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η πειθω

ΕΚΦΡΑΣΗ ΕΚΘΕΣΗ   Γ´ ΤΕΥΧΟΣ

ΤΡΟΠΟΙ ΠΕΙΘΟΥΣ

+ + =

 Α. Επίκληση στη λογική

 1. Επιχειρήματα και τεκμήρια

Όταν η πειθώ έχει ως στόχο την απόδειξη μιας θέσης/άποψης, 
ο πομπός καταφεύγει στην επίκληση της λογικής και χρησι-
μοποιεί ως μέσα επιχειρήματα και τεκμήρια.

Επιχειρήματα, με την ευρύτερη έννοια, είναι λογικές προ-
τάσεις που συνήθως διευθετούνται σε κλιμακωτή σειρά για 
την απόδειξη μιας θέσης. Σύμφωνα με τον αυστηρότερο ορι-
σμό της λογικής, επιχείρημα είναι μια σειρά προτάσεων/κρί-
σεων με την εξής χαρακτηριστική δομή: μία ή περισσότερες 
προτάσεις (προκείμενες) χρησιμεύουν ως βάση για την απο-
δοχή μιας άλλης πρότασης (συμπέρασμα) η οποία ακολου-
θεί λογικά τις προκείμενες. Η διαδικασία ή η μέθοδος με την 
οποία ο νους καταστρώνει ένα επιχείρημα λέγεται συλλογι-
σμός. Δείτε το παρακάτω παράδειγμα: 

 • Προκείμενες:
 Τα φάρμακα που έχουν επικίνδυνες παρενέργειες πρέπει να 

αποσύρονται από την κυκλοφορία.
 Το φάρμακο X αποδείχτηκε ότι έχει επικίνδυνες παρενέργειες.
 • Συμπέρασμα:
 Άρα: Το φάρμακο X πρέπει να αποσυρθεί από την κυκλοφο-

ρία.
Τεκμήρια είναι συγκεκριμένα στοιχεία που αναφέρονται 

σε μια ορισμένη εμπειρία (παραδείγματα, αλήθειες, γεγονό-
τα, αυθεντίες, στατιστικά στοιχεία κτλ.) και χρησιμοποιού-
νται από τον πομπό, για να υποστηρίξει τη θέση του.
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Οι συλλογισμοί της λογικής και τα συλλογιστικά επιχειρήματα των κειμένων παρουσιάζουν 

ομοιότητες μεταξύ τους, αλλά δεν πρέπει να συγχέονται. Οι συλλογισμοί της λογικής έχουν 
μορφή καθαρά τυπική, στεγνή και σύντομη, περιέχουν μόνο προτάσεις - κρίσεις. Τα επιχειρή-
ματα σε ένα κείμενο έχουν ανάπτυξη, σύνταξη και διατύπωση πολυποίκιλη. Αρκετές φορές, 
μάλιστα, είναι δύσκολο να εντοπιστούν με ακρίβεια οι προκείμενες που οδηγούν στο συμπέρα-
σμα με τη μορφή του τυπικού συλλογισμού. Εκείνο που πρέπει να εντοπίζεται είναι η συλλογι-
στική πορεία του συγγραφέα, για να ελέγχεται και η αποδεικτική αξία των επιχειρημάτων του.
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η πειθω

Συλλογισμός της λογικής:

Μερικές εφευρέσεις μεταβάλλουν τις τύχες της ανθρωπότητας.
Καθετί που μεταβάλλει τις τύχες της ανθρωπότητας είναι γεγονός κοσμοϊστορικό.
Άρα: Μερικές εφευρέσεις είναι γεγονότα κοσμοϊστορικά.

Κείμενο
Είναι γεγονός ότι οι σπουδαίες εφευρέσεις έχουν μεταβάλει τις τύχες της ανθρωπότητας.
Όλοι έχουμε υπόψη μας κάποια χαρακτηριστικά παραδείγματα: άλλος τη φωτιά, άλλος τον 
τροχό, τρίτος τον ατμό, τέταρτος την πυρίτιδα, άλλος τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και άλ-
λοι άλλα. Πίσω από τις εφευρέσεις κρύβεται μια μοίρα, μια τύχη που υπαγορεύει νέους τρόπους 
ζωής, ακόμη και νέους τρόπους καταστροφής της ζωής. Πόσο μπορεί να βοηθήσει τον άνθρωπο 
η πυρηνική ιατρική, αλλά και πώς μπορεί να τον εξοντώσει η πυρηνική βόμβα! Πραγματικά οι 
εφευρέσεις αυτές είναι κοσμοϊστορικής σημασίας, όπως βέβαια καθετί άλλο (ένας κατακλυ-
σμός, η μόλυνση του περιβάλλοντος, μια επιδημική νόσος, μια διδασκαλία όπως του Χριστού) 
που μπορεί να μεταβάλει τις ανθρώπινες τύχες. Δίκαια λοιπόν υποστηρίζεται ότι όσες εφευρέ-
σεις κατόρθωσαν κάτι τέτοιο είναι γεγονότα κοσμοϊστορικής σημασίας. Επομένως είναι γε-
γονότα άξια μελέτης από όλους εκείνους οι οποίοι θέλουν να ξέρουν την ιστορία τους και τη 
μοίρα τους.

