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Ι. Ορισμός 

Η αντίθεση ανάμεσα στην περιγραφή και την αφήγηση αφενός και την επιχειρηματολογία, 

αφετέρου δεν είναι μόνον αντίθεση ανάμεσα σε πιο "εμπειρικούς" και πιο "λογικούς" 

τρόπους αναπαράστασης της πραγματικότητας. Είναι και αντίθεση ανάμεσα σε δύο 

διαφορετικές λειτουργίες της γλώσσας (όσο κι αν αυτές διαπλέκονται στον λόγο): τη γλώσσα 

που πληροφορεί τον δέκτη, δηλαδή τη γλώσσα που συνδέεται με την αίτηση και παροχή 

γλωσσικών αγαθών (πληροφοριών πάσης φύσεως), και τη γλώσσα που επηρεάζει τον δέκτη, 

δηλαδή τη γλώσσα που υπηρετεί (με επιχειρήματα και τεκμήρια) την υποστήριξη μιας 

επίμαχης θέσης με απώτερο στόχο τη μεταβολή της γνώμης, της συναισθηματικής στάσης 

και της συμπεριφοράς του αποδέκτη (= του αντίπαλου συνομιλητή) απέναντι στο υπό 

συζήτηση πρόβλημα. Γι' αυτό θα μπορούσε να ορίσει κανείς την επιχειρηματολογία ως 

εκείνο το γένος του λόγου που επιστρατεύεται για να προωθηθεί η αποδοχή (από μεριάς του 

αποδέκτη) μιας θέσης ως αληθούς (αλλά και ψευδούς, αν πρόκειται για αντίκρουση της 

αντίπαλης θέσης) ή της αξιολόγησης μιας πεποίθησης ως επιθυμητής/ ανεπιθύμητης. 

ΙΙ. Η γλώσσα της επιχειρηματολογίας 

Υπάρχει άραγε "ύφος επιχειρηματολογίας"; Το ερώτημα νομιμοποιείται όπως και στην 

περίπτωση των άλλων γενών λόγου. Η εκτεταμένη έρευνα πάνω στο ύφος κειμένων 

επιχειρηματολογίας (που, ως γνωστόν, ξεκινά από τον Αριστοτέλη) επισημαίνει γενικά την 

επίμονη παρουσία ρητορικών ερωτήσεων, ιδιαίτερα στη συνομιλιακή διαπραγμάτευση 

μιας θέσης, αλλά και σχημάτων λόγου που έχουν σχέση με αλλαγές στη συνήθη σειρά των 

όρων της πρότασης: της επανεμφάνισης (αυτολεξεί επανάληψη στοιχείων ή δομών), 



της μερικής επανεμφάνισης (μετατροπή σε άλλη γραμματική κατηγορία στοιχείων που 

έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί), του παραλληλισμού (επανάληψη μιας δομής αλλά και 

εμπλουτισμός της με καινούργια στοιχεία), της παράφρασης (επανάληψη ενός 

περιεχομένου, αλλά απόδοσή του με διαφορετικές εκφράσεις) ή της έλλειψης (επανάληψη 

μιας δομής και του περιεχομένου της, αλλά με παράλειψη μερικών από τις εκφράσεις της 

επιφανειακής δομής). 

Άλλα γραμματικά γνωρίσματα της επιχειρηματολογίας είναι η εκτεταμένη χρήση λογικών 

συνδέσμων (και, αλλά, ούτε, ή κ.ά.) και συνδετών (για παράδειγμα, στην 

πραγματικότητα, βέβαια, φυσικά, επίσης, αντίθετα, τελικά, έτσι, λοιπόν, συνεπώς κλπ.), 

που υποδηλώνουν τις ομόλογες σημασιολογικές σχέσεις ανάμεσα στα περιεχόμενα των 

προτάσεων, η έντονη παρουσία της επιστημικής τροπικότητας (μορφών 

πιθανολόγησης: μπορεί, είναι δυνατόν, ενδέχεται, ίσως, νομίζω, πιστεύω, υποθέτω, κατά τη 

