειγμα: Πολύ δυσάρεστη η
εξέλιξη αυτή<)

Για να δηλωθεί ειρωνεία ή αμφισβήτηση (ελλειπτικότητα), (παράδειγμα: Υαντάζομαι
ότι συγκινήθηκες<)

Όταν ο πομπός δεν επιθυμεί να ολοκληρώσει τη φράση του ή επειδή διακόπηκε ή
επειδή, λόγω συγκίνησης, δεν μπορεί να συνεχίσει ( παράλειψη ), (παράδειγμα: Θα ήθελα < Δεν ξέρω πώς
να το πω<)

Για να εκφραστεί υπαινιγμός για όσα μέχρι εκείνη τη στιγμή διατυπώθηκαν
(παράδειγμα: Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι οι εκπομπές CO2 δεν επιβαρύνουν το οικοσύστημα<

Και παραπέμπουν σε ελλειπτικότητα ή φανερώνουν παράλειψη

Όταν δηλώνεται ότι αυτό που ακολουθεί είναι κάτι απροσδόκητο (παράδειγμα: Με
χαστούκισε κι έπειτα υποστήριξε ότι < με αγαπάει)

Για να εκφραστεί περιφρόνηση ή απειλή (παράδειγμα: Μπορείς να καταλάβεις ποιες
θα είναι οι κυρώσεις την επόμενη φορά<)
57. ε τι αποσκοπεί ο συγγραφέας με τη χρήση στατιστικών στοιχείων ;
Προσδίδουν αποδεικτική ισχύ κι εγκυρότητα στο λόγο, αφού αποτελούν ισχυρά τεκμήρια που συνήθως
καθηλώνουν τον αναγνώστη, ο οποίος δύσκολα μπορεί να τα αμφισβητήσει.
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58. ε τι αποσκοπεί ο συγγραφέας με τη χρήση του ερωτηματικού * ; + ;
Σο ερωτηματικό σημειώνεται :

Για να εκφραστεί ο προβληματισμός για το τι πρέπει να γίνει με αμεσότητα,
ζωντάνια, παραστατικότητα, προσδίδοντας διαλογικό χαρακτήρα στο κείμενο (παράδειγμα: Ποιες θα
μπορούσαν να είναι οι επιπτώσεις σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο;)

Για να εκφράσει ο πομπός την απορία του (παράδειγμα: Σώρα, τι κάνουμε;)

Για να εκφράσει ο πομπός την επιθυμία να πληροφορηθεί κάτι που γνωρίζει

Για να εκφράσει εντονότερα μια προτροπή ή μια παράκληση, με αποτέλεσμα να
γίνεται το ύφος πιο ζωηρό ή να διατυπώνεται πιο ευγενικά

Για έμφαση στις ρητορικές ερωτήσεις

Για πρόκληση συναισθημάτων

Για να προκαλέσει το ενδιαφέρον

Για παραστατικότητα

ε προτάσεις που λειτουργούν μεταβατικά, διευκολύνοντας τον αναγνώστη να
παρακολουθήσει ευκολότερα τη συλλογιστική πορεία του συγγραφέα (παράδειγμα: Ποιους τρόπους
αντιμετώπισης θα μπορούσαμε να σκεφτούμε, ώστε να ανατραπεί αυτή η δυσάρεστη πραγματικότητα;

Μέσα σε μια πρόταση, μετά το τέλος μιας λέξης και εντός παρένθεσης (;), με σκοπό
να δηλωθεί ειρωνεία ή αμφιβολία για την αξιοπιστία όσων έχουν προηγηθεί (παράδειγμα: Ο δημοκρατικός
(;) ηγέτης της Κίνας ανέλυσε την πολιτική της χώρας του απέναντι στο Θιβέτ)
59. ε τι αποσκοπεί ο συγγραφέας με τη χρήση των εισαγωγικών *« »+ ;
Σα εισαγωγικά δηλώνουν :

Επανάληψη εκφράσεων που διατυπώθηκαν από άλλο πρόσωπο με τα ίδια λόγια
(παράδειγμα: Με ρώτησε «τι χαμπάρια;» σαν να μην είχε συμβεί τίποτε μεταξύ μας)

Ειρωνεία του πομπού (σχολιαστικό) ή απαξίωση μιας έννοιας (παράδειγμα: Η
«φιλαλήθειά» σου είναι παροιμιώδης)

Μεταφορική χρήση μιας έννοιας (παράδειγμα: τον πολιτικό «στίβο» αναπτύσσονται
οξύτατοι ανταγωνισμοί)

Ειδική ορολογία, τίτλο βιβλίων – εφημερίδων < (παράδειγμα: Όταν διάβασα τα
«Μαύρα Υεγγάρια του Έρωτα», θεώρησα αποτυχημένη την κινηματογραφική μεταφορά του βιβλίου)

Έμφαση (παράδειγμα: Όταν τα παιδιά βλέπουν την τηλεόραση, απομακρύνονται από το
«εδώ» και το «τώρα»)

Μεταφορά με ακρίβεια των λεγομένων κάποιου

Λέξεις – φράσεις που ανήκουν σ’ ένα ειδικό λεξιλόγιο

Λέξεις που ανήκουν σ’ ένα γλωσσικό ιδίωμα

Παροιμιώδεις ρήσεις (παράδειγμα: Ο σύγχρονος άνθρωπος έχει απομακρυνθεί από το
«μηδέν άγαν» των αρχαίων)
60. ε τι αποσκοπεί ο συγγραφέας με τη χρήση της κάθετης γραμμής * / + ;
Η κάθετη γραμμή με συνώνυμες λέξεις :

Δίνει έμφαση

Διευρύνει την έννοια ( π.χ. εμπορικό / οικονομικό )
61. Λεξιλογικές ασκήσεις:
υνώνυμα (*): Όταν μας ζητούν να γράψουμε συνώνυμα στις λέξεις που μας δίνουν, χρειάζεται να έχουμε
υπόψη μας τα ακόλουθα:
I.Αρχικά, χρειάζεται να ελέγξουμε αν η εκφώνηση μας ζητά να γράψουμε λέξεις που θα αντικαθιστούν τις
δοθείσες στο κείμενο, ή αν μας ζητά απλώς συνώνυμες λέξεις.
II.α) Αν μας ζητούνται συνώνυμα με βάση το περιεχόμενο που έχουν οι αρχικές λέξεις στο κείμενο, είναι
δυνατό να επιλέξουμε λέξεις που, στην πραγματικότητα, δεν αποτελούν συνώνυμες προς τις δοθείσες,
αλλά μπορούν να αντικαταστήσουν τις αρχικές. β) Αν μας ζητούν συνώνυμες λέξεις γενικώς, χωρίς άλλους
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περιορισμούς, είναι επιτρεπτό (χωρίς, βεβαίως να είναι κι απαραίτητο) οι λέξεις που θα επιλέξουμε να μην
μπορούν να υποκαταστήσουν τις αρχικές στο κείμενο.
III.Προσπαθούμε, όσο είναι εφικτό, να μη γράφουμε ως συνώνυμα λέξεις ομόρριζες με τις δοθείσες.
IV.Οι λέξεις που θα επιλέξουμε πρέπει να συμφωνούν ως προς τον αριθμό και την πτώση, αν πρόκειται για
ουσιαστικά, επίθετα ή αντωνυμίες. Ειδικά, στην περίπτωση των ουσιαστικών, μπορεί να διαφοροποιούνται
ως προς το γένος. Αν πρόκειται για ρήματα, θα πρέπει να συμφωνούν ως προς το πρόσωπο, τον αριθμό, το
χρόνο και την έγκλιση.
V.Σα συνώνυμά μας πρέπει να είναι μονολεκτικοί τύποι κι όχι περιφραστικοί.
VI.Για κάθε λέξη χρειάζεται να γράψουμε ένα μόνο συνώνυμο.
Παραδείγματα συνωνύμων:
α. Για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις, να δώσετε ένα συνώνυμο που να ανταποκρίνεται στο νόημα του
κειμένου: ραγδαίων, επέρχονται, έντονοι, υπόβαθρο, θα οικοδομηθεί.
Απολυτήριες Εξετάσεις Δ΄ τάξης Εσπερινού Ενιαίου Λυκείου, 2003
ε μια εποχή ραγδαίων εξελίξεων (ραγδαίων = σφοδρών)
Επέρχονται ποικίλες ανακατατάξεις (επέρχονται = εμφανίζονται)
Δημιουργούνται έντονοι προβληματισμοί (έντονοι = οξύτατοι)
Θα βρίσκεται σε σταθερό υπόβαθρο η ταυτότητα του πολίτη κάθε κράτους (υπόβαθρο = βάση)
Θα οικοδομηθεί η ταυτότητα του Ευρωπαίου πολίτη (θα οικοδομηθεί = θα συγκροτηθεί)
β. Να γράψετε ένα συνώνυμο για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου: απτό, εγχείρημα,
συνασπισμός, συντελείται, ενέχει.
Επαναληπτικές Εξετάσεις Γ΄ τάξης Ενιαίου Λυκείου, 2003
Απτό = χειροπιαστό
Εγχείρημα = απόπειρα
υνασπισμός = συνεργασία
υντελείται = διενεργείται
Ενέχει = εμπεριέχει
(*)υνωνυμία Δύο λεξήματα θεωρούνται συνώνυμα, όταν έχουν διαφορετική εξωτερική μορφή, αλλά έχουν
την ίδια σημασία (π.χ. όμορφος/ωραίος). Ψστόσο, η απόλυτη συνωνυμία, το να έχουν δηλαδή δύο λεξήματα
ακριβώς την ίδια σημασία σε όλα τα δυνατά περιβάλλοντα, είναι φαινόμενο εξαιρετικά σπάνιο σε μια
γλώσσα. υνήθως χρησιμοποιώντας τον όρο συνώνυμα, εννοούμε λεξήματα των οποίων οι σημασίες
μοιάζουν, όμως δεν μπορούν να αντικαταστήσουν το ένα το άλλο σε όλα τα συμφραζόμενα (π.χ,
ιερέας/παπάς). Έτσι λέμε ότι οι φυσικές γλώσσες παρουσιάζουν μόνο μερική συνωνυμία μεταξύ των
λεξημάτων τους: η επιλογή της καταλληλότερης λέξης γίνεται από τους ομιλητές στις συγκεκριμένες κάθε
φορά συνθήκες χρήσης.
Αντώνυμα: Όταν μας ζητούν να γράψουμε τα αντώνυμα των λέξεων που μας δίνουν, χρειάζεται να έχουμε
λάβει υπόψη μας τα ακόλουθα:

Οι λέξεις που θα επιλέξουμε πρέπει να συμφωνούν ως προς τον αριθμό και την πτώση, αν
πρόκειται για ουσιαστικά, επίθετα ή αντωνυμίες. Σα ουσιαστικά μπορούν να διαφοροποιούνται ως προς το
γένος. Επίσης, αν πρόκειται για ρήματα, πρέπει να συμφωνούν ως προς το πρόσωπο, τον αριθμό, το χρόνο
και την έγκλιση.

Σα αντώνυμα που θα γράψουμε πρέπει να είναι μονολεκτικοί κι όχι περιφραστικοί τύποι.

Για κάθε λέξη που μας δίνεται, εμείς πρέπει να γράψουμε ένα μόνο αντώνυμο.
Παράδειγμα: Να δώσετε ένα αντώνυμο για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις: υγιής, ισχυρός, εγρήγορση,
μείωση, προηγείται.
Απολυτήριες Εξετάσεις Δ΄ τάξης Εσπερινού Λυκείου, 2004
Ενδεικτική απάντηση: υγιής – ασθενής, ισχυρός – ανίσχυρος, εγρήγορση – νωθρότητα, μείωση – αύξηση,
προηγείται – έπεται.
Επιλογή συνωνύμων κι αντωνύμων: Όταν μια άσκηση μας ζητά να γράψουμε συνώνυμα κι αντώνυμα,
χρειάζεται να ολοκληρώσουμε πρώτα την απάντηση στη μία κατηγορία κι έπειτα να πάμε στην άλλη.
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Διαφορετικά, υπάρχει κίνδυνος να οδηγηθούμε σε σύγχυση και να μην απαντήσουμε σωστά σε κάποια από
τις λέξεις. Επίσης, χρειάζεται να γράψουμε σε ξεχωριστή στήλη τα συνώνυμα και σε άλλη τα αντώνυμα,
έτσι ώστε να μην προκληθεί σύγχυση στο βαθμολογητή.
Παράδειγμα: Να γράψετε ένα συνώνυμο κι ένα αντώνυμο για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις: λύπη,
εξαφανίζονται, επιθετικά, δυστυχισμένων, πολιτισμένη.
Προαγωγικές Εξετάσεις Β΄ τάξης Ενιαίου Λυκείου, 2004
υνώνυμα: λύπη = στενοχώρια, εξαφανίζονται = χάνονται, επιθετικά = ορμητικά, δυστυχισμένων =
απογοητευμένων, πολιτισμένη = εξευγενισμένη.
Αντώνυμα: λύπη – χαρά, εξαφανίζονται – εμφανίζονται, επιθετικά – αμυντικά, δυστυχισμένων –
ευτυχισμένων, πολιτισμένη – απολίτιστη.

Ετυμολογία των λέξεων : στην ετυμολογία των λέξεων πρέπει να έχουμε υπόψη τα εξής: στις απλές λέξεις
ανατρέχουμε στη ρίζα τους, ενώ στις σύνθετες λέξεις αναζητούμε τα συνθετικά τους στοιχεία, τις λέξεις
δηλαδή που χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή της εξεταζόμενης λέξης, π.χ.

Αναλύω < από την πρόθεση ανά + το ρήμα λύω, διαρκώ < από την πρόθεση διά + ρήμα
αρκώ.

Ορισμός < από το αρχαίο ρήμα ορίζω, κυνικός < από το αρχαίο κύων ( = ο σκύλος ).
χηματισμός σύνθετων λέξεων με βάση τα συνθετικά τους μέρη (βλ. παρακάτω): π.χ.

Παρασκήνιο < παρά + σκηνή : παραστρατώ, σκηνοθέτης

Ισορροπία < ίσος + ρέπω : ισοπολιτεία, αντίρροπος

υνηθίζουν < συν + ήθος : σύμμετρος, ευήθης.
Ασκήσεις με σύνθετες λέξεις: ύνθετες ονομάζονται οι λέξεις που έχουν προέλθει από τη συνένωση
άλλων λέξεων. Οι τύποι ασκήσεων με σύνθετες λέξεις που μπορούμε να συναντήσουμε στις πανελλαδικές
ποικίλλουν:
1ο είδος ασκήσεων:

Παντογνώστης, αποκλειστικά, εκπληκτικό: Να αναλύσετε τις λέξεις στα συνθετικά τους κι από το
δεύτερο συνθετικό της κάθε λέξης να σχηματίσετε μια δική σας (απλή ή σύνθετη) λέξη. (Απολυτήριες
Εξετάσεις Γ΄ τάξης Ημερησίου Ενιαίου Λυκείου, 2004).
Σι πρέπει να προσέξουμε: ε αυτό το είδος ασκήσεων χρειάζεται:

Να αναλύσουμε τις λέξεις στα συνθετικά τους. την προσπάθεια αυτή, γράφουμε:
Σα ουσιαστικά στην ονομαστική ενικού.
Σα επίθετα στην ονομαστική ενικού του αρσενικού γένους.
Σα ρήματα στο α΄ ενικό πρόσωπο της οριστικής του ενεστώτα.

Να εντοπίσουμε το δεύτερο κατά σειρά συνθετικό σε κάθε λέξη από τις δοθείσες.

Να σχηματίσουμε μία νέα λέξη, είτε απλή είτε σύνθετη (κάποιοι μαθητές στο παρελθόν έγραψαν
κακώς μία απλή και μία σύνθετη λέξη). Η νέα λέξη πρέπει να παράγεται από το δεύτερο συνθετικό.
Ενδεικτική απάντηση:
παντογνώστης: πας + γιγνώσκω (ή γνώστης) > πασίγνωστος.
Αποκλειστικά: από + κλείω > εγκλεισμός.
Εκπληκτικό: εκ + πλήττω (ή πληκτικός) > κατάπληξη.
2ο είδος ασκήσεων:

τενόκαρδος, αποθηριώνεται, καιροσκόπων, ετερόφωτα, ελλανοδίκης: Να σχηματίσετε μια νέα
σύνθετη λέξη, που να έχει ως α΄ συνθετικό της το β΄ συνθετικό των πιο πάνω λέξεων. (Επαναληπτικές
Απολυτήριες Εξετάσεις Γ΄ τάξης Ενιαίου Λυκείου, 2006)
Σι πρέπει να προσέξουμε: ε αυτό το είδος ασκήσεων χρειάζεται:

Να αναλύσουμε τις λέξεις στα συνθετικά τους.

Να εστιάσουμε στο β΄ συνθετικό κάθε λέξης.

Να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη λέξη – δηλαδή το β΄ συνθετικό – ως α΄ συνθετικό, προκειμένου να
κατασκευάσουμε εμείς μια νέα σύνθετη λέξη.
Ενδεικτική απάντηση:
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τενόκαρδος: στενός + καρδιά > καρδιοκατακτητής
Αποθηριώνεται: από + θηρίο > θηριοδαμαστής
Καιροσκόπων: καιρός + σκοπώ > σκοποβολή
Ετερόφωτα: έτερος + φως > φωτογραφία
Ελλανοδίκης: έλλην + δίκη > δικολάβος
ο
3 είδος ασκήσεων:

Χυχαγωγία, τεχνοτροπίες: Να σχηματίσετε τέσσερις νέες σύνθετες λέξεις, χρησιμοποιώντας για
καθεμιά από ένα (διαφορετικό κάθε φορά) συνθετικό των παραπάνω λέξεων. (Απολυτήριες Εξετάσεις Γ΄
τάξης Ενιαίου Λυκείου, 2001)
Σι πρέπει να προσέξουμε: ε αυτό το είδος ασκήσεων χρειάζεται:

Να αναλύσουμε τις λέξεις στα συνθετικά τους.

Να χρησιμοποιήσουμε το πρώτο από τα δύο συνθετικά της κάθε λέξης, ώστε να σχηματίσουμε μια
νέα, δική μας, σύνθετη λέξη (δύο συνολικά λέξεις).

Να χρησιμοποιήσουμε το δεύτερο συνθετικό της κάθε λέξης που μας έδωσαν, ώστε να
σχηματίσουμε μια νέα, δική μας, σύνθετη λέξη (δύο συνολικά λέξεις).
υνολικά, λοιπόν, θα σχηματίσουμε τέσσερις λέξεις, δηλαδή μία για κάθε συνθετικό (κάποιοι μαθητές
σχημάτισαν κακώς τέσσερις λέξεις για κάθε συνθετικό, δηλαδή δέκα έξι συνολικά λέξεις). Σο συνθετικό
αυτό μπορεί να είναι είτε πρώτο είτε δεύτερο στις νέες λέξεις, χωρίς περιορισμούς.
Ενδεικτική απάντηση:
Χυχαγωγία: ψυχή + άγω > ψυχοφθόρος, καταγωγή
Σεχνοτροπίες: τέχνη + τρόπος > καλλιτέχνης, τροποποιώ.
ο
4 είδος ασκήσεων:

Από το δεύτερο συνθετικό της καθεμιάς από τις παρακάτω λέξεις, να γράψετε δύο ομόρριζες λέξεις:
ικανοποίηση, δημοσιογραφία, τηλεθεατής, επικοινωνούν, κενολογία. (Απολυτήριες Εξετάσεις Δ΄ τάξης
Εσπερινού Ενιαίου λυκείου, 2006)
Σι πρέπει να προσέξουμε: ε αυτό το είδος ασκήσεων χρειάζεται:

Να αναλύσουμε τις λέξεις στα συνθετικά τους.

Να εστιάσουμε στο β’ συνθετικό κάθε λέξης.

Να διακρίνουμε τη ρίζα αυτής της λέξης – δηλαδή του β’ συνθετικού.

Να σχηματίσουμε δύο νέες λέξεις ομόρριζες προς αυτή τη λέξη.
Ενδεικτική απάντηση:
Ικανοποίηση: ικανός + ποίηση > ποίημα, ποιητής
Δημοσιογραφία: δημόσιος + γράφω > γραφή, γραφιάς
Σηλεθεατής: τηλε + θεατής > θέαμα, θέατρο
Επικοινωνούν: επί + κοινωνώ > κοινό, κοινωνία
Κενολογία: κενός + λόγος > λογείο, λέξη.
ύνταξη / σχηματισμός προτάσεων από λέξεις ή φράσεις: συντάσσουμε προτάσεις με ολοκληρωμένα
νοήματα, για να καταδειχθεί ότι γνωρίζουμε τη σημασία της λέξης ή της φράσης, π.χ.

Επιμόρφωση : Οι νέες τεχνολογίες στην εκπαιδευτική διαδικασία απαιτούν την
επιμόρφωση όλων των εκπαιδευτικών.

Κοινωνικοποίηση: Φρέος όλων των ατόμων προβάλλει η επιδίωξη μιας ομαλής
κοινωνικοποίησης κι όχι ο κομφορμισμός στις επιταγές του κοινωνικού συνόλου.
Ομόρριζα , παράγωγα, ομώνυμα, παρώνυμα:
Ομόρριζα αποκαλούνται οι λέξεις που έχουν όμοια ρίζα: π.χ. μάθηση – μαθητής
Παράγωγα είναι οι λέξεις που σχηματίζονται από το θέμα άλλης λέξης με την προσθήκη κατάληξης ή / και
προσφύματος : π.χ. το υποκοριστικό παιδάκι είναι παράγωγο του παιδί , το ρήμα παραδειγματίζω είναι
παράγωγο του ουσιαστικού παράδειγμα.
Ομώνυμα είναι οι ομόηχες λέξεις που ταυτίζονται με άλλες ηχητικά κι όχι στην ορθογραφία ή στη σημασία
: π.χ. πολιτικό κόμμα – κώμα – κόμμα ως σημείο στίξης, τύχη – τείχη – τοίχοι, Κρητικός – κριτικός.
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Παρώνυμα (*)είναι οι λέξεις που έχουν παραπλήσια μορφή, όχι όμως την ίδια σημασία, μοιάζουν δηλαδή ως
προς το γραμματικό τύπο, τον τονισμό ή την προφορά: π.χ. γενιά – γένια, επήρεια – επιρροή, πωλητής –
πολίτης, σχολείο – σχόλιο.
(*)Παρωνυμία Σο φαινόμενο της παρωνυμίας δεν αφορά τη σημασία των λεξημάτων, αλλά συνίσταται στη
μερική ομοιότητα της εξωτερικής τους μορφής, π.χ. έγκαιρα-έγκυρα. Η ομοιότητα των παρωνύμων μπορεί
να είναι τυχαία ή να οφείλεται σε κοινή προέλευση (π.χ. εργαλείο-αργαλειός). Μια ξεχωριστή κατηγορία
παρωνύμων είναι τα τονικά παρώνυμα, όπως το ζεύγος ράφι-ραφή. Η μερική αυτή σύμπτωση γίνεται
πολλές φορές αιτία για σημασιολογική προσέγγιση των παρωνύμων: το φαινόμενο είναι γνωστό ως
παρετυμολογία ή λαϊκή ετυμολογία. Έτσι η λέξη αγιόκλημα προέρχεται με παρετυμολογία από τη λέξη
αιγόκλημα, λόγω ομοιότητας των μορφών αγιο-, αιγο-. Η ομοιότητα, ωστόσο, δεν αρκεί για να εξηγήσει την
παρετυμολόγηση. υμβάλλει καθοριστικά η απώλεια της σημασιολογικής διαφάνειας: στο συγκεκριμένο
παράδειγμα, η απώλεια της σημασιολογικής διαφάνειας του συστατικού αιγο-.

Μονολεκτικά ή περιφραστικά(*) : ενδέχεται να ζητηθεί να αποδώσουμε μονολεκτικά ( σε μία λέξη ) ή με
περιφραστική μορφή ( σε φράση ) διάφορες σημασίες, όπως λ.χ. η ομοιογενοποίηση του πλήθους αποδίδεται
μονολεκτικά με τον όρο μαζοποίηση.
(*)Περίφραση Ο όρος χρησιμοποιείται για την απόδοση μιας σημασίας με δύο ή περισσότερες λέξεις που
συνιστούν φράση: π.χ. κάνω πόλεμο/διεξάγω πόλεμο, για τη σημασία πολεμώ. Σο περιεχόμενο του όρου
περίφραση δεν πρέπει να συγχέεται με το περιεχόμενο του όρου φρασεολογισμός ή λεξική φράση, καθώς οι
σχέσεις που αναπτύσσουν οι λέξεις μιας περίφρασης είναι πολύ πιο χαλαρές από αυτές που
αναπτύσσονται μέσα σε μια λεξική φράση/φρασεολογισμό. Αυτό σημαίνει ότι τα στοιχεία της περίφρασης
μπορούν να αντικατασταθούν με συνώνυμα, ενώ αυτό δεν συμβαίνει με τα στοιχεία του
φρασεολογισμού/λεξικής φράσης. Επίσης, οι σημασίες των στοιχείων μιας περίφρασης σχετίζονται
σημασιολογικά με τη σημασία την οποία αποδίδουν, ενώ οι σημασίες των στοιχείων της λεξικής φράσης
είναι διαφορετικές από τη συνολική σημασία της, π.χ. παιδική χαρά.
Πολυσημία: η διαφορετική χρήση και σημασία της ίδιας λέξης π.χ. η θεία λειτουργία / η λειτουργία της
εκπαίδευσης.
Κλιμάκωση λέξεων από ισχυρές στις πιο ασθενείς ( ή το αντίστροφο ).
62. Αξιολόγηση της γλώσσας του κειμένου:
Για να σχολιάσουμε τη γλώσσα του κειμένου εξετάζουμε:

Αν λειτουργεί αναφορικά ή ποιητικά, δηλαδή αν βασίζεται στη δήλωση ή στη συνυποδήλωση (*)

Αν χρησιμοποιούνται λόγιες ή λαϊκές λέξεις (**)

Αν υπάρχουν ειδικοί όροι.

Αν κυριαρχούν τα ρηματικά ή τα ονοματικά σύνολα.
(*) ημασία των λέξεων:
Δήλωση: Όταν μια λέξη (σημαίνον) χρησιμοποιείται με τη δηλωτική ή κυριολεκτική σημασία της, αποδίδει
το νόημα (σημαινόμενο), το οποίο η γλωσσική κοινότητα έχει «συμφωνήσει» να εκφράζει μέσω αυτής. Η
δηλωτική σημασία είναι σταθερά η ίδια, ανεξάρτητα από το πρόσωπο που χρησιμοποιεί τη συγκεκριμένη
λέξη.
Παράδειγμα δήλωσης: Ση στιγμή που βαπτίζεται ένας άνθρωπος, αναγνωρίζεται ως μέλος της εκκλησίας και,
ταυτόχρονα, η οικογένειά του επισημοποιεί το όνομα με το οποίο θα είναι στο εξής γνωστός μέσα στην
κοινωνία. (Δήλωση)
υνυποδήλωση: Όταν μια λέξη ή φράση χρησιμοποιείται με τη συνυποδηλωτική (συνδηλωτική) ή
μεταφορική σημασία της, παραπέμπει το δέκτη σε συνειρμούς που έχουν γίνει προηγουμένως από τον
πομπό. Κατά τη συνυποδηλωτική χρήση μιας λέξης, ο πομπός υπερβαίνει καταχρηστικά τη σημασία που η
γλωσσική κοινότητα «όρισε» ότι θα δηλώνεται μέσα από αυτήν τη λέξη, προκειμένου να προσδώσει
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συγκινησιακές αποχρώσεις στο λόγο του. Για το σκοπό αυτό, συνδέει έννοιες φαινομενικά ασύμβατες,
προερχόμενες από διαφορετικά εννοιακά πεδία.
Παράδειγμα συνυποδήλωσης: Ο Ινδιάνος που πολεμά για τη γη του, τα ιερά και τα όσια της φυλής του, τους
βωμούς και τις εστίες του, την τιμή του, βαπτίζεται ταραχοποιός και τρομοκράτης. Άρα, πρέπει να
εξαφανιστεί. (υνυποδήλωση)
Μεταφορικός εικονοπλαστικός λόγος: υγκεκριμένα, με τη χρήση μεταφορικών εικόνων (μεταφορικός
εικονοπλαστικός λόγος), δίνεται έμφαση στα λεγόμενα του πομπού και προσδίδεται υποβλητικότητα στο
λόγο.
Λειτουργία της γλώσσας:
Αναφορική λειτουργία: Όταν ο πομπός στρέφεται στην αναφορική λειτουργία, δηλαδή τη λογική ή
πληροφοριακή χρήση της γλώσσας, το μήνυμα παρέχει πληροφόρηση στο δέκτη και, γι’ αυτό, κυριαρχεί η
δηλωτική σημασία των λέξεων.
Παράδειγμα αναφορικής λειτουργίας: Είναι δύσκολο για έναν άνθρωπο να διακριθεί ξεπερνώντας σε
ικανότητες ή επιτεύγματα όλους τους συνανθρώπους του. Επειδή, λοιπόν, ένας τέτοιος στόχος δεν είναι
ρεαλιστικός, κάθε άτομο χρειάζεται να καταβάλλει προσπάθειες, ώστε να βελτιώνεται διαρκώς στον τομέα με
τον οποίο ασχολείται καθημερινά. Αν κατορθώσει να υπερέχει στην ειδικότητά του, όσο περιορισμένες
δεξιότητες κι αν απαιτούνται σε αυτή, θα είναι επιτυχημένος.
Ποιητική λειτουργία: Όταν ο πομπός υιοθετεί την ποιητική λειτουργία, δηλαδή τη συγκινησιακή χρήση της
γλώσσας, το μήνυμα παρέχει στο δέκτη αισθητική απόλαυση κυρίως, κι όχι τόσο πληροφόρηση. Γι’ αυτό,
εμφανίζονται συνυποδηλώσεις, συνηχήσεις, επαναλήψεις, μέτρο, ρυθμός, σχήματα λόγου (προσωποποίηση,
ευφημισμός, λιτότητα, μεταφορά, παρομοίωση, υπερβολή κ.λπ.). Όλα αυτά προσδίδουν ζωντάνια,
αμεσότητα και παραστατικότητα στο λόγο, προσελκύοντας το ενδιαφέρον του δέκτη.
Παράδειγμα ποιητικής λειτουργίας: Αν δεν μπορείς να είσαι πεύκο στην κορυφή του λόφου, χαμόδεντρο να
γίνεις στην κοιλάδα – μα να γίνεις το πιο όμορφο χαμόδεντρο στου ρυακιού την όχθη.
Γίνε ένας θάμνος, αν δεν μπορείς δένδρο να είσαι.
Κι αν δεν μπορείς να είσαι θάμνος, γίνε χλόη κι ομόρφαινε τις παρυφές του δρόμου<
(**)Λαϊκές και λόγιες λέξεις:
Λαϊκές λέξεις: Η χρήση των λαϊκών λέξεων φανερώνει οικειότητα κι απλότητα, ενώ προσδίδει αμεσότητα,
ζωντάνια, παραστατικότητα. Σαυτόχρονα, καθίσταται σαφές ότι πρόκειται για καθημερινή, απλή
επικοινωνιακή περίσταση και υποδηλώνεται ότι ο πομπός εστιάζει σε απλούστερα θέματα ή, τουλάχιστον,
ότι πραγματεύεται το θέμα του με μια πιο ανάλαφρη διάθεση, χωρίς επισημότητα.
Παράδειγμα χρήσης λαϊκών λέξεων: (<) Σο δωμάτιο είναι αυτό που είναι: γκρίζο, βρόμικο, χωρίς φυσικό
φωτισμό, χωρίς εξαερισμό. Έχεις διαβάσει Ντιίκενς – ξέρει. Εδώ είναι φασονατζίδικο, ένα από τα ελάχιστα που
απέμειναν από τα δεκάδες που μετρούσε η Ελλάδα στα μέσα του ’90. Σότε, δηλαδή, που 200.000 άτομα
δούλευαν εντατικά φτιάχνοντας ρούχα, παπούτσια και παιχνίδια με το κομμάτι. ήμερα, απομένουν ελάχιστα
νόμιμα φασονατζίδικα, καθώς οι περισσότεροι εργολάβοι του φασόν φαλίρισαν ή μετέφεραν τις δουλειές τους
σε κοντινές (Βουλγαρία) ή μακρινές χώρες (Κίνα)<
Ντ. Δασκαλοπούλου, Περιοδικό Ε, 21/10/2007
Λόγιες λέξεις: Η χρήση των λόγιων λέξεων (όροι της καθαρεύουσας, της αρχαίας ελληνικής ή της
λατινικής) αποκαλύπτει το υψηλό μορφωτικό επίπεδο του πομπού και προϊδεάζει για την αναφορά σε ένα
θεωρητικό θέμα πραγμάτευσης. Με άλλα λόγια, καθιστά σαφές στο δέκτη ότι θίγονται θέματα σοβαρά ή,
τουλάχιστον, ότι τα θέματα αντιμετωπίζονται από τον πομπό με σοβαρότητα. Γι’ αυτό, υιοθετείται ένα πιο
επίσημο ύφος.
Παράδειγμα χρήσης λόγιων λέξεων: Είναι ηλίου φαεινότερον ότι η κοινοβουλευτική εμπειρία, θεμελιωμένη
στο ιδανικό της τηλεοπτικής ακροαματικότητας, οδηγείται στο να διαψεύδει αδιάκοπα αυτή την οφειλή με
στεντόρεια φωνή. Ακριβώς στο βαθμό που διεξάγεται στα παράθυρα της τηλεόρασης, η πολιτική πρέπει
μονότονα και με όλους τους τρόπους να διαλαλεί το αντίθετο, τουτέστιν ότι το θέατρό της εδρεύει αλλού. τη
συνέχεια, και επειδή αυτό το αλλού απλώς δεν υφίσταται, η ρητορική των πολιτικών μπαίνει, άθελά της, στον
πειρασμό να το εντοπίσει στα λεγόμενα παρασκήνια της; παλιάς καλής εποχής< προς επίρρωσιν< εν
προκειμένω< άπαξ<
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Ευγ. Αρανίτσης, Περιοδικό &7, 21/10/2007
Ειδικές γλώσσες: Η έννοια της ειδικής γλώσσας: Κάθε επαγγελματική ή επιστημονική ομάδα, για να
εξυπηρετήσει τους επαγγελματικούς ή ερευνητικούς σκοπούς της, διαμορφώνει, στο πλαίσιο της εθνικής
γλώσσας, τη δική της γλωσσική ποικιλία (ειδική γλώσσα), με ιδιότυπους όρους. Οι λεξιλογικές διαφορές των
ειδικών γλωσσών σε σχέση με την καθομιλουμένη γλώσσα, οφείλονται είτε στη χρήση ειδικών όρων, είτε
στη χρήση καθημερινών λέξεων, οι οποίες, φορτίζονται κατά περίπτωση με ένα ιδιαίτερο σημασιολογικό
φορτίο.
Ο ρόλος των ειδικών όρων: Η χρήση ειδικού λεξιλογίου φανερώνει την επαγγελματική ή την επιστημονική
ειδίκευση του πομπού και την πρόθεσή του να ενημερώσει, να πληροφορήσει ή να διδάξει. Επίσης,
αποδεικνύει το αναβιβασμένο επίπεδο του κοινού στο οποίο απευθύνεται ο πομπός, αφού αυτό είναι σε
θέση να αποκωδικοποιεί τους όρους αυτούς.
Παράδειγμα ειδικής γλώσσας: Αποκλίνει η κάτοψη του Παρθενώνα από την κανονική κάτοψη του δωρικού
περιπτέρου ναού και κατά τη διαμόρφωση του μετώπου, του προνάου κι οπισθόδομου. Έχουμε, αντίθετα με τα
προαναφερόμενα παραδείγματα Αίγινας και Ολυμπίας, πολύ ατροφικές παραστάδες κι όχι ανάμεσά τους τους
δύο κανονικούς κίονες, αλλά έξι, που η σχέση τους με τις παραστάδες είναι ναού προστύλου<
Γ. Μπακαλάκης, Από το Υειδία ως τον Πραξιτέλη, εκδ. Κυριακίδη Ρηματικά και ονοματικά σύνολα:
Ρηματικά σύνολα: Σο ρηματικό σύνολο αποτελείται από το ρήμα και το συμπλήρωμά του (αντικείμενο ή
κατηγορούμενο).
Ονοματικά σύνολα: Αντίθετα, το ονοματικό σύνολο αποτελείται από ένα όνομα (ουσιαστικό ή αντωνυμία),
το άρθρο του και τους προσδιορισμούς του.
Ένας ομιλητής έχει τη δυνατότητα να εκφράζει το νόημα που επιθυμεί είτε με ρηματικό είτε με ονοματικό
σύνολο.
Παραδείγματα ανάλυσης του ρηματικού συνόλου σε ονοματικό σύνολο:
Προσέχει τι τρώει (ρημ. σύνολο) = Πρόσεχε τη διατροφή του (ονομ. σύνολο)
Τπακούει στους νόμους (ρημ. σύνολο) = Διαθέτει νομιμοφροσύνη (ονομ. σύνολο)
Λειτουργία ρηματικών συνόλων: Η χρήση ρηματικών συνόλων περιγράφει τις συγκεκριμένες πράξεις που
δηλώνουν τα ρήματα που χρησιμοποιούνται. Έτσι, η κυριαρχία ρηματικών συνόλων δείχνει ότι ο πομπός
απευθύνεται σε ένα λιγότερο καλλιεργημένο κοινό και, γι’ αυτό, επιδιώκει την αμεσότητα της
επικοινωνίας. Από την άλλη, μπορεί, επίσης, να δηλώνει ότι ο ίδιος δε διαθέτει υψηλό μορφωτικό επίπεδο,
με συνέπεια να αδυνατεί να αναχθεί στο γενικό και να εμμένει στο συγκεκριμένο. Σέλος, η κυριαρχία
ρηματικών συνόλων συνηθίζεται, ανεξάρτητα από το επίπεδο του πομπού ή του δέκτη σε επικοινωνιακές
περιστάσεις της καθημερινότητας.
Λειτουργία ονοματικών συνόλων: Η χρήση ονοματικών συνόλων αποδίδει το μόνιμο, το γενικό, το
διαχρονικό και αφηρημένο και όχι το συγκεκριμένο και παροδικό. Κατά συνέπεια, η δυνατότητα του πομπού
να ανάγεται από το συγκεκριμένο στο καθολικό και να χρησιμοποιεί σε εκτεταμένο βαθμό ονοματικά
σύνολα, αποκαλύπτει την υψηλή διανοητική δύναμή του και το αναβιβασμένο επίπεδό του. Πέραν αυτού, η
συχνή χρήση ονοματικών συνόλων δείχνει ότι πρόκειται για επίσημη επικοινωνιακή περίσταση.
63. Η συλλαβική αύξηση όταν είναι άτονη παραλείπεται:
π.χ. έπαιζα αλλά παίζαμε, έτρεχαν ή τρέχανε.
λάθος
σωστό
παρεσκεύασα

παρασκεύασα

εδικαιώθηκα

δικαιώθηκα

Πολλά λάθη γίνονται από το μπέρδεμα δημοτικής και καθαρεύουσας.
1.
στο νόημα, π.χ. «Οι Άραβες κατάλαβαν μεγάλο μέρος του εδάφους» (δηλαδή κυρίευσαν)
Ενεστ. καταλαβαίνω

Αορ. κατάλαβα

(= κατανοώ, δημοτική)

Ενεστ. καταλαμβάνω
Αορ. κατέλαβον
2.
στους μορφολογικούς τύπους

(= κυριεύω, καθαρεύουσα)

ενδιάμεσος τύπος
συνεζητήθηκε

καθαρεύουσα
συνεζητήθη

δημοτική
συζητήθηκε
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συνεπληρώθηκε
συμπληρώθηκε
συνεπληρώθη
ακυρώθησαν
ακυρώθηκαν
ηκυρώθησαν
επεβλήθηκε
επιβλήθηκε
επεβλήθη
επροτάθηκε
προτάθηκε
επροτάθη
επεκτάθη
επεκτάθηκε
επεξετάθη
Είναι λάθος η χρήση της αύξησης στην προστακτική.
Η αύξηση μπαίνει και στην αρχαία και στη νέα ελληνική μόνο στην οριστική και μόνο στους
παρελθοντικούς χρόνους.
ΛΑΝΘΑΜΕΝΕ ΠΡΟΣΑΚΣΙΚΕ
ΨΣΕ ΠΡΟΣΑΚΣΙΚΕ
παρήγγειλέ μου
παράγγειλέ μου
επανέλαβέ το
επανάλαβέ το
ανέβαλέ το
ανάβαλέ το
ήλεγξέ το
έλεγξέ το
υπέγραψέ το
υπόγραψέ το
μετέφρασέ το
μετάφρασέ το
ΕΞΑΙΡΕΕΙ
(που δείχνουν ότι οι γλωσσολόγοι έχουν δίκιο όταν απορρίπτουν τις ρυθμιστικές αντιλήψεις για το σωστό
και το λάθος)
Η γλώσσα δεν κατασκευάζεται ούτε καθορίζεται πάντα από γραμματικούς κανόνες αλλά από το λαό που
τη χρησιμοποιεί.
έτσι: ανεβαίνω, ανέβα, κατεβαίνω, κατέβα
σύμφωνα με τον κανόνα θά ‘πρεπε να λέμε: αναβαίνω, ανάβα, καταβαίνω, κατάβα, κάτι που ούτε ανεκτό
γίνεται ούτε υπάρχει στη γλώσσα μας.
Πολλά γλωσσικά λάθη έχουν επικρατήσει και είναι αποδεκτά.
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ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΤΛΗ
ΣΗΝ ΕΚΥΡΑΗ - ΕΚΘΕΗ
Β΄ ΛΤΚΕΙΟΤ
ΚΕΥΑΛΑΙΟ : Η ΕΙΔΗΗ
Α . Διάκριση γεγονότος – σχολίου:
α. Σο γεγονός : αντικειμενικό
β. Σο σχόλιο : υποκειμενικό, εκφράζει επιδοκιμασία, αποδοκιμασία, ενθουσιασμό, αμφισβήτηση,
ειρωνεία, δισταγμό κτλ
Β . Μέσα / τρόποι σχολιασμού (ισχύουν και για τα υπόλοιπα αφηγηματικά είδη που εξετάζονται)
α . ημεία στίξης:
! θαυμασμός, ακατανόητο, απροσδόκητο
(!) απορία, επιφύλαξη
; απορία
! θαυμασμός, ακατανόητο, απροσδόκητο

! θαυμασμός, ακατανόητο, απροσδόκητο
(;) αμφισβήτηση, ειρωνεία
< αμφισβήτηση, ειρωνεία, αγανάκτηση, ντροπή, δισταγμός
« » ειρωνεία, μεταφορική σημασία, αμφισβήτηση

β . ειρά λεκτικών συνόλων
(το στοιχείο που τονίζεται - χρόνος , τόπος , πρόσωπο κτλ - μπαίνει πρώτο)
γ . Χρήση ονοματικών προσδιορισμών – ρήματος
α . επίθετα : σχολιάζουν , δημιουργούν εντυπώσεις
β . ουσιαστικά , ρήματα : παρέχουν συγκεκριμένες και αντικειμενικές πληροφορίες
δ . Επιλογή Ενεργητικής – Παθητικής σύνταξης
α . ενεργητική : προβάλλει το Τποκείμενο που δρα
β . παθητική : προβάλλεται η πράξη του υποκειμένου ή χρησιμοποιείται όταν δεν ξέρουμε ή
δεν θέλουμε να πούμε ή δεν έχει σημασία ποιος έκανε μια πράξη
ε . Προσωπικά σχόλια του δημοσιογράφου
στ . Παρεμβολή ξένου σχολίου – ξένης γνώμης (σε εισαγωγικά)
Γ . Επιπλέον τρόποι σχολιασμού (μόνο για την είδηση)
α . Σρόπος προβολής της είδησης : (τίτλος , έκταση , θέση στο έντυπο)
Εξαρτάται από τα οκτώ «αστέρια της είδησης» :
επικαιρότητα , εγγύτητα, σπουδαιότητα, σπανιότητα, εκρηκτικότητα, εκκρεμότητα,
συγκίνηση, συνέπειες.
β . Οπτική γωνία δημοσιογράφου – διαφοροποίηση της είδησης
Εξαρτάται από :
1 . το είδος της εφημερίδας ή της στήλης (οικονομική, οικολογική,
κοινωνική, κοσμική, θρησκευτική κτλ) δηλ. το εξωγλωσσικό πλαίσιο της είδησης
2 . τις πολιτικές, κοινωνικές κτλ πεποιθήσεις του δημοσιογράφου
Δ. Διαγράμματα
Ανεστραμμένη πυραμίδα της είδησης
Αυτή βοηθά το δημοσιογράφο να ιεραρχήσει το υλικό του σε τρεις βαθμίδες :
1η βαθμίδα : Σίτλος : συνοψίζει, πιθανόν σχολιάζει (βλ. 2α, 2β, 2γ,2δ) και θέτει την οπτική του
γωνία
2η βαθμίδα : Δημοσιογραφική περίληψη : τα εκθέτει περιληπτικά σε 1-2 παραγράφους
3η βαθμίδα : Ανάπτυξη της είδησης : τα εκθέτει αναλυτικά στις επόμενες παραγράφους
Ε. Οργάνωση του λόγου : Ανάπτυξη παραγράφου με παραδείγματα
ΚΕΥΑΛΑΙΟ : ΣΑ ΒΙΟΓΡΑΥΙΚΑ ΕΙΔΗ
Α. Ορισμοί και ταξινόμηση
Ομάδα Α΄: ο αφηγητής δε συμμετέχει στα γεγονότα , γ΄ ενικό : αφήγηση με μηδενική εστίαση
1. Βιογραφία : Ο συγγραφέας αναφέρει χαρακτηριστικά γεγονότα από τη ζωή ενός διάσημου προσώπου με
σκοπό να αφήσει στους σύγχρονους και τους μεταγενέστερους αξιομνημόνευτο διδακτικό υλικό .
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2. Βιογραφικό σημείωμα : Δίνει συνοπτικά πληροφορίες για τη ζωή και το έργο ενός προσώπου με τυπικό
και επίσημο ύφος . υγκροτείται από το πληροφοριακό (=γεγονότα) και το αξιολογικό (=σχόλια) τμήμα
3. Μυθιστορηματική βιογραφία : Αποδίδει τη ζωή και τη δράση ενός διάσημου προσώπου χρησιμοποιώντας
πραγματικά και φανταστικά γεγονότα. κοπός του είναι να διδάξει και να προσφέρει αισθητική
/λογοτεχνική ευχαρίστηση
4. υστατική επιστολή : σκοπός της είναι να βεβαιώσει αν ένα πρόσωπο διαθέτει τα απαιτούμενα προσόντα
για το σκοπό που επιδιώκει (κατάληψη μιας επαγγελματικής θέσης, λήψη υποτροφίας κτλ). Περιέχει
γεγονότα και σχόλια και το ύφος της είναι τυπικό /επίσημο.
Ομάδα Β΄ : ο αφηγητής συμμετέχει στα γεγονότα , α΄ ενικό : αφήγηση με εσωτερική εστίαση
5. Αυτοβιογραφία : Ο συγγραφέας της επιδιώκει να δημοσιοποιήσει σημαντικά γεγονότα της ζωής του,
αποκαλύπτοντας παράλληλα τις σκέψεις και τα συναισθήματά του για αυτά. Η πρόθεσή της είναι διδακτική
.
6. Μυθιστόρημα με αυτοβιογραφικά στοιχεία : Παραλλαγή της αυτοβιογραφίας. Η διαφορά της από αυτήν
έγκειται στο ότι, παρόλο που περιέχει πολλές εμπειρίες του συγγραφέα, ο ίδιος ο συγγραφέας κρύβεται
πίσω από ένα πρόσωπο του έργου και δεν προβάλλει ξεκάθαρα ως αφηγητής και πρωταγωνιστής, όπως
στην αυτοβιογραφία.
7. Αυτοβιογραφικό σημείωμα : Ο συντάκτης του αναφέρει με συντομία , σαφήνεια και τυπικό ύφος βασικά
στοιχεία της ζωής και του έργου του · συνήθως χρησιμεύει για την κατάληψη μιας θέσης, για μια υποτροφία
κτλ . Περιέχει γεγονότα και σχόλια .
8. Ημερολόγιο : καταγράφει με χρονολογική σειρά και εξομολογητικό /προσωπικό ύφος τα προσωπικά
βιώματα (υπάρχει χρονολογική ένδειξη), τις σκέψεις και τις κρίσεις του συντάκτη του για σημαντικά
γεγονότα της προσωπικής του ζωής αλλά και για γεγονότα γενικότερου ενδιαφέροντος, με σκοπό να
διατηρηθούν στη μνήμη του. Απευθύνεται, συνήθως, στον ίδιο το συντάκτη του, δεν αποκλείεται όμως να
απευθύνεται και σε άλλα πρόσωπα / αναγνώστες. Από την άποψη του χρόνου είναι σύγχρονο σε σχέση με
τα γεγονότα που καταγράφει.
9. Απομνημονεύματα : παρουσιάζουν τον απολογισμό της δράσης ενός διάσημου προσώπου . υνήθως
μεσολαβεί μεγάλο χρονικό διάστημα ανάμεσα στα γεγονότα και την παρουσίασή τους από το συγγραφέα (=
υστερόχρονο, σε σχέση με τα γεγονότα που καταγράφει)
Β . Διαγράμματα
Βιογραφικό ημείωμα
α΄ ενότητα : Ζωή του βιογραφούμενου (γεγονότα)
β΄ ενότητα : Έργο του βιογραφούμενου (γεγονότα – σχόλια)
Αυτοβιογραφικό σημείωμα
α. γέννηση
β. σπουδές
γ. προϋπηρεσία /μετεκπαίδευση /συμμετοχή σε συνέδρια
/δημοσιεύσεις, δ. ενδιαφέροντα ε. συστάσεις διαθέσιμες εφόσον ζητηθούν
υστατική επιστολή
- 1η περίοδος: πώς τον/την γνωρίζω
- 2η – 3η περίοδος : προσόντα /ελαττώματα
- 4η περίοδος : συνιστά /αποτρέπει την πρόσληψη
- Υαίνεται καθαρά η θέση του συντάκτη : θερμή, ουδέτερη, αρνητική, ενθουσιώδης κτλ
- Ύφος επίσημο /τυπικό
Γ. Οργάνωση του λόγου
1. Ο ρόλος της αντίθεσης στη συνοχή του κειμένου
- Αντιθετικοί σύνδεσμοι
α) Παρατακτικοί : αλλά , μα , όμως , μόνο , ωστόσο , εντούτοις , μάλιστα , έπειτα , μολαταύτα,
εξάλλου
β) Τποτακτικοί :
1. ενώ, αν και, μολονότι, παρόλο που, μόλο που, και ας : εναντίωση σε κάτι πραγματικό,
εισάγουν εναντιωματικές προτάσεις
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2. και αν , και να , και που : εναντίωση σε κάτι υποθετικό ή αδύνατο, εισάγουν παραχωρητικές
προτάσεις
-Απλή αντιθετική σύνδεση
α) υνδέει κύριες προτάσεις, ημιπεριόδους, περιόδους ή παραγράφους που εκφράζουν
αντίθετα νοήματα.
β) Γίνεται με τους παρατακτικούς συνδέσμους
π.χ. Είναι ρεαλιστής · δεν αντιλήφθηκε
ωστόσο τον κίνδυνο.
-Τποτακτική αντιθετική σύνδεση
α) Φρησιμεύει για να συνδέσει μεταξύ τους μια κύρια πρόταση με μια δευτερεύουσα
εναντιωματική ή παραχωρητική.
β) Γίνεται με τους υποτακτικούς συνδέσμους π.χ. Δεν αντιλήφθηκε τον κίνδυνο, παρόλο που
είναι ρεαλιστής.
-Επιδοτική αντιθετική σύνδεση
α) Φρησιμεύει για να τονίσουμε περισσότερο το δεύτερο μέλος μιας αντίθεσης ή για να
κλιμακώσουμε νοήματα.
β) Γίνεται με τους συνδέσμους : όχι μόνο<αλλά και , όχι μόνο δεν<μα ούτε ,όχι μόνο <αλλά
και δεν
π.χ. Η πρώιμη εξειδίκευση όχι μόνο δεν εξοπλίζει με επαρκείς γνώσεις τους αποφοίτους,
μα ούτε τους εξασφαλίζει επαγγελματικά.
-Παράλειψη αντιθετικού συνδέσμου
υμβαίνει όταν αντιτίθενται τα νοήματα δυο συνεχόμενων ημιπεριόδων
π.χ. Αυτός δεν ήταν αγώνας · ήταν ντροπή.
- Άλλες λειτουργίες αντιθετικών συνδέσμων : μπορεί να λειτουργούν μεταβατικά ή
προσθετικά
2. Ανάπτυξη παραγράφου με σύγκριση και αντίθεση
- Προσέχω να υπάρχουν στη Θ.Π. οι αντιτιθέμενες έννοιες.
- Δύο μέθοδοι ανάπτυξης της παραγράφου : α) αντίθεση σημείο προς σημείο β) αντίθεση
όλων προς όλα

ΚΕΥΑΛΑΙΟ : ΠΑΡΟΤΙΑΗ - ΚΡΙΣΙΚΗ
Α. Σαυτότητα βιβλίου, Βιβλιοπαρουσίαση, Βιβλιοκριτική : ύγκριση
Σαυτότητα βιβλίου

Βιβλιοπαρουσίαση

Βιβλιοκριτική

Παρουσιάζουμε με την εξής σειρά :

1. Παρουσιάζει τα βασικά χαρακτηριστικά ενός
βιβλίου

1. Περιέχει αναλυτικές πληροφορίες
για ένα βιβλίο

2. χολιάζει ακροθιγώς το βιβλίο

2. Προϋποθέτει τη μελέτη του
βιβλίου
σε
βάθος,
περιέχει
περισσότερα
και
επαρκώς
τεκμηριωμένα σχόλια

3. τόχος της η ενημέρωση των αναγνωστών και
η προβολή του βιβλίου

3. τόχος της να κρίνει και να
αξιολογήσει υπεύθυνα το έργο

4 . υνήθως ανυπόγραφη

4. Πάντα ενυπόγραφη

5. Ση βρίσκουμε στο εξώφυλλο , το εσώφυλλο και
το οπισθόφυλλο του βιβλίου , καθώς και στον
Σύπο

5. Ση βρίσκουμε σε ειδικές στήλες του
Σύπου και σε ειδικές εκδόσεις

1. υγγραφέας
2. Σίτλος
3. Είδος κειμένου
4. Εκδοτικός οίκος
5. Σόπος έκδοσης
6. Φρόνος έκδοσης

Β. Διαγράμματα
1 . Λογοτεχνική κριτική
α . Η ταυτότητα του βιβλίου
β . Γενική κρίση για το έργο
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γ . Πληροφορίες και κρίσεις για το στόχο του συγγραφέα και τον τίτλο
δ . Η «πρώτη ύλη» του έργου : χρόνος , τόπος , υπόθεση , πρόσωπα
ε . ύνθεση , πλοκή , αφηγηματικά μέσα (αφήγηση , περιγραφή , διάλογος , γλώσσα , ύφος)
2 . Θεατρική κριτική
α . Σαυτότητα παράστασης (τίτλος έργου , συγγραφέας , χώρος και χρόνος παράστασης)
β . Τπόθεση του έργου
γ . υντελεστές παράστασης (σκηνοθέτης, μετάφραση, πρωταγωνιστές, σκηνικά, κοστούμια,
κτλ) : παρουσίαση και κριτική
δ . Απήχηση στο κοινό – γενική αξιολόγηση
Γ. Οργάνωση του λόγου
1. Ανάπτυξη παραγράφου με :
α. Ορισμός : προσέχω να υπάρχουν τα στοιχεία του ορισμού (οριστέα έννοια, γένος, ειδοποιός διαφορά) στη
Θ.Π. και διατυπώνω αναλυτικό ή συνθετικό ορισμό, συνήθως σύντομο(όχι εκτεταμένο).
β. Διαίρεση : προσέχω να υπάρχουν τα στοιχεία της διαίρεσης (διαιρετέα έννοια, διαιρετική βάση, μέλη) στη
Θ.Π.
2. Οι αναφορικές προτάσεις
Κάθε αναφορική πρόταση είναι :
α) Ονοματική ή Επιρρηματική και συγχρόνως β) Προσδιοριστική ή Παραθετική
Ονοματικές : αυτές που εισάγονται με αναφορικές αντωνυμίες και χρησιμεύουν ως
υποκείμενα, αντικείμενα ή ονοματικοί προσδιορισμοί (επεξήγηση, παράθεση, επιθετικός προσδιορισμός
κτλ)
Επιρρηματικές : αυτές που εισάγονται με αναφορικά επιρρήματα ή αναφορικούς
επιρρηματικούς προσδιορισμούς και προσδιορίζουν ένα επίρρημα ή άλλο επιρρηματικό προσδιορισμό.
Προσδιοριστικές : αποτελούν αναγκαίους προσδιορισμούς στο νόημα της προηγούμενης πρότασης
Παραθετικές
: δεν αποτελούν αναγκαίο συμπλήρωμα της προηγούμενης πρότασης
Διάκριση Προσδιοριστικών – Παραθετικών αναφορικών προτάσεων :
α) στίξη : οι παραθετικές χωρίζονται με κόμμα
β) νόημα : οι πληροφορίες που περιέχει η παραθετική πρόταση παρουσιάζονται ως
ξεχωριστές και δευτερεύουσες, ενώ οι πληροφορίες της προσδιοριστικής αποτελούν απαραίτητο
συμπλήρωμα του όρου που προσδιορίζει.
γ) επιτονισμός : οι προσδιοριστικές διαβάζονται μαζί με τον όρο στον οποίο αναφέρονται,
ενώ οι παραθετικές χωριστά, με διαφορετικό τόνο της φωνής
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Επιπλέον στοιχεία στη θεωρία
ΥΑΝΕΡΟ ΚΑΙ ΛΑΝΘΑΝΟΝ ΝΟΗΜΑ
υχνά στη γλώσσα πίσω από το φανερό νόημα μιας φράσης κρύβεται ένα «λανθάνον» νόημα, που
εκφράζει την πραγματικά πρόθεση του πομπού. τις περιπτώσεις αυτές ο δέκτης μπορεί να συλλάβει το
λανθάνον νόημα και επομένως την πραγματική πρόθεση του πομπού, αν λάβει υπόψη του τις κοινωνικές
συμβάσειςκοινή εμπειρία του με τον πομπό.
ΣΕΛΕΣΙΚΟ ΛΟΓΟ
τον προφορικό λόγο καθώς εκφωνούμε ορισμένες λέξεις ή φράσεις, πραγματοποιούμε ταυτόχρονα και μια
πράξη, π.χ. «ορκίζομαι». Η πράξη που συντελείται μέσω του λόγου ονομάζεται λεκτική πράξη. ε
ορισμένες περιπτώσεις για να συντελεστεί μια λεκτική πράξη, πρέπει το πρόσωπο που την εκτελεί να είναι
αρμόδιο/ εξουσιοδοτημένο να την εκτελέσει (π.χ. ιερέας –«βαφτίζεται», πρόεδρος δικαστηρίου
«αθωώνεται»). Ανάλογο φαινόμενο παρουσιάζεται και στο γραπτό λόγο. Ορισμένα κείμενα δε μας
γνωστοποιούν απλώς ένα γεγονός, αλλά έχουν & μια πρόσθετη λειτουργία, π.χ. ένα πιστοποιητικό
σπουδών, μια βεβαίωση/δήλωση, τα οποία εκτός από τις πληροφορίες που μας δίνουν πιστοποιούν,
βεβαιώνουν, δηλώνουν, δηλ. εκτελούν μια «πράξη». Ο λόγος, προφορικός ή γραπτός, μέσω του οποίου
συντελείται μια πράξη ονομάζεται τελεστικός λόγος.
ΤΖΗΣΗΗ «ΣΡΟΓΓΤΛΗ ΣΡΑΠΕΖΗ»
Η συζήτηση «στρογγυλής τραπέζης» περιλαμβάνει εισηγήσεις για διάφορες πλευρές ή μέρη ενός κεντρικού
θέματος. Ορισμένες φορές μπορεί να περιλαμβάνει εισηγήσεις για το ίδιο αντικείμενο από εισηγητές με
διαφορετικές ειδικότητες. Η διαδικασία της συζήτησης είναι συνήθως η εξής:
Α) Ο πρόεδρος ή συντονιστής της συζήτησης:
Εισάγει το θέμα και εκθέτει τους στόχους.
Παρουσιάζει τους εισηγητές-συζητητές
Εκθέτει τους όρους της συζήτησης, το χρονικό πλαίσιο & άλλα
Διαδικαστικά σημεία
Β) Οι εισηγητές παρουσιάζουν το θέμα.
Γ) Σο ακροατήριο υποβάλλει ερωτήσεις διασάφησης/επεξήγησης ή κριτικής, διαφωνίας, συμφωνίας,
επέκτασης
Δ) Ο πρόεδρος συνοψίζει, διατυπώνει τα αποτελέσματα της συζήτησης.

ΑΝΕΣΡΑΜΜΕΝΗ ΠΤΡΑΜΙΔΑ ΣΗ ΕΙΔΗΗ
την πρώτη βαθμίδα: στον τίτλο της είδησης ο δημοσιογράφος συνοψίζει τα γεγονότα σε μια περίοδο λόγου
τη δεύτερη βαθμίδα: στη δημοσιογραφική περίληψη ο δημοσιογράφος παρουσιάζει περιληπτικά τα κύρια
στοιχεία της είδησης.
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την τρίτη βαθμίδα: στην ανάπτυξη της είδησης ο δημοσιογράφος εκθέτει αναλυτικά τα γεγονότα.
ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ
Οι δημοσιογράφοι ιεραρχούν τις ειδήσεις με:
-την επικαιρότητά τους >επικαιρότητα
-το πόσο κοντά συμβαίνει >εγγύτητα
-πόσο σημαντικό είναι το γεγονός >σπουδαιότητα
- πόσο ασυνήθιστο είναι το γεγονός >σπανιότητα
-αν το γεγονός αποτελεί κάποιου είδους σύγκρουση >εκρηκτικότητα
- αν το γεγονός προκαλεί την αγωνία >εκκρεμότητα
- αν το γεγονός έχει σοβαρές επιπτώσεις >συνέπειες
Όλα αυτά τα παραπάνω αποτελούν τα διακριτικά στοιχεία της είδησης.
Εκφραστικά μέσα
Παρομοίωση: συγκρίνεται ένα πρόσωπο, ένα πράγμα, ή μια ιδέα με κάτι άλλο πολύ γνωστό για
συγκεκριμένη ιδιότητά του, την οποία εμφανίζει και το πρόσωπο, πράγμα ή ιδέα και που εκφέρεται
συνήθως με το μόριο «σαν» αλλά και με τις λέξεις καθώς, όπως π.χ. πετάει σαν πουλί
Μεταφορά: η ιδιότητα ενός προσώπου (ζώου, πράγματος, αφηρημένης έννοιας) μεταφέρεται σε άλλο
πρόσωπο το οποίο την έχει σε μεγαλύτερο βαθμό και πιο εντυπωσιακή π.χ. έχει κορμί λαμπάδα
Αλληγορία: είναι μια μεταφορική φράση η οποία κρύβει νοήματα διαφορετικά από εκείνα που δηλώνουν οι
λέξεις της (άλλα λέγονται και άλλα εννοούνται). Η αλληγορία μοιάζει με τη μεταφορά, όμως δεν
περιορίζεται σε μία λέξη, αλλά εκτείνεται σε μία φράση ή σε μεγάλο τμήμα ενός κειμένου. Είναι πολύ
συχνή στους μύθους, στις παροιμίες, στα αινίγματα.
Προσωποποίηση: αποδίδονται ανθρώπινες ιδιότητες σε άψυχα αντικείμενα ή αφηρημένες έννοιες π.χ. ο
Όλυμπος και ο Κίσαβος, τα δυο βουνά μαλώνουν.
Αντίθεση: προβάλλονται η μια κοντά στην άλλη δύο έννοιες (ιδιότητες, καταστάσεις, ενέργειες, εικόνες<)
που έχουν ολότελα διαφορετικά γνωρίσματα. Μπορεί να ενισχύεται με έναν αντιθετικό σύνδεσμο (μα,
όμως, αλλά<) που μπαίνει ανάμεσα στα δύο μέλη.
Αποσιώπηση: διακόπτεται ο λόγος και παραλείπονται όσα θα ακολουθούσαν, ενώ στη θέση τους
σημειώνονται τρεις τελείες (αποσιωπητικά).
Άρση και θέση: πρώτα λέγεται τι δεν είναι κάτι (ή τι δε συμβαίνει) και αμέσως μετά τι είναι (ή τι
συμβαίνει).
Ευφημισμός: χρησιμοποιούνται λέξεις ή φράσεις με καλή σημασία για την ονομασία κακού ή δυσάρεστου
πράγματος.
Κλιμάκωση: παρουσιάζεται μια σειρά από καταστάσεις ή ενέργειες, από τις οποίες η καθεμιά είναι πιο
έντονη από την προηγούμενή της).
Λιτότητα: αντί για κάποια λέξη χρησιμοποιείται η αντίθετή της με άρνηση π.χ. πέρασε όχι λίγη ώρα
ανήσυχα (αντί: πολλή ώρα)
Ειρωνεία: θέλοντας κάποιος να δώσει αστείο ή χλευαστικό τόνο στα λόγια του, χρησιμοποιεί με
προσποίηση λέξεις ή φράσεις που το σημασιολογικό τους περιεχόμενο είναι αντίθετο από αυτό που έχει στο
νου του π.χ. Ψραία τα κατάφερες! (= άσχημα τα έκανες).
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Οξύμωρο: συνδέονται δύο έννοιες που φαινομενικά αποκλείουν η μια την άλλη (είναι αντιφατικές μεταξύ
τους), ωστόσο στο βάθος εκφράζουν ένα λογικό νόημα π.χ. πεύδε βραδέως.
Τπερβολή: παρουσιάζεται μια ενέργεια, μια ιδιότητα, μια κατάσταση, μεγαλοποιημένη σε βαθμό που
βρίσκεται έξω από την πραγματικότητα.
Εικόνα: υπάρχουν εικόνες ακουστικές, οπτικές, κινητικές, που δίνουν ποικιλία και ζωντάνια στο λόγο.

ΟΝΟΜΑΣΙΚΑ ΚΑΙ ΡΗΜΑΣΙΚΑ ΤΝΟΛΑ
Κάθε πρόταση αποτελείται από δύο άμεσα συστατικά, από δύο μέρη:
α) το ονοματικό μέρος ή σύνολο (Ο), στο οποίο βασική λέξη είναι το όνομα και
β) το ρηματικό μέρος ή σύνολο (Ρ), στο οποίο βασική λέξη είναι το ρήμα.
Λεκτικά σύνολα είναι τα σύνολα λέξεων μιας πρότασης που δένονται πιο στενά μεταξύ τους απ’ ό,τι με
άλλες λέξεις και έτσι σχηματίζουν ομάδες ή συστήματα.
Είναι τεσσάρων ειδών:
1. Ονοματικά (Ο), δηλαδή αυτά στα οποία η βασική λέξη είναι όνομα. Αυτά διακρίνονται:
α) σε απλά, που αποτελούνται από μια μόνο λέξη – όνομα. π.χ. Η τηλεόραση ενημερώνει.
β) σε αναπτυγμένα, που αποτελούνται από μια λέξη – όνομα συμπληρωμένη από ομοιόπτωτο ή ετερόπτωτο
προσδιορισμό. π.χ. Η δορυφορική τηλεόραση αναπτύχθηκε ραγδαία τα τελευταία χρόνια.
2. Ρηματικά (Ρ), στα οποία η βασική λέξη είναι ρήμα. Αυτά διακρίνονται: α) σε απλά, που αποτελούνται
από ένα ρήμα αμετάβατο ή από ένα ρήμα μεταβατικό και το αντικείμενό του ή ένα ρήμα συνδετικό και το
κατηγορούμενό του. π.χ. Οι ηθικές αξίες αντέχουν (Ρ)
Ο τύπος ψυχαγωγεί τον άνθρωπο. (Ρ + Α)
Η τηλεόραση προσφέρει γνώσεις στον άνθρωπο (Ρ + Α + Α)
Οι εξελίξεις στο χώρο της επιστήμης είναι ραγδαίες (Ρ + Κ)
β) σε αναπτυγμένα, που αποτελούνται από ένα ρήμα, έναν από τους κύριους όρους του (Α ή Κ) και κάποιον
ή κάποιους προσδιορισμούς, δικούς του ή των όρων του.
π.χ. Οι μεγάλες έννοιες, θεμέλια των ηθικών αξιών, άντεξαν χιλιάδες χρόνια τώρα.
3. Επιρρηματικά, που αποτελούνται από ένα ή περισσότερα επιρρήματα.
π.χ. Ο πολιτισμός και η καλλιέργεια της ανθρωπότητας πάνω σε τούτον τον πλανήτη είναι αδιάσπαστα
δεμένα.
4. Εμπρόθετα, που αποτελούνται από εμπρόθετους προσδιορισμούς. π.χ. Ξεφύγαμε από τη φύση και
παραδοθήκαμε στον άνθρωπο, αλλάξαμε αφέντη, με την ελπίδα πως ο όμοιός μας θα ήταν
ανθρωπινότερος. Λάθος!
ημείωση: Σα επιρρηματικά και τα εμπρόθετα σύνολα είναι κατά κανόνα μέρη του ρηματικού συνόλου της
πρότασης.
Η σειρά των συνόλων στην πρόταση
Η κανονική σειρά των λέξεων
ε μια πρόταση κανονικά προηγείται το ονοματικό σύνολο που λειτουργεί ως υποκείμενο και ακολουθεί το
ρηματικό σύνολο με τους προσδιορισμούς του, σύμφωνα με τους παρακάτω συνδυασμούς:
1. Τ – Ρ
2. Τ – Ρ – Κ
3. Τ – Ρ – Α
4. Τ – Ρ – Α – Α
5. Τ – Ρ – Α
Η σημασία της αλλαγής της κανονικής σειράς των λέξεων ή των συνόλων
Η ελληνική γλώσσα χαρακτηρίζεται από μεγάλη ελευθερία και δίνει τη δυνατότητα προσωπικών επιλογών
και αποκλίσεων από την κανονική σειρά. Όμως κάθε αλλαγή σημαίνει και αλλαγή του νοηματικού κέντρου
βάρους. υνήθως στις προτάσεις προηγείται αυτό που θέλουμε να τονίσουμε, ο σημαντικότερος ή πιο
ενδιαφέρων κατά τον πομπό όρος:
1. Ρ – Τ – Α: έμφαση στην ενέργεια / πράξη
2. Α – Ρ – Τ: έμφαση στο δέκτη της ενέργειας, στο αποτέλεσμα
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3. Κ – Ρ – Τ: έμφαση στην ιδιότητα του υποκειμένου
Έτσι η πρόταση: Η έννοια της ελευθερίας πάει να γίνει φασματική για τις μεγάλες μάζες, μπορεί να πάρει τις
παρακάτω μορφές:
- Υασματική πάει να γίνει η έννοια της ελευθερίας για τις μεγάλες μάζες (τονίζεται η ιδιότητα του
κατηγορουμένου).
- Για τις μεγάλες μάζες πάει να γίνει φασματική η έννοια της ελευθερίας (τονίζεται ο εμπρόθετος
προσδιορισμός και υπολανθάνει η αντίθεση για κάποιους λίγους προνομιούχους).
- Πάει να γίνει φασματική η έννοια της ελευθερίας για τις μεγάλες μάζες (τονίζεται η έννοια του ρήματος).
ΒΡΑΦΤΠΕΡΙΟΔΟ – ΜΑΚΡΟΠΕΡΙΟΔΟ ΛΟΓΟ
Περίοδος ονομάζεται το τμήμα του λόγου που αποτελείται από μία ή περισσότερες προτάσεις, έχει ένα
ολοκληρωμένο νόημα και κλείνεται, στο γραπτό λόγο, ανάμεσα σε δύο τελείες ή σε μια τελεία και ένα
ερωτηματικό ή θαυμαστικό ή αποσιωπητικά.
Οι προτάσεις μιας περιόδου είναι δυνατό να είναι: α) κύριες, που συvδέoνται παρατακτικά ή παρατίθενται
ασύνδετα, ή β) κύριες και δευτερεύουσες, που συνδέονται μεταξύ τους με υπόταξη. π.χ. - Ουσιαστικό
δικαίωμα και καθήκον είναι ο σεβασμός του ανθρώπου (πρόταση - περίοδος).
- Ο ρατσισμός γίνεται όπλο προπαγάνδας για ένα έθνος και αμαυρώνει την υπόληψη των άλλων εθνών
(δύο κύριες προτάσεις)
- Είναι πρόδηλο ότι πηγή του ρατσισμού είναι η άγνοια των πραγματικών χαρακτηριστικών των ατόμων
που συνθέτουν μιαν ανθρώπινη ομάδα (τρεις προτάσεις, μία κύρια και δύο δευτερεύουσες)
Ημιπερίοδος ονομάζεται το τμήμα της περιόδου που αποτελείται από μία ή περισσότερες προτάσεις που
έχουν νοηματική αυτοτέλεια αλλά δεν αποτελούν ολοκληρωμένο νόημα. το γραπτό λόγο η ημιπερίοδος
κλείνεται ανάμεσα σε τελεία και άνω λεία ή δύο άνω τελείες.
Βραχυπερίοδος λόγος είναι ο λόγος που αποτελείται από σύντομες περιόδους. την περίπτωση αυτή κατά
κανόνα αποφεύγεται η υποτακτική σύνταξη και προτιμάται ο παρατακτικός λόγος. Ο συγγραφέας
επιδιώκει να εκφράσει τις απόψεις του με τρόπο σαφή, λιτό, απέριττο.
Μακροπερίοδος λόγος είναι ο λόγος που αποτελείται από σχοινοτενείς και εκτεταμένες περιόδους,
αποτελούμενες από πολλές κύριες και δευτερεύουσες προτάσεις. Κύρια συντακτική υποδομή είναι η
διαδοχική υπόταξη. Ο συγγραφέας εκφράζει σύνθετες και πολύπλοκες σκέψεις. Με τον τρόπο αυτό επιζητεί
να παρουσιάσει αναλυτικά τη συλλογιστική του πορεία, την επιχειρηματολογία του, για να την καταστήσει
πειστική.
Η δομή του βραχυπερίοδου και του μακροπερίοδου λόγου
Ο βραχυπερίοδος λόγος ακολουθεί την παρατακτική σύνταξη και στηρίζεται κυρίως στις κύριες προτάσεις.
Αντίθετα, ο μακροπερίοδος λόγος ακολουθεί την υποτακτική σύνταξη και χρησιμοποιεί πολλές και ποικίλες
δευτερεύουσες προτάσεις. Από τις δευτερεύουσες προτάσεις, κυρίως οι αναφορικές παρασύρουν στην
κατασκευή μακροπερίοδων εκφράσεων. Ασφαλώς σε ένα κείμενο πλέκονται με ποικίλους τρόπους οι κύριες
με τις δευτερεύουσες προτάσεις και εκφράζουν διάφορες επιρρηματικές σχέσεις. Από τον γράφοντα
εξαρτάται πόσες, ποιες και που θα χρησιμοποιήσει δευτερεύουσες προτάσεις. Οι σχέσεις όμως αυτές είναι
δυνατό να εκφραστούν και με τη χρήση κυρίων προτάσεων. π.χ. Επειδή πάλιωσε το αυτοκίνητό μου (αιτία),
το πούλησα. Πάλιωσε το αυτοκίνητό μου και το πούλησα.
ημαντικό είναι να μπορούμε να μετατρέπουμε το μακροπερίοδο λόγο σε βραχυπερίοδο. Αυτό γίνεται με τη
παράλειψη των συνδέσμων που εισάγουν δευτερεύουσες επιρρηματικές προτάσεις και τη χρήση των
απαραίτητων διαρθρωτικών λέξεων.
π.χ. Και εδώ τα στοιχεία της έρευνας του ΕΒ είναι καταλυτικά, αφού αποδεικνύουν με το πλέον
αδιαμφισβήτητο τρόπο ότι θέσεις εργασίας υπάρχουν, και μάλιστα πολλές, αλλά δεν υπάρχουν οι ικανοί να
τις καταλάβουν, μια και οι κοινωνικές εμμονές σ’ ορισμένα επαγγέλματα, καθώς και η ανυπαρξία ενός
στοιχειώδους συστήματος επαγγελματικού προσανατολισμού, έχουν συντελέσει, ώστε σ’ άλλες
επαγγελματικές ειδικότητες να υπάρχει υπερπληθώρα προσφοράς, ενώ σε άλλες τρομερή έλλειψη
(Μακροπερίοδος λόγος – μια περίοδος = παράγραφος). Η παραπάνω παράγραφος μπορεί να γίνει: Και εδώ
τα στοιχεία της έρευνας του ΕΒ είναι καταλυτικά. Αποδεικνύουν με τον πλέον αδιαμφισβήτητο τρόπο ότι
θέσεις εργασίας υπάρχουν, και μάλιστα πολλές, αλλά δεν υπάρχουν οι ικανοί να τις καταλάβουν. Σούτο
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οφείλεται στις κοινωνικές εμμονές καθώς και στην ανυπαρξία ενός στοιχειώδους συστήματος
επαγγελματικού προσανατολισμού. Έτσι, σ’ άλλες επαγγελματικές ειδικότητες υπάρχει υπερπληθώρα
προσφοράς, ενώ σε άλλες τρομερή έλλειψη. (Η μία περίοδος έγινε τέσσερις χωρίς να αλλοιώνεται το νόημα
του κειμένου.)
Λειτουργική και υφολογική διαφορά του βραχυπερίοδου από το μακροπερίοδο λόγο.
Ο μακροπερίοδος λόγος λειτουργεί διαφορετικά από το βραχυπερίοδο. Πρώτα πρώτα, για να
χρησιμοποιήσει κανείς τον πρώτο πρέπει να κατέχει πολύ καλά τη γλώσσα, ενώ ο δεύτερος δομείται και
οργανώνεται ευκολότερα. Πέρα από αυτό, ο μακροπερίοδος λόγος μπορεί να παρασύρει το συγγραφέα σε
συντακτικά λάθη και να συσκοτίσει τα νοήματα, ενώ ο βραχυπερίοδος και σαφέστερος είναι και φράσεις
αρμονικότερες δημιουργεί. Ο βραχυπερίοδος, τέλος, λόγος πέρα από την καθαρότητα και την αρμονία,
προσδίδει στη φράση γοργότερο ρυθμό, παραστατικότητα και ζωντάνια, ενώ ο μακροπερίοδοςτης δίνει
βραδύτητα, ασάφεια και καταστρέφει την ευλυγισία της. Τποστηρίζεται μάλιστα ότι κάποιοι χρησιμοποιούν
τον μακροπερίοδο λόγο σκόπιμα, για να συσκοτίσουν τα νοήματά τους.

Γεώργιος Μπαμπινιώτης
Οι 10 πιο ενοχλητικές χρήσεις τής γλώσσας μας

Από την εκπομπή «Ση γλώσσα μού έδωσαν Ελληνική» που επιμελούμαι στη ΝΕΣ και που αφορά κυρίως σε
ζητήματα χρήσεως τής γλώσσας μας, διεξήγαγα μιαν απλή αλλά χρήσιμη, νομίζω, έρευνα. Σην ιδέα μού
έδωσε ανάλογη έρευνα τού BBC για την Αγγλική («The Top Twenty Complaints») αλλά, ακόμη περισσότερο,
το πλήθος των (συμβατικών και ηλεκτρονικών) επιστολών τηλεθεατών, οι οποίοι «παραπονούνται» για
διάφορες χρήσεις τής Ελληνικής, τις οποίες θεωρούν από αδόκιμες ώς λανθασμένες, ζητώντας μου να τις
σχολιάσω και να συμβάλω στο να αποφεύγονται. Ζητήθηκε, λοιπόν, από τους τηλεθεατές να επισημάνουν
τις δέκα πιο ενοχλητικές γι' αυτούς χρήσεις τής Ελληνικής που μιλάμε και γράφουμε. Σι τους ενοχλεί
περισσότερο. Σι νομίζουν ότι δεν έχει καλώς. Σι θεωρούν ότι πρέπει να αλλάξει ή να αποφεύγεται. Τπήρξε
πληθώρα απαντήσεων. Σαξινομήθηκαν οι απαντήσεις, ιεραρχήθηκαν σύμφωνα με τη συχνότητά τους και
έδωσαν τα εξής αποτελέσματα:
1. Φρήση ξένων λέξεων. Οι περισσότεροι συνέκλιναν στην επισήμανση ότι πρέπει να περιορισθεί η
μεγάλης εκτάσεως χρήση ξένων λέξεων, του τύπου budget, team, panel, talk-show, gallop, e-mail, follow-up
κ.τ.ό.
2. Προστακτική αορίστου με αύξηση. Να μη χρησιμοποιούνται τύποι όπως υπέγραψέ μου εδώ, απήντησέ
μου γρήγορα κ.λπ. αντί υπόγραψε, απάντησε.
3. Φρήση επιρρημάτων. Ζητούν να μη λέμε τύπους όπως προηγούμενα, ενδεχόμενα, πιθανά κ.τ.ό. αντί των
προηγουμένως, ενδεχομένως, πιθανώς. Επίσης ζητούν να τηρούμε στην ομιλία μας τη διαφορά ανάμεσα σε
λεξιλογικά ζεύγη, όπως απλά - απλώς, άμεσα - αμέσως, έκτακτα - εκτάκτως κ.τ.ό. που διαφέρουν στη
σημασία τους.
4. Θηλυκά επιθέτων σε -ης. Σους ενοχλεί να ακούν ή να διαβάζουν χρήσεις όπως τής διεθνής συνθήκης, η
συνεπή υπόσχεση, η διαφανές μπλούζα κ.τ.ό. αντί τής διεθνούς, η συνεπής, η διαφανής κ.λπ. υναφώς
επισημαίνουν τη λανθασμένη χρήση τού επιρρήματος επί κεφαλής (ή επικεφαλής) ως επιθέτου, που
μάλιστα κλίνεται: συνάντησαν τον επικεφαλή τής αντιπροσωπίας!
5. ύγχυση αορίστου και ενεστώτα των συνθέτων σε -άγω και -βάλλω. Να προσέχουμε, γράφουν, να μη
συγχέουμε χρήσεις όπως «πήγε στο Παρίσι να διεξαγάγει συνομιλίες» (μια φορά) με το «να διεξάγει»
(πάντοτε/συχνά). Οπως και το «πρέπει να υποβάλεις αίτηση» (μια φορά) με το «να υποβάλλεις» (κάθε μήνα).
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6. Σο διαρρέω (πληροφορίες, ειδήσεις κ.λπ.). Αγανακτούν με τη χρήση τού διαρρέω με συμπλήρωμα
(αντικείμενο): «Ο υπάλληλος διέρρευσε τις πληροφορίες» (αντί «διοχέτευσε» ή «άφησε να διαρρεύσουν»).
7. Σο -ν των άρθρων. Επισημαίνουν τη χρήση τού άρθρου με -ν σε χρήσεις που δεν χρειάζεται (την χώρα,
τον δάσκαλο) και, κυρίως, την παράλειψή του εκεί που χρειάζεται (τη πίστη, το πατέρα).
8. Φρήση αποθετικών (σε -μαι) ρημάτων ως παθητικών. Παραπονούνται ευλόγως ότι φράσεις όπως «οι
μετοχές διαπραγματεύονται στο Φρηματιστήριο από τους επενδυτές» ή «το δέρμα επεξεργάζεται σε ειδικά
εργοστάσια» δεν έχουν καλώς (θα πρέπει να λεχθεί: «είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης» ή «οι επενδυτές
διαπραγματεύονται...» και «το δέρμα υφίσταται επεξεργασία» ή «το επεξεργάζονται»).
9. Φρήση αρσενικού τύπου μετοχής/επιθέτου αντί θηλυκών. Θεωρούν απαράδεκτες χρήσεις όπως: οι
ισχύοντες διατάξεις ή επειγόντων περιπτώσεων (αντί ισχύουσες, επειγουσών).
10. Σην αντικατάσταση τού ως από το σαν σε όλες τις χρήσεις: Μιλάει σαν ειδικός - Μιλάει ως ειδικός. Οι
χρήσεις αυτές διαφέρουν σημασιολογικά. Σο «μιλάει ως ειδικός» σημαίνει ότι είναι πράγματι ειδικός, ενώ το
«μιλάει σαν ειδικός» σημαίνει ότι μιλάει σαν να ήταν ειδικός, που δεν είναι.
υμπεράσματα
Σο γενικό συμπέρασμα είναι ότι εξακολουθεί, ευτυχώς, να υπάρχει μεγάλη ευαισθησία στον Έλληνα ως
προς τη χρήση της γλώσσας, είτε γιατί έχουμε κάποιες τραυματικές εμπειρίες από το γλωσσικό, είτε κυρίως
γιατί το θέμα τής γλώσσας το θεωρούμε δικό μας θέμα· θεωρούμε ότι μας αφορά όλους. Και έτσι είναι. Αυτό
φαίνεται όχι μόνο από τη συμμετοχή στην έρευνα, αλλά και από τον τρόπο που εκφράζονται οι
συμμετέχοντες. Φρησιμοποιούν συχνά απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς για όσους «παραβιάζουν» αυτήν ή
εκείνη τη χρήση της γλώσσας, που θεωρούν ως σωστή. Επίσης, χωρίς να είναι ειδικοί στη γλώσσα, θίγουν
περιπτώσεις από όλα τα επίπεδα της γλώσσας: τη γραμματική, τη σύνταξη, το λεξιλόγιο (θέματα
φωνητικής - η προφορά των b, d, g σε λέξεις όπως έμπορος, έντιμος, άγκυρα, όπου κατά τους κανόνες θα
έπρεπε να προφέρονται έρρινα: έmbορος, έndιμος, άngυρα - δεν βρίσκονται στην πρώτη «ενοχλητική»
δεκάδα).
Είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι στη χρήση ξένων λέξεων που ζητούν να τις αποφεύγουμε. Από τις απαντήσεις
είναι φανερό ότι δεν υποστηρίζουν έναν «γλωσσικό ρατσισμό» ή κάποιο κήρυγμα «γλωσσικής κάθαρσης»,
αλλά επιμένουν στην περιορισμένη και λελογισμένη χρήση των λέξεων. Να μη λέμε budget αντί για
«προϋπολογισμός», team αντί «ομάδα», follow-up αντί «συνέχεια» κ.ο.κ. Όταν σχεδόν όλοι συγκλίνουν στην
εκτίμηση ότι αυτό τους ενοχλεί και ότι αποτελεί πρόβλημα για τη χρήση της γλώσσας, είμαστε
υποχρεωμένοι να το λάβουμε υπ' όψιν, όχι φυσικά θέτοντας υπό διωγμόν κάθε ξένη λέξη (βρίθει από αυτές
η γλώσσα μας), αλλά αναπτύσσοντας μεγαλύτερη ευαισθησία στις λεξιλογικές επιλογές μας με μια
παράλληλη προσπάθεια των ειδικών να δηλωθούν συστηματικά οι νέοι όροι που εισέρχονται από τον χώρο
τής τεχνολογίας.
Έκπληξη απετέλεσε πόσο πολύ ενοχλεί ο αυξημένος τύπος προστακτικής. Πόσο ενοχλούν χρήσεις, όπως
παρήγγειλε (αντί παράγγειλε), υπέγραψε (αντί υπόγραψε), κατέθεσε (αντί κατάθεσε), υπέβαλε (αντί
υπόβαλε) κ.τ.ό. Μολονότι θα περίμενε κανείς ότι πρόκειται για ένα θέμα που απασχολεί ανθρώπους με
λογιότερα ενδιαφέροντα, φάνηκε ότι προκαλεί το γλωσσικό αίσθημα ευρύτερα.
Γραμματικές ευαισθησίες έχουν οι Έλληνες ομιλητές και σε άλλες χρήσεις που δείχνουν ότι τους ενοχλούν:
α) τα επιρρήματα του τύπου προηγούμενα (αντί προηγουμένως), ενδεχόμενα, πιθανά κ.λπ. (καταλαμβάνουν
την τρίτη θέση των πρώτων δέκα)· β) η κλίση των θηλυκών επιθέτων σε -ης (τής διεθνής!, η συνεπή! κ.τ.ό.),
που πράγματι γεννούν δυσκολία σε αρκετούς ομιλητές, καταλαμβάνει την τέταρτη θέση· γ) η σύγχυση στα
ρήματα να/θα (διεξ)αγάγω - (διεξ)άγω τους ενοχλεί (πέμπτη στη σειρά), όπως ίσως δεν θα περίμενε κανείς,
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δοθέντος ότι συνιστούν κλειστή κατηγορία (είναι μόνο τα σύνθετα σε -άγω και -βάλλω)· δ) γραμματική και η
(ένατη στις δέκα) επισήμανση της χρήσης αρσενικού αντί θηλυκού σε μετοχές κυρίως αλλά και (μετοχικά)
επίθετα: ισχύοντες διατάξεις! δευτερευόντων προτάσεων!
Κυριαρχία, λοιπόν, τής γραμματικής, ενώ πολύ λιγότερο ενοχλεί η σύνταξη: δεν ανέχονται - καταλαμβάνει
την 8η θέση - το (χρηματιστηριακό) «οι μετοχές διαπραγματεύονται στις 600 δραχμές» (ρήμα δηλ. που έχει
μόνο τύπο σε -μαι, ρήμα αποθετικό, όταν λέγεται σε παθητική χρήση: αντί «οι μετοχές γίνονται αντικείμενο
διαπραγμάτευσης...» ή «τις μετοχές διαπραγματεύονται οι επενδυτές...»). Επίσης θεωρούν τερατώδη τη χρήση
τού διαρρέω (ως μεταβατικού ρήματος με αντικείμενο): «αυτός είναι που διαρρέει τις πληροφορίες». Σο
τοποθετούν στην 6η θέση. Σους απασχολούν, τέλος, και λεξιλογικά θέματα, όπως η διαφορά των
επιρρημάτων που έχουν δύο τύπους, σε -α και σε -ως: έκτακτα - εκτάκτως, αδιάκριτα - αδιακρίτως, άμεσα αμέσως κ.τ.ό. (τρίτη θέση) και η σημασιολογική διαφοροποίηση των ως και σαν (δέκατη θέση). Υωνητικές
χρήσεις τού τύπου: τη πίστη, το πατέρα, τη τόλμη, το τόμο κ.λπ. ενοχλούν επίσης στον προφορικό ιδίως λόγο
(έβδομη θέση).
Οι παρατηρήσεις των συμπολιτών μας (από όλη την Ελλάδα, από όλες τις ηλικίες και από διαφορετικό
μορφωτικό επίπεδο) πρέπει να μας ευαισθητοποιήσουν και να μας προβληματίσουν όλους: Εκπαίδευση,
ΜΜΕ, φορείς, άτομα. Οι άδολες αυτές γλωσσικές ευαισθησίες τού κόσμου που βγήκαν από την έρευνα
μπορούν γλωσσολογικά να αναλυθούν, να αιτιολογηθούν και να αξιολογηθούν. Δεν σημαίνει ότι οι κύριες
αδυναμίες στη χρήση της γλώσσας μας είναι μόνον οι δέκα αυτές. Οι ειδικοί εύκολα μπορούν να
επισημάνουν πολλές άλλες πλευρές και παραμέτρους, ακόμη και να δεχθούν και να δικαιολογήσουν
κάποιες από αυτές. Ψστόσο, δεν πρέπει να υποτιμάμε τη γνώμη και την ευαισθησία των απλών χρηστών
τής γλώσσας μας. Και κάτι πολύ σημαντικό: τους δύσκολους καιρούς που ζούμε είναι παρήγορο να
διαπιστώνεις μια τόσο πηγαία και πολύτιμη έγνοια για τη γλώσσα μας.

Πηγή: Εφημερίδα Σο Βήμα, 12-05-2002
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ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΙ ΚΑΝΟΝΕ ΟΡΘΟΓΡΑΥΙΑ
(από τα συνηθισμένα λάθη των μαθητικών εκθέσεων)
1. ΚΑΝΟΝΕ ΜΟΝΟΣΟΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ (ΕΠΙΛΟΓΗ)
α. Δεν παίρνουν τόνο οι μονοσύλλαβες λέξεις
i) Παίρνουν τόνο οι λέξεις που παρουσιάζονται μονοσύλλαβες ύστερα από έκθλιψη ή αποκοπή
π.χ. είν’ ανάγκη, κοψ’ το
ii) Θεωρούνται μονοσύλλαβοι και δεν παίρνουν τόνο, οι συνιζημένοι τύποι (συνεκφορά δυο φωνηέντων σε μια
συλλαβή)
π.χ. γεια, μια, για, πια, ποιος - ποια- ποιο.
iii) Προσοχή στις διαφορές:
μια ¹ μία, δυο ¹ δύο, ποιον ¹ (το) ποιόν, το βιος ¹ ο βίος
β. Εξαιρούνται και παίρνουν τόνο
i) ο διαζευκτικός σύνδεσμος ‘‘ή’’ π.χ. Ο Γιώργος ή ο Νίκος
ii) Σα ερωτηματικά ‘‘πού’’ και ‘‘πώς’’ (είτε βρίσκονται σε ευθεία είτε σε πλάγια ερώτηση) π.χ. Τπάρχει άγνοια
για το πώς θα γίνει
* Σο αναφορικό ‘‘που’’ και ο ειδικός σύνδεσμος ‘‘πως’’ δεν παίρνουν τόνο
π.χ. Οι άνθρωποι που συνηθίζουν να καταστρέφουν..., Λέγεται πως ο άνθρωπος...
2. ΤΛΛΑΒΙΜΟ
α. Ένα σύμφωνο ανάμεσα σε δυο φωνήεντα συλλαβίζεται με το δεύτερο φωνήεν π.χ. υ-πε-ρο-χή, α-νά-με-σα
β. Δυο σύμφωνα ανάμεσα σε δυο φωνήεντα συλλαβίζονται με το δεύτερο φωνήεν, εφόσον αρχίζει απ’ αυτά
ελληνική λέξη π.χ. έ-θνος (θνητός), α-φθο-νί-α (φθόνος).
Αλλιώς χωρίζονται με το προηγούμενο και το επόμενο φωνήεν π.χ. περ-πα-τώ, άλ-λος, ά-νοι-γ-μα.
γ. Σρία ή περισσότερα σύμφωνα ανάμεσα σε δυο φωνήεντα, συλλαβίζονται με το ακόλουθο φωνήεν, εφόσον
αρχίζει ελληνική λέξη από τα δυο πρώτα π.χ. αι-σχρός (σχέδιο). Αλλιώς χωρίζονται και το πρώτο πάει με το
προηγούμενο, ενώ τα άλλα με το επόμενο φωνήεν π.χ. άν-θρω-πος, εκ-στρα-τεί-α
δ. Σα δίψηφα, μπ,ντ,γκ δε χωρίζονται στο συλλαβισμό π.χ. α-μπέ-λι, α-ντι-νο-μί-α
ε. Σα δίψηφα φωνήεντα (ου, αι,ει,οι,υι), οι δίφθογγοι και οι καταχρηστικοί δίφθογγοι (αϊ, αη,οϊ, οη, ια, υα, κ.λπ.)
καθώς και τα αυ, ευ λογαριάζονται ως ένα φωνήεν κατά το συλλαβισμό π.χ. α-ναί-τι-ος, ά-πια-στος, Ευ-ρώ-πη
στ. Οι σύνθετες λέξεις ακολουθούν τους ίδιους κανόνες στο συλλαβισμό π.χ. εί-σο-δος, πρό-κλη-ση
3. ΓΡΑΥΟΝΣΑΙ ΜΕ ΜΙΑ ΛΕΞΗ
α. Σα αριθμητικά: από το 13 έως το 19
β. Οι αντωνυμίες: καθένας - καθεμιά - καθένα - καθετί - κατιτί - οποιοσδήποτε - οσοσδήποτε - οτιδήποτε
γ. Σο ουσιαστικό τα «καθέκαστα»
δ. Σα άκλιτα: απαρχής, απεναντίας, απευθείας, αφότου, αφού, δηλαδή, διαμιάς, ειδάλλως, ειδεμή, ενόσω,
εντάξει, ενώ, εξαιτίας, εξάλλου, εξαρχής, εξίσου, επικεφαλής, επιτέλους, καθ(ε)αυτό, καθεξής, *καλημέρα,
καλησπέρα, καληνύχτα, καληώρα+ καταγής, κατευθείαν, κιόλας, μεμιάς, μολονότι, ολημέρα, οληνύχτα,
ολωσδιόλου, οπουδήποτε, οπωσδήποτε, προπάντων, υπόψη, ωστόσο, παρόλο.
ε. Σα εμπρόθετα «αφενός» και «αφετέρου» (όπου δε γίνεται να αντικατασταθούν).
4. ΣΟ ΣΕΛΙΚΟ -ν
α. Σο τελικό -ν φυλάγεται στις ακόλουθες λέξεις, εφόσον η επόμενη λέξη αρχίζει από φωνήεν ή κ, π, τ, μπ, ντ,
γκ, τσ, τζ, ξ, ψ:
i) το άρθρο «τον, την»
ii) το αριθμητικό και στο αόριστο άρθρο «έναν»
iii) την αντωνυμία «την»
iv) τις αρνήσεις «δεν, μην»
β. Φάνεται όταν ακολουθεί μετά από τις παραπάνω λέξεις, σύμφωνο εξακολουθητικό (σε όλες τις άλλες
περιπτώσεις).
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5. ΞΕΝΙΚΕ ΛΕΞΕΙ
α. Οι λέξεις που μπήκανε στη γλώσσα μας, στα νεότερα χρόνια, γράφονται με την απλούστερη μορφή:
βίντεο, τρένο, τερακότα, Ρουσό, Ρωσία, κ.α.
β. Για πολλές από αυτές, υπάρχει μια άλλη - εξίσου αποδεκτή - γραφή, που προσπάθησε να μεταφέρει στην
Ελληνική τα γράμματα των αντίστοιχων ξενικών π.χ. τραίνο, Ρουσσώ, μοτοσυκλέττα, σωβινισμός κ.λπ.
6. ΟΤΙΑΣΙΚΑ
α. Έννοιες σε -εια, -οια, -ια
i) Γράφονται με -εια οι λέξεις που προέρχονται από ρήματα σε -εύω π.χ. γιατρειά < γιατρεύω, δουλειά <
δουλεύω, αλαζονεία < αλαζονεύομαι
ii) Γράφονται με -εια οι προπαροξύτονες λέξεις π.χ. αλήθεια, συνήθεια, αναίδεια
iii) Γράφονται με -οια οι λέξεις που έχουν ως β΄ συνθετικό τις λέξεις νους, βους, πνέω, ρέω, πλέω.
π.χ. άνοια, παράνοια, Εύβοια, άπνοια, απόρροια, άπλοια.
iv) Γράφονται με -ία τα παροξύτονα θηλυκά π.χ. λειτουργία, ανοησία
ν) Γράφονται με -ια όσα έχουν κατάληξη με καταχρηστικό δίφθογγο π.χ. αρρώστια, περηφάνια.
νι) *Γράφεται με -ιά το θηλυκό επιθέτων σε -ύς, -ιά, -ύ π.χ. βαθύς, βαθιά, βαθύ+
β. Θηλυκά ουσιαστικά σε -ος
i) Σα θηλυκά σε -ος μένουν αρχαιόκλιτα π.χ. η μέθοδος, οι μέθοδοι
ii) την αιτιατική αποβάλλουν το τελικό -ν.
iii) Κλίνονται ως εξής:
η μέθοδος
οι μέθοδοι
της μεθόδου
των μεθόδων
την μέθοδο
τις μεθόδους
(ω) μέθοδος
(ω) μέθοδοι
7. ΕΠΙΘΕΣΑ
α) Σο επίθετο πολύς - πολλή - πολύ και το επίρρημα πολύ
i) Σο πολύς είναι επίθετο, όταν προσδιορίζει ουσιαστικό· τότε ακολουθεί το ουσιαστικό στο γένος, στην πτώση
και στον αριθμό.
π.χ. με πολλή αγάπη, ο πολύς κόσμος
ii) Σο πολύ είναι επίρρημα, όταν προσδιορίζει επίθετο.
Σότε λειτουργεί ποσοτικά και γράφεται με ένα λάμδα και ύψιλον.
π.χ. πολύ περισσότερο υλικό, πολύ καλός
β) Σα τρικατάληκτα επίθετα σε -ης -ης -ες κλίνονται ως εξής:
ο, η συνεχής, πλήρης
του, της συνεχούς, πλήρους
το(ν), τη(ν) συνεχή, πλήρη
(ω) συνεχή, πλήρη

το συνεχές, πλήρες
του συνεχούς, πλήρους
το συνεχές, πλήρες
(ω) συνεχές, πλήρες

οι συνεχείς, πλήρεις
των συνεχών, πλήρων
τους συνεχείς, πλήρεις
(ω) συνεχείς, πλήρεις

τα συνεχή, πλήρη
των συνεχών, πλήρων
τα συνεχή, πλήρη
(ω) συνεχή, πλήρη

8. ΠΑΡΑΘΕΣΙΚΑ
α) Έχουν παραθετικά σε -ότερος -ότατος (με όμικρον στην προπαραλήγουσα), όσα επίθετα έχουν κατάληξη
σε -ος
π.χ. ωραίος - ωραιότερος - ωραιότατος
τίμιος - τιμιότερος - τιμιότατος
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Εξαιρούνται όσα προέρχονται από τοπικά επιρρήματα.
ε -ω π.χ. (άνω) - ανώτερος - ανώτατος
(κάτω) - κατώτερος - κατώτατος
*επίθετα σε -ος: είναι όσα έχουν παραγωγικές καταλήξεις
σε -ιος, -ικος, -ιμος, -ινος, -υρος, -αρος, -αιος, -ειος, -ηρος, -ιδερός+
β) Όσα παραθετικά τελειώνουν σε -ύτερος - ύτατος γράφονται με ύψιλον στην προπαραλήγουσα. π.χ. βαθύς βαθύτερος - βαθύτατος
*Έχουν παραθετικά σε -ύτερος - ύτατος τα αρχαία τριτόκλιτα φωνηεντόκλητα επίθετα, τα οποία κρατούν την
ιστορική τους γραφή και σχηματισμό+
Εξαιρείται το: νωρίτερα
γ) Έχουν παραθετικά σε -έστερος - έστατος τα επίθετα σε -ης -ης -ες
π.χ. υγιής - υγιέστερος - υγιέστατος
συνήθης - συνηθέστερος - συνηθέστατος.
9. ΜΕΣΟΦΕ
α) Η ενεργητική μετοχή γράφεται με -ώ-όταν τονίζεται και -ο- όταν δεν τονίζεται
Ισχύει δηλαδή: -ώντας ≠ -οντας π.χ. γελώντας ≠ παίζοντας
Εξαιρείται το: «όντας» μτχ του είμαι
β) Σο αντίθετο ακριβώς συμβαίνει στην παθητική μτχ που τελειώνει σε -όμενος
Ισχύει δηλαδή: -όμενος ≠ -ωμένος π.χ. διαμαρτυρόμενος ≠ καθηλωμένος
γ) Η παθητική μετοχή σε -μένος είναι κλιτή, έχει 3 γένη και 2 αριθμούς
π.χ. ο νικημένος, η νικημένη, το νικημένο
δ) Η παθητική μετοχή σε -μένος γράφεται με 2μ (μμ) όταν προέρχεται από ρήματα που έχουν χαρακτήρα π, β,
φ, (πτ)
π.χ. γραμμένος < γράφω, βαμμένος < βάφω
10. ΡΗΜΑΣΑ
α) Επειδή κάποτε γίνεται σύγχυση ανάμεσα στο -ε και το -αι της κατάληξης, πρέπει να διευκρινιστούν
τα εξής:
i) Σο β΄ πληθυντικό πρόσωπο (=εσείς) ΟΡΙΣ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΗ ΥΨΝΗ γράφεται με -ε. Π.χ. εσείς παίζετε,
γράφετε, σε αντίθεση με το γ΄ ενικό πρόσωπο (=αυτός, αυτή, αυτό κ.λπ.) ΟΡΙΣΙΚΗ ΠΑΘΗΣΙΚΗ ΥΨΝΗ
που γράφεται με -αι. π.χ. αυτό γράφεται, δηλώνεται
*δένετε ≠ δένεται, δηλώνετε ≠ υποδηλώνεται και πιο απλά: Σο υποκείμενο στους πρώτους τύπους είναι «εσείς»
ενώ στους δεύτερους είναι ένα γ΄ πρόσωπο («αυτός, εκείνο, τούτο» κ.λπ.)+
ημείωση: Πάρα πολύ πρακτικά στην έκθεση ιδεών, οι τύποι των ρημάτων που τελειώνουν σε -ται, γράφονται
με -αι, και αυτό γιατί η συγγραφή σε β΄ πληθυντικό στην έκθεση ιδεών δεν ενδείκνυται (εκτός και αν
επιβάλλεται περιορισμένα από το επικοινωνιακό πλαίσιο).
ii) Η κατάληξη -ο-νται γράφεται πάντοτε με -αι π.χ. δηλώνονται, τίθενται
iii) δεν-ουμε, δηλών-ουμε ≠ δεν-ομαι, δηλών-ομαι
β. Αύξηση
i) Είναι λανθασμένη η άτονη εσωτερική αύξηση των σύνθετων ρημάτων.
Δε γράφουμε «επεδίωκε», «παρεβίασε» αλλά «επιδίωκε», «παραβίασε».
ii) Αρχαϊκή εσωτερική αύξηση παίρνουν στα τρία πρόσωπα του ενικού κάποια συγκεκριμένα ρήματα:
Σα πιο συνηθισμένα είναι:
εκφράζω - εξέφραζα
συμβαίνει - συνέβαινε
εγκρίνω - ενέκρινα
εμπνέει - ενέπνεε
ενδιαφέρω - ενδιέφερα
γ. Σο ρήμα «βάλλω» και τα σύνθετά του:
αμφιβάλλω, αναβάλλω, αποβάλλω, διαβάλλω, εισβάλλω, εκβάλλω, επιβάλλω, καταβάλλω, μεταβάλλω,
παραβάλλω, προσβάλλω, συμβάλλω, υποβάλλω
i. γράφονται με 2λ όταν το ρήμα δηλώνει διάρκεια ή επανάληψη
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(θέμα ΕΝΕΣ, ΠΡΣ, ΜΕΛΛ. ΕΞΑΚΟΛΟΤΘΗΣΙΚΟΤ )
ii. γράφονται με 1λ όταν το ρήμα δηλώνει κάτι το στιγμιαίο
(Θέμα ΑΟΡ, ΜΕΛΛ ΣΙΓΜΙΑΙΟΤ, ΠΡΚ, ΤΠΕΡ)
-λλ- <===>διάρκεια, επανάληψη, εξακολούθηση
-λ- <===> στιγμιαίος χαρακτήρας ενέργειας
π.χ. Ο ρατσισμός προσβάλλει την ανθρώπινη αξία
Σο δικαστήριο του επέβαλε την ποινή του θανάτου
δ. Σο ρήμα «άγω» και τα σύνθετά του:
εισάγω, ενάγω, εξάγω, προάγω, προσάγω, συνάγω, ανάγω, διάγω, κατάγω, μετάγω, προάγω, επάγω, υπάγω,
απάγω
i) Γράφονται και σχηματίζονται κανονικά (με θέμα -αγ-), όταν δηλώνουν διάρκεια ή επανάληψη (Θέμα
ΕΝΕΣ=>ΠΡΣ, ΜΕΛΛ ΕΞΑΚ)
ii) Γράφονται και σχηματίζονται με εσωτερικό αναδιπλασιασμό ( -αγαγ-) όταν δηλώνουν κάτι το στιγμιαίο
(Θέμα ΑΟΡ Β΄=>ΜΕΛΛ ΣΓΜ, ΠΡΚ, ΤΠΕΡ)
-αγ- <===> διάρκεια, επανάληψη, εξακολούθηση
-αγαγ- <===> στιγμιαίος χαρακτήρας ενέργειας
π.χ. εξάγει τα συμπεράσματά του
θα συναγάγει τα συμπεράσματά του
απήγε πολίτες ≠ απήγαγε πολίτες
ε. Σα σύνθετα του ρήματος νο-ώ, νο-ούμαι, με φαινομενικές εξαιρέσεις τα εν-νοώ, εν-νοούμαι, έν -νοια, έν νους, συν -εν -νοούμαι, εν- νόημα, γράφονται με ένα -ν-:
επινοώ, επινόηση,
κατανοώ, κατανόηση,
παρανοώ, παρανόηση
προνοώ, πρόνοια, προνοητικός
διανοούμαι, διανοούμενος
υπονοώ, υπονοούμενο
στ. το δόκιμο γραπτό λόγο δε συνηθίζεται το ευφωνικό -ε στην κατάληξη του γ΄ πληθυντικού π.χ.
γράφουν(ε), επιλύουν(ε)
11. ΟΡΘΟΓΡΑΥΙΑ ΤΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΛΕΞΕΩΝ
Γράφονται ως εξής οι ακόλουθες λέξεις:
α. επηρεάζω, επήρεια, επηρεασμός αλλά επιρροή
β. ωφελώ, ωφέλεια, ωφέλημα, ωφέλιμος, ωφελιμιστής, επωφελούμαι, αλλά όφελος, (τα) οφέλη
γ. οφείλω, οφειλή, οφειλέτης αλλά ωφελώ
δ. έλλειψη, ελλειμματικός, ελλειπτικός, αλλά ελλιπής
ε. διακήρυξη, κήρυγμα, διακηρύττω
ς. μήνυμα
ζ. ισορροπία
η. ο, η υγιής, το υγιές
θ. λειτουργία, αρρώστια, έννοια
ι. ελάττωμα, αλαζονεία, δίλημμα, τυραννία
ια. νιώθω όχι νοιώθω
ιβ. νοιάζομαι όχι νιάζομαι
ιγ. βιοτικός όχι βιωτικός
ιδ. να δοθεί όχι να δωθεί
12. ΩΣΗ ΚΑΙ ΛΑΝΘΑΜΕΝΗ ΦΡΗΗ ΣΩΝ ΛΕΞΕΩΝ
Γράφουμε και λέμε:
ΩΣΟ
ΛΑΘΟ
αντεπεξέρχεται όχι ανταπεξέρχεται
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τίθενται
όχι θέτονται
απογοητεύω
όχι απαγοητεύω
απαθανατίζω όχι αποθανατίζω
παρεξηγώ
όχι παραξηγώ
παρεξήγηση
όχι παραξήγηση
ανενημέρωτος όχι ανημέρωτος
ακατονόμαστος όχι ακατανόμαστος
μεγέθυνση
όχι μεγένθυση
μεγεθύνω
όχι μεγενθύνω
κοινοτοπία
όχι κοινοτυπία
όσον αφορά
όχι όσο αναφορά
ανέκαθεν
όχι από ανέκαθεν
σύσφιγξη
όχι σύσφιξη
συνονθύλευμα όχι συνοθύλευμα
παρεμπιπτόντως όχι παρεπιπτόντως
τελευταία ανάλυση όχι τελική ανάλυση
έχω απαυδήσει ή απηύδησα όχι έχω απηυδήσει
άγχομαι ή κυριεύομαι από άγχος όχι αγχώνομαι
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ΣΙΣΛΟ – ΠΛΑΓΙΟΣΙΣΛΟ
Κάθε γραπτό κείμενο είναι δυνατό να φέρει κάποιον τίτλο. Ο τίτλος αυτός πρέπει να είναι λειτουργικός και
να ανταποκρίνεται στο περιεχόμενο του κειμένου. Ο τίτλος επίσης συνδέεται και με τις σημειώσεις και με την
περίληψη. Οι σημειώσεις αποτελούν τους τίτλους των παραγράφων, ενώ οι περιλήψεις, συνοπτικές ή
λεπτομερειακές, στηρίζονται στους τίτλους των παραγράφων.
Γνωρίσματα λειτουργικού τίτλου ή πλαγιότιτλου
· Παράλειψη λέξεων που εννοούνται εύκολα π.χ. άρθρων, συνδέσμων, προθέσεων<
· Παράλειψη του ρήματος. Ο τίτλος είναι μια ονοματική φράση. Αν υπάρχει ρήμα, τότε αυτό τίθεται σε χρόνο
ενεστώτα ή αόριστο και σε τρίτο πρόσωπο. Η έγκλιση είναι οριστική ή προστακτική.
· Παράλειψη λέξεων που δηλώνουν συμπληρωματικά στοιχεία π.χ. του υποκειμένου, τοπικών ή χρονικών
προσδιορισμών, αιτίων<
Λειτουργία: Σα τρία παραπάνω στοιχεία οδηγούν στη συντομία / οικονομία λέξεων εντονότερη ηχητική /
οπτική εντύπωση, προβολή του γεγονότος, πρόκληση περιέργειας / διέγερση του ενδιαφέροντος του
αναγνώστη.
· Επιλογή της ενεργητικής σύνταξης
Λειτουργία: Προβολή του υποκειμένου
· Επιλογή της παθητικής σύνταξης
Λειτουργία: Προβολή του γεγονότος
· Φρήση σημείων στίξης
Λειτουργία: χολιασμός του γεγονότος, απόδοσης της στάσης / διάθεσης του πομπού
· Δηλωτική / κυριολεκτική γλώσσα
Λειτουργία: οβαρότητα, ακρίβεια στην παρουσίαση της είδησης, απόδοση της πραγματικότητας
· υνυποδηλωτική / μεταφορική γλώσσα
Λειτουργία: Πρωτοτυπία, προσέλκυση της προσοχής του αναγνώστη, δημιουργία ύφους ανάλογου με τη
στάση / διάθεση του πομπού
· Να αποδίδει την κεντρική ιδέα του κειμένου ή της νοηματικής ενότητας ή της παραγράφου και να μην
προσπαθεί να καλύψει όλες τις λεπτομέρειες.
· Να λαμβάνει υπόψη τη γλωσσική ποικιλία και το σκοπό συγγραφής του κειμένου. Σο ύφος μπορεί να είναι
δραματικό, χιουμοριστικό, σοβαρό, πυκνό, σοβαρό κ.λπ.
· Να προσελκύει το ενδιαφέρον του αναγνώστη και να μην αποκαλύπτει όλες τις λεπτομέρειες
· Σο περιεχόμενο του πλαγιότιτλου μιας παραγράφου το αναζητούμε: α) κυρίως στη θεματική περίοδο, β)
στην περίοδο κατακλείδα (σ’ έναν επαγωγικό συλλογισμό), γ) στο νοηματικό της κέντρο

Α. Πλαγιότιτλος
Ο πλαγιότιτλος είναι ένας συμπληρωματικός τίτλος ενός τμήματος του κειμένου (συνήθως μιας
παραγράφου) και αποδίδει με λιτό και ελλειπτικό λόγο το θέμα του και τίθεται δίπλα από αυτό στο
περιθώριο της σελίδας. Η σύνταξή του μας επιτρέπει να παρακολουθήσουμε την οργάνωση των σκέψεων
του κειμένου, να διακρίνουμε τα βασικά θέματα και να αφαιρέσουμε τα επουσιώδη (επεξηγήσεις,
λεπτομέρειες, παρεκβάσεις κ.ά.). Με αυτόν τον τρόπο αναδεικνύεται σε απαραίτητο εργαλείο για την
κατανόηση του συνολικού κειμένου και επομένως τη απόδοση της περίληψής του.

Βήματα για τη δημιουργία πλαγιότιτλων
Ο πλαγιότιτλος έχει ως βάση τη θεματική περίοδο της παραγράφου. Ψστόσο δεν αποτελεί μηχανική
αναπαραγωγή της, αλλά απόδοση του συνολικού νοήματος της παραγράφου, το οποίο δεν εξαντλείται
πάντοτε στη θεματική περίοδο. Για αυτό :
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ΒΗΜΑ 1Ο : Σο θέμα Εντοπίζουμε τη θεματική περίοδο και με βάση αυτή σημειώνουμε το θέμα της
παραγράφου. Αν δεν υπάρχει θεματική περίοδος, τότε προσπαθούμε να την εννοήσουμε / αποδώσουμε.
ΒΗΜΑ 2Ο : Οι σημαντικές λεπτομέρειες Ανιχνεύουμε τη μέθοδο ανάπτυξης και τις φράσεις-κλειδιά που
συμπληρώνουν το θέμα της παραγράφου.

Αν χρησιμοποιείται μόνο μια μέθοδος ανάπτυξης, ο πλαγιότιτλος προκύπτει από
τη θεματική περίοδο.

Αν χρησιμοποιούνται περισσότερες από μια μέθοδοι ανάπτυξης (συνδυασμός
μεθόδων), είναι πιθανό να υπάρχουν περισσότερες από μία βασικές ιδέες. την περίπτωση αυτή ο
πλαγιότιτλος συνδυάζει πληροφορίες όχι μόνο από τη θεματική περίοδο, αλλά και από τα σχόλια.
ΒΗΜΑ 3Ο : Ο πλαγιότιτλος Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω (θέμα + σημαντικές λεπτομέρειες)
δημιουργούμε έναν τίτλο που αποδίδει το συνολικό νόημα της παραγράφου με λόγο :

σύντομο (έως 10 λέξεις)

λιτό (χωρίς προσδιορισμούς)

πυκνό ( πολλά νοήματα με λίγες λέξεις)

ελλειπτικό (απουσία όσων βασικών όρων μπορούν να εννοηθούν, π.χ. του
ρήματος).

Παράδειγμα 1 : Ο πλαγιότιτλος προκύπτει ολοκληρωτικά από τη θεματική περίοδο
Παράγραφος
Δημιουργία πλαγιότιτλου
Θ
Ψς reality shows προσδιορίζονται οι
ε Σο θέμα της παραγράφου διακρίνεται
εκπομπές που στηρίζονται σε μια ατομική
μ καθαρά στη θεματική πρόταση,
αφήγηση κατά προτίμηση ‚δυστυχισμένης‛
α αφαιρώντας τα επουσιώδη. Πιο
ζωής και οι οποίες αποτελούν ένα
τ συγκεκριμένα τα reality show
σύμπτωμα ή και ένα λογικό επακόλουθο
ι παρουσιάζονται ως επακόλουθο των
τηλεοπτικών και κοινωνικών συνθηκών.
κ τηλεοπτικών και κοινωνικών συνθηκών.
ή
τα σχόλια αναλύεται το θέμα με τη
Οι εκπομπές αυτές συνδέονται με
βασικές αλλαγές της εποχής μας που
. μέθοδο αιτίου – αποτελέσματος και τη
έχουν επέλθει στο τηλεοπτικό τοπίο,
χρήση φράσεων – κλειδιών οι οποίες δεν
π προσθέτουν επιπλέον σημαντικές
από το ‘80 κι έπειτα - εισβολή της
ε πληροφορίες, αλλά απλώς εξηγούν τη
ιδιωτικής τηλεόρασης και σκληρός
ρ θεματική περίοδο. Έτσι, ο πλαγιότιτλος
ανταγωνισμός ανάμεσα στα κανάλια,
ί αυτής της παραγράφου προκύπτει κατά
κατίσχυση του καταναγκασμού της
ο κύριο λόγο από τη θεματική περίοδο .
ακροαματικότητας και ακραία επιδίωξη
δ
της υψηλής τηλεθέασης, εξάπλωση του
νόμου της αγοράς - και είναι απότοκες
ο
ευρύτερων κοινωνικοπολιτισμικών
ς
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αλλαγών: υποβάθμιση της πολιτικής,
κρίση του κράτους πρόνοιας, ιδεολογία
ενός συνεχώς εντεινόμενου ατομικισμού.


χ
ό
λ
ι
α

Πλαγιότιτλος : «Σα reality shows ως δημιούργημα τηλεοπτικών και κοινωνικών
αλλαγών».

Παράδειγμα 2: Ο πλαγιότιτλος προκύπτει από τη θεματική περίοδο και τα σχόλια

Παράγραφος
ύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση, η
τηλεργασία μπορεί να οριστεί ως η μορφή
εργασίας που εκτελείται από ένα άτομο
κυρίως ή σε ένα σημαντικό μέρος της, σε
τοποθεσίες εκτός του παραδοσιακού
εργασιακού χώρου, για έναν εργοδότη ή
πελάτη, και η οποία περιλαμβάνει τη
χρήση των τηλεπικοινωνιών και
προηγμένων τεχνολογιών πληροφόρησης
ως ένα ουσιαστικό και κεντρικό
χαρακτηριστικό της εργασίας.
Οι δύο βασικοί τρόποι τηλεργασίας είναι
είτε κάποιος να είναι υπάλληλος σε έναν
εργοδότη είτε ελεύθερος επαγγελματίας.
την πρώτη περίπτωση, ο εργαζόμενος
είναι μόνιμα συνδεδεμένος με το δίκτυο των
εργοδοτών, η εργασιακή του ζωή είναι πολύ
περισσότερο ελεγχόμενη μέσω της

Δημιουργία πλαγιότιτλου
Θ
ε
μ
α
τ
ι
κ
ή

Η θεματική πρόταση εμπεριέχει τον
ορισμό της τηλεργασίας που είναι το
θέμα της παραγράφου. (μέθοδος
ανάπτυξης : ορισμός).

.
π
ε
ρ
ί
ο
δ
ο
ς

τα σχόλια αναλύεται η έννοια της
τηλεργασίας με διαφορετική μέθοδο
ανάπτυξης, τη διαίρεση (δύο βασικοί
τρόποι, υπάλληλος, ελεύθερος
επαγγελματίας). Επομένως με βάση
τους δύο διαφορετικούς τρόπους
ανάπτυξης, η παράγραφος
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τεχνολογίας και έχει πολύ λιγότερη
ευελιξία ως προς τον τρόπο που θα
οργανώσει τον εργάσιμο χρόνο του. τη
δεύτερη περίπτωση, ο εργαζόμενος είναι
πολύ περισσότερο ελεύθερος να καθορίσει
τον ρυθμό εργασίας του εκτελώντας την
εργασία του στον προσωπικό του
υπολογιστή και συνδεόμενος μόνο, όταν
είναι απαραίτητο, με το δίκτυο της
επιχείρησης, το οποίο μπορεί να εφαρμοστεί
σε πολλά επαγγέλματα.
(απόσπασμα από το κείμενο των
Πανελλαδικών εξετάσεων Β΄Λυκείου, 2000)
.
Πλαγιότιτλος


χ
ό
λ
ι
α

συγκροτείται από δύο υποθέματα
(ορισμός – τρόποι) που πρέπει να
ενταχθούν στον πλαγιότιτλο.

«Ορισμός και μορφές της τηλεργασίας».

Πλαγιότιτλος και περίληψη
Αν και οι πλαγιότιτλοι αποτελούν σημαντικό εργαλείο για τη σύνθεση της περίληψης δεν είναι πάντοτε
επαρκείς. Κάποιες φορές αποδίδουν με επάρκεια τις πληροφορίες της παραγράφου που θα ενσωματωθούν
στην περίληψη (παράδειγμα 1). Άλλοτε πάλι, ιδιαίτερα στην περίπτωση των εκτενών παραγράφων που
αναπτύσσονται με συνδυασμό μεθόδων, δεν είναι δυνατόν να συμπεριλάβει όλες τις απαραίτητες
πληροφορίες που απαιτεί η περιληπτική απόδοση του κειμένου (παράδειγμα 2). ε αυτή την περίπτωση - που
είναι και η πιο συχνή – για τη σύνθεση της περίληψης πρέπει να στηριχτούμε σε αναλυτικότερες σημειώσεις
(δες βήματα για τη σύνθεση της περίληψης).
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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΠΛΑΙΙΟ
ύμφωνα με τις απαιτήσεις των εξετάσεων το γραπτό κείμενο πρέπει να είναι ενταγμένο σε ένα συγκεκριμένο
επικοινωνιακό πλαίσιο. Οι Εκθέσεις των μαθητών από το Γυμνάσιο μέχρι και το Λύκειο (ίσως και των τελευταίων
τάξεων του Δημοτικού) πρέπει να πληρούν αυτή τη βασική παράμετρο. Ψς εκ τούτου για τη ορθή σύνθεση ενός
τέτοιου κειμένου πρέπει να χρησιμοποιούμε την κατάλληλη γλώσσα, το ανάλογο ύφος, τις αναγκαίες
προσφωνήσεις, τον κατάλληλο τίτλο κ.ο.κ, όπως θα δείτε παρακάτω
Είναι αναγκαίο, επομένως, όταν εξετάζουμε τον προφορικό ή γραπτό λόγο κάποιου, να λαμβάνουμε,
πάντοτε υπόψη μας:
·

τον πομπό: ποιος μιλάει ή γράφει

·

το δέκτη: σε ποιον απευθύνεται

·

το σκοπό: για ποιο σκοπό μιλάει ή γράφει

·

το μήνυμα: ποιο μήνυμα απευθύνει ο πομπός στο δέκτη και πως το διατυπώνει

Οι ιδιαίτερες, λοιπόν, περιστάσεις –συνθήκες κατά τις οποίες εκφωνείται ένας λόγος ή για τις οποίες
γράφεται ένα κείμενο, συνιστούν το επικοινωνιακό πλαίσιο. Λαμβάνοντας, σ υνεπώς, υπόψη μας της
επικοινωνιακή περίσταση, συνθέτουμε το περιεχόμενο ενός κειμένου και, κυρίως, χρησιμοποιούμε
την κατάλληλη γλώσσα, το ανάλογο ύφος, τις αναγκαίες προσφωνήσεις, τον τίτλο του κ.λπ.
Πρώτα όμως να δούμε κάτι άλλο:
Τπάρχει «χρυσή» συνταγή για τον πρόλογο και τον επίλογο στην έκθεση;
Αν απαντούσαμε καταφατικά θα ήταν επιπόλαιο εκ μέρους μας. Μπορεί βέβαια όμως να μην υπάρχει μία
έτοιμη χρυσή συνταγή, αλλά εμείς μπορούμε να σας υποδείξουμε τα ουσιώδη επιμέρους «συστατικά» για να
δημιουργήσετε εσείς τη δική σας πετυχημένη συνταγή αυτών των δύο νευραλγικών σημείων για την Έκθεση.
Πρόλογος
Η αρχή του προλόγου εξαρτάται κατά πολύ από το λεγόμενο επικοινωνιακό πλαίσιο, δηλαδή αν μας ζητείται
να αναπτύξουμε τα επιχειρήματά μας στο πλαίσιο μιας επιστολής, ενός άρθρου, μιας ομιλίας ή ενός δοκιμίου
κ.τ.λ (θα υπάρξει νέο άρθρο όπου θα αναλύεται το τι είναι επικοινωνιακό πλαίσιο).
Με ρητή την αποφυγή των ιστορικών αναδρομών, των πομπωδών, αναχρονιστικών εκφράσεων, π.χ «ένα από
τα φλέγοντα προβλήματα της σημερινής εποχής», των μακρήγορων και γενικόλογων εισαγωγών, προτείνουμε
σαν πρακτική:
Έναν πρόλογο που να μην υπερβαίνει τους 8-15 στίχους και που θα προϊδεάζει τον αναγνώστη για το θέμα που
θα αναλύσουμε στο κύριο μέρος. Θα πρέπει προς το τέλος του προλόγου να φροντίζουμε με μία πρόταση να
προετοιμάζουμε την ομαλή μετάβαση στο κύριο μέρος της έκθεσης.
Η πιο ασφαλής μέθοδος είναι η λεγόμενη επαναδιαπραγμάτευση του θέματος, αναπτύσσουμε δηλαδή το
δεδομένο του θέματος προσθέτοντας κάποια επιπλέον στοιχεία.
(π.χ Θέμα: τη σημερινή εποχή παρά τη διαπιστωμένη ανεργία των αποφοίτων των ΑΕΙ και ΣΕΙ παρατηρείται
ότι οι μαθητές αντιμετωπίζουν την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση σαν μονόδρομο. ε μια ομιλία
σας να αναλύσετε του λόγους αυτής της επιλογής και να παρουσιάσετε τρόπους, έτσι ώστε να οι νέοι να
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νιώθουν ότι οι επιλογές τους αφθονούν.
Πρόλογος: Είναι γεγονός ότι οι στατιστικές των τελευταίων χρόνων έχουν αναδείξει μία μεγάλη αντινομία, την
ολοένα αυξανόμενη ανεργία που πλήττει τους πτυχιούχους και από την άλλη πλευρά τη σταθερή επιμονή των
μαθητών να ακολουθήσουν την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Καίριο λοιπόν ακούγεται το ερώτημα των
πραγματικών αιτιών αυτής της κατάστασης και από την άλλη πλευρά κρίνεται αναγκαία η διέξοδος από αυτή
την κατάσταση).
Επίλογος
Ο επίλογος αποτελεί ανακεφαλαίωση των βασικών θέσεων που αναπτύξαμε στην Έκθεσή μας. Είναι επίσης
θεμιτό να καταλήξουμε με την κεφαλαιοποίηση-προβολή μιας θέσης που τη θεωρούμε την πιο σημαντική.
Καλό είναι να αποφεύγονται τα ευχολόγια και η δεοντολογική διατύπωση.
Οι συνηθέστερες καταληκτικές φράσεις που μας βοηθούν να αρχίσουμε τον επίλογό μας είναι:
- Από όσα εκθέσαμε παραπάνω, συνάγεται/εξάγεται το συμπέρασμα<,
- Αντιπαραθέτοντας ή αξιολογώντας τις παραπάνω απόψεις γίνεται, λοιπόν, αντιληπτό ότι για την
αντιμετώπιση του προβλήματος απαιτείται<
- Αβίαστα, λοιπόν, οδηγούμαστε στη διαπίστωση ότι η συμπόρευση του λόγου και της πράξης μπορεί να
βοηθήσει στην άμβλυνση της κατάστασης<..
- υμπερασματικά, λοιπόν, επισημαίνουμε ότι η λύση του προβλήματος θα προκύψει από τη σύντονη
προσπάθεια πολιτείας και πολίτη<..
- Εν κατακλείδι υπογραμμίζουμε ότι<<<.
1. Άρθρο
Σο άρθρο δημοσιεύεται σε εφημερίδα ή περιοδικό και αναπτύσσει ποικίλα θέματα γενικού ενδιαφέροντος.
Αφορμάται από την επικαιρότητα, την οποία ερμηνεύει και σχολιάζει. Έχει συνήθως απλό ύφος, ώστε να γίνεται
κατανοητό από το ευρύ κοινό, απρόσωπο και αντικειμενικό. Κυριαρχεί η αναφορική λειτουργία της γλώσσας και
έχει περιορισμένη έκταση. Σο άρθρο αποτελείται από τον τίτλο, τον πρόλογο, το κύριο μέρος και τον επίλογο.
Ο τίτλος για να επιτελέσει το στόχο του θα πρέπει να διακρίνεται από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
Να είναι εύστοχος, να ανταποκρίνεται στο περιεχόμενο του κειμένου.
Να είναι σύντομος και περιεκτικός.
Να είναι ευρηματικός και υπαινικτικός.
Να προτιμάται η συγκινησιακή χρήση της γλώσσας: λογοπαίγνια, οξύμωρα σχήματα, παρηχήσεις, μεταφορές,
υπερβολές, προσωποποιήσεις, παρομοιώσεις.
Να είναι ελλειπτικός: συνήθως παραλείπονται άρθρα, ρήματα και εύκολα εννοούμενες λέξεις όπως σύνδεσμοι
και προθέσεις.
Αν υπάρχει ρήμα, βρίσκεται συνήθως σε γ΄ ενικό πρόσωπο και χρόνο ενεστώτα (δηλώνει διάρκεια,
παραστατικότητα) ή αόριστο (δηλώνει ένα γεγονός τετελεσμένο).
Να στηρίζεται στα ουσιαστικά και να αξιοποιεί τα κατάλληλα σημεία στίξης.
Να ανταποκρίνεται στο σκοπό του συντάκτη του άρθρου (σοβαρός, χιουμοριστικός, ειρωνικός <).
ε ένα άρθρο που πραγματεύεται την ακρίβεια των προϊόντων και την οικονομική επιβάρυνση του καταναλωτή,
ένας ενδεικτικός τίτλος θα μπορούσε να είναι: ‘Υωτιά< στην τσέπη του καταναλωτή!’. ε άλλο άρθρο που
πραγματεύεται την ανεργία που πλήττει κυρίως τις γυναίκες, ένας ενδεικτικός τίτλος θα μπορούσε να είναι: ‘Η
ανεργία είναι γένους θηλυκού!’.
τον πρόλογο παρουσιάζεται με ευκρίνεια το θέμα (επίκαιρο ή διαχρονικό), συχνά με τρόπο εντυπωσιακό και
πρωτότυπο (γεγονός, φαινόμενο, προσωπική σκέψη).
Μπορεί να αναπτυχθεί με κάποιους τρόπους / τεχνικές:
Αφόρμηση από κάποιο γνωστό περιστατικό της επικαιρότητας.
Φρήση τεκμηρίων και συγκεκριμένα αποτελέσματα ερευνών.
Φρήση ερωτημάτων.
Προσδιοριστικές πληροφορίες της κύριας έννοιας του θέματος.
ύγκριση του παρελθόντος με το παρόν σχετικά με το θέμα που θα αναπτυχθεί.
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το κύριο μέρος η οργάνωση της ανάπτυξής του μπορεί να γίνει είτε με παραγωγική συλλογιστική πορεία, οπότε
προτάσσεται η κύρια θέση και ακολουθεί το υλικό της ανάπτυξης, είτε με επαγωγική συλλογιστική πορεία, οπότε
προτάσσεται το υλικό της ανάπτυξης και ακολουθεί η δήλωση της κύριας θέσης. Εδώ κατατίθενται επιχειρήματα,
τεκμήρια, προσωπικές εκτιμήσεις, προβλέψεις, υποθέσεις κ.α.
τον επίλογο διατυπώνονται συμπεράσματα, προσωπικές ανησυχίες, προβληματισμοί, που αποτελούν βάση για
προβληματισμό του αναγνώστη. Ο συντάκτης στοχεύει συνήθως στη σύντομη ανακεφαλαίωση όσων
προηγήθηκαν και στην αποσαφήνιση της θέσης του.
Η γλωσσική ποικιλία και το ύφος εξαρτώνται από το θέμα της ανάπτυξης, την οπτική γωνία της προσέγγισης, και
κυρίως από το επίπεδο του αναγνωστικού κοινού. ε κάθε περίπτωση είναι προτιμότερο ο λόγος να
χαρακτηρίζεται από ζωντάνια και αμεσότητα, ώστε να κεντρισθεί και διατηρηθεί αμείωτο το ενδιαφέρον του
αναγνώστη. Η αμεσότητα και η ζωντάνια μπορούν να επιτευχθούν με τη χρήση ερωτηματικών ή θαυμαστικών
διατυπώσεων, τις ρητορικές ερωτήσεις, τον παιγνιώδη – χιουμοριστικό – ειρωνικό – δραματικό τόνο, την εναλλαγή
προσώπων, τη χρήση εκφραστικών μέσων (παρομοίωση, μεταφορά<), αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει να
αποφεύγεται η υπερβολή και η κατάχρηση.
Η δημoσίευσή του μπορεί να είναι:
α) σε σχολική εφημερίδα ή περιοδικό: ε αυτή την περίπτωση το ύφος του άρθρου πρέπει να είναι σχετικά οικείο,
χωρίς αυτό να σημαίνει ότι το κείμενο μας αποκτά γνωρίσματα της καθημερινής ομιλίας. Σο α΄ ενικό και
πληθυντικό πρόσωπο, αλλά και το β΄ πληθυντικό προσδίδουν στο κείμενο προσωπικό και άμεσο τόνο: θεωρώ
ότι< / έχω την πεποίθηση< / εμείς οι νέοι – οι μαθητές< / εσείς οι ενήλικες – οι εκπρόσωποι του κόσμου των
ενηλίκων<
β) σε εξωσχολικό τύπο: ε αυτή την περίπτωση το άρθρο παίρνει τα χαρακτηριστικά κειμένου με τόνο
αντικειμενικό, με στοιχεία αποδεικτικού δοκιμίου και με δομή και οργάνωση κανονικής έκθεσης. Κυριαρχεί
επομένως το γ΄ ενικό και πληθυντικό πρόσωπο.


Φαρακτηριστικά:



Έχει επικαιρικό χαρακτήρα και κινείται στο χώρο της ερμηνευτικής δημοσιογραφίας ή της επιστήμης (απέχει από τη
λογοτεχνία)



Ύφος απρόσωπο, αντικειμενικό, αλλά και απλό, ώστε να γίνεται κατανοητό στο ευρύ κοινό



Κυριαρχεί η αναφορική λειτουργία της γλώσσας και το γ΄ ενικό πρόσωπο ,που προσδίδει αντικειμενικότητα



Έχει έκταση μικρότερη από ένα δοκίμιο



Έχει τίτλο



Ο τόνος, όχι προσωπικός και οικείος, αλλά προσεγμένος και σοβαρός



Γενικά είναι κείμενο που δημοσιεύεται σε εφημερίδα ή περιοδικό και αφορά σε επίκαιρα θέματα γενικού
ενδιαφέροντος. Αφορμάται από επίκαιρο γεγονός, το οποίο σχολιάζει ή ερμηνεύει. Ο μαθητής δηλαδή, καλείται να
γράψει ένα κείμενο που θα δημοσιευτεί, όπου θα ασκήσει επιδοκιμαστική ή αποδοκιμαστική κριτική απέναντι σε
διάφορα πρόσωπα, γεγονότα και καταστάσεις.



Ένας επιτυχημένος τίτλος κερδίζει το ενδιαφέρον του αναγνώστη και τον προδιαθέτει θετικά. Απαραίτητες
προδιαγραφές ενός επιτυχημένου τίτλου:



Να χρησιμοποιεί διάφορα σημεία στίξης



Υορτισμένες λέξεις ή φράσεις, κυρίως επίθετα



υγκινησιακή

χρήση

της

γλώσσας:

λογοπαίγνια,

οξύμωρα σχήματα,

παρηχήσεις,

μεταφορές,

υπερβολές,

προσωποποιήσεις, παρομοιώσεις, υπερβατά


Να είναι ελλειπτικός: συνήθως παραλείπονται άρθρα, ρήματα κι εύκολα εννοούμενες λέξεις, όπως σύνδεσμοι και
προθέσεις



Αν υπάρχει ρήμα, συνήθως σε γ΄ πρόσωπο και χρόνο ενεστώτα (διάρκεια ή παραστατικότητα) ή αόριστο (γεγονός
τετελεσμένο)



Να συνοψίζει το περιεχόμενο του άρθρου και να προβάλλει τη σπουδαιότητα του θέματος και την οπτική γωνία του
συντάκτη του



κοπός του συντάκτη να πείσει και γι’ αυτό χρησιμοποιεί όλους τους τρόπους πειθούς, με έμφαση στη λογική
επιχειρηματολογία
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Η οργάνωση του άρθρου είναι ανάλογη με αυτήν ενός οργανωμένου αποδεικτικού λόγου:



Πρόλογος: εκθέτουμε το θέμα και τον προβληματισμό μας, για να προκαλέσουμε το ενδιαφέρον του αναγνώστη. τη
συνέχεια διατυπώνουμε τη θέση μας για το θέμα.



Κύριο θέμα: αναπτύσσουμε το αποδεικτικό υλικό (επιχειρήματα και τεκμήρια), διασαφηνίζοντας παράλληλα όσες
έννοιες χρειάζονται διευκρίνιση.



Επίλογος : παρουσιάζουμε συμπυκνωμένα το κύριο μέρος και επανεκθέτουμε την αρχική μας θέση. Καλό είναι να
υπάρχει μια αξιολογική αποτίμηση ή ένα δίδαγμα γενικού κύρους ως προτροπή.

1.

Ενδεικτικοί πρόλογοι
Ο οίκος και ο δήμος

Μέσα στην πορεία της εξέλιξής του, κάποτε ο άνθρωπος αισθάνθηκε την ανάγκη να κρατάει κάποια κομμάτια της ζωής του
μόνο για τον εαυτό του, μακριά από τα βλέμματα των τρίτων. Σο δικαίωμα στο απόρρητο του ιδιωτικού βίου δεν έχει
αρχαίες ρίζες, όπως άλλωστε δεν έχει και η ίδια η διάκριση μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου βίου. τις μέρες μας
πάντως- και από αρκετά χρόνια-η διάκριση έχει πάρει σαφέστατα περιγράμματα και το δικαίωμα κατοχυρώνεται και
από το ύνταγμα και από τους νόμους με πληθώρα διατάξεων.

Παράδειγμα - Εφαρμογή
Σίτλος: «Δεν κερδίζουν με νόμους την Ισότητα»
Τπάρχει η εσφαλμένη εντύπωση σε μια μειοψηφία φεμινιστριών κυρίως, ότι οι άνδρες στο σύνολό τους αντιμάχονταιτις
γυναίκες και αντιδρούν σ’ αυτό που οι ίδιες ονομάζουν ισότητα και δικαιώματα της γυναίκας. Οι άνδρες είναι υπέρ της ισότητας
και αντίθετοι σε όποια διάκριση, είτε είναι σε βάρος τους είτε είναι σε βάρος της γυναίκας. Σο γεγονός ότι η ανδροκρατούμενη
Βουλή έχει θεσμοθετήσει την ισότητα και αποδέχεται τόσα μέτρα υπέρ των γυναικών, είναι μια σημαντική απόδειξη γι’
αυτό. Γιατί στο κάτω της γραφής, ισότητα σημαίνει ίσο επιμερισμό των βαρών, που θα ήταν ανόητο να μην το δεχτούν οι άνδρες.
Πολλά ακούστηκαν και γράφτηκαν αυτές τις μέρες για την ισότητα των δύο φύλων με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της
Γυναίκας. Είναι σωστή η καθιέρωση αυτής της ημέρας, που παρέχει τη δυνατότητα για διάλογο και για την προβολή θεμάτων,
που απασχολούν τις γυναίκες. Σο πρόβλημα είναι να ακουστούν όλες οι γυναικείες απόψεις, αλλά και οι θέσεις των ανδρών.
Ψστόσο ακούγονται περισσότερο οι απόψεις των οργανωμένων στο γυναικείο κίνημα γυναικών και σχεδόν καθόλου των μη
οργανωμένων που είναι η συντριπτική πλειοψηφία. Και η άρνηση να οργανωθούν δεν οφείλεται μάλλον σε κάποια ανδρική
απαγόρευση. Αλλού πρέπει να αναζητηθούν τα αίτια, γιατί σήμερα οι γυναίκες, ιδίως οι νέες, έχουν απελευθερωθεί και δεν
δέχονται απαγορεύσεις. Σο κίνημα είναι που πρέπει να βρει τρόπους, στόχους και συνθήματα για να τις προσελκύσει ή να τις
κάνει να δουν με συμπάθεια την προσπάθεια, για να συμπορευτούν περισσότερες.
Είναι γεγονός ότι η εφαρμογή της ισότητας στέρησε τις γυναίκες από ορισμένα προνόμια, όπως τους έδωσε και πάρα πολλά
δικαιώματα, που καλώς τα έδωσε. Με σωστούς χειρισμούς κάποια προνόμια, αντί να καταργηθούν, θα ήταν δυνατό να
επεκταθούν και στους άνδρες. Να αναφέρουμε ένα απλό παράδειγμα: Με την τυπική και όχι ουσιαστική κατάργηση της
προίκας, καταργήθηκε και το επίδομα προικοδότησης, που έδιναν ορισμένα ασφαλιστικά ταμεία. Αντί να καταργηθεί, θα
μπορούσε να μετατραπεί σε επίδομα αποκατάστασης και να δίνεται και στα αγόρια.
Επίσης το δικαίωμα της εργαζόμενης μητέρας να μπορεί να συνταξιοδοτηθεί μετά από 15 χρόνια δουλειάς, θα μπορούσε, αντί
να καταργηθεί, να συνεχίσει να ισχύει με δυνατότητα επιλογής από τον έναν των δυο συζύγων. Δηλαδή να αποφασίσει το
ζευγάρι, το ενδεχόμενο συνταξιοδότησης του ενός -γιατί όχι του άνδρα- μετά από 15 χρόνια συντάξιμης εργασίας. Τπάρχουν
πολλά τέτοιου είδους πρακτικά θέματα, που σάρωσε η «ισότητα», με διάφορες αστήρικτες δικαιολογίες, οι οποίες περισσότερο
βόλευαν τα κρατικά ταμεία, παρά ικανοποιούσαν γυναικεία αιτήματα.
Είναι λοιπόν θέμα μιας πλατύτερης κοινωνικής αντίληψης, που πρέπει να υπάρχει στο γυναικείο κίνημα, χωρίς να κολλάει σε
κάποια συνθήματα. Θα χρειαζόμασταν επομένως, όπως αναγνωρίζουν και πολλές γυναίκες, περισσότερο από ένα γυναικείο,
ένα ανθρώπινο κίνημα, που να ενδιαφερθεί πλατύτερα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και να διεκδικήσει κατακτήσεις, που θα
βελτιώσουν τις συνθήκες ζωής και συμπόρευσης των δύο φύλων, που τόσο έχουν ανάγκη το ένα το άλλο, για να ολοκληρώσουν
την ύπαρξή τους, να αλληλoσυμπληρώνovται και να αλληλοκατανοούνται. Ισότητα δεν επέρχεται με το να στείλoυν οι γυναίκες
τον άνδρα στην κουζίνα ή να του αναθέσουν μέρος της καθαρά μητρικής φροντίδας για το παιδί. Ισότητα δεν επέρχεται με το να
αρνηθούν οι γυναίκες το φύλο τους, τις φυσικές τους ιδιαιτερότητες, τις ευαισθησίες τους< Ισότητα δεν θα επιτευχθεί με
άρνηση και αντίθεση, ούτε μόνο με νόμους.
Σο ζητούμενο είναι ν’ αλλάξει η νοοτροπία, προπαντός ανάμεσα στις γενιές, αυτή με την οποία διαποτίζει η μια την άλλη, η
μάνα την κόρη ή ο πατέρας το παιδί του. Η νοοτροπία ακόμη θ’ αλλάξει, όταν η γυναίκα φροντίσει η ίδια να ανεβάσει τη
διαπραγματευτική της ικανότητα στο επίπεδο του άνδρα. Και το κυριότερο, όταν οι ίδιες πάλι οι γυναίκες θα φτάσουν στο
σημείο να εμπιστεύονται τις γυναίκες σε όλα. Όπως οι ίδιες ομολογούν, δεν τις εμπιστεύονται. Και η απόδειξη είναι ότι δεν τις
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ψηφίζουν στις εκλογές. Με πολλή διστακτικότητα τους εμπιστεύονται τη διαχείριση των κοινών ή τους αναθέτουν κάποια
εργασία. Είναι μια νοοτροπία που πρέπει να λείψει. Και εκεί χρειάζεται αγώνας.
Βίκτωρ Νέτας
εφημερίδα «Ελευθεροτυπία»

2. Επιστολή
Κύρια εξωτερικά γνωρίσματα της είναι η δήλωση του τόπου και του χρόνου της σύνταξης, η εναρκτήρια
προσφώνηση και η καταληκτική αποφώνηση. Η γλωσσική ποικιλία, το ύφος γραφής, το είδος της προσφώνησης
και αποφώνησης εξαρτώνται από το θέμα και το σκοπό της επιστολής και από τη σχέση που υπάρχει ανάμεσα
στον αποστολέα και στον παραλήπτη. Διακρίνεται α) σε τυπική – επίσημη και β) σε φιλική.
Φωροχρονικό πλαίσιο: Αφορά τον τόπο και το χρόνο (ημερομηνία) γραφής της επιστολής. Γράφεται στο επάνω
δεξιό μέρος της.
Προσφώνηση: Πρόκειται για μία στερεότυπη φράση
Έντυπο (εφημερίδα, περιοδικό) = Κύριε Διευθυντά
Επίσημες αρχές, οργανώσεις = Κύριοι, Αξιότιμοι Κύριοι
Δήμος και δημοτικό συμβούλιο = Αξιότιμε Κύριε Δήμαρχε, Αγαπητά μέλη του δημοτικού συμβουλίου,
Αξιότιμοι δημοτικοί σύμβουλοι
Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Πρωθυπουργός, Τπουργός = Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε της Δημοκρατίας,
Πρωθυπουργέ, Τπουργέ
Ανώτερος Θρησκευτικός Ηγέτης = εβασμιότατε
Οικείο πρόσωπο = Αγαπητέ, Αγαπημένε
Πρόλογος: Καλό είναι να έχει τριμερή διάταξη:
α. την αφόρμηση και το θέμα
β. την ιδιότητα – ταυτότητα του επιστολογράφου
γ. τη θέση και το στόχο του αποστολέα
- ας αποστέλλουμε αυτή την επιστολή για να θέσουμε υπόψη σας ένα πρόβλημα που αφορά το σύνολο της
μαθητικής κοινότητας / τη νεολαία / τους ανθρώπους με ειδικές ανάγκες<, το πρόβλημα του επαγγελματικού
προσανατολισμού< Θεωρούμε πως οι απόψεις / οι επισημάνσεις μας, καρπός της άμεσης επαφής μας με τη
σχολική πραγματικότητα / τη σύγχρονη αγορά / την κοινωνία< θα είναι διαφωτιστικές και θα σας να
βοηθήσουν να διαμορφώσετε μια ολοκληρωμένη εικόνα για την κατάσταση που ισχύει και τις βελτιώσεις που
αυτή χρήζει.
- κοπός της επιστολής που σας απευθύνουμε είναι η υποβολή συγκεκριμένων προτάσεων για τη βελτίωση /
την άμβλυνση του προβλήματος< Κρίνουμε πως η εμπειρία μας από / η ιδιότητά μας ως< μας επιτρέπει να
διατυπώσουμε δίκαια και εύλογα αιτήματα / να καταθέσουμε ρεαλιστικές προτάσεις< που θα δρομολογήσουν
το έργο σας προς την κατεύθυνση της άρσης των προβλημάτων.
- Αποφασίσαμε να σας στείλουμε την επιστολή αυτή / με αφορμή το<σας αποστέλλουμε την επιστολή /
θεωρήσαμε σκόπιμο να σας στείλουμε την επιστολή / ύστερα από τις παρατηρήσεις σας σχετικά με<θα θέλαμε
να σας απαντήσουμε / θα θέλαμε να καταθέσουμε τις απόψεις μας σχετικά με<
Κύριο μέρος: Παρουσιάζεται η επιχειρηματολογία. Για να γίνει ο λόγος παραστατικός και άμεσος
χρησιμοποιούμε:
- το α΄ ενικό πρόσωπο (εξομολογητικός τόνος) και το α΄ πληθυντικό πρόσωπο (εμπλοκή-συμμετοχή του
αναγνώστη)
- το β΄ πληθυντικό πρόσωπο
- επίκληση στο συναίσθημα, στο ήθος του πομπού και του δέκτη προτρεπτικές εγκλίσεις (υποτακτική,
προστακτική)
- ρήματα συναισθηματική παρακίνησης, ηθικής και δεοντολογικής επιταγής
- συμβουλές, παρεμβάσεις, υποδείξεις
- ρητορικές ερωτήσεις
Επίκληση στο ήθος του δέκτη / παραλήπτη
απευθυνόμαστε σε σας γιατί πιστεύουμε ότι είστε το πιο αρμόδιο πρόσωπο<
ως πρόεδρος του / της< έχετε έμπρακτα αποδείξει ως τώρα<
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επικαλούμαστε το ήθος και την εντιμότητά σας<
εμπιστευόμαστε την εντιμότητα και το ήθος σας<
γνωρίζουμε το ειλικρινές ενδιαφέρον σας και τη μέχρι τώρα δράση σας στο θέμα<
πιστεύοντας ότι διαθέτετε την απαραίτητη γνώση και την απαιτούμενη εμπειρία<
Επίκληση στο ήθος του πομπού
ως νέοι της χώρας μας ανησυχούμε<
ως μαθητές που ενδιαφερόμαστε<
ως πολίτες αισθανόμαστε βαρύτατη την ευθύνη<
μας προβληματίζει, μας ανησυχεί το γεγονός<
ύνδεση πομπού και δέκτη
θα θέλαμε να ενισχύσουμε τις προσπάθειες σας στον κοινό αγώνα<
συμμεριζόμαστε τις ανησυχίες σας, την αγωνία σας, τον προβληματισμό σας<
αντιλαμβανόμαστε τις δυσκολίες του έργου σας<
είμαστε βέβαιοι πως θα συνεργαστείτε μαζί μας<
αναμένουμε τη θετική σας ανταπόκριση<
ευελπιστούμε ότι θα εισακουστεί το αίτημά μας<
Εμφορούμενοι από το όραμα για μια καλύτερη παιδεία / κοινωνία< ζητούμε<
Εκφράζουμε με ευγένεια τις επιθυμίες, τις εισηγήσεις ή τις διαμαρτυρίες μας
επιτρέψτε μας να εκφράσουμε<
θα θέλαμε να καταθέσουμε τις απόψεις μας<
αισθανόμαστε έντονα την ανάγκη να εκφράσουμε τις ενστάσεις μας<
αισθανόμαστε χρέος μας να σας εκφράσουμε τις διαμαρτυρίες μας<
Αρχικά κρίνουμε σκόπιμο να αναφερθούμε στις ελλείψεις που παρουσιάζει< λόγω της άμεσης γνώσης που
έχουμε ως / στην κοινωνική διάσταση του προβλήματος<, καθώς αυτή το καθιστά πρόβλημα κοινό, που μας
αφορά όλους ως μέλη της κοινωνίας.
Θα θέλαμε επίσης να επισημάνουμε / τονίσουμε το βαθμό στον οποίο το πρόβλημα πλήττει / επιδρά
δυσμενώς στο πολιτιστικό< πεδίο
Ιδιαίτερης προσοχής χρήζουν, κατά την κρίση μας, και οι οικονομικές / πολιτικές< προεκτάσεις του
φαινομένου<
Επίλογος: Διατυπώνεται το συμπέρασμα, εκφράζεται η εμπιστοσύνη στην πολιτεία / στις αρχές και η ευχή οι
απόψεις μας να τύχουν προσοχής και ευνοϊκής αντιμετώπισης, αποφώνηση.
- ας ευχαριστώ για το χρόνο / για το χώρο (αν δημοσιεύετε σε εφημερίδα) που μου διαθέσατε.
- Από όλα τα παραπάνω συνάγεται / προκύπτει εύλογα το συμπέρασμα ότι το πρόβλημα είναι οξύτατο και
χρήζει άμεσης αντιμετώπισης. Ψς ενεργοί, υπεύθυνοι πολίτες εκφράζουμε την ανησυχία μας και εναποθέτουμε
καλόπιστα τις ελπίδες μας στην πολιτεία ως κατεξοχήν αρμόδια για την εφαρμογή λύσεων. Ελπίζουμε πως οι
επισημάνσεις μας θα σας φανούν χρήσιμες στην προσπάθεια που καλείστε να αναλάβετε.
- Θα θέλαμε να κλείσουμε την επιστολή μας εκφράζοντας την πεποίθηση ότι τα αιτήματά μας θα εισακουστούν
και η κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών θα είναι άμεση, προκειμένου η άμβλυνση του προβλήματος<
- Πιστεύουμε ότι θα λάβετε σοβαρά υπόψη σας τις παρατηρήσεις μας / έχουμε την πεποίθηση ότι οι θέσεις μας
θα βρουν τη δέουσα ανταπόκριση / θεωρούμε ότι με τις παραπάνω απόψεις συμβάλλουμε και εμείς στην
αντιμετώπιση / είμαστε βέβαιοι ότι θα μελετήσετε τις απόψεις μας / θεωρούμε ότι καταθέτοντας τις απόψεις
μας βοηθάμε στην επίλυση.
- Κύριε Διευθυντά, ελπίζω να δημοσιεύσετε την επιστολή μου, ώστε να ευαισθητοποιηθούν οι αρμόδιοι και να
λάβουν τα κατάλληλα μέτρα.
- Με την προσδοκία η επιστολή αυτή να αποτελέσει την αφορμή για έναν ευρύτερο προβληματισμό.
Αποφώνηση: Πρόκειται για στερεότυπη έκφραση όπως και η προσφώνηση. Με τιμή / με σεβασμό / με εκτίμηση
/ φιλικά (σε ανεπίσημη επιστολή)
Τπογραφή: Επειδή στις εξετάσεις πρέπει να υπάρχει ανωνυμία, μπορούμε να υπογράψουμε με ένα ουδέτερο
τρόπο:
- ένας προβληματισμένος πολίτης / έφηβος
- το δεκαπενταμελές συμβούλιο του<
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- οι μαθητικές κοινότητες του<
- ένας φανατικός αναγνώστης σας<
Παράδειγμα – Εφαρμογή
Συπική Επιστολή
Θέμα: Τποθέστε ότι σε μια ξένη χώρα επίκειται η εκτέλεση ενός νεαρού θανατοποινίτη και το γεγονός έλαβε διεθνείς
διαστάσεις. την πόλη σας έχει δημιουργηθεί μια κίνηση διαμαρτυρίας για την επικείμενη εκτέλεση και σας αναθέτουν τη
σύνταξη μιας σχετικής επιστολής. Να συντάξετε την επιστολή (μέχρι 700 λέξεις) προς τον Πρόεδρο της χώρας αυτής
υποστηρίζοντας το αίτημα για τη μη εκτέλεση του θανατοποινίτη.
Αθήνα 10-5-01
Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,
Ψς δήμαρχος της πόλης των Αθηνών και με αφορμή την επικείμενη εκτέλεση του θανατοποινίτη George Green, έλαβα την
πρωτοβουλία να σας εκθέσω την προσωπική μου άποψη, η οποία αντιπροσωπεύει και την κοινή βούληση των συμπολιτών μου
σχετικά μ’ αυτό το θέμα.
Μόλις έγινε γνωστή η επικείμενη αυτή εκτέλεση στην πόλη μας, ξεσηκώθηκε θύελλα διαμαρτυριών και αντιδράσεων και
οργανώθηκαν πολλές διαδηλώσεις, στις οποίες οι συμμετέχοντες ζητούσαν, ειρηνικά πάντα, όχι μόνο την αναστολή της
εκτέλεσης αλλά και την κατάργηση της θανατικής ποινής στη χώρα σας. Οι απόψεις των διαμαρτυρηθέντων στηρίχθηκαν σε
ώριμη επιχειρηματολογία από διάφορους τομείς της πνευματικής-ηθικής και κοινωνικοπολιτικής ζωής της χώρας μας και με
συγκεκριμένα παραδείγματα από την καθημερινή πρακτική. Παρ’ όλο λοιπόν το σεβασμό και την εκτίμηση που τρέφω στη
χώρα σας και στο πρόσωπό σας, θα προσπαθήσω να εκθέσω με συντομία τα επιχειρήματα που διατυπώθηκαν, καθώς είμαι
και ως πολιτικός και ως άνθρωπος αντίθετος με την πολιτική που έχετε ακολουθήσει στο θέμα αυτό, αλλά και επειδή
πιστεύω ότι τα στοιχεία αυτά στηρίζουν απόλυτα την άποψη που καλούμαι να υπερασπιστώ.
Γνωρίζω ότι η αναφορά μου στην καθαρά χριστιανική αλλά και ευρύτερα ανθρωπιστική άποψη «δεν έχει κανείς το δικαίωμα
ν’ αφαιρέσει τη ζωή του άλλου», δεν είναι ένα ιδιαίτερα πειστικό επιχείρημα, γι’ αυτό θα προχωρήσω σε άλλα πιο λεπτομερή
και εξειδικευμένα.
Αρχικά, λοιπόν, νομίζω ότι θα πρέπει να τονιστεί πως οι στατιστικές έρευνες -αναλύσεις έχουν δείξει ότι η βία και η
εγκληματικότητα δεν περιορίζονται στις χώρες όπου ισχύει η θανατική ποινή. Σο αντίθετο συμβαίνει, καθώς η βία φέρνει βία
και η θανατική ποινή προκαλεί αντιδράσεις, εξαχρειώνει τα ήθη της κοινωνίας και η εγκληματικότητα διαιωνίζεται και
πολλαπλασιάζεται. το πλαίσιο της ηθικής αυτής εξαχρείωσης υπάρχει κίνδυνος να φτάσουμε στην επιβολή θανατικής
ποινής για ήσσονος σημασίας εγκλήματα ή αυτή να γίνει αντικείμενο εκμετάλλευσης από κάποιους, οι οποίοι θα εκδηλώνουν
το ρατσισμό τους μέσω αυτής. Θα θυμάστε, νομίζω, ότι κάτι ανάλογο είχε γίνει στη χώρα σας, πριν από μερικές δεκαετίες, με
τους έγχρωμους συμπολίτες σας, πολλοί από τους οποίους είχαν καταδικαστεί σε θάνατο για ασήμαντες αξιόποινες πράξεις.
Επίσης, δεν θα έπρεπε να παραλείψουμε στο σημείο αυτό ότι, όταν κάποιος έχει διαπράξει ένα ειδεχθές έγκλημα, άξιο για
εφαρμογή θανατικής ποινής, και δεν έχει συλληφθεί ακόμη, δεν διστάζει να προβεί και σε φοβερότερα ακόμη εγκλήματα,
γνωρίζοντας πως ούτως ή άλλως θα θανατωθεί όταν τον συλλάβουν.
Από την άλλη πλευρά, η θανατική ποινή θυμίζει ολοκληρωτικά καθεστώτα και άλλες εποχές και δεν εναρμονίζεται με το
δημοκρατικό χαρακτήρα του πολιτεύματός σας και το υψηλό πολιτισμικό επίπεδο της χώρας σας και της εποχής μας
γενικότερα. Η εικόνα λοιπόν που δίνεται για τη χώρα σας και το πολίτευμά σας είναι ολότελα αντίθετη από αυτήν που
επιθυμείτε εσείς να προβάλλετε και η οποία, πιστεύω, αντιπροσωπεύει και το λαό σας.
Εξάλλου, πέρα από τους ίδιους τους θανατοποινίτες, θα υπάρχουν πάντα και ορισμένοι εκτελεστές, κάποιοι «δήμιοι» -όσο
σκληρή κι αν ακούγεται η λέξη- οι οποίοι ως άνθρωποι μπορεί να φέρουν το βάρος των συνειδησιακών τύψεων σε όλη τους τη
ζωή. Επιπλέον, ο George Greeen είναι νεαρής ηλικίας, στοιχείο που θα έπρεπε να προκαλέσει τη μεγαλύτερη επιείκεια και τη
δική σας και των δικαστηρίων της πολιτείας σας.
Απαριθμώντας λοιπόν όλα αυτά, ελπίζω ότι θα καταφέρω ν’ αλλάξω την παγιωμένη άποψή σας για τη θανατική ποινή και θα
σας πείσω για το ότι δεν είναι χρήσιμη στη σημερινή κοινωνία μας. Ελπίζω επίσης ότι θα επιτύχω και τον αρχικό σκοπό, για
τον οποίο συνέταξα αυτή την επιστολή προς εσάς, Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, δηλαδή την αναστολή της εκτέλεσης του
θανατοποινίτη και την εξέταση για μια ακόμη φορά της υπόθεσής του, καθώς υπάρχει πάντα και το ενδεχόμενο της
δικαστικής πλάνης. Έχω την πεποίθηση ότι ως αρχηγός ενός ισχυρού κράτους που σέβεται τα δικαιώματα των πολιτών του
και κυρίως το αναφαίρετο δικαίωμά τους στη ζωή, θα εξετάσετε με προσοχή όσα ελάχιστα προανέφερα και θα δείξετε το
απαραίτητο ενδιαφέρον για τη διεκπεραίωση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο της υπόθεσης αυτής.
Μετά τιμής
Ο Δήμαρχος των Αθηνών


Παραδείγματα:
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ας απευθύνω/αποστέλλω/γράφω αυτή την επιστολή/αυτό το γράμμα, παίρνοντας αφορμή από< ως ένας

προβληματισμένος έφηβος /πολίτης/εκπρόσωπος, σε σχέση με / όσον αφορά το φαινόμενο< για να διατυπώσω εκφράσω
δημόσια τις απόψεις / ενστάσεις/ αντιρρήσεις μου/ τη συμφωνία μου/ την ταύτισή μου<


Αφορμώμενος από το άρθρο/ την άποψή του< θα επιθυμούσα να εκφράσω με την επιστολή μου αυτή/την παρέμβασή

μου αυτή<


Θα ήθελα να επαινέσω το συντάκτη σας για το άρθρο του σχετικά με<



Λαμβάνω το θάρρος να σας αποστείλω την παρούσα επιστολή, για να υποβάλλω σε σας και στους αναγνώστες σας τις

ταξιδιωτικές μου εμπειρίες από την πρόσφατη επίσκεψή μου στην<


Με την παρούσα επιστολή θα ήθελα να εκφράσω επίσημα τη διαμαρτυρία μου για τον υπολογισμό του φόρου

κληρονομιάς που έκαναν οι υπηρεσίες σας και αφορούν το πρόσωπό μου. Απευθύνομαι σε σας, γιατί πιστεύω ότι έχω
αδικηθεί ως προς το ύψος της μέσης τιμής των κτημάτων που κληρονόμησα από<


ε απάντηση της επιστολής που μου στείλατε στις 12/12 του περασμένου χρόνου και στην οποία καταθέτατε προσφορά

της εταιρείας, την οποία εκπροσωπείτε ύψους< για την αγορά< Θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε τα παρακάτω<


Με χαρά σου ανακοινώνω ότι είναι το τελευταίο γράμμα με αυτή τη μορφή που πρόκειται να πάρεις<



Για να αρθεί η αντίφαση μεταξύ της εξεταστικής λογικής, που επιβάλλει την ανωνυμία και του ενυπόγραφου

χαρακτήρα των επιστολών, μπορούμε να «υπογράφουμε» με ένα σχετικό ουδέτερο τρόπο.
o

Ένας φανατικός αναγνώστης σας

o

Ένας προβληματισμένος πολίτης/έφηβος

o

Ένας αγανακτισμένος/οργισμένος έφηβος

o

Σο δεκαπενταμελές συμβούλιό του<

o

Οι μαθητικές κοινότητες του<



Σο ύφος καθορίζεται από το σκοπό του συντάκτη και κυμαίνεται από επίσημο και προσεγμένο σε οικείο και προσωπικό.



Φρησιμοποιούμε όλα τα στοιχεία που δίνουν στο λόγο μας αμεσότητα, παραστατικότητα και προφορικότητα:



Β΄ πληθυντικό πρόσωπο



Α΄ ενικό (εξομολογητικός τόνος) ή α΄ πληθυντικό (εμπλοκή- συμμετοχή του συντάκτη)



Προτρεπτικές εγκλίσεις (υποτακτική, προστακτική)



Ρήματα συναισθηματικής παρακίνησης, ηθικής και δεοντολογικής επιταγής



Τποδείξεις, παρεμβάσεις, συμβουλές



Παρένθετες προτάσεις



Ρητορικές ερωτήσεις



το κύριο μέρος:



Επίκληση στη λογική (επιχειρήματα και τεκμήρια)



Επίκληση στο συναίσθημα



Επίκληση στο ήθος του δέκτη και του πομπού

3. Ομιλία (προφορική ή γραπτή)
Σο κείμενο που ζητείται αποτελεί τη γραπτή μορφή ενός λόγου που εκφωνείται σε κάποια εκδήλωση ενώπιον
κοινού, στη Βουλή των Εφήβων, στο μαθητικό υμβούλιο, σε συνέδριο, λόγος πολιτικού στο λαό κ.λπ. Βασικό
προσδιοριστικό γνώρισμα είναι η εναρκτήρια προσφώνηση και η καταληκτική αποφώνηση. Σο θέμα και η θέση
δηλώνονται με ευκρίνεια στον πρόλογο, ακολουθεί η στήριξη της κύριας ιδέας και στο τέλος εξάγονται τα
συμπεράσματα ή υποβάλλεται μια γενική πρόταση – λύση. Η επιλογή των μέσων πειθούς (επίκληση στη λογική,
στο συναίσθημα, στην αυθεντία, στο ήθος του πομπού και του δέκτη, επίθεση στο ήθος του αντιπάλου) και της
γλωσσικής ποικιλίας (απλός ή επίσημος λόγος) γίνεται με κριτήριο το θέμα του λόγου και ακροατήριο. Πάντως,
είναι προτιμότερη η συνδυασμένη χρήση διαφόρων τεχνικών πειθούς και η εξασφάλιση της ζωντάνιας και της
αμεσότητας του λόγου (Δες Άρθρο), ώστε να κεντρισθεί και να διατηρηθεί αμείωτο το ενδιαφέρον του
ακροατηρίου.
Προσφώνηση: Φαιρετισμός προς το ακροατήριο.
Επίσημο ακροατήριο = Κυρίες και κύριοι
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Δημοτικές Αρχές = Κύριε Δήμαρχε, Αξιότιμα μέλη του δημοτικού συμβουλίου της πόλης μας
Επιστημονική ημερίδα, διάλεξη = Κύριοι, Αγαπητοί ύνεδροι
Βουλή των Εφήβων, συνέδριο νέων = Αγαπητοί συνάδελφοι της βουλής, Υίλοι και φίλες
υνομήλικο ακροατήριο = Αγαπητοί συμμαθητές, Υίλοι και φίλες
Ακροατήριο στο σχολικό περιβάλλον = Κύριοι διευθυντά, Κύριοι καθηγητές, Αγαπητοί γονείς
Πρόλογος: Ισχύουν όσα αναφέρθηκαν στην επιστολή. Αναφορά στην αφορμή εκφώνησης της ομιλίας. Δήλωση
της ιδιότητας του ομιλητή. Ανακοίνωση του θέματος της ομιλίας.
- υγκεντρωθήκαμε όλοι εδώ σήμερα με αφορμή (λ.χ. τον εορτασμό της παγκόσμιας ημέρας του παιδιού).
Αξιοποιώντας την ευκαιρία που μου δίνεται, θα ήθελα και εγώ να διατυπώσω κάποιες σκέψεις σχετικά με<
- Ψς μέλος της Βουλής των Εφήβων θα ήθελα να καταθέσω από το βήμα αυτό κάποιους προβληματισμούς
σχετικά με<
- Ξεκινώντας την ομιλία μου, θα ήθελα να εκφράσω τη θερμή υποστήριξη, τη δική μου αλλά και όλων πιστεύω
των συνομηλίκων μου, στο θεσμό της Βουλής των Εφήβων, ένα θεσμό που έδωσε φωνή στους νέους της μέσης
εκπαίδευσης. Θεωρώ ιδιαίτερα σημαντική την ευκαιρία που μας δίνεται να δημοσιοποιήσουμε τις απόψεις μας
πάνω σε ζητήματα ζωτικά για τη νεολαία και την κοινωνία ευρύτερα. Υιλοδοξώντας λοιπόν να φανώ αντάξιος
του ρόλου που μου ανατέθηκε, επέλεξα να αφιερώσω την ομιλία μου σ’ ένα κατά την κρίση μου ύψιστης
σημασίας θέμα, στο<
- Είναι αναγκαίο για μένα να θίξω το πρόβλημα, να εκθέσω τον προβληματισμό μου / όλοι εμείς οι νέοι
απευθυνόμαστε σε< για να διατυπώσουμε τη γνώμη μας σχετικά με / στόχος μας να ευαισθητοποιήσουμε / με
δεδομένη την ευαισθησία μας, το ενδιαφέρον μας πάνω στο / μας προκαλεί μεγάλη ανησυχία, μεγάλο ενδιαφέρον
το / θα θέλαμε να διερευνήσουμε το πρόβλημα, το θέμα<
Κύριο μέρος: Ανάπτυξη της επιχειρηματολογίας. Διατύπωση των σκέψεων / διαπιστώσεων / προτάσεων στο τρίτο
πρόσωπο.
- Ψς μέλη της σχολικής κοινότητας / ως ενεργοί πολίτες της σύγχρονης κοινωνίας όλοι έχουμε πείρα των
προβλημάτων / έχουμε αναμετρηθεί με τα προβλήματα, τις δυσκολίες<
- Δεν κρίνω σκόπιμο να αναφερθώ εκτενώς στις συνέπειες που επιφέρει< καθώς όλοι σας τις γνωρίζετε από την
εμπειρία σας / χάρη στη μόρφωσή σας / μέσα από την επαγγελματική σας ενασχόληση. Θα σταθώ λοιπόν στα
μέτρα που μπορούν να ληφθούν για την εξάλειψη των δυσμενών επιπτώσεων που όλοι υφιστάμεθα.
- Νομίζω πως όλοι θα συμφωνήσετε πως το πρόβλημα είναι έντονο / είναι μια από τις μάστιγες της εποχής μας.
Σις επιπτώσεις του τις έχουμε υποστεί όλοι μας, άλλος περισσότερο, άλλος λιγότερο. Ποιος από μας (λ.χ. δεν έχει
πιεστεί από το άγχος να επιλέξει εύστοχα κατεύθυνση σπουδών και περαιτέρω επαγγελματικής ενασχόλησης,
σε μια εποχή όπου το φάσμα της ανεργίας φαντάζει εξίσου απειλητικό για όλους μας; Ποιος δε γνωρίζει από το
συγγενικό ή το φιλικό του περίγυρο μορφωμένους και άξιους νέους, που δυσκολεύονται να αποκατασταθούν
επαγγελματικά;
- Θα ήθελα να αναφερθώ / δεν θα μπορούσα να παραλείψω / είναι για μένα αναγκαίο να / θα μου ήταν αδύνατο
να μην τονίσω / επισημαίνω ότι / θα υπογραμμίσω ότι / θα ήθελα να προσθέσω πως / θεωρώ χρέος μου να
τονίσω<
- Ας θυμηθούμε όλοι μας / ας προβληματιστούμε πάνω / όλοι αναρωτιόμαστε / θα γνωρίζετε βέβαια / είναι
γνωστό σε όλους μας / κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει / δεν πρέπει να λησμονήσουμε ότι / ευθύνη ή χρέος
όλων μας είναι<
Επίλογος: Σονισμός ενός σημείου (διαπίστωσης, πρότασης). Διατύπωση συμπεράσματος. Έκφραση ευχής,
ελπίδας, διατύπωση ευχαριστιών, προτροπής για το μέλλον. Σελικό συμπέρασμα που προκύπτει από την
προηγούμενη ανάλυση.
- Ολοκληρώνοντας την παρέμβασή μου / την ομιλία μου, θα ήθελα να σας επιστήσω την προσοχή στην ανάγκη
λήψης άμεσων μέτρων< και να σας ευχαριστήσω για την προσοχή σας και για το χρόνο που μου διαθέσατε.
- Κλείνοντας, θα ήθελα να τονίσω για άλλη μια φορά (λ.χ. την οξύτητα του προβλήματος / το μέγεθος της
ευθύνης που βαραίνει) και να εκφράσω την ευχή / την ελπίδα ότι θα σταθούμε όλοι στο ύψος που η περίσταση
απαιτεί / ότι η πολιτεία / η κοινωνία / οι αρμόδιοι φορείς αλλά και όλοι μας θα επιδείξουμε τη δέουσα στάση, ώστε
η κατάσταση να βελτιωθεί.
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- Ύστερα από όλα αυτά θα μπορούσαμε αβίαστα να συμπεράνουμε ότι / όλα όσα αναφέραμε εξάγουν, οδηγούν
στο συμπέρασμα ότι / συνοψίζοντας όσα αναλύσαμε / καταλήγουμε επομένως στο ότι / είναι φανερό λοιπόν ότι /
κλείνοντας την ομιλία μου
- Ας αναλάβουμε λοιπόν όλοι μας την πρωτοβουλία / οφείλουμε επομένως να αναλάβουμε την ευθύνη / είναι
χρέος όλων μας / ας μην εφησυχάζουμε λοιπόν<
Αποφώνηση: ας ευχαριστώ που με ακούσατε / ευχαριστώ για την προσοχή σας
τοιχεία Προφορικότητας:
Για να επιτευχθεί η αμεσότητα είναι θεμιτή η χρήση και άλλων ρηματικών προσώπων. Φρησιμοποιούμε το β΄
πληθυντικό πρόσωπο για να απευθυνθούμε στο σύνολο του ακροατηρίου και να προτρέψουμε, να
συμβουλεύσουμε, να προτείνουμε. Σο α΄ ενικό χρησιμοποιείται όταν επιθυμούμε να προβάλλουμε την άποψη ή το
ήθος μας και το α΄ πληθυντικό για να δείξουμε ότι μιλάμε ως εκπρόσωποι μιας ευρύτερης ομάδας και
συμμετέχουμε στο κοινό προβληματισμό. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και το β΄ ενικό σαν να
απευθυνόμαστε σε κάθε ακροατή χωριστά. Αυτό όμως συμβαίνει σε μια αποστροφή του λόγου μας και για ένα
σημείο που θέλουμε να τονίσουμε ή στο οποίο προτάσσουμε μία εξομολογητική διάθεση.
Οι υποδείξεις, οι συμβουλές και οι παρεμβάσεις είναι καλό να δίνονται με προτρεπτικές εγκλίσεις, την
υποτακτική και προστακτική. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε εκφράσεις όπως: είναι επιβεβλημένο, αποτελεί
υποχρέωση κάθε δημοκρατικού πολίτη, συνιστά βασικό καθήκον, οφείλουμε, ας προβληματιστούμε /
ευαισθητοποιηθούμε, η ανθρωπιά / η δημοκρατική μας ευαισθησία υπαγορεύει<
Νοηματικές επαναλήψεις
ύντομες συνθηματολογικές εκφράσεις, μικροπερίοδος λόγος
Ρητορικές ερωτήσεις
Αποστροφές στο κοινό, επίκληση της γνώσης, της εμπειρίας και ευαισθησίας του
Παράδειγμα - εφαρμογή
Τποθέστε ότι είστε πολιτικός αρχηγός εμπόλεμου κράτους και, σε λόγο που εκφωνείτε, προσπαθείτε να πείσετε τους πολίτες
ν’ αποδεχθούν την ειρήνη που προτείνουν οι αντίπαλοι. Σι θα τους λέγατε; (600 λέξεις)
Αγαπητοί συμπολίτες,
Ένας χρόνος έχει περάσει μετά τις πρώτες συγκρούσεις μας με τους αντιπάλους και με αφορμή την πρόταση που έχει
υποβληθεί, τόσο από το ΝΑΣΟ, όσο και απ’ το Γενικό Επιτελείο τρατού του αντίπαλου κράτους για ειρήνη στην περιοχή μας
νομίζω ότι θα πρέπει όλοι μας να ξανασκεφτούμε την πιθανότητα να σταματήσουν οι εχθροπραξίες και ν' αρχίσουν οι
διαπραγματεύσεις σε διπλωματικό επίπεδο. Ξέρω ότι η πρώτη αντίδρασή σας θα είναι αρνητική. ας παρακαλώ, όμως, να
σκεφτείτε λογικά και χωρίς φανατισμό, γιατί η συνέχιση του πολέμου αυτή την κρίσιμη φάση νομίζω ότι θ’ αποτελέσει μοιραίο
λάθος και πιστεύω ότι σ’ αυτό
εκφράζω και την άποψη των περισσοτέρων, οι οποίοι απλώς δεν αποτολμούν να εκδηλωθούν.
Σόσον καιρό, λοιπόν, βρισκόμαστε σε εμπόλεμη κατάσταση και δεν έχουμε πετύχει τίποτα παρά μόνο καταστροφές τόσο σε
έμψυχο όσο και σε άψυχο υλικό. Εκατό χιλιάδες στρατιώτες ή έχουν σκοτωθεί ή είναι αγνοούμενοι μέχρι σήμερα και περίπου
διπλάσιοι είναι αιχμάλωτοι. Η οικονομία μας έχει σχεδόν καταστραφεί. Νομίζω ότι η έλλειψη τροφίμων και άλλων ειδών
πρώτης ανάγκης έχει γίνει ήδη αισθητή και σ’ εσάς. τέλνουμε τα παιδιά μας στον πόλεμο γνωρίζοντας ότι μάλλον δεν θα τα
ξαναδούμε,
γιατί είναι ένας πόλεμος εντελώς άνισος, ζούμε με τη συνεχή αγωνία των βομβαρδισμών και του θανάτου, με τον οποίο
ερχόμαστε αντιμέτωποι καθημερινά.
Για πόσο ακόμη θα τρέμουμε για τη ζωή μας και τα αγαπημένα μας πρόσωπα; Για πόσο ακόμη θα υπομένουμε την έκφραση
θλίψης στα αθώα μάτια των παιδιών μας που είναι δυσανάλογα μεγάλα σε σχέση με τα κορμιά τους, τα οποία σιγά σιγά
μοιάζουν περισσότερο με σκελετούς; Είναι πρόδηλο πως ο πόλεμος αποτελεί μια φρίκη. Δεν χρειάζεται να καταφύγει κανείς σε
μελοδραματικές περιγραφές, αφού το ζούμε όλοι καθημερινά. Σι περιμένουμε λοιπόν; Γιατί ν’ αποφεύγουμε τη μοναδική
σωτήρια λύση που είναι η ανακωχή; Ότι εγώ προτείνω τη σύναψη ειρήνης δεν σημαίνει ότι είμαι λιγότερο πατριώτης. Μήπως
τελικά η υπέρμετρη αγάπη για την πατρίδα μάς τυφλώνει με εθνικισμό που δεν μας επιτρέπει να προχωρήσουμε σε άμεσες
διαπραγματεύσεις για την κατάπαυση του πυρός;
Εάν συνεχίσουμε αυτό τον πόλεμο, θα διαπράξουμε ένα αποτρόπαιο έγκλημα. Οι συνθήκες όλο και θα χειροτερεύουν μέχρι που
θα φτάσουμε στην ολοκληρωτική εξαθλίωση του άμαχου πληθυσμού από τη μία πλευρά, ενώ από την άλλη κινδυνεύουμε και
να υποχωρήσουμε από τα αρχικά μας σύνορα. Οι αναταραχές επεκτείνονται και στην πολιτική ζωή. Σον τελευταίο καιρό
γίνονται κάθε δίμηνο εκλογές, στις οποίες η αποχή είναι μεγάλη, η μια κυβέρνηση ανατρέπει την άλλη, χωρίς όμως να λαμβάνει
ουσιαστική πρόνοια για την επίλυση των προβλημάτων.
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Ανάλογη αστάθεια εμφανίζεται και στον κοινωνικό τομέα. Σον τελευταίο καιρό παρατηρούνται βίαιες συγκρούσεις στις πόλεις
και τρομοκρατικές ενέργειες με αφορμή την άρνηση των προηγούμενων κυβερνήσεων να σταματήσουν τις εχθροπραξίες. Δεν
έχετε νοσταλγήσει την ειρήνη και τα αγαθά της; Ο πόλεμος μας έχει εξαχρειώσει. Μήπως έχουμε όλοι ξεχάσει ότι η ειρήνη
είναι συνώνυμο της ευημερίας, θεμέλιο της δημοκρατίας, της ελευθερίας του λόγου και ο ακρογωνιαίος λίθος για την
προστασία όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων; την ειρήνη ο άνθρωπος μεγαλουργεί, στον πόλεμο καταστρέφεται και
καταστρέφει, σκορπώντας
παντού τον πόνο, τη φτώχεια και το θάνατο. Η ειρήνη εξυψώνει τον άνθρωπο, θεμελιώνει τον αμοιβαίο σεβασμό και
διαμορφώνει τις προϋποθέσεις για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πολιτισμού στηριγμένου στην αγάπη και την
αγαθοποιία. Επιστήμη - Σέχνη - Οικονομία προάγονται σε καιρό ειρήνης. Ο πόλεμος, αντίθετα, συνεπάγεται οικονομική
δυσπραγία, πολιτιστική οπισθοδρόμηση και ηθική αποχαλίνωση.
Νομίζω λοιπόν ότι είναι ανάγκη να καθίσουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να επιλύσουμε τις διαφορές μας
ειρηνικά. Άλλωστε, οι όροι για τη συνομολόγηση της ειρήνης που προτείνουν οι αντίπαλοι δεν θίγουν τις εθνικές διεκδικήσεις
μας, τουλάχιστον σε σημαντικό βαθμό. Βέβαια, εμείς θα προσπαθήσουμε μέσω της διπλωματικής οδού να επιτύχουμε την
απελευθέρωση των αιχμαλώτων, την απομάκρυνση των αντίπαλων δυνάμεων από το έδαφός μας, αλλά κυρίως την
ανοικοδόμηση της χώρας και να φτάσουμε σ’ ένα στάδιο ανάπτυξης ανάλογο με αυτό που βρισκόμασταν πριν από τον πόλεμο.
Υυσικά, λέγοντας αυτά, δεν θέλω να σας κάμψω ηθικά. Αυτό που επιθυμώ εγώ είναι να σκεφτείτε πόσα πράγματα, από το
οικονομικό μέχρι το πνευματικό πεδίο χάσαμε εξαιτίας αυτού του πολέμου και σε ποιο στάδιο ανάπτυξης θα μπορούσαμε να
είμαστε τώρα. Αν όμως σταματήσουμε ακόμα και τώρα, ίσως μπορέσουμε να περισώσουμε κάτι και ν’ αρχίσουμε την
αναδιάρθρωση του κράτους μας σε ειρηνικές συνθήκες. Είμαστε ένας λαός πολύ γενναίος και δυναμικός. Δεν θα ήταν όμως
προτιμότερο να διοχετεύουμε αυτές τις αρετές μας σε ειρηνικούς σκοπούς και όχι σε πολεμικά έργα;
ας ευχαριστώ που με ακούσατε.


Είναι το πιο απαιτητικό είδος λόγου, γιατί συνδυάζει την οργάνωση του αποδεικτικού λόγου και στοιχεία

προφορικότητας.


Ψς λόγος πειστικός χρησιμοποιεί:



Επίκληση στη λογική (επιχειρήματα και τεκμήρια)



Επίκληση στο συναίσθημα



Επίκληση στο ήθος του πομπού και του δέκτη




Επίθεση στο ήθος του αντιπάλου
Επίκληση στην αυθεντία



υγκεκριμένα :



Ψς τεκμήριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα γεγονός από την επικαιρότητα ή τις εμπειρίες του κοινού.



Η συναισθηματική εμπλοκή του κοινού μπορεί να γίνει μέσω:

o

Σης περιγραφής

o

Σης αφήγησης

o

Σου χιούμορ



Η ευθεία ενεργοποίηση του ακροατηρίου για το θέμα μπορεί να γίνει μέσω της επίκλησης στο ήθος του.



Ως στοιχεία προφορικότητας μπορούν να θεωρηθούν:



Οι φραστικές και νοηματικές επαναλήψεις



Οι σύντομες, κοφτές, συνθηματολογικές φράσεις π.χ. ο ρατσισμός είναι μια αρρώστια που μολύνει τους λευκούς κι

εξοντώνει τους έγχρωμους.


Οι ελλειπτικές ή προτάσεις χωρίς ρήμα π.χ. Ας αντιδράσουμε λοιπόν. Η φωνή μας πρέπει να ακουστεί. Δυνατή. Σώρα.



Ο μικροπερίοδος λόγος. Επιτρεπτή και η πολυπαραγραφοποίηση, η δόμηση δηλαδή σε μικρότερες και περισσότερες

παραγράφους.


Οι παρένθετες προτάσεις που δείχνουν ότι λαμβάνουμε διαρκώς υπόψη μας το παρόν ακροατήριο, π.χ. όπως γνωρίζετε,

όπως καταλαβαίνετε, και σας είναι, νομίζω, γνωστό<


Οι ρητορικές ερωτήσεις π.χ. Μπορούμε να αποδεχτούμε ως ευαίσθητοι πολίτες και φιλελεύθεροι άνθρωποι αυτή την

πραγματικότητα;


Η επανάληψη ή επαναδιατύπωση της αρχικής προσφώνησης λίγο πριν από τα επιλογικά μας σχόλια, γιατί

ενεργοποιεί εκ νέου το ακροατήριο, προτού τοποθετηθούμε οριστικά στο εξεταζόμενο θέμα.
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Φρησιμοποιούμε τα εξής ρηματικά πρόσωπα:



Β’ πληθυντικό ως το κατεξοχήν πρόσωπο



Α΄ ενικό και α΄ πληθυντικό



Β΄ ενικό



Φρησιμοποιούμε τις προτρεπτικές εγκλίσεις:



Τποτακτική



Προστακτική



Φρησιμοποιούμε ρήματα και εκφράσεις συναισθηματικής παρακίνησης και ηθικής /δεοντολογικής επιταγής, όπως:

είναι επιβεβλημένο, αποτελεί υποχρέωση κάθε δημοκρατικού πολίτη, συνιστά βασικό καθήκον, οφείλουμε, ας
προβληματιστούμε /ευαισθητοποιηθούμε/ κινητοποιηθούμε, είναι απαράδεκτο να αδιαφορούμε, η ανθρωπιά μας, η
δημοκρατική μας ευαισθησία υπαγορεύει.


την αρχή και στο τέλος της ομιλίας είναι απαραίτητο να υπάρχει ευδιάκριτη προσφώνηση και αποφώνηση, οι οποίες

καθορίζονται από το είδος του ακροατηρίου.


Ενδεικτικά είδη προσφώνησης:

Είδος ακροατηρί-ου

Κατάλληλη προσφώνηση

Επίσημο

Κυρίες και κύριοι

Δημοτικές αρχές

Κύριε Δήμαρχε, αξιότιμα μέλη του δημοτικού
συμβουλίου της πόλης μας

Επιστημονική ημερίδα, διάλεξη

Κύριοι/αγαπητοί σύνεδροι,

Βουλή των Εφήβων, συνέδριο
νέων

Αγαπητοί συνάδελφοι της Βουλής μας/ φίλοι
και φίλε,

υνομήλικο ακροατήριο

Αγαπητοί συμμαθητές / φίλοι και φίλες,

Μεικτό
ακροατήριο
σχολικό περιβάλλον

στο

Κύριε
διευθυντά,
κύριοι
καθηγητές,
αγαπητοί γονείς, φίλοι και φίλες



Ενδεικτικά είδη αποφώνησης:

o

ας ευχαριστώ ή ευχαριστώ

o

ας ευχαριστώ ιδιαίτερα για την προσοχή/ υπομονή σας/ και ελπίζω στην ανταπόκρισή σας στο αίτημά μου

o

ας ευχαριστώ που με ακούσατε



Πρόλογος

Ο ομιλητής δηλώνει με σαφήνεια:


Σην αφορμή της ομιλίας του



Σην ιδιότητα με την οποία μιλάει



Σο θέμα της ομιλίας του



Σην προσωπική του θέση

1.

Παραδείγματα προλόγων
Κύριε διευθυντά, κύριοι καθηγητές, αγαπητοί γονείς, φίλοι και φίλες,
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υγκεντρωθήκαμε εδώ σήμερα, για να συζητήσουμε ένα θέμα που μας αφορά άμεσα: την αλόγιστη εκμετάλλευση του
φυσικού περιβάλλοντος, που έχει ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση της ποιότητας ζωής όλων μας κι ειδικότερα των
επερχόμενων γενεών. Ψς μέλος του δεκαπενταμελούς συμβουλίου του Λυκείου της περιοχής μας θέλω να συμβάλλω κι εγώόχι μόνο ως μαθητής, αλλά κι ως ένας νέος άνθρωπος- στη διερεύνηση του φαινομένου που, κατά τη γνώμη μου, κρύβεται
πίσω από την υποβάθμιση τόσο του φυσικού περιβάλλοντος , όσο και της ζωής του σύγχρονου ανθρώπου.
2.

Κυρίες και κύριοι,

Με αφορμή τον έντονο προβληματισμό των τελευταίων ημερών για τη στάση της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στους
οικονομικούς πρόσφυγες και μετανάστες, απευθύνομαι από αυτό το βήμα λόγου σε σας, με την προσδοκία να ακουστούν οι
ενστάσεις των νέων ανθρώπων αυτού του τόπου και να ξεκινήσει ένας γόνιμος δημοκρατικός διάλογος, που θα καλύψει τις
κραυγές της μισαλλοδοξίας και του φανατισμού.
3.

Κύριε Λυκειάρχη, κύριοι καθηγητές,
Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι ο συμμαθητής μας Π.Ρ. δημιούργησε σημαντικό πρόβλημα στο σχολείο και στους

συνοδούς καθηγητές με τη συμπεριφορά του στη ημερήσια εκδρομή της περασμένης εβδομάδας. Όμως, από την πλευρά μας
θα θέλαμε να λάβετε υπόψη σας ορισμένα πράγματα, προτού αποφασίσετε για το γεγονός.

4. Διάλογος
Διακρίνεται σε: α) τυπικό και β) οικείο. Φρησιμοποιούμε αναλόγως το β΄ ενικό ή β΄ πληθυντικό πρόσωπο. π.χ.
Αίτια χουλιγκανισμού (δεκαεξάχρονος με συνομήλικό του και δημοσιογράφος με υπουργό Δημοσίας Σάξεως)
Ο διάλογος προϋποθέτει διαφωνία, άρα οι συνδιαλεγόμενοι θα πρέπει να έχουν βασικά διαφορετική τοποθέτηση
πάνω στο θέμα. Οι απόψεις των δύο συνδιαλεγόμενων πρέπει να έχουν περίπου ίση έκταση.
Παράδειγμα - εφαρμογή
Διάλογος μεταξύ δύο νέων 17 ετών για τη σημασία της διαφήμισης.
Παρατήρηση: Εφόσον ο διάλογος προϋποθέτει διαφωνία, πρέπει στο συγκεκριμένο διάλογο ο ένας να υποστηρίζει τη
διαφήμιση και ο άλλος να την αμφισβητεί.
Γιώργος: Είδες τη νέα διαφήμιση για την κολόνια (Φ);
Νίκος: ιγά! Διαφήμιση είναι αυτή ή γυμνό; Η διαφήμιση δεν γίνεται για να δούμε το κορμί κάθε μοντέλου, αλλά για
να μας ενημερώσει για ό,τι νέο κυκλοφορεί.
Γιώργος: Πάντως εγώ αν ήμουν γυναίκα θα την αγόραζα.
Νίκος: Μα αυτός είναι και ο στόχος των διαφημιστών. Να καταναλώσεις οπωσδήποτε, να επιβαρυνθείς εσύ
οικονομικά και να κερδίσουν κάποιοι.
Γιώργος: Πολύ τραγικά τα παρουσιάζεις τα πράγματα. Μην ξεχνάς ότι οι κοινωνίες σήμερα είναι τόσο σύνθετες,
ώστε η διαφήμιση αποτελεί μια πηγή πληροφόρησης.
Νίκος: Ή παραπληροφόρησης! υχνά, η διαφήμιση αποκρύπτει κινδύνους, ωραιοποιεί καταστάσεις και το χειρότερο,
στις περισσότερες περιπτώσεις μας μετατρέπει σε μάζες καταναλωτών οι οποίοι μετά την πλύση εγκεφάλου που
έχουν δεχθεί καταναλώνουν ακόμη και χωρίς λόγο.
Γιώργος: ίγουρα η διαφήμιση προβάλλει τα πλεονεκτήματα και όχι τα μειονεκτήματα - το αντίθετο θ’ αποτελούσε
αντίφαση. Ψστόσο, δεν συμφωνείς στο ότι προσφέρει κάποιες απαραίτητες γενικές γνώσεις και μάλιστα σε κάποιες
περιπτώσεις προσφέρει και σημαντικό κοινωνικό έργο ευαισθητοποιώντας για σοβαρά κοινωνικά προβλήματα όπως
το AIDS, το οικολογικό κ.λπ.;
χόλιο: Παρατίθεται απόσπασμα του διαλόγου και όχι ολόκληρος ο διάλογος. Θα συνεχιζόταν στο ίδιο ύφος. Σο ύφος
πρέπει να προσεχθεί στο θέμα των διαλόγων, γιατί υπάρχουν περιπτώσεις περισσότερο τυπικών διαλόγων και
άλλες πιο οικείων συζητήσεων, όπως για παράδειγμα ο παραπάνω διάλογος.
5. υνέντευξη
Η συνέντευξη έχει τη μορφή ερωταπαντήσεων και δεν είναι ακριβώς το ίδιο με το διάλογο. Αυτός που κάνει τη
συνέντευξη ερωτά συνήθως σύντομα και αυτός που δίνει τη συνέντευξη απαντά συνήθως πιο αναλυτικά με βάση
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κάποια επιχειρηματολογία, τεκμηρίωση κ.λπ. π.χ. υνέντευξη που παραχωρεί διακεκριμένος επιστήμονας σε
γνωστό δημοσιογράφο για το θέμα της κοινωνικοπολιτικής ευθύνης των επιστημόνων.
Παράδειγμα – εφαρμογή
Δημοσιογράφος: Κύριε (Φ), πριν από δύο εβδομάδες ο διαπρεπής συνάδελφός σας κύριος (Χ) δήλωσε στο BBC ότι, αν
του το επιτρέψει η κυβέρνηση της Μεγάλης Βρετανίας, θα προχωρήσει σε κλωνοποίηση ανθρώπινων κυττάρων,
καθώς πιστεύει ότι μ' αυτό τον τρόπο θα μπορέσει ν’ απαλλάξει το ανθρώπινο γένος από πολύ σοβαρές ασθένειες
όπως είναι ο καρκίνος και το AIDS. Εσείς ως επιστήμονας και ως άνθρωπος συμφωνείτε με την άποψη αυτή;
Επιστήμονας: Πρέπει να ομολογήσω ότι με βρίσκετε απροετοίμαστο, καθώς δεν είχα ακούσει τη δήλωση αυτού του
πραγματικά σπουδαίου βιολόγου, θα προσπαθήσω όμως να σας απαντήσω όσο το δυνατόν πληρέστερα. Είναι γεγονός
λοιπόν ότι η κλωνοποίηση ανθρώπινων κυττάρων μπορεί να συμβάλει στη θεραπεία ανίατων μέχρι τώρα ασθενειών,
όπως είναι ο καρκίνος, και για να καταλάβετε τι ακριβώς εννοώ θα σας δώσω ένα απλό παράδειγμα. Αν κάποιος
δηλαδή πάσχει από καρκίνο στο ήπαρ, είναι δυνατόν να κλωνοποιήσουμε το ήπαρ, ν’ αφαιρέσουμε το όργανο που
νοσεί και να το αντικαταστήσουμε με κλωνοποιημένο. Μ’ αυτό τον τρόπο ο ασθενής ούτε σε χημειοθεραπείες θα
υποβληθεί, αλλά ούτε και υπάρχει πιθανότητα ν’ απορριφθεί το μόσχευμα. Υυσικά, υπάρχουν κι άλλες χρήσεις της
κλωνοποίησης στην Ιατρική, καλύτερα όμως να μην αναφερθώ σ’ αυτές, καθώς θα είναι ιδιαίτερα κουραστικό και για
σας και για τους αναγνώστες σας.
Δημοσιογράφος: Μ' αυτό τον τρόπο, όμως, η επιστήμη επεμβαίνει άμεσα στη ζωή του ανθρώπου;
Επιστήμονας: ’ αυτό έχετε δίκιο, αλλά μόνο έτσι είναι δυνατόν να θεραπευτούν τέτοιες ανίατες ασθένειες.
Δημοσιογράφος: ίγουρα η επέμβαση αυτή γίνεται προς όφελος του ανθρώπου. Μη μου πείτε όμως ότι δεν μπορεί να
χρησιμοποιηθεί η κλωνοποίηση αλλά και γενικότερα η επιστήμη από κάποιους ισχυρούς και επιτήδειους με τρόπο
βλαπτικό για τον άνθρωπο. Δεν είναι λίγες οι φορές που έγινε κάτι τέτοιο στο παρελθόν. ας θυμίζω ενδεικτικά την
ατομική βόμβα στη Φιροσίμα και το Ναγκασάκι.
Επιστήμονας: την προκειμένη περίπτωση υψηλό μερίδιο ευθύνης είχαν και οι πολιτικοί ηγέτες. Αυτοί
χρησιμοποίησαν με άσχημο τρόπο τη συγκεκριμένη επιστημονική ανακάλυψη. Η διάσπαση του πυρήνα του ατόμου
ήταν ένα σπουδαίο επίτευγμα των επιστημόνων της εποχής, που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για ειρηνικούς
σκοπούς. Αλλά οι περιστάσεις ήταν διαφορετικές τότε.
Δημοσιογράφος: Δηλαδή θέλετε να μου πείτε ότι οι επιστήμονες δεν φέρουν καμία ευθύνη για το θέμα της χρήσης
των επιτευγμάτων τους;
Επιστήμονας: Απλώς τονίζω ότι δεν φέρουν ευθύνη μόνον οι επιστήμονες αλλά και οι πολιτικοί. Αυτοί άλλωστε είναι
που χρηματοδοτούν τις επιστημονικές έρευνες, αυτοί ελέγχουν νομικά τους επιστήμονες, αυτοί είναι που δίνουν τις
κατευθυντήριες γραμμές για το πού θα στραφεί η επιστημονική έρευνα, δηλαδή προς ανθρωπιστικούς ή προς
απόλυτα τεχνοκρατικούς σκοπούς. Επίσης, αυτοί έχουν εκλεγεί απ' το λαό ως αρμόδιοι να συμβάλλουν στην
αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής του, και ποιότητα ζωής δίχως υπεύθυνη - ανθρωπιστική χρήση της επιστήμης
και της τεχνολογίας δεν νοείται' τέλος, αυτοί είναι που λόγω στείρου ανταγωνισμού και οικονομικοπολιτικών
σκοπιμοτήτων προβαίνουν σε ανεύθυνη χρήση των επιστημονικών επιτευγμάτων, πυροδοτούν πολέμους κ.λπ.
Δημοσιογράφος: Σο βάρος ωστόσο της ευθύνης δεν πέφτει στους επιστήμονες, εφόσον αυτοί είναι οι ειδικοί;
Επιστήμονας: ωστά, γι’ αυτό κι ένας υπεύθυνος επιστήμονας έχει χρέος να μεριμνά για την ανθρωπιστική χρήση
των επιστημονικών ανακαλύψεων του κλάδου του. Οφείλει, δηλαδή, να μη δρα κερδοσκοπικά, ούτε να προωθεί την
επιστήμη ως αυτοσκοπό, αλλά να κάνει επιστήμη για τον άνθρωπο και μακριά από πολιτικές σκοπιμότητες. Αυτό θα
το επιτύχει αν ενημερώνει το κοινό για συγκεκριμένα επιτεύγματα καθώς και για κινδύνους που εγκυμονεί η κακή
χρήση ή η κατάχρηση κάποιων ανακαλύψεων. Αυτό πολύ περισσότερο στη σημερινή εποχή, που οι πολιτικοί είναι
συχνά επιστήμονες και έχουν χρέος να υπηρετούν την ειρήνη και να αποθαρρύνουν οποιοδήποτε πολεμικό εγχείρημα
των κυβερνήσεων. Επίσης, επειδή σήμερα το φυσικό περιβάλλον απομυζείται και ρυπαίνεται αλόγιστα μέσω της
κακής χρήσης της επιστήμης και της τεχνολογίας, ο επιστήμονας είναι ανάγκη να σέβεται
και τη φύση.
Δημοσιογράφος: Όλα αυτά είναι σωστά. Ο επιστήμονας, όμως, εκτός από ειδικός δεν είναι και πνευματικός
άνθρωπος; Δεν έχει επομένως ευρύτερη ευθύνη απέναντι στην κοινωνία, ως άνθρωπος με ξεχωριστό κύρος και
ιδιαίτερη παιδεία που μπορεί και οφείλει να οδηγήσει την κοινωνία σε μια καλύτερη ποιότητα ζωής;
Επιστήμονας: Ακριβώς! Ο επιστήμονας οφείλει να συμβάλλει στην πνευματική ανύψωση και την ηθική αναβάθμιση
της κοινωνίας, μακριά από φαινόμενα μαζοποίησης και ηθικής χαλάρωσης-ωφελιμισμού κ.λπ., να την
προσανατολίσει σε μια πιο υγιή πολιτική ζωή, να μεταδώσει κοινωνικές αξίες όπως της άμιλλας, της αξιοκρατίας
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και του ανθρωπισμού και να συντελέσει στην αναβάθμιση νόμων και θεσμών και στην κοινωνική ευρυθμία και
πρόοδο. Μπορούν επίσης και έχουν χρέος να βοηθούν στη βελτίωση της ίδιας της δημοκρατίας, στην ενίσχυση του
διαλόγου και της πολυφωνίας, ενώ τέλος καθοριστική μπορεί να είναι η συμβολή τους και στην εδραίωση της ειρήνης
και στην προώθηση ενός κοσμοπολιτισμού υγιούς που θεμελιώνεται στον αλληλοσεβασμό των λαών και την
υπεύθυνη χρήση επιστήμης και τεχνολογίας, χωρίς οι αναπτυγμένεςχώρες να διεισδύουν και να επιβάλλονται
πολιτιστικά στις λιγότερο αναπτυγμένες και χωρίς οι τελευταίες ν’ απαρνιούνται τις παραδόσεις τους και την
εθνική τους φυσιογνωμία.
Δημοσιογράφος: Δηλαδή, κύριε καθηγητά, στο ερώτημα αν η επιστήμη είναι πολιτικά και κοινωνικά ουδέτερη τι θ’
απαντούσατε;
Επιστήμονας: Υυσικά δεν είναι. Κι αυτό το αποδεικνύουν όσα προανέφερα.
Δημοσιογράφος: ας ευχαριστώ πολύ. Μας διαφωτίσατε σ’ ένα πολύ σοβαρό και πολυσυζητημένο θέμα.
Επιστήμονας: Εγώ σας ευχαριστώ, γιατί μου δώσατε τη δυνατότητα και την ευκαιρία να εκφράσω δημόσια τις
απόψεις μου.

6. Προσωπικό Ημερολόγιο
Σο ημερολόγιο έχει προσωπικό χαρακτήρα - γραμμένο σε α΄ ενικό πρόσωπο ως επί το πλείστον, δεν έχει καθόλου
προσφώνηση ή έχει την προσφώνηση «Αγαπημένο μου ημερολόγιο», και αναφέρει τον χρόνο και τον τόπο.
Προαιρετική είναι η αποφώνηση. Ο χαρακτήρας του είναι επικαιρικός και αυτοβιογραφικός. Σο περιεχόμενο
αφορά κυρίως ζητήματα του προσωπικού βίου, αλλά συχνά επεκτείνεται και σε θέματα συλλογικού
ενδιαφέροντος, ιδωμένα από προσωπική οπτική γωνία. Σο ύφος είναι πιο άμεσο, στοχαστικό, ενδεχομένως και
λυρικό με συναισθηματική φόρτιση εξομολογητική διάθεση και σε απλό καθημερινό λόγο.
Παράδειγμα – εφαρμογή
Τποθέστε ότι γράφετε τους προβληματισμούς σας σχετικά με τα κριτήρια επιλογής επαγγέλματος στο προσωπικό
σας ημερολόγιο εκφράζοντας τη δυσκολία επαγγελματικής επιλογής σ’ αυτή την κρίσιμη φάση της ζωής σας.
Αθήνα, 12-5-01
Αγαπημένο μου ημερολόγιο,
Βρίσκομαι στο δωμάτιό μου και μόλις πριν από λίγο τελείωσα τα μαθήματά μου. κέφτομαι ακόμα τη χθεσινή
συζήτηση με τους γονείς μου για την επιλογή του μελλοντικού επαγγέλματος.
Όλοι θεωρούν την απόφαση αυτή απλή. Εγώ καθόλου. Οι δυσκολίες αρχίζουν κιόλας από τη Β΄ Λυκείου, όπου ο
μαθητής καλείται να διαλέξει μια κατεύθυνση. Σα διλήμματα και τα ερωτήματα που έρχονται στο νου μου είναι
πολλά, αισθάνομαι ότι πνίγομαι. Να διαλέξω ένα επάγγελμα που θα με ικανοποιεί ψυχικά ή να ακολουθήσω το
επάγγελμα του πατέρα μου, ο οποίος έχει έτοιμο το ιατρείο για να δουλέψω;
Πολλά παιδιά της ηλικίας μου μάλλον θα προτιμούσαν τη δεύτερη λύση, που είναι και πιο εύκολη. υνήθως, οι
περισσότεροι νέοι ακολουθούν το επάγγελμα της οικογενειακής παράδοσης ή αυτό που τέλος πάντων
ανταποκρίνεται στα απωθημένα των γονιών τους. Η κοινωνία, με τα στερεότυπα και τις διάφορες προκαταλήψεις
που έχει δημιουργήσει γύρω από το επάγγελμα, οδηγεί τους νέους, έμμεσα βέβαια και με έντεχνους τρόπους, στην
επιλογή του επαγγέλματός τους με βάση κυρίως τις οικονομικές απολαβές και την κοινωνική αναγνώριση. Πόσες
φορές έχω ακούσει γείτονές μας να λένε: «Α, αυτός είναι γιατρός κοίταξέ τον αέρα που έχει!» ή «Αυτός ο δικηγόρος
ακολούθησε το επάγγελμα του πατέρα του και πρόκοψε». «Πρόκοψε» όμως με ποια έννοια; Απέκτησε χρήματα και
γνωριμίες; Εγώ δεν προτιμώ αυτή την προκοπή.
Θα ήθελα να διαλέξω ένα επάγγελμα επειδή αρέσει σε μένα και όχι στους γονείς ή τους γείτονές μου. Πολλές φορές
είχα σκεφτεί να γίνω ζωγράφος ή μουσικός, αλλά ... Σα εμπόδια πολλά. Πώς ένας νέος, που θέλει να είναι
ανεξάρτητος, να μη σκεφτεί το χρήμα; Από την άλλη, αυτό το επάγγελμα μπορεί να με ικανοποιήσει ψυχικά και να
με οδηγήσει σε μια εσωτερική ισορροπία, αφού θα ξέρω πως το διάλεξα με βάση τις δυνατότητές μου, τις κλίσεις και
τα ενδιαφέροντά μου. Μέσα από το επάγγελμα που μου αρέσει, μπορώ να αξιοποιήσω καλύτερα τις ψυχικές και
ηθικές αρετές μου και να προσφέρω περισσότερα στο κοινωνικό σύνολο. Γιατί, όταν το επάγγελμα είναι αποτέλεσμα
πίεσης και εξαναγκασμού, τότε ο νέος, αλλά και κάθε άνθρωπος, αντιμετωπίζει την εργασία του σαν μια υπόθεση
ρουτίνας, με αποτέλεσμα να οδηγείται σε ψυχικό αδιέξοδο και απογοήτευση.
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Δύσκολη λοιπόν η απόφαση αυτή, η οποία είναι και καθοριστικής σημασίας για τη ζωή του νέου. Από τη μια, οι γονείς
να σε «πιέζουν» πως κύριο κριτήριο για την επιλογή του επαγγέλματος είναι το χρήμα και, από την άλλη, ο νέος με
τις ευαισθησίες του να προσπαθεί να τους πείσει για το δευτερεύοντα ρόλο του κέρδους.
Όμως τώρα πρέπει να τελειώνω. Είναι αργά και αύριο έχω πρωινό ξύπνημα. Ελπίζω, την επόμενη φορά που θα σου
γράψω, οι προβληματισμοί μου πάνω σ’ αυτό το θέμα να είναι λιγότεροι.

7. Εισήγηση
Μοιάζει με προφορική ή γραπτή ομιλία (Δες Ομιλία).
Παράδειγμα - εφαρμογή
Τποθέστε ότι ανήκετε σε κάποιον σύλλογο προστασίας καταναλωτών. α) Ποιες θα ήταν οι προτάσεις σας στο
υπουργείο εμπορίου σχετικά με το νομοσχέδιο για την αθέμιτη και παραπλανητική διαφήμιση; β) Με ποιους άλλους
τρόπους, εκτός από τη νομική προστασία της πολιτείας, μπορεί να προστατευτεί ο καταναλωτής από την αθέμιτη
παραπλανητική διαφήμιση;
Προσφώνηση: «Αξιότιμε κύριε Τπουργέ».
χολιασμός εννοιών: Πρόβλημα καταναλωτισμού σημαίνει υποδούλωση σε πλαστές υλικές ανάγκες, που τελικά
οδηγούν τον άνθρωπο στην αδιαφορία για το πνεύμα, το ήθος κ.λπ. Οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην παραπλανητική
διαφήμιση. Φρειάζεται λοιπόν ποιοτική αναβάθμιση της διαφήμισης.
α) Ένα τέτοιο νομοσχέδιο πρέπει να προβλέπει τα εξής:
- Κώδικα επαγγελματικής δεοντολογίας που να εφαρμόζεται απ’ όλους τους διαφημιστές.
- Εναρκτήριο και ληκτικό σήμα, ώστε ο δέκτης να προετοιμάζεται ψυχολογικά ως προς το ότι θα παρακολουθήσει
διαφημίσεις άρα να βρίσκεται σε εγρήγορση και να μη ναποτελεί παθητικό αποδοχέα μηνυμάτων.
- Αυστηρές ποινές-πρόστιμα στους παραβάτες των νόμων για τη διαφήμιση.
- Ενημέρωση των καταναλωτών για τους κινδύνους που απορρέουν από την κατάχρηση κάποιων προϊόντων.
- Ποσοτικός έλεγχος διαφημίσεων, ώστε να μη γίνεται πλύση εγκεφάλου στον καταναλωτή.
- Ποιοτικός έλεγχος διαφημίσεων (σχετικά με τα πρότυπα που προβάλλονται, τη γλώσσα που χρησιμοποιείται,
χωρίς βέβαια να φτάνουμε στη λογοκρισία).
- Αποφυγή της άμεσης ή έμμεσης δυσφήμισης του αντιπάλου, π.χ. ανταγωνιστικής εταιρείας, προϊόντος κ.λπ.
- Έλεγχος των περιπτώσεων «γκρίζας διαφήμισης», π.χ. σε ταινία ο πρωταγωνιστής καπνίζει και φαίνεται η
συγκεκριμένη μάρκα τσιγάρων που προτιμά.
β) - Άτομο: Πρέπει ν’ αναπτύξει κι άλλα ενδιαφέροντα, ώστε ν’ αποφεύγει τη μονοδιάστατη προσκόλληση στον
καταναλωτισμό (π.χ. επαφή με τη φύση, τον αθλητισμό, την τέχνη, τα κοινωνικοπολιτικά δρώμενα) και να διοχετεύει
γόνιμα σ’ αυτά την ενεργητικότητά του να μην έχει ανάγκη την υπερκατανάλωση, που
προσφέρει μόνο μια πρόσκαιρη ικανοποίηση. Μέτρο, άσκηση κριτικής και έλεγχος των διαφημίσεων. Σο άτομο να μη
φτάνει σε ακρότητες, αυτοέλεγχος και αυτοκριτική.
- Οικογένεια: Μετάδοση αρχών-αξιών, διεύρυνση ενδιαφερόντων των παιδιών τους για να μην παρασύρονται. Οι ίδιοι
οι γονείς ν’ αποτελούν θετικά πρότυπα, ώστε να μη μιμούνται τα παιδιά την υπερκαταναλωτική συμπεριφορά τους.
- χολείο: Προσφορά παιδείας ανθρωπιστικής και όχι μόνο χρησιμοθηρικής γνώσης μύηση των παιδιών στο μέτρο και
σ’ ενδιαφέροντα, όπως το βιβλίο, ώστε να είναι σε θέση να προβάλλουν αντιστάσεις.
- ΜΜΕ: Όχι ασύδοτη προβολή διαφημίσεων με στόχο το μεγαλύτερο δυνατό κέρδος.
- Πνευματικοί άνθρωποι: Με το κύρος και την επιρροή τους να προσανατολίζουν τους πολίτες και σ’ άλλες
υψηλότερες αναζητήσεις.
- Συπικό κλείσιμο: «Μετά τιμής».

8. Δοκίμιο
Δύο είναι τα βασικά είδη δοκιμίου, το δοκίμιο πειθούς (αποδεικτικό δοκίμιο) και το δοκίμιο στοχασμού
(στοχαστικό δοκίμιο).
α) Δοκίμιο πειθούς: Επιδίωξη του συγγραφέα είναι η πειθώ και η υλοποίησή της γίνεται από αντικειμενική σκοπιά
και με τη χρήση λογικών κυρίως μέσων πειθούς. Οι ιδέες διαρθρώνονται με λογική σειρά και βάσει κάποιου
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σχεδίου: στην αρχή (πρόλογος) δηλώνεται το θέμα και η θέση, ακολούθως (κύριο μέρος) προσκομίζονται τα
αποδεικτικά στοιχεία, δηλαδή τα επιχειρήματα και τα τεκμήρια, που επιβεβαιώνουν την ορθότητα της κύριας
θέσης, και στο τέλος (επίλογος) εξάγονται τα συμπεράσματα της πραγμάτευσης. Σο ύφος γραφής είναι
επιμελημένο και επίσημο, όχι όμως απρόσωπο, αυστηρό και ουδέτερο, πράγμα που σημαίνει πως διατηρεί και
ορισμένα στοιχεία προσωπικού λόγου. Οι λέξεις χρησιμοποιούνται κυρίως με την κυριολεκτική τους σημασία
αλλά σε ορισμένα σημεία υπάρχει και μεταφορική χρήση. Για λόγους αντικειμενικότητας η ανάπτυξη γίνεται σε
γ΄ πρόσωπο, χωρίς όμως να αποκλείεται και η εκφορά προσωπικών σκέψεων.
Παράδειγμα - εφαρμογή
Σίτλος: Η αποστολή της Σέχνης
Σο αν η τέχνη πρέπει να υπηρετεί κοινωνικούς ή καθαρά αισθητικούς σκοπούς αποτέλεσε για πολλές δεκαετίες
μέχρι σήμερα αντικείμενο προβληματισμού και διχογνωμιών ανάμεσα στους πνευματικούς ανθρώπους. Η
σημαντικότερη απάντηση δόθηκε από το δόγμα «η Σέχνη για την Σέχνη», αλλά δικαιολογημένα ήγειρε πολλές
αντιρρήσεις και διαφωνίες. Σο γιατί σκοπεύουμε να εξηγήσουμε.
ύμφωνα με τη θεωρία αυτή, σκοπός και δικαίωση της καλλιτεχνικής δημιουργίας είναι το φανέρωμα της ομορφιάς.
Σο ωραίο αποτελεί αυταξία και τίποτε έξω από αυτό δε δικαιολογείται ο καλλιτέχνης να υπηρετεί. Όταν
εκπληρώνει πιστά την αποστολή του, δημιουργεί αγνή και καθαρή τέχνη, αμόλυντη από ιδεολογικές προσμείξεις,
κοινωνικές και πολιτικές σκοπιμότητες. Όταν όμως λησμονεί τούτη την επιταγή, τότε το έργο του εκχυδαΐζεται και ο
ίδιος καταλήγει «αγωνιστής, σημαιοφόρος ιδεών, είναι ό,τι άλλο θέλετε, αλλά δεν είναι καλλιτέχνης», όπως ο Ε.
Αβέρωφ είπε.
Μπορεί όμως να υπάρξει «καθαρή» και «άδολη» τέχνη; Σο να μην ασχολείσαι με ιδεολογικά και πολιτικά ζητήματα,
το να μένεις αδρανής μπροστά στα κοινωνικά προβλήματα δε σημαίνει ότι δεν παίρνεις θέση. Θέση είναι και η
αδιαφορία, και μάλιστα πολιτική. Πολύ δε περισσότερο στην περίπτωση του καλλιτέχνη, που ως πνευματικός ταγός
βαρύνεται όχι μόνο με πνευματική, ηθική αλλά και πολιτική ευθύνη απέναντι στο κοινωνικό σώμα. Η τελευταία έχει
το νόημα του αγώνα για την υπεράσπιση της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της δικαιοσύνης και της ειρήνης και η
άρνησή της ισοδυναμεί με αποδοχή της καθεστηκυίας τάξης, όσο απάνθρωπη και αν είναι. Επομένως η «γνήσια»
τέχνη δεν είναι άδολη, όπως υποκριτικά διατείνονται οι υποστηρικτές της: είναι τέχνη πολιτικοποιημένη,
στρατευμένη στο πλευρό όλων όσοι αντιστρατεύονται την κοινωνική αλλαγή και βελτίωση.
Έπειτα, η καθαρότητα, όπως τουλάχιστον την εννόησαν, δεν μπορεί να βρεθεί σε κανένα ανθρώπινο έργο, ούτε
βέβαια στο καλλιτεχνικ6. Καθαρή τέχνη σημαίνει πως ο δημιουργός κάθε φορά που μπαίνει στο εργαστήρι του
αφήνει απ’ έξω τις κοινωνικές επιρροές, τις πολιτικές πεποιθήσεις, την ιδεολογία και τους προβληματισμούς του.
Αυτό βέβαια δεν μπορεί να συμβεί Σο κοσμοείδωλο δε συνέχει μόνο την ανθρώπινη συνείδηση διαποτίζει και τα έργα
της. Επομένως, κάθε καλλιτεχνικό δημιούργημα έχει και μια συνειδητή ή ασύνειδη τοποθέτηση απέναντι
στην πραγματικότητα: την αποδέχεται ή την αρνείται, την υπερασπίζεται ή την καταγγέλλει. Και αυτό αίρει την
αξίωση της καθαρότητας.
Σέλος, ο καλλιτέχνης, που αδιαφορεί για τα προβλήματα και τις αγωνίες της κοινωνίας, δημιουργεί έργα αδιάφορα
για τους πολλούς. Γιατί μπορεί το ωραίο να αναγνωρίζεται από τους φιλότεχνους ως μοναδικό αισθητικό μέτρο,
αλλά το ευρύ κοινό έχει και άλλα κριτήρια. Πέρα από το ωραίο, ζητά το μήνυμα, το όραμα, την αξία. Όταν στο
καλλιτεχνικό έργο το ωραίο ζυμώνεται με τους κοινωνικούς προβληματισμούς και είναι δοσμένο με τρόπο
κατανοητό, τότε καταξιώνεται και αισθητικά και κοινωνικά. Όταν αυτό δε γίνεται, τότε μπορεί να γνωρίζει αποδοχή
από τους λίγους, αλλά για τους υπόλοιπους καμία αξία δεν έχει.
Επομένως, δεν είναι το ωραίο μοναδικός σκοπός και κριτήριο για τη δικαίωση της τέχνης. Προορισμός του
καλλιτεχνικού δημιουργήματος είναι να υπηρετεί τον άνθρωπο και αισθητικά και κοινωνικά.
β) Δοκίμιο στοχασμού: Πρόθεση του συγγραφέα είναι η ελεύθερη έκφραση των απόψεων του γύρω από το θέμα που
τον απασχολεί και σε δεύτερο βαθμό η πειθώ. Η ανάπτυξη γίνεται από υποκειμενική κυρίως σκοπιά και με τη χρήση
όχι μόνο λογικών αλλά και συναισθηματικών μέσων πειθούς. Οι ιδέες είναι χαλαρά οργανωμένες, αλλά δε λείπει ο
λογικός ειρμός και η εσωτερική σύνδεση των νοημάτων. Σο ύφος είναι κατά κύριο λόγο προσωπικό και σε αρκετά
σημεία γίνεται μεταφορική χρήση των λέξεων.
Παράδειγμα - εφαρμογή
Σίτλος: Σσίχλες, ποπκόρν και τραγουδάκια
«Λιώνουν τα μάτια μου στο φως της τηλεόρασης». Μοιάζει με τραγική ομολογία συλλογικής ενοχής, γραμμένη και
τραγουδισμένη από έναν μονάχα. Φίλια λόγια θα ήθελε για να εκφραστεί και να αναπτυχθεί γραπτά η αλήθεια της,
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αλλά μόνο ένας στίχος για να τη συμπυκνώσει Εδώ, εξάλλου, βρίσκεται η δύναμη του τραγουδιού που στιχουργικά
και μουσικά τιμά την τέχνη. Δίνει, δηλαδή, στο κοινό βίωμα καλλιτεχνική σάρκα και ύστερα εμφυσά μέσα του την
αισθητική ψυχή.
Καθόλου δε χρειάζονται οι πλατινένιοι και οι χρυσοί δίσκοι, για να βεβαιώσουν αυτή τη δύναμη. υμβαίνει, μάλιστα,
πολλοί ανάμεσά τους να αποδεικνύουν το εντελώς αντίθετο: την αδυναμία, δηλαδή, του τραγουδιού να αποτελέσει
τέχνη. Γιατί η τέχνη δε γνωρίζει από μουσικά κλισέ και από στιχουργικά σλόγκαν. Και όμως η τέτοιου είδους μουσική
«τέχνη» τρυπά κάθε μέρα τα αυτιά μας, περιπαίζοντας την αισθητική μας και δοκιμάζοντας τις αντοχές της. Οι
δισκογραφικές εταιρείες, βλέπεις, πρέπει να αυξήσουν τα κέρδη τους. Να είναι όμως τα κέρδη ο μόνος λόγος;
Περισσότερο από κάθε άλλη τέχνη, το τραγούδι βρίσκεται πλησιέστερα στο λαό. Απ’ τα χείλη του διαβαίνουν
καθημερινά δεκάδες τραγούδια: στη δουλειά, στο σπίτι, στην παρέα η μουσική τον συντροφεύει. Και αν αυτή του
προσφέρει όχι μόνο την απλή διασκέδαση αλλά και την αλήθεια, τότε τι γίνεται; Σο πιο πιθανό είναι να αρχίσει
δειλά-δειλά να βγαίνει το μυαλό του απ’ το λήθαργο και να τίθεται σε λειτουργία. Απειλή! Ο σκεπτόμενος είναι
επικίνδυνος για την πολιτική και την οικονομική εξουσία: διεκδικεί, ο αχάριστος, και αντιδρά. Προτιμότερος είναι
όταν βρίσκεται στη νιρβάνα της άγνοιας.
Ο λόγος για την ιδεολογική λειτουργία του τραγουδιού και των δισκογραφικών εταιριών που το ελέγχουν. Γνωστή
από παλιά. Και η συνταγή της δισκογραφικής επιτυχίας εξίσου γνωστή από παλιά: όσο πιο λίγα έχεις να πεις
στιχουργικά και μουσικά, τόσο πιο αρεστός θα είσαι στη δισκογραφική εταιρεία και στο κοινό που αυτή διαμορφώνει.
9. Τπόμνημα
Τποβάλλεται από πρόσωπο ή φορέα.
Προσφώνηση: Άμεση ονομασία του φορέα στον οποίο απευθύνεται το υπόμνημα
π.χ. Αξιότιμε κύριε Τπουργέ
Πρόλογος: Παρουσίαση με σύντομο τρόπο του θέματος. Έκφραση βασικών θέσεων.
Κύριο Μέρος: Αναλυτική και εμπεριστατωμένη παρουσίαση του υλικού που
θεμελιώνει τις βασικές μας θέσεις.
Επίλογος: χηματοποίηση, συγκεντρωτική απαρίθμηση αιτημάτων και
διεκδικήσεων.
Αποφώνηση: Συπική έκφραση τιμής και σεβασμού.

10. Επιφυλλίδα
Αποτελεί δημοσίευμα που φέρει όλα τα προσδιοριστικά γνωρίσματα ενός αποδεικτικού δοκιμίου (τίτλος,
διατύπωση προσωπικών απόψεων γύρω από ένα πρόβλημα ευρύτερου ενδιαφέροντος, επιδίωξη κυρίως πειθούς).
Παράδειγμα – εφαρμογή
Σίτλος: Σεχνική πρόοδος ή< τεχνολογική βαρβαρότητα;
Για κάθε θέμα, δίδασκαν οι σοφιστές, υπάρχουν δύο αντίθετοι μεταξύ τους λόγοι με την απαίτηση να είναι εξίσου
αληθείς. Κάτι τέτοιο φαίνεται ότι ισχύει απόλυτα στην περίπτωση της τεχνικής ανάπτυξης, που για άλλους
φαντάζει ευλογία και για άλλους κατάρα. Μάλιστα δε λείπουν τα ισχυρά επιχειρήματα και από τις δύο πλευρές.
Οι πρώτοι ισχυρίζονται πως η τεχνολογία άλλαξε την πορεία της ανθρωπότητας προς το καλύτερο. Μας απάλλαξε,
λένε, από το μόχθο της χειρωνακτικής εργασίας, έκανε τις μετακινήσεις ευκολότερες και την επικοινωνία
ευχερέστερη, συνέλαβε στην ανάπτυξη της πληροφόρησης και στην άνοδο του βιοτικού επιπέδου. Οι δεύτεροι
αντιπαραθέτουν τις αρνητικές συνέπειες και τους κινδύνους. Κατέστρεψε, λένε, το φυσικό περιβάλλον, υποβάθμισε
τον αστικό χώρο και τις συνθήκες διαβίωσης, κατασκεύασε νέα μέσα για τη χειραγώγηση των ανθρώπων.
Όμως, δεν είναι δυνατό οι δισσοί λόγοι να είναι εξίσου αποδεκτοί. Αν ίσχυε κάτι τέτοιο, τότε θα ακυρωνόταν η έννοια
της αντικειμενικής αλήθειας. Κάποιος ανάμεσα τους θα είναι ο ορθός. Ίσως πάλι να μην είναι κανένας, όπως
νομίζουμε ότι συμβαίνει στο εξεταζόμενο θέμα. Γιατί, πράγματι, η αξιολόγηση της τεχνολογίας δεν μπορεί να γίνει
με την απλή απαρίθμηση των θετικών και αρνητικών αποτελεσμάτων της αλλά με την επισήμανση του υπεύθυνου
για την πρόκλησή τους.
τα χέρια γιατρών η πυρηνική ενέργεια σώζει ζωές, ενώ στα χέρια πολιτικών τις αφανίζει. Ευθύνεται η πυρηνική
ενέργεια; τα χέρια υπεύθυνων δημοσιογράφων τα ΜΜΕ πληροφορούν αντικειμενικά, ενώ στα χέρια ανεύθυνων
παραπλανούν. Ευθύνονται τα ΜΜΕ;
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Όπως, λοιπόν, κάθε εργαλείο, έτσι και η τεχνολογία μπορεί ανάλογα με τη χρήση της να αποβεί ωφέλιμη ή βλαβερή.
Και δεν πρέπει ούτε να επαινούμε ούτε να ψέγουμε την ίδια. τον άνθρωπο που την χρησιμοποιεί πρέπει να
εκφράζουμε τον έπαινο ή τον ψόγο. Σου αξίζει ο έπαινος όταν προτάσσοντας το κοινό καλό θέτει την τεχνολογία
στην υπηρεσία αγαθών σκοπών και του ταιριάζει ο ψόγος στην αντίθετη περίπτωση.
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ΕΠΙΣΟΜΗ ΘΕΩΡΙΑ
ΣΡΟΠΟΙ ΠΕΙΘΟΤ
Α. ΕΠΙΚΛΗΗ ΣΗ ΛΟΓΙΚΗ
Α) η επίκληση στη λογική, οπότε επιστρατεύουμε ως μέσα τα επιχειρήματα και τα τεκμήρια
Η επίκληση στη λογική γίνεται με δυο τρόπους  α με τη χρήση επιχειρημάτων και β με τη χρήση
τεκμηρίων
Επιχειρήματα, με την ευρύτερη έννοια, είναι λογικές προτάσεις που συνήθως διευθετούνται σε κλιμακωτή
σειρά για την απόδειξη μιας θέσης.
ύμφωνα με τον αυστηρότερο ορισμό της λογικής, επιχείρημα είναι μια σειρά προτάσεων/ κρίσεων με
την εξής χαρακτηριστική δομή: μία ή περισσότερες προτάσεις (προκείμενες) χρησιμεύουν ως βάση για
την αποδοχή μιας άλλης πρότασης (συμπέρασμα) η οποία ακολουθεί λογικά τις προκείμενες.
Η διαδικασία ή η μέθοδος με την οποία ο νους καταστρώνει ένα επιχείρημα λέγεται συλλογισμός.
ΕΙΔΗ ΤΛΛΟΓΙΜΩΝ
Ανάλογα με το περιεχόμενο
α Παραγωγικός Γενικό  Ειδικό/ Μερικό
β Επαγωγικός Ειδικό/ Μερικό  Γενικό
γ Αναλογικός Ειδικό/ Μερικό  Ειδικό/ Μερικό 
ΕΙΔΗ ΤΛΛΟΓΙΜΩΝ
Ανάλογα με είδος των προτάσεων
αΚατηγορικοί οι προκείμενες είναι κατηγορικές προτάσεις ,δηλαδή ορίζουν κάτι με απόλυτο και
κατηγορηματικό τρόπο, που δύσκολα αμφισβητείται. ’ αυτούς το υποκείμενο συνδέεται με το
κατηγορούμενο μέσω συνδετικού ρήματος. Βλέπε τους προηγούμενους συλλογισμούς
β Τποθετικοί μια ή δυο προκείμενες είναι υποθετικές προτάσεις
γ Διαζευκτικοί μια ή δυο προκείμενες είναι διαζευκτική πρόταση
Σεκμήρια  είναι συγκεκριμένα στοιχεία που χρησιμοποιούνται με σκοπό να πιστοποιήσουν την αλήθεια
και την αξία των επιχειρημάτων ή των απόψεών του λέγοντος ή του γράφοντος.
Σεκμήρια θεωρούνται 
α παραδείγματα ειλημμένα από την καθημερινή πρακτική ,από τις προσωπικές εμπειρίες από την
ιστορική πραγματικότητα ,από την πολιτική ,την κοινωνική ,την επιστημονική ,την καλλιτεχνική
κοινότητα.
β αλήθειες, δηλαδή απόψεις και θέσεις που με την πάροδο του χρόνου έχουν αποκρυσταλλωθεί στη
συνείδηση της κοινής γνώμης ή στην πλειοψηφία των μελών του κοινωνικού συνόλου ή μιας ομάδας
ανθρώπων που ανήκουν σ' ένα συγκεκριμένο χώρο επιστημονικό, καλλιτεχνικό κ. ά
γ γεγονότα, που από μόνα τους αποτελούν την αντικειμενική πραγματικότητα .

163 Ιωαννίδης Άρης, «Θεωρία στην Έκφραση – Έκθεση»

δ αυθεντίες, δηλαδή αναφορά σε ανθρώπους που έχουν στο χώρο τους μια αξιοσέβαστη και λαμπρή
παρουσία κι έχουν συμβάλει με τις δυνάμεις τους στην εξέλιξη και στην πρόοδο του τομέα τους ή έχουν
ταυτίσει το όνομά τους με επαναστατικές ανακαλύψεις.
ε στατιστικά στοιχεία, που αποτελούν δεδομένα στατιστικών υπηρεσιών και στατιστικών ερευνών ,που
καταγράφουν την κοινωνική πραγματικότητα.
σταποτελέσματα επιστημονικών ερευνών, που δύσκολα μπορούν να αμφισβητηθούν ,καθώς έχουν
αποδειχθεί από εργαστηριακούς και άλλους ελέγχους.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΩΝ
ΕΓΚΤΡΟΣΗΣΑ ,ΑΛΗΘΕΙΑ ,ΟΡΘΟΣΗΣΑ
Ένα επιχείρημα θεωρείται έγκυρο, όταν οι προκείμενες οδηγούν με λογική αναγκαιότητα σε ένα βέβαιο
συμπέρασμα.
Η εγκυρότητα δηλαδή του επιχειρήματος εξαρτάται από τη λογική μορφή του και συγκεκριμένα αφορά τη
σχέση σύμφωνα με καθορισμένους κανόνες, μεταξύ των προκειμένων και του συμπεράσματος. Η σειρά
των προκειμένων ,η θέση τους δηλαδή μέσα στο γλωσσικό περιβάλλον παίζει καθοριστικό ρόλο στην
εγκυρότητα του επιχειρήματος. (Αν α=β και β=γ ,τότε αναγκαστικά και λογικά, δηλαδή με λογική
αναγκαιότητα β=γ)
Αντίθετα, η αλήθεια του επιχειρήματος εξαρτάται από το περιεχόμενο του, και συγκεκριμένα αφορά τη
(νοηματική) σχέση προκειμένων και συμπεράσματος με την πραγματικότητα. Οι δυο προκείμενες πρέπει
να ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα ,να έχουν καθολική ισχύ και να μην εκφράζουν τη θέση ή τις
θέσεις του πομπού ή λίγων ομοϊδεατών του ,αλλά της συντριπτικής πλειοψηφίας. Επίσης , πρέπει να
αποκλείεται το ενδεχόμενο να υπάρχει έστω και μια πιθανότητα να ισχύει κάτι διαφορετικό.
* Αν οι προκείμενες και το συμπέρασμα ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, τότε τις θεωρούμε
αληθείς κρίσεις/ προτάσεις.
Επομένως εγκυρότητα και αλήθεια σε ένα επιχείρημα είναι δύο έννοιες διαφορετικές, που δεν πρέπει
να συγχέονται.
Για να θεωρηθεί ένα επιχείρημα (ή ένας συλλογισμός) λογικώς ορθό(ς) πρέπει να είναι συγχρόνως
έγκυρο(ς) και οι προκείμενες του αληθείς.
την τυπική λογική μας ενδιαφέρει κυρίως η εγκυρότητα, ενώ στις εφαρμογές της λογικής αποκλειστικά η
ορθότητα.
Ο συλλογισμός που δίνει ορθό συμπέρασμα λέγεται (και) απόδειξη.
Αξιολόγηση επιχειρήματος 
Για να αξιολογήσουμε την αποδεικτική ισχύ των επιχειρημάτων μας ή για να ανασκευάσουμε τα
επιχειρήματα κάποιου άλλου, ελέγχουμε:
α)αν οι προκείμενες είναι αληθείς, δηλαδή αν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα,
β)αν το συμπέρασμα απορρέει με λογική αναγκαιότητα από τις προκείμενες, οπότε το επιχείρημα
θεωρείται έγκυρο.
Ιδιαίτερη σημασία για την αξιολόγηση ενός επιχειρήματος έχει να διακρίνουμε αν οι κρίσεις που αποτελούν
τις προκείμενες είναι γενικά αποδεκτές αλήθειες (π.χ. η γη γυρίζει γύρω από τον ήλιο) ή προσωπικές
γνώμες (π.χ. ο συναγωνισμός στα αθλήματα ενθαρρύνει τη βία). ε ένα επιχείρημα είναι δυνατόν να
χρησιμοποιούνται ως αποδεικτικά στοιχεία και τα δύο, αλλά πρέπει να κάνουμε σωστή διάκριση μεταξύ
τους, γιατί ένα επιχείρημα που βασίζεται μόνο σε γνώμες δεν έχει απόλυτη ισχύ.
Βοηθητικά στοιχεία για την αξιολόγηση των Επαγωγικών υλλογισμών
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Γενικά για την αξιολόγηση των επαγωγικών συλλογισμών να έχετε υπόψη ότι μόνο η τέλεια επαγωγή
οδηγεί σε βέβαιο συμπέρασμα, ενώ η ατελής καταλήγει με ένα λογικό άλμα στο συμπέρασμα, το οποίο γι'
αυτόν το λόγο έχει πιθανολογικό χαρακτήρα. Ελέγξτε, λοιπόν, αν η αρχή αυτή εφαρμόζεται στα
παρακάτω επιχειρήματα.
Ειδικά για την αξιολόγηση του καθενός από τα τρία είδη (γενίκευση, αίτιο-αποτέλεσμα, αναλογία) του
επαγωγικού συλλογισμού να έχετε υπόψη σας τα εξής:
α) Εφόσον πρόκειται για συλλογισμό με γενίκευση, προσέξτε αν η γενίκευση στηρίζεται σε επαρκή στοιχεία
και επομένως είναι επιτρεπτή ή αν αντίθετα πρόκειται για μια επισφαλή και βεβιασμένη γενίκευση,
β) Εφόσον πρόκειται για συλλογισμό με αίτιο-αποτέλεσμα, αναρωτηθείτε:
• Είναι η αιτιώδης σχέση λογική ή απλώς χρονολογική;
• Μήπως γίνεται υπεραπλούστευση της σχέσης μεταξύ αιτίου-αποτελέσματος, δηλαδή μήπως μια
μερικότερη αιτία προβάλλεται ως η μοναδική;
• Είναι η αιτία αναγκαία ή /και επαρκής, για να προκληθεί το αποτέλεσμα;
Η σχέση αιτίου-αποτελέσματος μπορεί να παρουσιαστεί στο συλλογισμό μας με μία από τις παρακάτω
τρεις μορφές:
• Η αιτία είναι συγχρόνως αναγκαία (το αποτέλεσμα δεν προκύπτει χωρίς αυτήν) και επαρκής για το
αποτέλεσμα (αρκεί μόνο αυτή για να προκληθεί το αποτέλεσμα), π.χ. απαιτείται θερμοκρασία 100° Ο και
κανονικές συνθήκες ατμοσφαιρικής πίεσης για το βρασμό του νερού.
• Η αιτία είναι αναγκαία αλλά δεν είναι επαρκής, π.χ. Σο κρύο είναι αναγκαία προϋπόθεση για να χιονίσει,
αλλά δεν αποτελεί επαρκή αιτία.
• Η αιτία είναι επαρκής αλλά όχι αναγκαία, π.χ.: Σο κάπνισμα είναι επαρκής αιτία για τον καρκίνο των
πνευμόνων σε ορισμένες περιπτώσεις, αλλά όχι αναγκαία.
γ) Εφόσον πρόκειται για συλλογισμό με αναλογία, αναρωτηθείτε:
• Είναι κυριολεκτική ή μεταφορική η αναλογία που χρησιμοποιείται;
• Αν είναι μεταφορική, έχει την αποδεικτική αξία ενός λογικού επιχειρήματος;
• Αν είναι κυριολεκτική, είναι οι ομοιότητες που επισημαίνονται ανάμεσα στα συγκρινόμενα αντικείμενα
επαρκείς σε αριθμό και σχετικές με το θέμα / συμπέρασμα; Μήπως η αναλογία εξωθείται πέρα από το
επιτρεπόμενο όριο;
Παραλογικοί συλλογισμοί
υχνά ορισμένα συλλογιστικά σχήματα, ενώ αντιβαίνουν στον ορθό λόγο και δεν έχουν αποδεικτική αξία,
μπορούν εντούτοις να επηρεάσουν το δέκτη του μηνύματος και να τον παραπλανήσουν, επειδή εξωτερικά
παρουσιάζουν πολλές ομοιότητες με τους έγκυρους συλλογισμούς. Σα συλλογιστικά αυτά σχήματα, που
λέγονται και παραλογισμοί, μπορεί να οφείλονται είτε σε λογικά σφάλματα είτε σε πρόθεση
εξαπάτησης, σε λογική δηλαδή παγίδα που στήνει ο πομπός στο δέκτη. την τελευταία περίπτωση ο
παραλογισμός ονομάζεται σόφισμα.

Β. ΕΠΙΚΛΗΗ ΣΟ ΤΝΑΙΘΗΜΑ του δέκτη
Με την επίκληση στο συναίσθημα του δέκτη ο πομπός επιδιώκει να διεγείρει εκείνα τα συναισθήματα που
απαιτούνται για να συγκινήσει το δέκτη ,ώστε να τον κάνει να πειστεί ευκολότερα για τις θέσεις που
υποστηρίζει.
Ο Αριστοτέλης στη Ρητορική του αναφέρει πώς ο ρήτορας ,διεγείρει ορισμένα συναισθήματα πάθη  οργή,
πραότητα, αγάπη, μίσος, φόβο, εμπιστοσύνη, οίκτο, αγανάκτηση, φθόνο, ντροπή, περιφρόνηση κ.ά.
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Ορίζει μάλιστα τρεις παραμέτρους που πρέπει ο ρήτορας απευθυνόμενος στο ακροατήριό του να λαμβάνει
υπόψη του 
ασε ποια διάθεση βρίσκεται το ακροατήριο,
β ποιοι συνθέτουν το ακροατήριο και
γ ποια αίτια προκαλούν τη σύνθεσή του.
Σα μέσα για την πρόκληση του συναισθήματος είναι κυρίως 
α η περιγραφή
β η αφήγηση
γ το χιούμορ
δ η ειρωνεία
ε) συναισθηματικά φορτισμένες λέξεις ή φράσεις
* Σο γ και το δ στρέφονται συνήθως εναντίον των θέσεων / επιχειρημάτων του αντιπάλου.
Ε. ΕΠΙΚΛΗΗ ΣΗΝ ΑΤΘΕΝΣΙΑ
(σ’ έναν ειδήμονα ή απλά σ’ έναν ειδικό σε κάποιον τομέα)
Πολλές φορές ο πομπός, για να ενισχύσει την αξιοπιστία ενός επιχειρήματος, επικαλείται κάποια αυθεντία,
η οποία συμμερίζεται τη συγκεκριμένη θέση, και συχνά παραθέτει ανάλογα αποσπάσματα.
Ειδικά στον επιστημονικό λόγο η παράθεση τέτοιων αποσπασμάτων είναι αναμενόμενη και ως ένα βαθμό
θεμιτή· με τον τρόπο αυτό ο συγγραφέας δείχνει ότι κατέχει τη σχετική βιβλιογραφία και ότι βασίζεται σε
αξιόπιστες πηγές.
Μερικές φορές, όμως, γίνεται κατάχρηση της επίκλησης στην αυθεντία, για να καλύψει ο πομπός την
έλλειψη επιχειρημάτων. Τπάρχει μάλιστα η περίπτωση να επικαλείται δημοφιλή πρόσωπα, τα οποία
είναι βέβαια αυθεντίες ειδικοί/ επαΐοντες στον τομέα τους, αλλά δεν είναι ειδικοί στο θέμα που
πραγματεύεται ο πομπός
Γ. ΕΠΙΚΛΗΗ ΣΟ «ΗΘΟ» του πομπού
υχνά ο πομπός για να πείσει επικαλείται το ήθος του, τα προτερήματα και τις ικανότητές του και γενικά
όποιο προσόν του πιστεύει ότι είναι ικανό ,ώστε να κερδίσει την εμπιστοσύνη του δέκτη. Η αξιοπιστία του
πομπού απορρέει από τον ίδιο του το λόγο και όχι από την εικόνα που ενδεχομένως έχει δημιουργήσει ο
δέκτης γι' αυτόν.
Οφείλει επομένως ο πομπός να διαθέτει εκτός των άλλων και 
α ορθή οργάνωση του λόγου του
β τεκμηρίωση επιχειρημάτων
γ καθαρότητα λόγου
δ σαφήνεια ιδεών κι απόψεων
ε ειλικρίνεια
κ.ά.
Δ. ΕΠΙΘΕΗ ΣΟ «ΗΘΟ» του αντιπάλου
Ορισμένες φορές ,αυτός που επιχειρηματολογεί ,αντί να ανασκευάσει τα επιχειρήματα του αντιπάλου
,κάνει μια προσωπική επίθεση εναντίον του ,δηλαδή ασκεί κριτική στο χαρακτήρα του και στην ιδιωτική
του ζωή.
Η επίθεση στο ήθος του αντιπάλου συναντάται κυρίως στις συστατικές επιστολές ,στον πολιτικό
λόγο και γενικότερα στον προπαγανδιστικό λόγο.
Η τακτική αυτή όπως είναι λογικό δεν είναι τις περισσότερες φορές θεμιτή. υχνά καταντάει μια φτηνή και
χυδαία λασπολογία ,που μπορεί να «καταστρέψει» την επαγγελματική ή πολιτική καριέρα ή και την
προσωπική ζωή του «αντιπάλου».
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Ψστόσο , όταν η επίθεση αυτή στηρίζεται σε πραγματικά στοιχεία και στοχεύουν στην προστασία ενός
προσώπου είναι χρήσιμη ακόμη κι όταν αφορά στην προσωπική και ιδιωτική ζωή του δέκτη της επίθεσης.
.
ΜΟΡΥΕ ΠΕΙΘΟΤ

Α. Η ΠΕΙΘΩ ΣΗ ΔΙΑΥΗΜΙΗ
Διαφήμιση είναι η δημιουργία πρωτότυπου μηνύματος ,το οποίο αναφέρεται σε κάποιο υλικό ή πνευματικό
παράγωγο/ προϊόν και η προβολή του μηνύματος με τελικό σκοπό την παρακίνηση του αποδέκτη να
«αγοράσει» το διαφημιζόμενο προϊόν.
Οι μορφές του διαφημιστικού μηνύματος είναι οι ακόλουθες 
1 Μήνυμα που αναπτύσσεται με τρόπο άμεσο χωρίς προλόγους και περιττές εξηγήσεις
2 Αφηγηματικό μήνυμα ,καθώς η αφήγηση χρησιμοποιείται για την επίδειξη ή την ανάλυση του προϊόντος.
3 Μήνυμα μονολόγου ή διαλόγου μαρτυρία κάποιου ειδικού ή ενός καταναλωτή
4 Μήνυμα που επεξηγεί την εικόνα
5 Μήνυμα που στηρίζεται σε τεχνάσματα / ευρήματα . την περίπτωση αυτή χρησιμοποιούνται
λογοπαίγνια, μεταφορές , παρομοιώσεις ,σπάνιες κι εξεζητημένες λέξεις / φράσεις ,χρήση του χιούμορ,
της υπερβολής, της έκπληξης ,της πρόκλησης κ.ά.
6 Μήνυμα που προσφέρει επιχειρήματα ή τεκμήρια.
Η διαφημιστική πειθώ συχνά χρησιμοποιεί τα παρακάτω μέσα/ τεχνικές:
1 συνειρμό ιδεών,
2 αναλυτική περιγραφή και επίδειξη των ιδιοτήτων του προϊόντος,
3 επίκληση στην αυθεντία (σ' έναν ειδικό, σ' έναν επιστήμονα, σε ένα δημοφιλές πρόσωπο κτλ.),
4 επίκληση στο συναίσθημα (φόβο, ενοχή, ευθύνη, ευχαρίστηση κτλ.),
5 επίκληση στη λογική (επιχειρήματα υπέρ του προϊόντος, σοφιστικά τεχνάσματα),
6 λανθάνοντα αξιολογικό χαρακτηρισμό (λανθάνουσα αξιολόγηση που λειτουργεί δεσμευτικά για το
δέκτη, π.χ. "Οι έξυπνοι οδηγούν Ρενώ").

Β. Η ΠΕΙΘΩ ΣΟΝ ΔΙΚΑΝΙΚΟ ΛΟΓΟ
Η συγκεκριμένη μορφή πειθούς συναντάται στα δικαστήρια και στηρίζεται κυρίως στην επίκληση στο
συναίσθημα και λιγότερο στην επίκληση στη λογική ή στην αυθεντία. Επίσης , συχνή είναι η
επίθεση στο ήθος του αντιπάλου και επίκληση στο ήθος του πομπού. Οι διάδικοι προσπαθούν γενικά
με κάθε μέσο να πείσουν για το δίκαιο των λόγων τους και να δικαιολογήσουν τις πράξεις τους.

Γ. Η ΠΕΙΘΩ ΣΟΝ ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΛΟΓΟ
Με τον πολιτικό λόγο ο πομπός επιθυμεί :
α)να πείσει το δέκτη να πάρει κάποιες αποφάσεις ή
β)να προβεί σε κάποια ενέργεια.
Ο δέκτης λοιπόν πρέπει να πεισθεί ότι :
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α)η απόφαση του είναι σύμφωνη με τα δικά του προσωπικά συμφέροντα και
β)με τα συμφέροντα του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου στο οποίο ανήκει.
Έτσι, ο πολιτικός λόγος χαρακτηρίζεται :
α) από λογική επιχειρηματολογία,
β )από έντονη συναισθηματική φόρτιση και
γ )από ρητορεία.
Επειδή ο πολιτικός λόγος συνδέεται με την εξουσία, ορισμένες φορές στοχεύει στην παραπλάνηση ή στον
εκφοβισμό του ακροατηρίου, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η άκριτη αποδοχή από το δέκτη (ακροατήριο) των
σκοπών και των αποφάσεων του πομπού.
τις περιπτώσεις αυτές η αποδεικτική ισχύς των επιχειρημάτων αντικαθίσταται από αυταπόδεικτες έννοιες
ή από λέξεις με τέτοια ηθική διάσταση ("έθνος", "λαός", "εθνική σωτηρία" κτλ.), που εμποδίζουν το λογικό
έλεγχο και παγιδεύουν το δέκτη. Όταν ο πολιτικός λόγος παίρνει αυτή τη μορφή, με την παραποίηση των
εννοιών και τη στρέβλωση των αξιών, γίνεται προπαγάνδα.
Βασικοί τρόποι πειθούς στον πολιτικό λόγο είναι 
α η επίκληση στο συναίσθημα
β η επίθεση στο ήθος του αντιπάλου
γ η επίκληση στο ήθος του πομπού
δ η επίκληση στη λογική.
Δ. Η ΠΕΙΘΩ ΣΟΝ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΛΟΓΟ
Ο επιστημονικός λόγος είναι :
α) λόγος περιγραφικός, ερμηνευτικός, αποδεικτικός. Αυτό σημαίνει ότι τον χρησιμοποιεί ο επιστήμονας
στην προσπάθεια του να περιγράψει, να ερμηνεύσει, να πείσει· στην προσπάθεια του δηλαδή να
αναφερθεί στα πράγματα ή στην αντίληψη που έχουμε γι' αυτά.
β )οφείλει να είναι απρόσωπος και αντικειμενικός.
γ) επικρατεί η λογική χρήση της γλώσσας και όχι η συγκινησιακή.
δ )βασικός τρόπος πειθούς στον επιστημονικό λόγο είναι η επίκληση στη λογική και κατά δεύτερο λόγο η
επίκληση στην αυθεντία. αυτό δε σημαίνει βέβαια ότι οι υπόλοιποι τρόποι πειθούς αποκλείονται.
ε ) παρατηρείται έντονα η χρήση ειδικού (επιστημονικού) λεξιλογίου

ΣΟ ΔΟΚΙΜΙΟ
ΟΡΙΜΟ ΣΟΤ ΔΟΚΙΜΙΟΤ
Σο δοκίμιο, (γαλλικά essai και αγγλικά essay : προσπάθεια, δοκιμή) είναι
1)ένα είδος πεζού λόγου με μέση συνήθως έκταση, σε αντιδιαστολή προς τις τυπικές, πλήρεις και
εξαντλητικές μελέτες, με το οποίο ο δοκιμιογράφος
2 άλλοτε εκφράζει τις παρατηρήσεις, τις σκέψεις και τα συναισθήματα του για τη ζωή
3 περιπλανιέται ελεύθερα στο χώρο των ιδεών, που προέρχονται από τα γενικότερα πνευματικά του εφόδια
και από τη διανοητική και αισθητική του καλλιέργεια,
4 άλλοτε προσπαθεί να αναλύσει και να ερμηνεύσει, εκλαϊκεύοντας πολλές φορές διάφορα θέματα.
Σα θέματα αυτά είναι συνήθως 
- αισθητικής,
-ηθικής,
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-κοινωνικής,
-πολιτικής κτλ. τάξης,
- επιστημονικά
5 )Ο σκοπός του δοκιμιογράφου είναι 
1 να πληροφορήσει,
2να διδάξει,
3να τέρψει
4να πείσει.
6) έχει ασαφή χαρακτήρα και άλλοτε προσεγγίζει τη λογοτεχνία και άλλοτε την επιστήμη ή τη
φιλοσοφία.

Α. ΣΟ ΣΟΦΑΣΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ
αΣο δοκίμιο αυτό είναι καταγραφή απόψεων πάνω σε ένα θέμα.
βΟ συγγραφέας στοχάζεται και εκφράζει τις ιδέες του ,αντλώντας από την εμπειρία, τη φαντασία και τις
γενικές γνώσεις του.
γΟ έντονος υποκειμενισμός συχνά τον παρεκκλίνει από τη συνήθη γλωσσική νόρμα. Φρησιμοποιεί
πρωτότυπες εικόνες και λεκτικούς συνδυασμούς μεταφορική γλώσσα.
δΠαρατηρούμε ακόμη, μια ιδιότυπη ανάπτυξη των σκέψεων ,που είναι συνειρμική και διαισθητική και
λιγότερο ή ελάχιστα λογική.
Β. ΣΟ ΑΠΟΔΕΙΚΣΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ
Σο δοκίμιο αυτό μοιάζει σε πολλά με το στοχαστικό. Κι αυτό ασχολείται με ιδέες. Διαφέρει όμως σημαντικά
στο εξής 
ακαθώς ο συγγραφέας στοχεύει να συζητήσει ένα συγκεκριμένο πρόβλημα ,δεν είναι ελεύθερος να
ερμηνεύσει το θέμα με όποιο τρόπο θέλει.
βΣα προσόντα που απαιτούνται είναι η ικανότητα του δοκιμιογράφου να τεκμηριώνει τις ιδέες του και η
δεξιότητά του να τις διευθετεί σε μια λογική σειρά. γΦρησιμοποιεί λέξεις και εκφράσεις που φανερώνουν
στάση πιθανώς, βέβαια, ενδεχομένως, ίσως, ευτυχώς, δυστυχώς κ.ά.  και πρόθεση αποφθεγματικές
φράσεις κ.ά..
δΔεν απευθύνεται μόνο στην καλαισθησία ,αλλά και στην πληροφόρηση και στη γνώση.
εΕπιπλέον, αντλεί το υλικό του κυρίως από τις γνώσεις του  το τί γνωρίζει είναι πιο σημαντικό από το τί
φαντάζεται ή τι παρατηρεί.
Με βάση τα παραπάνω ο συγγραφέας του αποδεικτικού δοκιμίου θέτει τους παρακάτω στόχους 
1 να διερευνήσει απλώς το θέμα του, χωρίς απαραίτητα να φτάσει σε μια λύση.
2 να προσπαθήσει να λύσει το πρόβλημα που θέτει,
3 να επιχειρηματολογήσει ,για να υπερασπιστεί ή να αντικρούσει μια θέση ,χωρίς να έχει ως κύριο σκοπό
του να πείσει τον αναγνώστη για την ορθότητα της δικής του άποψης.
4 να επιχειρηματολογήσει με βασικό σκοπό να πείσει τον αναγνώστη να συμφωνήσει μαζί του.
Η ΠΕΙΘΩ ΣΟ ΔΟΚΙΜΙΟ
Ο συγγραφέας του δοκιμίου 
1προσεγγίζει ένα θέμα που τον ενδιαφέρει,
2εκθέτει τις ιδέες του
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3διασαφηνίζει τις απόψεις του
4υποστηρίζει τις ιδέες του, χρησιμοποιώντας επιχειρήματα, τεκμήρια και παραδείγματα
5 επιχειρεί να ερμηνεύσει ένα φαινόμενο
6καταλήγει σε κάποιες προτάσεις για την αντιμετώπιση ενός προβλήματος.
Η ΓΛΩΑ ΣΟΤ ΔΟΚΙΜΙΟΤ
1)Η γλώσσα του δοκιμίου - σε αντίθεση με τη γλώσσα της ποίησης ή της αφηγηματικής πεζογραφίαςυπακούει σε εντολές μιας λογιότερης γραμματικής, της γραμματικής που διέπει γενικά τον επιστημονικό
ή το στοχαστικό λόγο.
2)εύκολα μπορεί κανείς να επισημάνει διάφορες τεχνικές ομαλής ή φυσικής μετάβασης και συνοχής (π.χ. τη
χρήση συνεκτικών μορίων και εκφράσεων, φράσεις - γέφυρες κτλ).
3)Μπορεί ακόμη να ξεχωρίσει άλλα εκφραστικά μέσα, που χαρακτηρίζουν έναν περισσότερο επιστημονικό
λόγο, π.χ.
α μόρια
β εκφράσεις που φανερώνουν μια στάση του συγγραφέα απέναντι στο θέμα (π.χ. πιθανώς, ενδεχομένως,
βεβαίως κτλ) ή φανερώνουν την οπτική του γωνία για τα γραφόμενα .
γ επιρρήματα του τύπου "κοινωνικά", "πολιτικά", "νομικά" κ.ά.
4) Ως προς τη σύνταξη έχει κανείς να προσέξει την περισσότερο σύνθετη δομή των προτάσεων. Αυτό
επιτυγχάνεται με τη μεγαλύτερη χρήση του υποτακτικού λόγου σε αντίθεση με τον παρατατικό λόγο.
5) Από την άλλη πλευρά ο μέσος αναγνώστης οφείλει να εξοικειωθεί και με το- σε μεγάλη έκτασηαφηρημένο λεξιλόγιο του δοκιμίου.
6) Παράλληλα, ωστόσο, διακρίνουμε συχνά στο δοκίμιο 
ακάποια προφορικότητα στην έκφραση και
βκάποια οικειότητα στο ύφος, χαρακτηριστικά που οφείλονται στη διάθεση του δοκιμιογράφου να
επικοινωνήσει άμεσα με τον αναγνώστη.

Η ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΟΤ ΔΟΚΙΜΙΟΤ
Σο δοκίμιο παρουσιάζει μια ποικιλία μορφών ως προς την οργάνωση.
Έτσι,α άλλα δοκίμια έχουν αυστηρότερη λογική οργάνωση, όπως π.χ. το δοκίμιο του Παπανούτσου "Η
τεχνική πρόδος",
βάλλα έχουν πιο ελεύθερη οργάνωση, όπως π,χ. το δοκίμιο του Σερζάκη "Μηχανισμός εξανδραποδισμού"
γσε άλλα πάλι η οργάνωση είναι μάλλον συνειρμική, όπως, π.χ. στο δοκίμιο του εφέρη "Πάντα πλήρη
θεών".
Σα δοκίμια που οργανώνονται λογικά προσεγγίζουν περισσότερο τον επιστημονικό λόγο και έχουν
συνήθως αποδεικτικό χαρακτήρα.

Σο Διάγραμμα ενός τυπικού Δοκιμίου
ΠΡΟΛΟΓΟ  Ο συγγραφέας εκθέτει στον πρόλογο το θέμα (δηλαδή την προβληματική του),
προσπαθώντας να προκαλέσει το ενδιαφέρον του αναγνώστη και συνεχίζει εκθέτοντας την
κατευθυντήρια ή κύρια ιδέα που αποτελεί και τη θέση του πάνω στο θέμα.
ΚΤΡΙΟ ΜΕΡΟ  το κύριο μέρος ο συγγραφέας προσκομίζει το υλικό που διαθέτει, για να διασαφηνίσει
την κύρια ιδέα ή να αποδείξει τη θέση που διατύπωσε στον πρόλογο.
ΕΠΙΛΟΓΟ  τον επίλογο παρουσιάζει συμπυκνωμένα ό,τι έχει αποδείξει ή επανεκθέτει την αρχική του
θέση. Αν έχει αποδείξει πειστικά το θέμα του, η θέση θα έχει πάρει καινούριο νόημα για τον αναγνώστη.
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Σα δοκίμια που έχουν πιο ελεύθερη οργάνωση προσεγγίζουν περισσότερο τη λογοτεχνία και η δομή τους
δεν καθορίζεται από τη σχέση απόδειξης ανάμεσα στη θέση του συγγραφέα και την υποστήριξη αυτής
της θέσης. Τπάρχει ένα κεντρικό θέμα με το οποίο οι επιμέρους ιδέες συνδέονται περισσότερο ή λιγότερο
συνειρμικά. Ο συγγραφέας περιδιαβάζει ελεύθερα στο χώρο των ιδεών.
Διαβάζοντας ένα τέτοιο δοκίμιο 
απροσέχουμε περισσότερο την ύφανση του λόγου παρά τη λογική που διέπει τη δομή του κειμένου ως
συνόλου.
βνιώθουμε εμπλουτισμένοι σε ανιχνεύσεις και σε προβληματισμό, χωρίς να έχουμε αναγκαστικά
επισημάνει ένα καθαρό διάγραμμα του.

ΣΟ ΑΡΘΡΟ
Φαρακτηριστικά :
1)Σο άρθρο είναι δημοσίευμα σε εφημερίδα ή σε περιοδικό
2) πραγματεύεται ένα ειδικό, επίκαιρο θέμα
3 το θέμα του είναι γενικού ενδιαφέροντος.
4) ο συντάκτης του μπορεί να είναι ένας ειδικός συνεργάτης της εφημερίδας (π.χ. επιστήμονες
,συγγραφείς, πολιτικοί ,καλλιτέχνες ,ως τακτικοί ή περιστασιακοί συνεργάτες, για να εκφράσουν τις
απόψεις τους πάνω σε ποικίλα θέματα που άπτονται της επικαιρότητας.). Επομένως δεν είναι απαραίτητο
να είναι ειδικός πάνω στο θέμα που πραγματεύεται.
5) Σο άρθρο ανήκει στα είδη της ερμηνευτικής δημοσιογραφίας . Δεν καταγράφει απλά ένα γεγονός, αλλά
το ερμηνεύει.
Φαρακτηριστικά Κύριου άρθρου 
αΜε το κύριο άρθρο, που δημοσιεύεται στην πρώτη σελίδα η εφημερίδα εκφράζει τη γνώμη της για το
σημαντικότερο γεγονός ημέρας.
βΣο κύριο άρθρο είναι ανυπόγραφο ή ενυπόγραφο
γ γράφεται από τον εκδότη, το διευθυντή, τον αρχισυντάκτη της εφημερίδας ή και από έναν ειδικό
συνεργάτη (αρθρογράφο *που βρίσκεται στην ιεραρχία μετά τον αρχισυντάκτη.+
Φαρακτηριστικά Επιστημονικού άρθρου :
1)
παρακολουθούν τις εξελίξεις της επιστήμης σε διάφορους τομείς.
2)
Σα άρθρα αυτά δημοσιεύονται σε ειδικά έγκριτα επιστημονικά περιοδικά
3)
απευθύνονται σε κοινό με ειδικές γνώσεις πάνω σε κάποιον επιστημονικό τομέα.
4)
υντάσσονται από κάποιον ειδικό επιστήμονα
5)
Φρησιμοποιείται ειδικό-επιστημονικό λεξιλόγιο

ΔΙΑΥΟΡΕ ΔΟΚΙΜΙΟΤ - ΑΡΘΡΟΤ
Η σύγκριση των δύο αυτών κειμένων μπορεί να μας βοηθήσει να αντιληφτούμε τις διαφορές που
παρουσιάζει ένα άρθρο που δημοσιεύεται στον τύπο από ένα δοκίμιο.
1) Σο άρθρο έχει επικαιρικό χαρακτήρα, δηλαδή αφορμάται πάντα από ένα επίκαιρο γεγονός το οποίο
σχολιάζει ή και ερμηνεύει.
Σο δοκίμιο, από την άλλη πλευρά, δεν έχει επικαιρικό χαρακτήρα. Ακόμη και όταν αφορμάται από κάποιο
σύγχρονο γεγονός, ανάγεται στο μόνιμο και στο γενικό.
2) Σο δοκίμιο χαρακτηρίζεται "υβρίδιο", γιατί κινείται ανάμεσα στην επιστήμη ή στη φιλοσοφία και στη
λογοτεχνία.
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Σο άρθρο αντίθετα έχει πιο ξεκάθαρο χαρακτήρα. Απέχει σαφώς από τη λογοτεχνία και κινείται στο χώρο
της ερμηνευτικής δημοσιογραφίας (π.χ. άρθρο σε εφημερίδα) ή της επιστήμης.
3) το άρθρο επικρατεί η αναφορική λειτουργία της γλώσσας , κάτι που δε συμβαίνει σε όλα τα δοκίμια
(αναφορική και ποιητική λειτουργία).
4) Σο άρθρο δεν έχει, συνήθως, τον προσωπικό και οικείο τόνο που χαρακτηρίζει το δοκίμιο.
5) Μια ακόμη διαφορά του άρθρου από το δοκίμιο είναι η έκταση. Σο άρθρο (τουλάχιστον αυτό που
δημοσιεύεται στην εφημερίδα) είναι συνήθως συντομότερο από ένα δοκίμιο.

Η ΕΠΙΥΤΛΛΙΔΑ
Ορισμός  Η επιφυλλίδα είναι ένας τύπος κειμένου που αναφέρεται σε διάφορα θέματα 
αφιλολογικά,
βεπιστημονικά,
γκοινωνικά,
δκαλλιτεχνικά,
επολιτικά κτλ.
Φαρακτηριστικά 
αΓράφεται από πρόσωπο ειδικό στο θέμα.
βΔημοσιεύεται σε εφημερίδα σε ορισμένη θέση
γ χωρίζεται συνήθως από την υπόλοιπη ύλη με ολοσέλιδη ή μικρή γραμμή.
δτο παρελθόν η θέση αυτή ήταν κατά κανόνα στο κάτω άκρο της σελίδας, αλλά στην εποχή μας η θέση
της επιφυλλίδας ποικίλλει από εφημερίδα σε εφημερίδα.
εΟ επιφυλλιδογράφος μπορεί να ξεκινήσει από ένα επίκαιρο θέμα, π,χ. "Η διαφήμιση", αλλά δε μένει προσκολλημένος στο επίκαιρο· προχωρεί σε παρατηρήσεις και σκέψεις διαχρονικού χαρακτήρα και
γενικότερου ενδιαφέροντος.
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