Από το βιβλίο «Έκθεση Ιδεών - Λόγος Δημιουργικός», ΟΕΔΒ, Αθήνα 1993.

ΕΚΦΡΑΣΗ ΕΚΘΕΣΗ   Γ´ ΤΕΥΧΟΣ 11
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–  Σύμφωνα με τη Διακήρυξη του Ρίο 
(1992), όλοι οι άνθρωποι έχουν 
δικαίωμα σε μια υγιή και παραγω-
γική ζωή σε αρμονία με τη φύση.

–  «Μιλώ σοβαρά, όταν προτείνω 
να απονείμουμε δικαιώματα στα 
δάση, στους ωκεανούς, στα ποτά-
μια και στα άλλα “φυσικά αντικεί-
μενα”, στην πραγματικότητα στο 
φυσικό περιβάλλον ως σύνολο».

(Christopher Stone)

Β. Επίκληση στο συναίσθημα (του δέκτη)
Είδαμε ότι μερικές φορές η πειθώ έχει στόχο να προκαλέσει μια απόφαση/ενέργεια. 
Στην περίπτωση αυτή συχνά δεν αρκεί η επίκληση στη λογική του δέκτη, με την απο-
δεικτική ισχύ της επιχειρηματολογίας, αλλά χρειάζεται επιπλέον να προκληθούν στο 
δέκτη εκείνα τα συναισθήματα που θα τον παρακινήσουν στην προσδοκώμενη από-
φαση. Ο Αριστοτέλης στη “Ρητορική” του συζητάει διεξοδικά το θέμα και διδάσκει 
το ρήτορα πώς να διεγείρει ορισμένα συναισθήματα (“πάθη”), όπως οργή, πραότητα, 
αγάπη, μίσος, φόβο, εμπιστοσύνη, οίκτο, αγανάκτηση, φθόνο, ντροπή, περιφρόνη-
ση κτλ. Ορίζει επίσης τρεις παραμέτρους, τις οποίες πρέπει να λαμβάνει υπόψη του ο 
ρήτορας σχετικά με το συναίσθημα: σε ποια διάθεση πρέπει να βρίσκεται το ακροα-
τήριο, για να κυριευθεί από το συγκεκριμένο συναίσθημα, προς ποιους το απευθύνει 
και ποια αίτια το προκαλούν.
Συνηθισμένα μέσα για την πρόκληση των παραπάνω συναισθημάτων με στόχο την 
πειθώ είναι η περιγραφή και η αφήγηση. Για παράδειγμα, ένας βουλευτής που ειση-
γείται αύξηση των πολεμικών δαπανών, στην προσπάθειά του να πείσει, διεγείρει το 
φόβο του ακροατηρίου για την ασφάλεια της χώρας περιγράφοντας παραστατικά 
τον εκσυγχρονισμένο πολεμικό εξοπλισμό του γειτονικού εχθρικού κράτους, σε αντί-
θεση με τον απαρχαιωμένο της δικής τους χώρας. Αντίστοιχα ένας δικηγόρος περι-
λαμβάνει στην υπεράσπισή του αφήγηση των δραματικών γεγονότων που οδήγησαν 
τον ανήλικο κατηγορούμενο στην κλοπή, με στόχο να προκαλέσει τον οίκτο των δι-
καστών και το μετριασμό της ποινής του κατηγορουμένου.
Μερικές φορές γίνεται κατάχρηση της παραπάνω τακτικής (“επίκλησης στο συναί-
σθημα”) από αδίστακτους ρήτορες, που εκμεταλλεύονται τα συναισθήματα, τις προ-
καταλήψεις, τα όνειρα, τις προσδοκίες του κοινού ανθρώπου, για να πετύχουν το 
σκοπό τους. Παράδειγμα η κινδυνολογία ότι δήθεν επίκειται πόλεμος, πείνα, εξάρ-
θρωση της οικονομίας, διάλυση της χώρας, καταστροφή του κόσμου κτλ.

Να αναφέρετε κι εσείς συγκεκριμένα παραδείγματα από την καθημερινή ζωή, στα 
οποία ο πομπός προσπαθεί να προκαλέσει κάποια συναισθήματα στο δέκτη, ώστε 
να πετύχει το σκοπό του.
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Γ. Επίκληση στο “ήθος” (του πομπού)

Για να είναι αποτελεσματική η πειθώ, είναι απαραίτητο να κερδίσει ο πομπός με το 
λόγο του την εμπιστοσύνη του δέκτη. Εννοείται ότι η εντύπωση για την αξιοπιστία 
του πομπού πρέπει να απορρέει από τον ίδιο το λόγο και όχι από την εικόνα που τυ-
χόν έχει σχηματίσει προηγουμένως ο δέκτης γι’ αυτόν.