γνώμη μου, για μένα, έχω την αίσθηση κλπ.), που χαρακτηρίζει περισσότερο τη γνωσιακού 

τύπου επιχειρηματολογία και εξυπηρετεί την πιο αποτελεσματική (δηλαδή, πιο 

"διπλωματική") προώθηση μιας επίμαχης θέσης ή μιας αντίρρησης, επίσης η παρουσία της 

δεοντικής τροπικότητας (μορφών δεοντολογίας: πρέπει, χρειάζεται, είναι ανάγκη, είναι 

υποχρέωση, επιτρέπεται, απαγορεύεται κλπ.), που σημαδεύει κυρίως την αξιολογικού 

τύπου επιχειρηματολογία, αφού προσφέρεται για τη διατύπωση ηθικών εντολών που 

απορρέουν από αξιωματικές παραδοχές. Επιπλέον, αφθονούν λέξεις διαφόρων 

γραμματικών κατηγοριών (ουσιαστικά, επίθετα, ρήματα, επιρρήματα) ή φράσεις που 

δηλώνουν ψυχοδιανοητικές καταστάσεις των ομιλητών 

(γνώμη, άποψη, πιστεύω, νομίζω, σκέφτομαι, προσωπικά, κατά τη γνώμη μου, κατά την 

αντίληψή μου, έχω την αίσθηση κλπ.). 

ΙΙΙ. Επίπεδο ύφους 

Σύμφωνα με τους Halliday & Hasan (1989), το επίπεδο ύφους αναφέρεται σε μια συσχέτιση 

νοημάτων που συνδέονται με -και σε μεγάλο βαθμό καθορίζονται από- τα στοιχεία του 

άμεσου συγκειμενικού πλαισίου, και συγκεκριμένα από: 

α. Το «πεδίο» (field στην αγγλική γλώσσα), το οποίο αφορά στον σκοπό της εκφοράς λόγου 

ως κοινωνικής (επικοινωνιακής) πράξης και προσδιορίζει το περιεχόμενο του κειμένου (π.χ. 

αν ο σκοπός του κειμένου είναι δημοσιογραφικός ή πολιτικός). 

β. Το «συνομιλιακό ρόλο» (tenor στην αγγλική γλώσσα), που προσδιορίζει τις κοινωνικές 

σχέσεις εκείνων που μετέχουν σε μια περίσταση επικοινωνίας, την κοινωνική θέση και 

στάση τους (π.χ. σχέση ισότητας, όπως στην περίπτωση δύο φίλων, ή ανισότητας όπως στην 

περίπτωση εργοδότη-υπαλλήλου). 

γ. Τον «τρόπο» (mode στην αγγλική γλώσσα) εκφοράς του λόγου που έχει σχέση με το 

κανάλι επικοινωνίας. Αν ένα κείμενο είναι προφορικό, γραπτό, γραπτό που θα διαβαστεί, 

ομιλία που δεν στηρίζεται σε γραπτό κείμενο κλπ., τα ρητορικά και γλωσσικά του στοιχεία 

θα διαφέρουν. 

 

https://www.greek-language.gr/greekLang/studies/discourse/2_1_4/pop06.html


IV. Μοντέλο επιχειρηματολογίας Stephen Toulmin 

Ο Άγγλος φιλόσοφος Stephen Toulmin το 1958 μέσα από το έργο του «Uses of Arguments» 
προτείνει μία νέα προσέγγιση της δομής του επιχειρηματολογικού λόγου. Ο Toulmin 
εισήγαγε ένα μοντέλο ανάλυσης των επιχειρημάτων, το οποίο εστιάζει λιγότερο στη λογική 
εγκυρότητα ενός ισχυρισμού και δίνει μεγαλύτερη έμφαση στο σημασιολογικό περιεχόμενο 
και στη δομή, στην οποία βασίζεται ο ισχυρισμός. Το μοντέλο που εισηγείται ο Toulmin για 
την αναπαράσταση της δομής των επιχειρημάτων είναι διαδικαστικό. 
Σύμφωνα με τον Stephen Toulmin, κάθε επιχειρηματολογικό κείμενο έχει μία τυπική 
οργανωτική δομή που περιέχει έξι δομικά συστατικά: 

