Η πειθώ
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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Το εγχείρηµα να προσεγγίσουµε το κεφάλαιο της Πειθούς, ώστε να
εκπονήσουµε ερωτήσεις ενδεικτικές του τρόπου αξιολόγησης των µαθητών επ’
αυτού, συνοδεύτηκε από την επίγνωση της ιδιαίτερης δυσκολίας και
σπουδαιότητας του κεφαλαίου.
Η ιδιαίτερη δυσκολία οφείλεται στην υφή των νοητικών διεργασιών που
απαιτούνται για την κατανόηση, την επεξεργασία και την παραγωγή
τεκµηριωµένου λόγου και, γενικά, κειµένων επιχειρηµάτων. Αυτή η υφή άρχισε
να διερευνάται µόλις τις τελευταίες δεκαετίες, σε διάφορους ερευνητικούς
τοµείς1, µε αποτέλεσµα να διαθέτουµε σήµερα τα συµπεράσµατα από έναν
µεγάλο αριθµό πειραµάτων, συνεδρίων, δηµοσιεύσεων, σύµφωνα µε τα οποία η
ενασχόληση µε τον λόγο επιχειρηµάτων και γενικά µε τις στρατηγικές πειθούς
επιστρατεύει και ενορχηστρώνει τις πιο λεπτές και απαιτητικές δεξιότητες της
ανθρώπινης νόησης2.
Η ιδιαίτερη σπουδαιότητα του κεφαλαίου οφείλεται στη σηµασία της πειθούς
και του τεκµηριωµένου λόγου στη ζωή µας. Η ικανότητα να χειριζόµαστε επιδέξια
τις διάφορες στρατηγικές πειθούς και να τεκµηριώνουµε αποτελεσµατικά τα λόγια
και τα γραπτά µας καθορίζει την επιτυχία των στόχων και των έργων µας. ∆εν
είναι, λοιπόν, καθόλου τυχαίο το ζωηρό ενδιαφέρον για την πειθώ και τον
αποδεικτικό λόγο που αναπτύχθηκε τα τελευταία χρόνια σε τοµείς όπως ιδιωτικές
και δηµόσιες εταιρίες, γραφεία πολιτικών κοµµάτων και δηµοσίων σχέσεων. Στις
περιπτώσεις αυτές αξιοποιείται κάθε σηµαντική συνεισφορά στις γνώσεις και τις
1

2

Αυτές οι περιοχές είναι: η Γνωστική Ψυχολογία (λ.χ. Bereiter C. & M. Scardamalia, The
Psychology of Written Composition, Hill New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates 1987)· η
Κειµενολογία (λ.χ. van Eemeren F. H., Grootendorst, S. Jackson & S. Jacobs, “Argumentation”,
στον τόµο του van Dijk T. (εκδ.), Discourse as Structure and Process, London: Sage
Publications 1997, σσ 208-229)· η Θεωρία της Τεχνητής Νοηµοσύνης (µία εφαρµογή της
έρευνας σ’ αυτήν την περιοχή είναι το ηλεκτρονικό πρόγραµµα “Αρχέλογος” το οποίο προτείνει
έναν τρόπο ανάλυσης του πλατωνικού κειµένου του “Πρωταγόρα”, έτσι όπως το επεξεργάστηκε
οµάδα ειδικών από το Πανεπιστήµιο του Εδιµβούργου, µε επικεφαλής τον καθηγητή κ.
Σκαλτσά, και το οποίο, µε πρωτοβουλία της Γενικής Γραµµατείας Νέας Γενιάς, διανέµεται στα
Λύκεια για το σχολικό έτος 1999-2000) η Φιλοσοφία· (λ.χ. Evans J. D. G. Aristotle’s Concept of
Dialectic. Cambridge: Cambridge University Press 1977) η Κοινωνιολογία (µε εφαρµογές λ.χ.
στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης στο σχεδιασµό των επικοινωνιακών στρατηγικών των
κυβερνήσεων, βλ. και: Jacobs S., “Speech acts and arguments”. Argumentation, τ. 3, 1987, σσ.
345-365, Ivie R. L., “The ideology of freedom’s fragility in American foreign policy argument”,
Journal of the American Forensic Association, τ. 24, 1987, σσ. 265-273.)
Βλ., µεταξύ άλλων, Kellog R., The Psychology of Writing. Oxford: Oxford University Press
1994.
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δεξιότητές µας σχετικά µε την πειθώ, από τη Ρητορική των σοφιστών και τον
Αριστοτέλη µέχρι και τη σύγχρονη έρευνα3. Και βέβαια αυτές οι εφαρµογές δεν
είναι πάντοτε άδολες. Όπως προβλέπει και το διδακτικό εγχειρίδιο (ΈκφρασηΈκθεση, τεύχος Γ΄, σ. 54), ο στόχος µπορεί να είναι να παραπλανήσουν, να
προπαγανδίσουν, να κατευθύνουν τα συναισθήµατα, να χειραγωγήσουν τη σκέψη,
να πειθαναγκάσουν. Γι’ αυτό είναι σηµαντικό να αναπτύξει ο µαθητής την
ικανότητα να διακρίνει και να κρίνει τις προθέσεις πίσω από τους τρόπους και τις
µορφές πειθούς. Ή σύµφωνα µε τα λόγια του Gianni Rodari (Η Γραµµατική της
Φαντασίας, εκδ. Τεκµήριο, Αθήνα 1985, σ. 15):
Το “όλες οι χρήσεις του λόγου για όλους” µου φαίνεται ένα καλό σύνθηµα,
που ηχεί όµορφα και δηµοκρατικά. Όχι για να γίνουν όλοι καλλιτέχνες, αλλά
για να µην είναι κανένας δούλος.
Σ’ αυτό το πλαίσιο προβληµατισµού προσπαθήσαµε να συνδέσουµε τις
ερωτήσεις του παρόντος κεφαλαίου µε περιστάσεις επικοινωνίας πιθανές και κατά το δυνατόν- ενδιαφέρουσες για τους µαθητές, καθώς και να αποφύγουµε
ερωτήσεις “εργαστηριακού” χαρακτήρα, που θα µπορούσαν να διερευνήσουν
λ.χ. την ευχέρεια του µαθητή να κατανοεί, να αξιολογεί και να διατυπώνει
επιχειρήµατα της τυπικής λογικής4.
Εκτός από αυτή τη γενική αρχή, τα κριτήρια επιλογής των κειµένων που
χρησιµοποιήθηκαν στις ερωτήσεις του κεφαλαίου της Πειθούς διαµορφώθηκαν
ως εξής:
α) Τα θέµατα των κειµένων να ανταποκρίνονται, κατά το δυνατόν, στην
εµπειρία των µαθητών, καθώς και στην κοινωνική και επιστηµονική
επικαιρότητα στην Ελλάδα και στον κόσµο.

3

4

Βλ. και Perloff R., The Dynamics of Persuasion, εκδ. Lawrence Erlbaum, New Jersey 1993 σ.
vii, καθώς και Vedung E. Political Reasoning, Newbury Park, CA: Saga 1982 και Vedung E.,
“Rational Argumentation and Political Deception”, στον τόµο των van Eemeren R. και συνεργ.:
Proceedings of the Conference on Argumentation, Dordrecht / Providence: Foris Publications
1986, σσ. 353-364, όπου προτείνονται κανόνες για την αξιολόγηση των συλλογισµών και των
επιχειρηµάτων στον πολιτικό λόγο.
Σχετικά µε την αυθεντικότητα των κειµένων στην επικοινωνιακή διδασκαλία της γλώσσας βλ. και
Μητσης Ν., Η ∆ιδασκαλία της Γραµµατικής στην Πρωτοβάθµια και ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση,
εκδ. Gutenberg, Αθήνα 1995, σσ. 85-86.
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β) Ως προς το περιεχόµενο, τα κείµενα να εφαρµόζουν αρχές εύλογες για κάθε
παιδαγωγό. Έτσι λ.χ. αποδελτιώθηκαν κείµενα µε αισιόδοξη στάση ως
προς την όψη της σύγχρονης ζωής που πραγµατεύονται (βλ. το κείµενο µε
τίτλο “Ασκήσεις ψυχραιµίας και χιούµορ” στο κριτήριο για ωριαία
δοκιµασία). Επίσης, επιδιώξαµε, κατά το δυνατόν, να εντοπίσουµε ή να
κατασκευάσουµε κείµενα ελκυστικά είτε χάρη στις πληροφορίες που
παρέχουν ή και χάρη στη διατύπωσή τους.
γ) Ως προς την έκταση, να εφαρµόζουν την αρχή της πρακτικότητας. Έτσι, τα
κείµενα, ολόκληρα ή αποσπάσµατα, έχουν την ελάχιστη έκταση που
επιτρέπει τη διερεύνηση των οικείων στόχων αξιολόγησης.
Η τήρηση αυτών των κριτηρίων µάς οδήγησε στην αξιοποίηση κειµένων που
προέρχονται κυρίως από τον ηµερήσιο τύπο. Αυτό συµβαίνει, επειδή ο τύπος
προσφέρει πλούσιο ρεπερτόριο θεµάτων και σύγχρονο προβληµατισµό. Στο
σηµείο αυτό ίσως χρειάζεται µια περαιτέρω διευκρίνιση. Η αναζήτηση
κατάλληλων δηµοσιογραφικών κειµένων κατέληξε σε επιλογές από ορισµένες
εφηµερίδες. Αυτό βέβαια δεν σηµαίνει ότι υπάρχουν και άλλοι, άδηλοι λόγοι
προτίµησης των συγκεκριµένων εφηµερίδων. Σηµαίνει απλώς ότι τα κείµενα
που συναντήσαµε σ’ αυτές εξυπηρετούν καλύτερα τους στόχους των
ερωτήσεων. Το ίδιο κριτήριο ισχύει ως προς τους συντάκτες ή τους συγγραφείς
των κειµένων αυτών: αυτό που επιλέγουµε είναι το κείµενο και όχι ο
δηµιουργός του.
Ένα άλλο ζήτηµα που αντιµετωπίσαµε είναι η σχέση ανάµεσα στους τύπους
των ερωτήσεων και στους στόχους ή και στη φύση κάθε ενότητας. Όπως θα
παρατηρήσει ο αναγνώστης που θα ξεφυλλίσει τις σελίδες του κεφαλαίου της
Πειθούς στο παρόν τεύχος, οι ερωτήσεις κλειστού τύπου είναι περιορισµένες
στη µορφή της σύζευξης, µε εξαίρεση τις ενότητες του λεξιλογίου. Αυτό
συµβαίνει, επειδή οι τρόποι πειθούς που πραγµατεύεται η σχετική ενότητα του
σχολικού εγχειριδίου είναι λίγοι σε αριθµό και δεν προσφέρουν υλικό για
ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ή συµπλήρωσης κενού. Η σύνταξη τέτοιων
ερωτήσεων θα οδηγούσε στη µονότονη επανάληψη των τρόπων πειθούς (:
επίκληση στη λογική, στο συναίσθηµα, στην αυθεντία, στο ήθος του ποµπού ή
του δέκτη, επίθεση στο ήθος του αντιπάλου) ως αλληλοαποκλειόµενες
επιλογές. Το ίδιο ισχύει για την ενότητα τη σχετική µε τα κριτήρια αξιολόγησης
ενός επιχειρήµατος (: εγκυρότητα, αλήθεια, ορθότητα). Ως προς το περιεχόµενο
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των ερωτήσεων, ας σηµειωθεί ότι στις ενότητες «Η πειθώ στο δικανικό λόγο»
και «Η πειθώ στον επιστηµονικό λόγο» οι ερωτήσεις ελεύθερης ανάπτυξης
ζητούν από το µαθητή την παραγωγή δοκιµιακού και όχι δικανικού ή
επιστηµονικού λόγου αντιστοίχως, εφόσον ο µαθητής δεν µπορεί να γράψει από
τη θέση ενός δικαστή ή ενός επιστήµονα.
Οι ερωτήσεις επί του λεξιλογίου δεν περιλαµβάνουν λέξεις οι οποίες
αναφέρονται στα δοκιµιακά κείµενα του σχολικού εγχειριδίου. Περιορίζονται
µόνο στις λέξεις της οικείας ενότητας του λεξιλογίου.
Ως προς τις ερωτήσεις που ζητούν συµπλήρωση πινάκων ή δικαιολόγηση
απαντήσεων, ίσως δεν είναι περιττό να σηµειώσουµε ότι ο χώρος που
διατίθεται κάθε φορά είναι ενδεικτικός και δεν υπονοεί ότι η επιθυµητή
απάντηση θα πρέπει να «χωράει» στο αντίστοιχο κουτάκι ή την αράδα: το
παρόν τεύχος δεν είναι, βέβαια, τετράδιο εργασίας (workbook).
Οι ενδεικτικές ερωτήσεις στα κεφάλαια της Πειθούς και του ∆οκιµίου δεν
συνοδεύονται από υποδείξεις σχετικά µε την καταλληλότητά τους για τη
σχολική τάξη ή για το σπίτι. Σε κάθε περίπτωση ο καθηγητής είναι εκείνος που
κρίνει αυτή την καταλληλότητα.
Η αρίθµηση των ερωτήσεων υπηρετεί τη σκοπιµότητα της αντιστοιχίας της
µε την αρίθµηση στο σχολικό εγχειρίδιο - αντιστοιχία που διευκολύνει και την
τράπεζα θεµάτων. Βέβαια, έτσι έχουµε ασυνήθιστα αποτελέσµατα, όπως
“Ι.∆.2.”, επειδή συνυπάρχουν λατινικά, ελληνικά και αραβικά ψηφία, ελπίζουµε
όµως να γίνουν ανεκτά από τον αναγνώστη.