Ποιες ιδιότητες θα πρέπει να έχει ένας ομιλητής, για να φανεί αξιόπιστος σε σας προ-
σωπικά; Να αναφερθείτε σε συγκεκριμένα παραδείγματα λόγου (προφορικού ή γρα-
πτού), με τα οποία κέρδισε την εμπιστοσύνη σας ο ομιλητής/συγγραφέας.

Διαβάστε το παρακάτω 
απόσπασμα πολιτικού λό -
γου και σχολιάστε το ήθος 
του ομιλητή.

Το επ’ εμοί συναισθάνομαι, εξ άλλου, 
βαθέως τας βαρυτάτας ευθύνας, αίτι-
νες επίκεινται επί των ώμων των πο-
λιτικών ανδρών της χώρας.

Δεν έρχομαι ενταύθα ως αρχηγός 
νέου και εσχηματισμένου κόμματος. 
Έρχομαι απλώς σημαιοφόρος νέων 
πολιτικών ιδεών και υπό την σημαίαν 
ταύτην καλώ πάντας εκείνους, οίτι-
νες συμμερίζονται τας ιδέας ταύτας, 
εμπνέονται από τον ιερόν πόθον ν’ 
αφιερώσωσι πάσας τας δυνάμεις της 
ψυχής και του σώματος, να συντε-
λέσωσιν εις την επιτυχίαν των ιδεών 
τούτων.

Η ιθύνουσα την πολιτείαν μου κεντρική αρχή είναι ότι ο πολιτικός ανήρ οφείλει να έχη γνώμονα πά-
σης αυτού πράξεως το κοινόν συμφέρον και εις το συμφέρον τούτο να υποτάσση άνευ ενδοιασμού το τε 
συμφέρον του κόμματος, εις ο ανήκει, και το των μελών του κόμματος τούτου. Ότι οφείλει να έχη πάντο-
τε το θάρρος των γνωμών αυτού, μηδέποτε θυσιάζων ταύτας διά να γίνεται αρεστός προς τα άνω ή προς 
τα κάτω. Ότι προς την εξουσίαν πρέπει να αποβλέπη όχι ως σκοπόν, αλλ’ ως μέσον προς επιτυχίαν άλλου 
υψηλοτέρου σκοπού, μηδέποτε σπεύδων προς ανάληψιν της Αρχής, αν πρόκειται τούτο να γίνη επί θυσία 
μικρά ή μεγάλη των αρχών αυτού, μηδέποτε διστάζων να απορρίπτη αυτήν, αν η διατήρησις αυτής έπρεπε 
να εξαγορασθή διά θυσίας του προγράμματος προς εφαρμογήν του οποίου εκλήθη υπό του Λαού.*

“Τα κείμενα του Ελευθερίου Βενιζέλου, 1909-1935”, τ. Ά , Αθήνα, 1981

* Διατηρήθηκε η ορθογραφία του κειμένου, εκτός από την υπογεγραμμένη και το τονικό σύστημα.
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Επίθεση στο ήθος 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· π.χ.: “Ο διευθυντής της εταιρείας X, που 
ανταγωνίζεται τα προϊόντα μας, δεν είναι καθόλου αξιόπιστο πρόσωπο. Σας πληρο-
φορώ ότι η οικογενειακή του ζωή υπήρξε σκανδαλώδης. Εγώ τουλάχιστον ποτέ δε 
θα αγόραζα έναν προϊόν δικής του εταιρείας”.

Για ποιους λόγους καταφεύ-
γει αυτός που επιχειρηματο-
λογεί στην προσωπική επί-
θεση; Επιδοκιμάζετε την 
τακτική αυτή; Πιστεύετε ότι 
συσχετίζεται η τακτική αυτή 
με τη λασπολογία; Νομίζετε 
ότι είναι θεμιτό σε ορισμένες 
περιπτώσεις να ασκείται κρι-
τική στο χαρακτήρα και στην 
ιδιωτική ζωή του αντιπάλου;

Στο παρακάτω απόσπασμα 
πολιτικού λόγου ο ομιλητής 
(Ελευθέριος Βενιζέλος) ανα-
φέρεται στην πολιτική κα-
τάσταση (ήθος των αντιπά-
λων), η οποία οδήγησε στην εξέγερση του 1909.

Συμπολίται,
Γνωρίζετε ποία υπήρξαν τα αίτια, τα οποία προεκάλεσαν την εξέγερσιν του Αυγούστου παρελθόντος 

έτους, επομένως δεν έχω ανάγκην να υπομνήσω αυτά εις υμάς διά μακρών [...]
Κυβέρνησις καταναλίσκουσα το πλείστον της δραστηριότητός της ουχί εις προαγωγήν των δημοσί-

ων συμφερόντων, αλλ’ εις την ικανοποίησιν, ως επί τα πολλά αθεμίτων αξιώσεων, δι’ ων διενεργείται η 
συναλλαγή μεταξύ εκλογέως και βουλευτού αφ’ ενός, μεταξύ βουλευτού και Κυβερνήσεως αφ’ ετέρου, 
ήτις Κυβέρνησις διά τούτο, πλην του προέδρου αυτής, απετελείτο, ως επί τα πολλά, ουχί εκ των ικανω-
τάτων προς εξυπηρέτησιν του δημοσίου συμφέροντος, αλλ’ εκ των επιτηδειοτάτων, όπως εξυπηρετήσω-
σι τας ανάγκας της συναλλαγής. Αντιπολίτευσις εις ουδέν συνήθως άλλο αποβλέπουσα ή την κάλυψιν 
της Αρχής, χάριν της οποίας εθυσιάζετο πολλάκις πάσα άλλη αρχή και κάθε άλλο συμφέρον του Κρά-
τους. Νόμος αποβάς ιστός αράχνης, δυνάμενος μεν να συλλαμβάνη τους ασθενεστέρους, αλλά κατα-
σχιζόμενος θρασέως από πάντα ισχυρόν. [...]*

“Τα κείμενα του Ελευθερίου Βενιζέλου, 1909-1935”, 
τ. Ά , Αθήνα, 1981, σ. 174

*  Το πλήρες κείμενο δίνεται στην “Πειθώ στον πολιτικό λόγο”
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Επίκληση στην αυθεντία

Πολλές φορές ο πομπός, για να ενισχύσει την αξιοπιστία ενός επιχειρήματος, επικα-
λείται κάποια αυθεντία, η οποία συμμερίζεται τη συγκεκριμένη θέση, και συχνά πα-
ραθέτει 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 αξιόπι-
στες πηγές. Μερικές φορές, όμως, γίνεται κατάχρηση της επίκλησης στην αυθεντία, 
για να καλύψει ο πομπός την έλλειψη επιχειρημάτων. Υπάρχει μάλιστα η περίπτωση 
να επικαλείται δημοφιλή πρόσωπα, τα οποία είναι βέβαια αυθεντίες στον τομέα τους, 
αλλά δεν είναι ειδικοί στο θέμα που πραγματεύεται ο πομπός.

Να σχολιάσετε το παρακάτω απόσπασμα.

Το αυταπόδεικτο της αλή-
θειας που πηγάζει από την 
αυθεντία έχει τεράστια δύ-
ναμη, που κάνει το μήνυμα 
άτρωτο. Η αμφισβήτησή 
του είναι εξαιρετικά δύσκο-
λη, ακόμα κι όταν ο δέκτης 
έχει συνείδηση της παγίδας. 
[...]

Η αυταπόδεικτη αλή-
θεια του ιδεολογικού λόγου 
μπορεί να στηρίζεται στην 
πολύ ορθολογική αυθεντία, 
την επιστήμη ή μάλλον την 
Επιστήμη. Συχνά στηρίζε-
ται σε ιστορικές επιστημονι-
κές ή διανοητικές αυθεντίες 
από τον Αριστοτέλη έως το 
Μαρξ και όλους τους σύγ-
χρονους μεγάλους σοφούς. 
Η καταφυγή στην αυθε-
ντία, που απαλλάσσει το 
επιστημονικό κείμενο από 
την απαίτηση να είναι ανα-
λυτικό και αποδεικτικό, κά-

νει το ρόλο του δέκτη αδύνατο. Αν τολμήσει να αμφιβάλει, βρίσκεται μπροστά στην ανυπέρβλητη δυ-
σκολία να αμφισβητήσει μόνος εκφοβιστικές στο μέγεθός τους διάνοιες ή την ίδια την Επιστήμη.

Ά. Φραγκουδάκη, “Γλώσσα και Ιδεολογία”, εκδ. Οδυσσέας, Αθήνα 1987, σ. 178 
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Συλλογισμός της λογικής:

Μερικές εφευρέσεις μεταβάλλουν τις τύχες της ανθρωπότητας.
Καθετί που μεταβάλλει τις τύχες της ανθρωπότητας είναι γεγονός κοσμοϊστορικό.
Άρα: Μερικές εφευρέσεις είναι γεγονότα κοσμοϊστορικά.

Κείμενο
Είναι γεγονός ότι οι σπουδαίες εφευρέσεις έχουν μεταβάλει τις τύχες της ανθρωπότητας.
Όλοι έχουμε υπόψη μας κάποια χαρακτηριστικά παραδείγματα: άλλος τη φωτιά, άλλος τον 
τροχό, τρίτος τον ατμό, τέταρτος την πυρίτιδα, άλλος τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και άλ-
λοι άλλα. Πίσω από τις εφευρέσεις κρύβεται μια μοίρα, μια τύχη που υπαγορεύει νέους τρόπους 
ζωής, ακόμη και νέους τρόπους καταστροφής της ζωής. Πόσο μπορεί να βοηθήσει τον άνθρωπο 
η πυρηνική ιατρική, αλλά και πώς μπορεί να τον εξοντώσει η πυρηνική βόμβα! Πραγματικά οι 
εφευρέσεις αυτές είναι κοσμοϊστορικής σημασίας, όπως βέβαια καθετί άλλο (ένας κατακλυ-
σμός, η μόλυνση του περιβάλλοντος, μια επιδημική νόσος, μια διδασκαλία όπως του Χριστού) 
που μπορεί να μεταβάλει τις ανθρώπινες τύχες. Δίκαια λοιπόν υποστηρίζεται ότι όσες εφευρέ-
σεις κατόρθωσαν κάτι τέτοιο είναι γεγονότα κοσμοϊστορικής σημασίας. Επομένως είναι γε-
γονότα άξια μελέτης από όλους εκείνους οι οποίοι θέλουν να ξέρουν την ιστορία τους και τη 
μοίρα τους.

Από το βιβλίο «Έκθεση Ιδεών - Λόγος Δημιουργικός», ΟΕΔΒ, Αθήνα 1993.
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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. 119174/Δ2 
Καθορισμός εξεταστέας ύλης για το έτος 2019 

για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά 

για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 

αποφοίτων Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4327/2015 «Επεί-

γοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και 
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» (Α΄ 50).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 4485/2017 «Ορ-
γάνωση και λειτουργία της Ανώτατης Εκπαίδευσης, ρυθ-
μίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114).

3. Την περ α. της παρ. 2 του άρθρου 16 ν. 4186/2013 
(Α΄ 193) όπως ισχύει.

4. Τις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 13 του 
π.δ. 46/2016 (Α΄ 74).

5. Το προεδρικό διάταγμα υπ’ αριθμ. 125/2016 (Α΄ 210) 
με θέμα «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών».

6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυ-
ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) και 
το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

7. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 περ. α του 
ν. 3966/2011 «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειρα-
ματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής 
Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας 
Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές 
διατάξεις» (Α΄ 118).

8. Την με αριθ. 23/24-05-2018 (2η Ανακοινοποίηση 
στο ορθό 19-06-2018) Πράξη του Δ.Σ. του Ινστιτούτου 
Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

9. Το με αριθ. πρωτ. 116/03-07-2018 έγγραφο του Εθνι-
κού Οργανισμού Εξετάσεων.

10. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋ-
πολογισμού του ΥΠ.Π.Ε.Θ. για τις δαπάνες που καλύ-

πτονται από αυτόν, σύμφωνα με την με αριθ. πρωτ. 
Φ.1/Γ/223/115740/Β1/10-07-2018 εισήγηση του άρθρου 
24 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), όπως αντικαταστάθηκε με 
το άρθρο 10 παρ. 6 του ν. 4337/2015 (Α΄ 129) της Γενικής 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

Ορίζουμε την εξεταστέα ύλη για το έτος 2019 για τα 
μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγω-
γή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γ΄ τάξης 
Γενικού Λυκείου ως εξής:

Γ΄ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Α. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Νεοελληνική Γλώσσα.
Βιολογία.

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (Γενικής Παιδείας)
Στην εξεταστέα ύλη του μαθήματος της Νεοελληνικής 

Γλώσσας της Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου περι-
λαμβάνεται η ύλη των σχολικών εγχειριδίων:

1. Έκφραση-Έκθεση Τεύχος Γ΄ της Γ΄ τάξης Γενικού Λυ-
κείου των Χ. Τσολάκη κ.ά., εκτός από τα εξής:

• Η ενότητα: Η πειθώ στο δικανικό λόγο.
• Η ενότητα: Η Ιστορία του δοκιμίου.
• To κεφάλαιο: Ερευνητική Εργασία.
2. Έκφραση-Έκθεση για το Γενικό Λύκειο – Θεματικοί 

Κύκλοι των Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεων Γενικού Λυκείου των Γ. Μα-
νωλίδη κ.ά.

3. Γλωσσικές Ασκήσεις για το Γενικό Λύκειο των Γ. Καν-
δήρου κ.ά.

Στόχος της αξιολόγησης του μαθητή στο πλαίσιο του 
μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας είναι γενικότερα 
η συνολική αποτίμηση των γλωσσικών του δεξιοτήτων 
(ως πομπού και ως δέκτη).

Συγκεκριμένα:

Ι. ΔΙΑΒΑΖΩ / ΚΑΤΑΝΟΩ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ
1. Ο μαθητής απαντά γραπτά σε ερωτήσεις που αφο-

ρούν ένα κείμενο.
α) Όσον αφορά το περιεχόμενο ενός κειμένου, επιδι-

ώκεται ο μαθητής να είναι σε θέση να κατανοεί το περι-
εχόμενο του κειμένου, και συγκεκριμένα:

• να διακρίνει:
- τους τρόπους πειθούς: επίκληση στη λογική, επί-

κληση στο συναίσθημα του δέκτη, επίκληση στο ήθος 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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του πομπού (επίθεση στο ήθος του αντιπάλου, επίκλη-
ση στην αυθεντία). Υπογραμμίζεται ότι «η επίθεση στο 
ήθος του αντιπάλου» και η «επίκληση στην αυθεντία» 
είναι τρόποι ενίσχυσης της αξιοπιστίας-του «ήθους» του 
πομπού.

- τα μέσα πειθούς (επιχειρήματα, τεκμήρια κ.ά.)
-  το είδος της συλλογιστικής πορείας (παραγωγική-

επαγωγική) σε έναν συλλογισμό 
• να διακρίνει τους τρόπους και τα μέσα πειθούς:
- στη διαφήμιση
- στον πολιτικό λόγο
- στον επιστημονικό λόγο
• να αξιολογεί τα μέσα πειθούς, και συγκεκριμένα:
-  να ελέγχει την αλήθεια, την εγκυρότητα και την ορ-

θότητα ενός επιχειρήματος
-  να ελέγχει την αξιοπιστία των τεκμηρίων 
• να διακρίνει την πειθώ από την προπαγάνδα 
• να διακρίνει το είδος του δοκιμίου, με βάση:
- την οργάνωση / δομή (συνειρμική-λογική)
-  τον σκοπό (απόδειξη μιας θέσης - ελεύθερος στο-

χασμός)
- την οπτική (υποκειμενική-αντικειμενική)
- τη γλώσσα του (ποιητική, αναφορική λειτουργία) κ.ά.
• να αναγνωρίζει ορισμένα χαρακτηριστικά του δοκι-

μίου, όπως είναι ο υποκειμενισμός, ο αντιδιδακτισμός, 
ο κοινωνικός χαρακτήρας, ο εξομολογητικός τόνος κ.ά.

• να διακρίνει το δοκίμιο από άλλα συγγενή είδη του 
λόγου, όπως το άρθρο και την επιφυλλίδα

• να εντοπίζει σε ένα κείμενο (δοκίμιο/άρθρο /επιφυλ-
λίδα κ.ά.):

- το θέμα
- την άποψη του συγγραφέα
-  τα μέσα πειθούς που χρησιμοποιεί για να τεκμηριώσει 

την άποψή του
-  τις προτάσεις του για την αντιμετώπιση του προβλή-

ματος κ.ά.
• να διακρίνει σε ένα κείμενο το καίριο και το ουσιώδες 

από τη λεπτομέρεια και το επουσιώδες.
β) Όσον αφορά την οργάνωση / δομή ενός κειμένου 

επιδιώκεται ο μαθητής να είναι σε θέση: 
• να εντοπίζει τα βασικά μέρη (πρόλογο, κύριο μέρος, 

επίλογο) ενός κειμένου να χωρίζει το κείμενο σε παρα-
γράφους/νοηματικές ενότητες 

• να αναγνωρίζει τα μέσα με τα οποία επιτυγχάνεται η 
συνεκτικότητα και η συνοχή ενός κειμένου (διαρθρωτι-
κές λέξεις, φράσεις κ.ά.)

• να επισημαίνει τους τρόπους με τους οποίους οργα-
νώνονται οι παράγραφοι π.χ. με αιτιολόγηση, με σύγκρι-
ση και αντίθεση, με ορισμό, με διαίρεση, με παράδειγμα 
κ.ά.

• να διακρίνει την οργάνωση/δομή ενός κειμένου (λο-
γική ή συνειρμική οργάνωση, από το γενικό στο μερικό 
και αντίστροφα, αντίθεση, αιτιολογική ανάλυση, διευ-
κρίνιση κ.λπ.).

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Να μην χρησιμοποιείται ο όρος συλ-
λογιστική πορεία για την οργάνωση του κειμένου, ώστε 
να μην συγχέεται με τη συλλογιστική πορεία ενός συλ-
λογισμού.

γ) Όσον αφορά τη γλώσσα ενός κειμένου (λεξιλόγιο, 
στίξη, μορφοσυντακτικά φαινόμενα, γλωσσικές ποικι-

λίες, λειτουργίες της γλώσσας, ύφος κ.ά.) επιδιώκεται ο 
μαθητής να είναι σε θέση:

• να εντοπίζει και να αιτιολογεί επιλογές του πομπού 
οι οποίες αφορούν τη χρήση: 

- ενεργητικής ή παθητικής φωνής
-  συγκεκριμένου ρηματικού τύπου (προσώπου/χρό-

νου/έγκλισης) μακροπερίοδου ή μη λόγου
-  παρατακτικού ή υποτακτικού λόγου ρηματικών ή 

ονοματικών συνόλων
- αναφορικής ή ποιητικής λειτουργίας της γλώσσας 
- των σημείων της στίξης
-  λόγιων ή λαϊκών λέξεων, ειδικού λεξιλογίου, όρων κ.ά. 
• να αιτιολογεί την ορθογραφία λέξεων
• να ερμηνεύει λέξεις
• να αξιολογεί την ακρίβεια και τη σαφήνεια του λε-

ξιλογίου
• να βρίσκει συνώνυμα, αντώνυμα, ομόρριζα, να αντι-

καθιστά λέξεις ή φράσεις του κειμένου με άλλες, να 
σχηματίζει με ορισμένες λέξεις φράσεις ή περιόδους 
λόγου κ.ά.

• να χαρακτηρίζει το ύφος του κειμένου, λαμβάνοντας 
υπόψη την επικοινωνιακή περίσταση (σκοπό, δέκτη, εί-
δος λόγου κ.ά.).

2. Ο μαθητής - με βάση συγκεκριμένο κείμενο - παρά-
γει γραπτό κείμενο. Συγκεκριμένα, επιδιώκεται ο μαθη-
τής να είναι σε θέση:

• να πυκνώνει ένα κείμενο, να κάνει την περίληψή του
• να δίνει τίτλο στο κείμενο ή πλαγιότιτλους σε παρα-

γράφους/νοηματικές ενότητες ενός κειμένου 
• να αναπτύσσει ένα κειμενικό απόσπασμα (μια φράση 

ή ένα επιχείρημα του κειμενογράφου) 
• να ανασκευάζει τα επιχειρήματα του κειμενογράφου 

και να αναπτύσσει την αντίθετη άποψη 
• να μετασχηματίζει ένα κείμενο π.χ. από ένα επίπεδο 

ύφους σε άλλο κ.ά.

ΙΙ. ΓΡΑΦΩ
Ο μαθητής παράγει κείμενο, ενταγμένο σε επικοινω-

νιακό πλαίσιο, το θέμα του οποίου σχετίζεται άμεσα ή 
έμμεσα με οικείους θεματικούς κύκλους από τη γλωσ-
σική διδασκαλία.

Από τα διάφορα είδη γραπτού λόγου δίνεται έμφαση 
στην παραγωγή κριτικού–αποφαντικού λόγου, δηλαδή 
στην παραγωγή κειμένου στο οποίο κυριαρχούν η πειθώ, 
η λογική οργάνωση, η αναφορική λειτουργία της γλώσ-
σας, π.χ. άρθρου, επιστολής, γραπτής εισήγησης κ.ά.

Στο πλαίσιο της παραγωγής κειμένου θα πρέπει να 
επιδιώκεται από τον μαθητή:

Α. Ως προς το περιεχόμενο του κειμένου
• η συνάφεια των εκτιθέμενων σκέψεων με τα ζητού-

μενα του θέματος
• η επαρκής τεκμηρίωση των σκέψεών του με την πα-

ράθεση κατάλληλων επιχειρημάτων η ανάπτυξη όλων 
των θεματικών κέντρων

• η πρωτοτυπία των ιδεών
• βαθμός επίτευξης του στόχου που επιδιώκεται με το 

παραγόμενο κείμενο κ.ά.
Β. Ως προς την έκφραση/μορφή του κειμένου
• η σαφής και ακριβής διατύπωση
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ό,τι τις χαρακτηρίζει είναι η ιδιαίτερη χρήση της γλώσσας. Κοινό τους χαρακτηριστικό είναι και 

σε αυτές η αρχική αναφορά στον στόχο. Ωστόσο η σειρά των προτροπών δεν φαίνεται να δια-

δραματίζει εδώ σημαντικό ρόλο, καθώς ο πομπός παρέχει στον δέκτη διαφορετικές προτάσεις 

και επιχειρήματα χωρίς αυστηρότητα και δογματισμό.

Η γλώσσα των οδηγιών

Τόσο οι διαδικαστικές όσο και οι μη διαδικαστικές οδηγίες παρουσιάζουν ορισμένα κοινά χα-

ρακτηριστικά στη γλώσσα:

• Άμεσες ή έμμεσες (με τη χρήση αναφοράς ή έλλειψης) προσφωνήσεις.

•  Ρήματα δράσης, για να αποδοθούν οι διαδικασίες που απαιτούνται για την επίτευξη του στόχου.

•  Ρήματα σε ενεστώτα χρόνο (για να δημιουργεί η αίσθηση διαχρονικότητας) και (συχνά) σε 

έγκλιση προστακτική ή προτρεπτική υποτακτική.

•  Α’ πληθυντικό πρόσωπο, που δίνει έναν τόνο οικειότητας στο κείμενο και εντάσσει τον πομπό 

στην ίδια ομάδα ανθρώπων με τον δέκτη.

•  Επιρρήματα που χρησιμοποιούνται, για να τροποποιηθούν σημασιολογικά τα ρήματα ή να 

προστεθούν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υλοποίησης του στόχου.

•  Χρονικές διαρθρωτικές/συνδετικές λέξεις/φράσεις, που τοποθετούν τις ενέργειες στην ορθή 

σειρά και αιτιολογικοί προσδιορισμοί για την αποσαφήνιση των αιτίων.

•  Συνδετικές/διαρθρωτικές λέξεις/φράσεις που δηλώνουν προϋπόθεση, για να αποδοθεί μία 

προκείμενη πάνω στην οποία βασίζεται μία εντολή ή δήλωση.

•  Φράσεις πιθανολόγησης (π.χ. μπορεί, ενδέχεται, ίσως) και ρητορικά ερωτήματα που περιορίζουν 

τον βαθμό της υποχρέωσης να ολοκληρωθεί ο στόχος (συνήθως στις μη διαδικαστικές οδηγίες).

•  Κοινά ουσιαστικά (συνήθως συγκεκριμένα) που αποδίδουν τα μέσα, τα υλικά, τα συστατικά κ.λπ.

Δ) Επιχειρηματολογία

Στην επιχειρηματολογία, ως διαδικασία  ανάπτυξης μιας θέσης,  ο στόχος είναι να πειστούν 

οι αναγνώστες/-τριες ή οι ακροατές/-τριες και να αποδεχθούν μια άποψη. Σε κάποιες περι-

πτώσεις η επιχειρηματολογία μοιάζει με εξήγηση/αιτιολόγηση, καθώς και τα δύο είδη έχουν 

να κάνουν με αιτιότητα. Η διαφορά είναι ότι η επιχειρηματολογία σχετίζεται κυρίως με άποψη 

και πειθώ, ενώ η εξήγηση στην αντικειμενική καταγραφή του «τι» και του «πώς». Τα κείμενα 

επιχειρηματολογίας διακρίνονται σε: δοκίμια (προβάλλεται μια άποψη και παρέχονται στοιχεία 

για τη στήριξή της), εκθέσεις, συζητήσεις/αντιπαραθέσεις (θεώρηση ενός θέματος από πολλές 

απόψεις), ερμηνείες κ.ά.

Η δομή της επιχειρηματολογίας

Η επιχειρηματολογία έχει λιγότερο ή περισσότερο τυπική δομή: ξεκινά από έναν ισχυρισμό/

αποδεικτέα θέση, ακολουθούν επιχειρήματα και τεκμήρια που την υποστηρίζουν και καταλήγει 

σε ένα συμπέρασμα.
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Η γλώσσα της επιχειρηματολογίας

Στα επιχειρηματολογικά κείμενα συναντάμε ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά:

•  Σαφήνεια (κυριολεξία, αποφυγή της πολυσημίας, ακρίβεια στη χρήση του λεξιλογίου, ειδικοί 

όροι κ.λπ.)

• Ονοματοποίηση (βλ. παρακάτω)

• Παθητική σύνταξη (βλ. παρακάτω)

•  Διαρθρωτικές λέξεις/φράσεις που δηλώνουν σχέσεις χρόνου, αντίθεσης, αιτίου και αποτελέ-

σματος, συμπεράσματος κ.λπ.

•  Ρητορικά ερωτήματα

• Αποφαντικές (δηλωτικές) προτάσεις

• Επιστημική και δεοντική τροπικότητα (βλ. παρακάτω)

• Πλούσια στίξη

Η ρητορική της επιχειρηματολογίας

Σύμφωνα με τη Ρητορική του Αριστοτέλη, από τη στιγμή που κάθε μορφής επικοινωνία περι-

έχει τρεις κύριους παράγοντες (πομπός - δέκτης - μήνυμα), τότε οι τρόποι πειθούς δεν μπορεί 

παρά να αναφέρονται: 

• στο ήθος του πομπού

Η πειθώ επιτυγχάνεται μέσω της επίκλησης στο ήθος του πομπού, όταν ο λόγος συγκροτείται 

με σκοπό να καταστήσει τον ομιλητή/συγγραφέα αξιόπιστο στα μάτια του ακροατή/αναγνώ-

στη: σώφρονα (γνώστη του θέματος, λογικό, αντικειμενικό κ.λπ.), ηθικό χαρακτήρα και κα-

λοπροαίρετο (σκέφτεται το καλό του δέκτη). Για τον ίδιο σκοπό επικαλείται κάποια αυθεντία 

(επίκληση στην αυθεντία)  ή ανασκευάζει τα επιχειρήματα του αντιπάλου κάνοντας προσωπι-

κή επίθεση εναντίον του (επίθεση στο ήθος του αντιπάλου). 

• στη συναισθηματική κατάσταση του δέκτη (πάθος)

Η επιτυχία της προσπάθειας επηρεασμού του δέκτη εξαρτάται και από τη συναισθηματική δι-

άθεση του ακροατηρίου. Διότι οι άνθρωποι δεν κρίνουν με τον ίδιο τρόπο, όταν χαίρονται και 

θρηνούν, ή όταν είναι φιλικοί ή εχθρικοί. Γι’ αυτό ο ομιλητής/συγγραφέας οφείλει να γνωρίζει 

τα συναισθήματα του κοινού (ακροατών/αναγνωστών) στο οποίο απευθύνεται, αλλά και τα 

κοινωνικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά του, τα διανοητικά (γνώσεις, εμπειρίες, ενδιαφέρο-

ντα), τα βουλητικά (ανάγκες, προσδοκίες, επιδιώξεις) και υπαρξιακά (στάσεις, συμπεριφορές, 

νοοτροπίες).

• στο επιχείρημα καθαυτό (λόγος)

Ο λόγος της πειθούς επικαλείται τέλος την κοινή λογική με τη μορφή επιχειρημάτων. Υπάρ-

χουν δύο τύποι: οι επαγωγές και οι παραγωγές. Στην επαγωγή χρησιμοποιούνται δεδομένα, 
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