Ισχυρισμός (claim): Είναι το πρώτο βήμα στην επιχειρηματολογία. Πρόκειται για μία σαφώς 
διατυπωμένη θέση (άποψης, γνώμης, προτίμησης, κρίσης κλπ.) την οποία ο πομπός επιχειρεί 
να αποδείξει. Είναι η κατευθυντήρια ιδέα του επιχειρήματος. Όταν αποδειχθεί η αλήθεια της, 
αποτελεί και το συμπέρασμα του επιχειρήματος. 

Βαθμός βεβαιότητας (qualifiers): Περιλαμβάνονται όλες εκείνες οι προτάσεις που 
εκφράζουν τον βαθμό βεβαιότητας ή δύναμης του ισχυρισμού («δυνατόν, αδύνατον, πιθανό, 
βεβαίως, ενδεχομένως, πιθανώς, σίγουρα, υποθετικά, αναγκαστικά …»). Είναι ο δείκτης που 
καθορίζει τη θέση του ισχυρισμού στο συνεχές, με ακρότατα όρια την απόλυτη και την 
ελάχιστη ισχύ. 

Δεδομένα (data - grounds): Είναι το δεύτερο βήμα στην επιχειρηματολογία. Ένας τρόπος 
υπεράσπισης της θέσης είναι η αξιοποίηση συγκεκριμένων γεγονότων στα οποία αυτή 
στηρίζεται, τα δεδομένα. Πρόκειται για το γεγονός το οποίο και παρουσιάζεται ουσιαστικά 
ως η βάση στην οποία στηρίζεται ο ισχυρισμός που διατυπώνει ο πομπός. Συγκεκριμένα, 
πρόκειται για εκείνα τα στοιχεία (παραδείγματα, στατιστικά δεδομένα, πορίσματα ερευνών,  
εμπειρικές αλήθειες, λογικά επιχειρήματα, αποδείξεις κ.τ.λ.) στα οποία ο πομπός βασίζει την 
αλήθεια του ισχυρισμού του. Τα δεδομένα χρησιμοποιούνται με φανερό τρόπο. (Σημείωση: 
Η σχέση μεταξύ δεδομένων και εγγυήσεων είναι ιδιαίτερα στενή και στην πράξη συχνά η 
διάκρισή τους είναι δύσκολη, εφόσον μάλιστα ένα στοιχείο μπορεί να επιτελεί ταυτόχρονα 
διπλή λειτουργία). 

Εγγυήσεις (warrants): Είναι το τρίτο βήμα στην επιχειρηματολογία. Συνίσταται στην παροχή 
αιτιολόγησης ή επικυρωτικών αρχών/εγγυητή των δεδομένων που χρησιμοποιούνται για τη 
στήριξη της σχέσης δεδομένων –θέσης. Πρόκειται για τις απόψεις (γενικά αποδεκτές 
αλήθειες / αρχές / κανόνες / αξίες του πολιτισμού μας κ.τ.λ.) που συνδέουν τα Δεδομένα με 
τον Ισχυρισμό. Οι εγγυήσεις χρησιμοποιούνται με λανθάνοντα τρόπο. 

Υποστήριξη (backing): Αποτελείται από ένα σύνολο επιπλέον στοιχείων που παρέχουν 
επιπρόσθετη υποστήριξη στην εγγύηση του επιχειρήματος και δεν είναι πάντοτε αναγκαία η 
ύπαρξή της. Η υποστήριξη πρέπει να εισάγεται όταν από μόνη της η εγγύηση δεν είναι αρκετά 
πειστική. Ο πομπός χρησιμοποιεί στοιχεία (παραδείγματα, στατιστικά δεδομένα, πορίσματα 
ερευνών, εμπειρικές αλήθειες, λογικά επιχειρήματα, αποδείξεις κ.τ.λ.), για να αποδείξει την 
ισχύ των Εγγυήσεων. 

Αντίκρουση (rebuttal): Περιλαμβάνονται οι δηλώσεις/ισχυρισμοί που αναγνωρίζουν τους 
περιορισμούς που τίθενται για την ορθότητα του ισχυρισμού. Ο πομπός καταγράφει (ή και 
αντικρούει) τον αντίλογο στο επιχείρημά του. Προκειμένου να γίνουν αντιληπτά τα στοιχεία 
του σχήματος, ο Toulmin (1958) στο βιβλίο του “Uses of Argument” αναφέρεται στο εξής 
παράδειγμα επιχειρηματολογίας από την καθημερινή ζωή: 



Ισχυρισμός: Ο Χάρρυ είναι Βρετανός υπήκοος. 
Δεδομένο: Ο Χάρρυ γεννήθηκε στις Βερμούδες. 
Εγγύηση: Όσοι γεννιούνται στις Βερμούδες είναι γενικά Βρετανοί υπήκοοι. 
Υποστήριξη/Ενίσχυση: …σύμφωνα με την ακόλουθη νομοθεσία. 
Βαθμός βεβαιότητας: Εκτός αν… 
Ανασκευή: …οι γονείς του είναι ξένοι ή έχει αποκτήσει αμερικανική υπηκοότητα. 

Από τα έξι στοιχεία του εκτεταμένου μοντέλου του Toulmin ο ισχυρισμός, τα δεδομένα και 
οι εγγυήσεις υπάρχουν σε κάθε επιχείρημα. Ο Toulmin αποκαλεί ένα επιχείρημα έγκυρο αν 
έχει ακολουθηθεί σωστά η απαιτούμενη διαδικασία και αν τα εχέγγυα για το βήμα από τα 
δεδομένα στον ισχυρισμό είναι επαρκή και μπορεί να θεωρηθούν υποχρεωτικά. Τα εχέγγυα 
θεωρούνται επαρκή εφόσον αιτιολογούν το πέρασμα από τα δεδομένα στον ισχυρισμό 
εγγυώμενα τη σαφήνεια του ισχυρισμού είτε αυτός περιορίζεται από πιστοποιήσεις είτε όχι. 
Είναι υποχρεωτικά αν γίνονται άμεσα αποδεκτά όπως είναι ή αν αντλούν την ισχύ τους από 
τις υποστηρίξεις. Ο Toulmin, δεν φαίνεται να επικεντρώνεται τόσο στην αλήθεια ενός 
ισχυρισμού, όσο στο πότε ευσταθεί ένας ισχυρισμός. Θεωρεί ότι πρώτα κατατίθεται ένας 
ισχυρισμός και στη συνέχεια ελέγχεται η ισχύς του. Επομένως στο μοντέλο του υπεισέρχεται 
μια αντιστροφή διαδικασιών, αφού ο ισχυρισμός προηγείται, ενισχύοντας την άποψή του ότι 
η συλλογιστική δεν είναι μια διαδικασία εξαγωγής συμπερασμάτων, αλλά έλεγχος και 
διαλογή ισχυρισμών. 

 

V. Ενδεικτικές ερωτήσεις και απαντήσεις στο πλαίσιο της δομολειτουργικής-
επικοινωνιακής προσέγγισης του λόγου.  

Στην ερώτηση «ποιες είναι οι προθέσεις του συγγραφέα» (στόχος-σκοπός, η κοινωνική 
διαδικασία ή το κειμενικό γένος/είδος) εργαζόμαστε, διερευνώντας το πεδίο, τον 
συνομιλιακό ρόλο, τον τρόπο (βλ. παραπάνω) το κειμενικό γένος/είδος, τον τρόπο 
οργάνωσης και ανάπτυξης της παραγράφου/-ων, στοιχεία σχετικά με την οργάνωση της 
επιχειρηματολογίας, τους κειμενικούς δείκτες, τις γλωσσικές επιλογές και ύφος, λειτουργίες 
της γλώσσας, στοιχεία σχετικά με την αξιοποίηση ορισμένων μέσων της πειθούς (π.χ. 
τεκμήρια, αυθεντίες κλπ.), στοιχεία σχετικά με την πειστικότητα ή την εγκυρότητα της 
επιχειρηματολογίας και στοιχεία σχετικά με τον βαθμό βεβαιότητας ή αναγκαιότητας με τον 
οποίο διατυπώνεται ο ισχυρισμός ή η άποψη του συγγραφέα. Τεκμηριώνουμε αξιοποιώντας 
τη θεωρία της γλώσσας με αναφορές στο κείμενο (λέξεις, φράσεις) και αποδίδοντας με 
παράφραση (με δικά μου λόγια) τις νοηματικές σχέσεις των πληροφοριών του κειμένου, 
ανάλογα με τα δεδομένα και τα ζητούμενα της ερώτησης. Δεν δίνονται ερωτήματα που 
στηρίζονται σε μεταγλωσσικούς όρους ή ζητούν την αναπαραγωγή τους, όπως είναι, για 
παράδειγμα, οι τρόποι ανάπτυξης παραγράφου. Μπορούν, ωστόσο, να τεθούν οι 
μεταγλωσσικοί όροι σε ερώτημα με γλωσσολογική ή διαφορετική διατύπωση, σαφή για τον 
μαθητή, με το οποίο ζητείται ο συσχετισμός ενός μεταγλωσσικού όρου (δηλώνεται στην 
εκφώνηση του ερωτήματος) με το θέμα, την πρόθεση του πομπού, το είδος του κειμένου κ.ά. 

Ενδεικτικές ερωτήσεις 

1. Κλειστού τύπου: Με την προσωποποίηση ως εκφραστικό σχήμα (ή με τα εισαγωγικά 
στη φράση «……») η αρθογράφος επιχειρεί…(α. να ειρωνευτεί, β. να καταγγείλει, γ. 
να προβληματίσει, δ. να προβάλλει τη θέση της, ε. να εκφράσει τον προβληματισμό 
της κλπ). Για την απάντηση βλ. τον πίνακα παρακάτω. 

https://latistor.blogspot.com/2014/06/blog-post_27.html


2. «Ποια νομίζετε ότι είναι η πρόθεση του συγγραφέα στη συγκεκριμένη παράγραφο 
του κειμένου; Πώς ο τρόπος του ορισμού (ή άλλου τρόπου κλπ.) με τον οποίο επέλεξε 
να την αναπτύξει υπηρετεί την πρόθεση αυτή;». 
 
Ορισμός και διαίρεση 
 

Εντοπισμός των συστατικών στοιχείων  του ορισμού ή της διαίρεσης και 
αιτιολόγηση: 

 για να προσδιορίσει με σαφήνεια την υπό διερεύνηση έννοια 

 να δώσει έμφαση ή να παρουσιάσει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά (ορισμός) 
ή πτυχές της έννοιας (διαίρεση) που προσεγγίζει 

 η έννοια ως αφορμή για να αναπτύξει περαιτέρω τον συλλογισμό του σχετικά 
με αυτή κλπ. 

Παραδείγματα 

Εντοπισμός των παραδειγμάτων και αιτιολόγηση: 

 να επεξηγήσει και να αποσαφηνίσει… 

 ως αποδεικτικά τεκμήρια 

 συγκεκριμένες αναφορές/αναπαραστάσεις στην πραγματικότητα που κάνουν 
το κείμενο πιο εύληπτο κλπ. 
 

Αιτιολόγηση 
 

Εντοπισμός των μέσων (επιχειρήματα, τεκμήρια, αυθεντίες, στοιχεία, 
περιγραφή κλπ.) και αιτιολόγηση: 

 να τεκμηριώσει την άποψή του 

 επεξηγεί για ποιους λόγους υποστηρίζει μια άποψη 

 λύνει απορίες του αναγνώστη κλπ. 
 

Αναλογία 
 

Εντοπισμός των μελών της αναλογίας και αιτιολόγηση της επιλογής: 

 να παρουσιάσει με απλό και παραστατικό τρόπο μια έννοια το περιεχόμενο 
της οποίας είτε δεν είναι ιδιαίτερα γνωστό είτε είναι σχετικά απαιτητικό στην 
κατανόηση.  

 ο λόγος αποκτά στοιχεία ποιητικότητας και το κείμενο κερδίζει σε 
παραστατικότητα και γίνεται πιο ενδιαφέρον για τον αναγνώστη κλπ. 

             

Σύγκριση – αντίθεση 
 

Εντοπισμός των διαφορών και αιτιολόγηση: 

 να αναδείξει τις διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα σε δύο έννοιες  

 να συγκρίνει συνθήκες 

 να αναδείξει τις διαφορές συγκριτικά ώστε να παρουσιάσει πτυχές ή να 
αποδείξει την αποτελεσματικότητα της μιας έννοιας/συνθήκης έναντι της 
άλλης κλπ. 
 

             Αίτιο – αποτέλεσμα 
 

Εντοπισμός των αποτελεσμάτων/συνεπειών που έχει ένα αίτιο/φαινόμενο ή 
των αιτίων που οδηγούν σε κάποιο αποτέλεσμα  και αιτιολόγηση: 



 να επιδιώκει την ανάδειξη των αιτιών που οδηγούν σε ένα συγκεκριμένο 
αποτέλεσμα, ώστε να γίνει πιο εύκολα αντιληπτή η δυσκολία επίλυσης ενός 
προβλήματος ή της επιτακτικής ανάγκης αντιμετώπισής του με συγκεκριμένες 
δράσεις 

 να επιδιώκει την ανάδειξη του πλήθους των συνεπειών που προκύπτουν από 
ένα μόλις αίτιο, ώστε να τονίσει έτσι τη σοβαρότητα του ζητήματος αυτού ή 
να αναδείξει τα θετικά ή αρνητικά της συγκεκριμένης σχέσης αιτίου-αιτιατού 
κλπ. 
 

Ενδεικτικές ερωτήσεις για την Γ΄ τάξη Γενικού Λυκείου (Ι.Ε.Π.) 

 Στη 2η παράγραφο ο συγγραφέας θέλει να (εξηγήσει, να πείσει, να καταγγείλει). 
Επιλέξτε μία από τις παραπάνω επιλογές και τεκμηριώστε την απάντησή σας με 
αναφορές σε κειμενικούς δείκτες.  

 Αν ο σκοπός του συγγραφέα είναι να ευαισθητοποιήσει τον αναγνώστη του για 
κάποιο πρόβλημα. Με ποιους τρόπους (γλωσσικές/σημειωτικές επιλογές, 
εκφραστικά μέσα κ.ά.) φαίνεται ότι επιχειρεί να επιτύχει τον σκοπό του;  

 Με ποιους τρόπους νομίζετε ότι ο συγγραφέας επιχειρεί να πείσει ή να επηρεάσει 
τους αναγνώστες του;  

 Να παρουσιάσεις τον τρόπο με τον οποίο οργανώνει η συγγραφέας το επιχείρημά 
της στην 1η παράγραφο; (π.χ. Ισχυρίζεται ….. και στηρίζει τον ισχυρισμό της με τη 
χρήση ενός παραδείγματος/ και στη συνέχεια αιτιολογεί τον ισχυρισμό της…..).  

 Ο συγγραφέας ισχυρίζεται στη 2η παράγραφο … Με ποιον /-ους τρόπο/-ους 
προσπαθεί να σε πείσει; β) Θεωρείς ότι τελικά καταφέρνει να σε πείσει; Να 
δικαιολογήσεις την απάντησή σου αξιολογώντας την πειστικότητα του τρόπου ή των 
τρόπων που χρησιμοποιεί.  

 Στην 4η παράγραφο ο συγγραφέας διατυπώνει ένα ακόμη επιχείρημα για την 
υποστήριξη της θέσης του. Πόσο πειστικό είναι το επιχείρημά του; Δικαιολογήστε 
την απάντησή σας.  

 Να δείξετε τη νοηματική σχέση που έχει ο τίτλος με το υπόλοιπο κείμενο. 
 

Γλωσικές επιλογές του/της συγγραφέα-ως 
• Ενεργητική - Παθητική σύνταξη 
• Προσωπική - απρόσωπη σύνταξη 
• Επιλογή ρηματικών προσώπων 
• Επιλογή ρηματικών χρόνων 
• Επιλογή ρηματικών εγκλίσεων 
• Ονοματοποίηση (η χρήση ονοματικών συνόλων έναντι ρηματικών-

αφηρημένος, πυκνός, ασαφής λ.) 
• Η σειρά των συνόλων στην πρόταση (Υ – Ρ - Α / Κ) 
• Μακροπερίοδος ή μικροπερίοδος λόγος 
• Λεξιλόγιο, γλωσσική ιδιοτυπία, ιδιάζουσα χρήση ενός μέρους του λόγου  
• Η σύνδεση των προτάσεων (παρατακτική σύνδεση, υποτακτική σύνδεση ) 
• Αναφορική και ποιητική λειτουργία της γλώσσας 
• Γλωσσικές επιλογές που διαμορφώνουν το ύφος του κειμένου 
• Τα σημεία στίξης 
• Σχήματα λόγου, εικόνες, επίθετα 
• Κειμενικοί Δείκτες (διαρθωτικές λέξεις, ενδείκτες τροπικότητας κλπ.) 

 



VI. Πίνακας ενδεικτικών απαντήσεων αναφορικά με την πρόθεση του 
συγγραφέα  

 

Στόχος/πρόθεση του/της συγγραφέα/-ως Ενδεικτικοί τρόποι/μέσα/επιλογές/τεχνικές 

Να θεμελιώσει μια θέση ή να αναιρέσει 
κάποια άλλη 

Επίκληση στη λογική με επιχειρήματα 

Να ενισχύσει την αποδεικτική αξία του 
επιχειρήματος, να συμπληρώσει ή να 
επεξηγήσει το θεωρητικό σκέλος ενός 
επιχειρήματος με στοιχεία, να ενισχύσει 
την υφολογική ποικιλία του κειμένου 

Επίκληση στη λογική με τεκμήρια: 
παραδείγματα, στατιστικά στοιχεία, 
πορίσματα ερευνών, εμπειρικές αλήθειες, 
επικαιρικά γεγονότα, παραθέματα ή 
μαρτυρίες, εποπτείες αισθήσεων, ιστορικά 
γεγονότα 

Να πείσει Τρόποι πειθούς, λογική οργάνωση, 
κυριολεκτικός λόγος, απλό λεξιλόγιο, χρήση 
συλλογιστικής πορείας, γ΄ πρόσωπο 

Να καταγγείλει Επίθεση στο ήθος του αντιπάλου, 
καυστικός/επικριτικός λόγος με χρήση 
επιθέτων και χαρακτηρισμών, ειρωνεία,  β΄ 
πρόσωπο 

Να βεβαιώσει Επίκληση στη λογική, επίκληση στο ήθος του 
πομπού ή (και) επίθεση στο ήθος του 
αντιπάλου, ονοματοποίηση, οριστική 
έγκλιση, κειμενικοί δείκτες σύζευξης και 
επιβεβαίωσης (διαρθωτικές λέξεις),  γ΄ 
πρόσωπο 

Να αφυπνίσει Επίκληση στο συναίσθημα, χρήση β΄ 
προσώπου, χρήση προτρεπτικής υποτακτικής 
και προστακτικής, τεκμήρια, αφήγηση, 
ερωτήσεις 

Να πληροφορήσει Επεξηγήσεις με αναλυτικό λόγο, κειμενικοί 
δείκτες συνοχής/σύζευξης, τεκμήρια απλός 
κατανοητός λόγος, κυριολεκτική έκφραση, 
οριστική έγκλιση 

Να προβληματίσει Επίκληση στο συναίσθημα, αφήγηση, 
ερωτήσεις προτρεπτική υποτακτική και 
προστακτική, τεκμήρια 

Να διαμαρτυρηθεί Περιγραφή, αφήγηση, επίθεση στο ύφος του 
αντιπάλου, επικριτικό ύφος, σημεία στίξης με 
συναισθηματική φόρτιση (π.χ. 
αποσιωπητικά, θαυμαστικό), εξομολογητικό 
ύφος, α΄ πρόσωπο 



Να προτρέψει Επίκληση στο συναίσθημα, προτρεπτική 
υποτακτική ή προστακτική, δεοντική 
τροπικότητα, σημεία στίξης (π.χ. θαυμαστικό) 
ρητορικές ερωτήσεις, β΄ πρόσωπο 

Να κάνει τον αναγνώστη να 
συνειδητοποιήσει την ευθύνη του 

Επίκληση στο συναίσθημα ή στο ήθος του 
δέκτη, δεοντική τροπικότητα, β΄ πρόσωπο 

Να ευαισθητοποιήσει Επίκληση στο συναίσθημα, περιγραφή ή 
αφήγηση, μεταφορικός λόγος, σημεία στίξης 
με συναισθηματική φόρτιση, τεκμήρια, β΄ 
πρόσωπο 

Να συγκινήσει ή να προκαλέσει 
συγκεκριμένη συναισθηματική αντίδραση 
στον δέκτη 

Επίκληση στο συναίσθημα με όλα τα μέσα: 
περιγραφή, αφήγηση, συναισθηματικά 
φορτισμένες λέξεις, ρητορικές ερωτήσεις, 
ειρωνεία, σαρκασμός, σκώμματα, χιούμορ 

Να ενισχύσει την αποδεικτική αξία ενός 
επιχειρήματος, τη διακειμενικότητα του 
κειμένου, να καταδείξει την ευρυμάθειά 
του 

Επίκληση στην αυθεντία με όλα τα μέσα: 
αποφθέγματα, ρητά, γνωμικά, παροιμίες, 
αποσπάσματα από λόγους ή άλλες 
προφορικές δηλώσεις, εδάφια/χωρία από 
γραπτά κείμενα 

Να προδιατεθεί θετικά ο δέκτης για τον 
πομπό και την άποψη που πρεσβεύει είτε 
λόγω κολακείας είτε λόγω εκτίμησης προς 
τον πομπό 

Επίκληση στο ήθος του πομπού ή (και) στο 
ήθος του δέκτη (έπαινοι, εγκώμια, θετικές 
κριτικές, αξιολογικοί χαρακτηρισμοί),  

Να προδιατεθεί αρνητικά ο δέκτης για τον 
αντίπαλο 

Επίθεση στο ήθος του αντιπάλου (λίβελλοι, 
κατηγορητήρια, αρνητικές κριτικές, 
αξιολογικοί χαρακτηρισμοί) 

Να ειρωνευτεί «Ειρωνεία είναι η συνειδητή χρήση από τον 
ομιλητή ή γράφοντα μιας διφορούμενης 
γλώσσας· όταν εννοεί κάτι διαφορετικό από 
αυτό που εκφράζουν οι λέξεις», χρήση 
σημείων στίξης (συνήθως εισαγωγικά) 

Να κάνει προπαγάνδα (να 
αποπροσανατολίσει, να εξαπατήσει, να 
εξυπηρετήσει μια ιδιοτελή επιδίωξη) 

Σοφιστικά επιχειρήματα, ανεξακρίβωτα 
στοιχεία, παραπλανητικά στοιχεία, 
συναισθηματικά τεχνάσματα, ηθικές πλάνες 
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