Τα κείµενα των οποίων η προέλευση δεν δηλώνεται έχουν κατασκευαστεί
από την οµάδα σύνταξης.
Κλείνοντας την παρούσα εισαγωγή, δεν µας κουράζει να επαναλάβουµε ότι
οι παρατηρήσεις και τα σχόλια των µάχιµων φιλολόγων επί του προτεινόµενου
υποστηρικτικού υλικού για το µάθηµα της Έκφρασης-Έκθεσης ανήκουν στην
ανατροφοδότηση της εργασίας µας και γι’ αυτό δεν είναι απλώς επιθυµητά,
αλλά και επιζητούµενα.
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Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΕΙΘΩ
Ι.1. Ερώτηση ελεύθερης ανάπτυξης
Στην τελευταία (µεταθανάτια) ποιητική συλλογή του Οδυσσέα Ελύτη Εκ του
πλησίον (εκδ. Ίκαρος, Αθήνα 1998, σ. 70) συναντάτε την ακόλουθη
αποφθεγµατική ρήση:
Το πείσµα είναι υγεία. Είναι πρωινή γυµναστική που πρέπει να την κάνουµε
κάθε µέρα, εάν θέλουµε να κρατήσουµε την επαφή µας µε το ζωντανό µέρος
των πραγµάτων.
Με το θάρρος που σας παρέχει η αλήθεια του ποιητικού λόγου, γράφετε µια
επιστολή σε ένα φίλο που εµφανίζει έλλειψη αυτοπεποίθησης και τάσεις
παραίτησης από τους προσωπικούς του στόχους. Στο κείµενο αυτό να εξηγήσετε
σε µία παράγραφο τη διαφορά ανάµεσα στο υγιές και το νοσηρό πείσµα και
στην επόµενη παράγραφο να προσπαθήσετε να πείσετε τον αποδέκτη της
επιστολής για το είδος της “πεισµατικής” νοοτροπίας και συµπεριφοράς που
νοµίζετε ότι πρέπει να υιοθετήσει.
Ι.2. Ερώτηση συνδυασµού σύντοµης απάντησης και ελεύθερης ανάπτυξης
Ας υποθέσουµε ότι χρειάζεστε ένα κείµενο εισαγωγικό σε ένα έντυπο
καλλιτεχνικό πόνηµα (λ.χ. λεύκωµα φωτογραφιών, συνθετική εργασία,
περιοδικό, φυλλάδιο συνοδευτικό σχολικής εκδήλωσης), το οποίο ετοιµάσατε
µαζί µε συµµαθητές σας. Κατά την προσπάθειά σας να συνθέσετε αυτή την
εισαγωγή, αναζητάτε συναφή κείµενα, όπως αυτά που δίνονται στη συνέχεια.
Αφού τα διαβάσετε:
α) να αναγνωρίσετε τον βασικό τρόπο πειθούς που εφαρµόζεται στο καθένα
και να δικαιολογήσετε τους χαρακτηρισµούς σας,
β) να γράψετε ένα δικό σας κείµενο, περίπου 200 λέξεων, όπου θα
υποστηρίζετε την αναγκαιότητα της τέχνης, επικαλούµενοι τόσο τη λογική
όσο και το συναίσθηµα των αναγνωστών.
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ΚΕΙΜΕΝΟ Α
Το να απολαµβάνεις την τέχνη σηµαίνει ότι έχεις αξιοποιήσει όλες τις
δυνατότητες του εγκεφάλου σου, εποµένως έχεις δοξάσει τη φύση σου. Συχνά
υπάρχουν άνθρωποι που περνούν µια ολόκληρη ζωή χρησιµοποιώντας τον
εγκέφαλό τους -τη φύση τους δηλαδή- για να κάνουν µόνο υπολογισµούς. Τι θα
φάµε σήµερα, πόσο θα κερδίσουµε, πόσα αντίτυπα θα πουλήσει το βιβλίο µου,
πόσο όµορφος είµαι, πόσα σπίτια έχω ... Ο εγκέφαλος περιορίζεται σε
υπολογισµούς αυτού του είδους, γίνεται όργανο πρωτόγονο, άχρηστο, µέσον για να
πάει ο άνθρωπος στη χώρα της δυστυχίας.
(Από συνέντευξη του διάσηµου Άγγλου φυσικού Ρότζερ Πένροουζ στον Θ. Λάλα, στην
εφηµερίδα “Το Βήµα”, 4.4.99)

ΚΕΙΜΕΝΟ Β
- Πόσο αναγκαίο είναι αυτό το “περιττό” της τέχνης στη ζωή µας;
- