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Μαρία Κάππου 
 

Διδακτζα φλθ και παραγωγι λόγο 

 

Διδάςκομαι  
επιχειρθματολογικά κείμενα 

Για να ςυντάςςω 
επιχειρθματολογικά κείμενα 

 

 
Κείμενα επιχειρθματολογίασ  
1. Δοκίμιο 
2. Άρκρο 
3. Επιςτολι 
4. Ομιλία/ειςιγθςθ  
(προςχεδιαςμζνοσ προφορικόσ λόγοσ) 

Να επιλζγω τα κατάλλθλα εξωτερικά και 
εςωτερικά επικοινωνιακά χαρακτθριςτικά 
ϊςτε να διαςφαλίηω 
 Πολφ καλι επίτευξθ επικοινωνιακοφ ςτόχου 

και ανταπόκριςθ ςτο επικοινωνιακό πλαίςιο 
 υνεπισ χριςθ γζνουσ λόγου – φφουσ ςε όλο 

το κείμενο 

 
Οργάνωςθ επιχειρθματολογίασ 

1. Πρόλογοσ  (Ιςχυριςμόσ ι αντίλογοσ)           
2. Κφριο μζροσ (Αποδεικτικό υλικό) 

3. Επίλογοσ (ανακεφαλαίωςθ-ςυμπζραςμα) 

 
Να προςχεδιάηω το κείμενο ϊςτε να 
διακζτει  
 Πολφ καλι οργάνωςθ κειμζνου (παράγραφοι, 

ςυνοχι κ.λπ.) 

 Πολφ καλι παρουςίαςθ ιδεϊν και λογικι 
ανάπτυξθ επιχειρθμάτων (χριςθ κατάλλθλου 
κειμενικοφ είδουσ, ςυνεκτικότθτα)  

Δομό/οργϊνωςη τησ παραγρϊφου  
αιτιολόγηςη-ςυνοχό 
 
 Ανάπτυξθ αποδεικτικοφ υλικοφ με  

1. Επιχειριματα  
2. Σεκμιρια (αλικειεσ παραδείγματα, ιςτορικά 

γεγονότα, αναλογίεσ, πορίςματα ερευνϊν) 
3. Αυκεντίεσ 
4. επίκλθςθ ςτο ςυναίςκθμα ςε οριςμζνα 

ςθμεία  
5. Μοντζλο επιχειρθματολογίασ Toulmin 

Να οργανϊνω τισ παραγράφουσ του 
κειμζνου ανάλογα με το ηθτοφμενο ϊςτε να 
διαςφαλίηω  
 Πολφ καλι οργάνωςθ κειμζνου 
      (παράγραφοι, ςυνοχι κ.λπ.) 

 Λογικι ανάπτυξθ επιχειρθμάτων 

 Μεταςχθματιςμόσ ιδεϊν κειμζνου/-ων 
αναφοράσ) 

 Μεγάλο εφροσ και ακρίβεια ςθμαςιολογικϊν 
ςτοιχείων που ανταποκρίνονται ςτο κζμα 
 

Τθ γλϊςςα τθσ επιχειρθματολογίασ 
• Αποφαντικζσ (δθλωτικζσ) προτάςεισ 
• Επιςτθμικι και δεοντικι  τροπικότθτα 

(εκφράςεισ που δθλϊνουν βεβαιότθτα, δυνατότθτα, 
υπόκεςθ, ενδεχόμενο , τι πρζπει να γίνει κ.λπ.) 

• Ρθτορικά ερωτιματα-ερωτθματικζσ προτάςεισ 
• Εναλλαγι ενεργθτικισ και πακθτικισ  
   ςφνταξθσ  

 αφινεια  (κυριολεξία, αποφυγι τθσ 
πολυςθμίασ, ακρίβεια  ςτθ χριςθ του 
λεξιλογίου,  ειδικοί όροι κ.λπ.) 

•  Ονοματοποίθςθ  
•τίξθ με δθλωτικι και ςχολιαςτικι ςθμαςία 
• Διαρκρωτικζσ λζξεισ/φράςεισ  που δθλϊνουν  
  ςχζςεισ  αντίκεςθσ, αιτίου και   
  αποτελζςματοσ, ςυμπεράςματοσ κ.λπ. 

Να διαςφαλίηω 
 

 Μεγάλο εφροσ και ακρίβεια 
γραμματικοςυντακτικϊν φαινομζνων που 
ανταποκρίνονται ςτο κζμα 

 Εξαιρετικι ορκογραφία και ςτίξθ 

 Μθδενικι επίπτωςθ τυχόν λακϊν 
ςτθν κατανόθςθ/ επικοινωνιακό ςτόχο 
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Πώσ γύνομαι ςυντϊκτησ επιχειρηματολογικών κειμϋνων; 

 

Πώσ  

 

  

Οργάνωςθ 

Μορφι/γλώςςα 

      Περιεχόμενο Διδάςκομαι  

επιχειρθματολογικά κείμενα 

Ιςχυριςμόσ 

Ανάπτυξθ 

επιχειρθματολογίασ 

Ανάπτυξθ 

επιχειρθματολογίασ 

Ανάπτυξθ 

επιχειρθματολογίασ 

Ανακεφαλαίωςθ 

Συμπζραςμα 

Για να ςυντάςςω  

επιχειρθματολογικά κείμενα 

Ιςχυριςμόσ 

Ανάπτυξθ 

επιχειρθματολογίασ 

Ανάπτυξθ 

επιχειρθματολογίασ 

Ανάπτυξθ 

επιχειρθματολογίασ 

Ανακεφαλαίωςθ 

Συμπζραςμα 

Σ 

Σ 

Σ 

Σ 

Σ 

Σ 

Σ 

Σ 

Σ 
Σ= Συνοχι ανάμεςα  

ςε παραγράφουσ 
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Μαρία Κάππου 
 

 

«Ακούω και ξεχνώ, βλϋπω και καταλαβαύνω, κϊνω και μαθαύνω» 

 

 

Παρατθρϊ τθν οργάνωςθ του περιεχομζνου ενόσ επιχειρθματολογικοφ 

κειμζνου 
 

Κείμενο 3 Fake news και δθμοςιογραφία Του Γιϊργου Παυλίδθ 
Νεοελλθνικι γλϊςςα, Φάκελοσ εκπαιδευτικοφ, ςελ. 82 

1θ Ενότθτα 

Πρόλογοσ 
1.*…+Παράδειγμα  Fake news  ςτα ΜΜΕ 1976  
για θαυματουργό νερό που θερϊπευε τον καρκύνο 

 
Παρϊδειγμα Fake news  ςτο     

παρελκόν 
 

 

2.Fake news υπιρχαν πάντα. Και τα ΜΜΕ ιταν πάντα 
γεμάτα με τζτοιου είδουσ «ειδιςεισ». Βζβαια να 
διευκρινίςω ότι οι ψεφτικεσ ειδιςεισ δεν ζχουν όλεσ τθν 
ίδια βαρφτθτα και χαρακτιρα. Υπάρχουν ψεφτικεσ 
ειδιςεισ που οφείλονται ςτθν άγνοια ι τον ελλειμματικό 
επαγγελματιςμό των δθμοςιογράφων, υπάρχουν όμωσ 
και ειδιςεισ χαλκευμζνεσ .Όπωσ εφςτοχα ςθμειϊνει και 

ο Έλλθνασ ερευνθτισ Αντρζασ Βλάχοσ: «άλλο είναι θ 

λανκαςμζνθ πλθροφορία (misinformation) κι άλλο θ 

παραπλθροφόρθςθ (disinformation), που γίνεται με 
κακι πρόκεςθ» 
 

 
Θϋςη/ιςχυριςμόσ(βεβαιότητα) 
για το παρελθόν 
 
 
Διευκρύνιςη 
 
 
  Αυθεντύα 
‘ Αποψη/ιςχυριςμόσ 

 
3.*…+ ςτισ εφθμερίδεσ 1898(ψεύτικεσ εικόνεσ 

/φωτογραφύεσ από τισ δόθεν ταραχϋσ ςτην Κούβα) 
αφορμό να κηρύξει η Αμερικό πόλεμο ςτην Ιςπανύα 
 

 
 
1. παραδείγματα Fake news   

 

4. Στα ΜΜΕ  φωτογραφίεσ   άτυχου κορμοράνου που 

ενϊ ιταν παγιδευμζνοσ ςε μια πετρελαιοκθλίδα ςτον 
Κόλπο του Μεξικοφ, κάποια Μζςα τον ικελαν να 
βρίςκεται ςτον Περςικό Κόλπο, κφμα κι αυτόσ τθσ 
οικολογικισ καταςτροφισ που προκάλεςε δικεν ο 
Σαντάμ Χουςζιν.  

 
 
2.παρϊδειγμα Fake news   
 

 
5.  Χαλκευμϋνεσ ειδόςεισ οι οποίεσ παρουςίαηαν τα 

υπόγεια των ανακτόρων του Σάνταμ Χουςζιν να είχαν 

μετατραπεί ςε επιςτθμονικά παραςκευισ χθμικϊν και 
βιολογικϊν όπλων που δεν βρζκθκαν ποτζ. 

 
 

 3.παρϊδειγμα Fake news   
 

 
6.[…]Παρϊγραφοσ με παραδεύγματα Fake news  που 
διαδίδονταν από τα   Κοινωνικϊ δύκτυα και τα ΜΜΕ 
Fake, όλα Fake… 

  
4. παρϊδειγμα Fake news   
 

 

1θ ενότθτα 

Ti syn;ebaine sto 

≠ 
 

& 

& 

& 

http://iep.edu.gr/images/IEP/Modules/Sj_K2_Extra_Slider/Fakeloi_Ylikou/Neoelliniki-Glossa_G-Lykeiou_Fakelos-Ekpaideutikou.pdf
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7.«Η επιδθμία των fake news μπορεί να ζχει ςυνζπειεσ 
ςτον πραγματικό κόςμο» τόνιςε ςε ομιλία τθσ ςτο 
Καπιτϊλιο τον περαςμζνο Δεκζμβρθ θ Hillary  Clinton 

και μάλλον ζχει δίκαιο. Και αυτό γιατί θ επιρροι τουσ 

ςιμερα είναι πολφ μεγαλφτερθ από ό, τι ςτο 

παρελκόν. Δεν είναι επειδι τα ψζματα του πολζμου 
του Κόλπου, τθσ Τιμιςοάρα και τόςα άλλα δεν ιταν 

ςοβαρά. Κάκε άλλο. Απλϊσ ςιμερα οι δυνατότθτεσ 
αναπαραγωγισ και διαςποράσ χαλκευμζνων ειδιςεων 
είναι πολλαπλάςιεσ. Η παρουςία του διαδικτφου γενικά 
και των μζςων κοινωνικισ δικτφωςθσ ειδικότερα, 
κάνουν τθ διαδικαςία διάχυςθσ ψευδϊν ειδιςεων 

πολφ πιο εφκολθ και μαηικι. Επίςθσ ςιμερα ςτο χϊρο 
δεν κινοφνται μόνο οι επαγγελματίεσ δθμοςιογράφοι, 

αλλά και θ ατζλειωτθ ςτρατιά των δθμοςιογράφων - 

πολιτϊν. Ο ζντονοσ ανταγωνιςμόσ, που ολοζνα 
οξφνεται, αποτελεί δυςτυχϊσ κίνθτρο για αρκετά Μζςα 
και δθμοςιογράφουσ να γράφουν και να 
πολλαπλαςιάηουν ψευδείσ ειδιςεισ. Από τθ ςτιγμι που 
αυτό που μετρά και αποφζρει ζςοδα είναι θ ψθλι 
επιςκεψιμότθτα, πολλοί λειτουργοί των διαδικτυακϊν 
μζςων επιλζγουν τθν εφκολθ λφςθ του click- bait - 

δθλαδι τισ ειδιςεισ δόλωμα που ενίοτε δεν ζχουν καμία 
ςχζςθ με τθν πραγματικότθτα. 
 

 
 
 
 
   & Επιχεύρημα 
(γιατύ;) 
Σχόμα ϊρςησ και θϋςησ 
 
 Διευκρίνιςη/ Αλήθεια 
(γιατύ;) 

   
1.Επιχεύρημα/αλόθεια 

 

 
 2. Επιχεύρημα/αλόθεια 
 
 
 
 
 3. Επιχεύρημα/αλόθεια 
 
 
   
  Επεξόγηςη/διευκρύνιςη 

8. Επιπλζον, θ ανάγκθ ελαχιςτοποίθςθσ του χρόνου που 

μεςολαβεί από τθν εκδιλωςθ του γεγονότοσ μζχρι τθ 
δθμοςιοποίθςθ του μθνφματοσ, εξωκεί αρκετοφσ 
λειτουργοφσ να παραβιάηουν τθ βαςικι αρχι τθσ 
διαςταφρωςθσ τθσ πλθροφορίασ προτοφ αυτι καταςτεί 

είδθςθ. Η αρνθτικι αυτι ςυμπεριφορά 

πολλαπλαςιάηεται όταν το μινυμα φκάνει ςτο χριςτθ. 

Συγκεκριμζνα, ζρευνα που ζγινε το 2016 από το 

Πανεπιςτιμιο Κολοφμπια δείχνει ότι 6 ςτουσ 10 χριςτεσ 
του Ίντερνετ αναδθμοςιεφουν μια είδθςθ, μια ανάρτθςθ, 

διαβάηοντασ μόνο τον τίτλο, όχι το περιεχόμενο). Άρα 

εκτόσ από το click- bait ζχουμε και το share - bait. 

 

  
 

Επιχεύρημα αιτύου-αιτιατού 
 
 

   αποτϋλεςμα 
                 
 
 

Τεκμόριο/Αποτελϋςματα 
ερευνών 
Συμπϋραςμα 

 

9. Υπάρχει όμωσ ζνα ακόμθ πιο ανθςυχθτικό 
φαινόμενο. Ο οίκοσ Oxford Dictionaries ζχριςε ωσ λζξθ 
τθσ χρονιάσ για το 2016 τθ λζξθ “post truth”, δθλαδι 
«μετά - αλικεια». Πρόκειται για ζνα νεολογιςμό που 
περιγράφει το μεταμοντζρνο φαινόμενο τθσ γκρίηασ 
ηϊνθσ που επεκτείνεται μεταξφ τθσ αλικειασ και του 
ψζματοσ. Ο όροσ αυτόσ δεν είναι τόςο ακϊοσ όςο 

φαίνεται, διότι ςφμφωνα με ειδικοφσ γλωςςολόγουσ, 

Επιχεύρημα 
     
     Αναφορϊ του φαινομϋνου 
     Περιγραφό του φαινομϋνου 

 
 
 

       Ιςχυριςμόσ 
&  τεκμόριο αυθεντύασ 

2
θ
 ενότθτα 

Ιςχυριςμόσ (πιθανότητα) 
αυθεντύασ με τον οπούο 

ςυμφωνεύ ο ςυγγραφϋασ 

 

& 

& 

&

&
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ςχετίηεται με τισ ςυνκικεσ που κάνουν επίκλθςθ ςτο 

ςυναίςκθμα και οι οποίεσ παρουςιάηονται να 
διαδραματίηουν πιο ουςιαςτικό ρόλο ςτθ διαμόρφωςθ 

τθσ κοινισ γνϊμθσ από ό,τι τα πραγματικά γεγονότα. Μ’ 

άλλα λόγια ο δζκτθσ του μθνφματοσ ςχθματίηει εικόνα 

για τα τεκταινόμενα όχι με κριτιριο αυτό που 

πραγματικά είναι, αλλά με κριτιριο το τι ο ίδιοσ 

πιςτεφει, νομίηει, αιςκάνεται ι και πλθροφορείται ότι 
είναι. *…+ 

 
 
 
 
   
Σχόμα ϊρςησ και θεςησ 

 Επεξόγηςη του ιςχυριςμού 

10. *…+ Δεν είναι κακόλου τυχαίο το γεγονόσ ότι ζρευνα 
που ζγινε ςτισ ΗΠΑ από γνωςτό πολιτικό think tank τον 
Αφγουςτο του 2016 ζδειξε ότι το 70% των γεγονότων που 
επικαλείτο ο Ντόναλντ Τραμπ ςτθν προεκλογικι του 

εκςτρατεία ιταν ψεφτικα.  Ωςτόςο ο κόςμοσ τα πίςτευε 
και μζςα από τα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ που 
υποςτιριηαν τον νυν πρόεδρο τα πολλαπλαςίαηε, 
δθμιουργϊντασ ςτθν πράξθ μια φοφςκα από ψεφτικεσ, 
παραπλανθτικζσ ειδιςεισ. 
 

 
   Πόριςμα ϋρευνασ που    
   ενιςχύει τον ιςχυριςμό 
   Θϋμα ϋρευνασ  

         ≠ 
  Αλόθεια & επιχεύρημα του    
                           πωσ  
                        & αποτϋλεςμα 
      

11.Η εικόνα γίνεται πιο δραματικι αν λάβουμε υπόψθ 

τον ψθφιακό αναλφαβθτιςμό και τθν αδυναμία του 
χριςτθ να αξιολογιςει ςωςτά το μινυμα που λαμβάνει. 
Έρευνα του Πανεπιςτθμίου του Stanford που 
κυκλοφόρθςε το Νοζμβριο του 2016 ζδειξε ότι το 80% 
των μακθτϊν και φοιτθτϊν που ςυμμετείχαν ςτθν 
ζρευνα δεν κατάφεραν να ξεχωρίςουν ζνα πραγματικό 
κείμενο από ζνα ψεφτικο, οφτε ζνα δθμοςιογραφικό 
μινυμα από ζνα διαφθμιςτικό. Επίςθσ, ενδιαφζρον ζχει 
το γεγονόσ ότι κριτιριο εγκυρότθτασ για τουσ νζουσ 
αποτελεί το μζγεκοσ τθσ φωτογραφίασ ςε ζνα κείμενο 
και όχι... θ απουςία τθσ πθγισ του. *…+  

     
   Επιχεύρημα 
 
 
    ΄Ερευνα 
 
   
    Αποτελϋςματα ϋρευνασ 
 
 
    & αλόθεια/επιχεύρημα 

 
Παυλίδθσ, Γ. (2017). «Fake news και δθμοςιογραφία». Διαδικτυακι δθμοςίευςθ ςτθ ςελίδα 

www.europarl.europa.eu (απόςπαςμα) 

Ο Γιϊργοσ Παυλίδθσ είναι Επίκουροσ Κακθγθτισ Επικοινωνιϊν και δθμοςιογραφίασ ςτο 

Πανεπιςτιμιο Λευκωςίασ, δθμοςιογράφοσ, Πρόεδροσ τθσ Επιτροπισ Δθμοςιογραφικισ 

Δεοντολογίασ. 

 

Τα χαρακτθριςτικά των Μζςων Κοινωνικισ δικτφωςθσ 

Α π ό  Τ ο  Κ λ α ς ι κ ό  Χ ε ι ρ ο κ ρ ό τ η μ α  Σ τ η  Μ ο ν τ ϋ ρ ν α  
Σ ι ω π ό  Κ α ι  Σ τ α  Μ ε τ α μ ο ν τ ϋ ρ ν α  L i k e s  
 
 
 
 
 
 
 

Σ 

& 

http://www.europarl.europa.eu/
file:///C:/Users/user/Desktop/SITE%202019/1%20ΦΑΚΕΛΟΣ%20%20ΤΟΥ%20ΜΑΘΗΤΗ/Για%20site/5.%20Δ%20Τέταρτο%20θέμα/Παρατηρήσαμε%20%20πώς%20οργανώνονται%20το%20κείμενο%20και%20οι%20παράγραφοι
https://www.lavart.gr/apo-to-klasiko-cheirokrotima-sti-monterna-siopi-kai-sta-metamonterna-likes/
https://www.lavart.gr/apo-to-klasiko-cheirokrotima-sti-monterna-siopi-kai-sta-metamonterna-likes/
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Παρατηρόςαμε την οργϊνωςη των παραγρϊφων του κύριου μϋρουσ 
 

 

Οι παράγραφοι οργανϊνονται με το μοντζλο επιχειρθματολογίασ του Toulmi 
 

 

 
 
 

1.Ιςχυριςμόσ 
 

ςτισ θεματικϋσ προτϊςεισ διατυπώνονται με αποφαντικϋσ 
προτϊςεισ 
 τα επιχειρόματα 
 ό παραδεύγματα 
 ό ςύγκριςη γεγονότων του παρελθόντοσ με το παρόν 
Το ρόμα τησ πρόταςησ  προκαλεύ κϊποιο ερώτημα (γιατί, πώσ; 
δηλαδή; με ποιο ςκοπό; ) 
 

 
 

2.Δεδομϋνα  
(data - 

grounds) 
 
 
 

3.Εγγυόςεισ 
(warrants): 

 
 

4.Υποςτόριξη 
(backing) 

 
 
 
5.Αντύκρουςη 

(rebuttal) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ςτισ λεπτομϋρειεσ 
 
Για την υποςτόριξη τησ θϋςησ/διαπύςτωςησ/επιχειρόματοσ  κ.λπ. 
αξιοποιούνται δεδομϋνα, δηλαδό τεκμόρια (παραδεύγματα, ςτατιςτικϊ 
δεδομϋνα, πορύςματα ερευνών, εμπειρικϋσ αλόθειεσ, λογικϊ 
επιχειρόματα, αποδεύξεισ κ.τ.λ.) ςτα οπούα ο πομπόσ βαςύζει την 
αλόθεια του ιςχυριςμού του.  
 
Μπορεύ να προςτύθενται  και  απόψεισ (γενικϊ αποδεκτϋσ αλόθειεσ / 
αρχϋσ / κανόνεσ / αξύεσ του πολιτιςμού μασ κ.τ.λ.) που ςυνδϋουν τα 
Δεδομϋνα με τον Ιςχυριςμό. ( δηλαδό ενιςχύουν την τεκμηρύωςη) 
 
Ο πομπόσ μπορεύ να χρηςιμοποιεύ και ςτοιχεύα (παραδεύγματα, 
ςτατιςτικϊ δεδομϋνα, πορύςματα ερευνών, εμπειρικϋσ αλόθειεσ, λογικϊ 
επιχειρόματα, αποδεύξεισ κ.τ.λ.) για να αποδεύξει την ιςχύ των 
Εγγυόςεων 
 
Σε οριςμϋνεσ περιπτώςεισ ο πομπόσ καταγρϊφει (ό και αντικρούει) τον 
αντύλογο ςτο επιχεύρημϊ του ώςτε να  εμφανύζεται η 
επιχειρηματολογύα  του ςφαιρικό και ολοκληρωμϋνη. Δηλαδό, να μη 
δημιουργεύται η εντύπωςη ότι δεν λαμβϊνει υπόψη του και αντύθετεσ 
απόψεισ/ερμηνεύεσ  για το ύδιο θϋμα/πρόβλημα. 
Ο αντίλογοσ μπορεύ να εντοπύζεται  
 ςτην αρχό του κειμϋνου ωσ αφορμό να αναπτύξει ο/η ςυγγραφϋασ 

την ϊποψό του/τησ  
 ςτον επύλογο του κειμϋνου ( πιθανϋσ ενςτϊςεισ ό αντύθετεσ απόψεισ, 

οι οπούεσ αναςκευϊζονται για να καταλόξει ο ςυγγραφϋασ ςτη 
διατύπωςη τησ θϋςησ που ϋχει αποδεύξει ωσ ςυμπϋραςμα) 

 ό ςε διϊφορεσ παραγρϊφουσ (αν ςκοπόσ του/τησ ςυγγραφϋα εύναι η 
αναςκευό επιχειρημϊτων όςων υποςτηρύζουν την αντύθετη ϊποψη) 

 

Σημεύωςη: Οι αριθμού 1,2,3,4,5,6 δθλϊνουν τα δομικά ςτοιχεία του μοντζλου 

επιχειρθματολογίασ του Toulmin, Νεοελληνικό γλώςςα, Φϊκελοσ εκπαιδευτικού, ςελ. 
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Μαρία Κάππου 
 

 

 

 

 

Συμπϋραςμα 

 

 

Εφαρμόηω ςτθν πράξθ αυτά που αξιοποιοφν οι δόκιμοι 

ςυγγραφείσ  

για τθν ςφνταξθ επιχειρθματολογικών κειμζνων  

 

 

 

 

 

 

 


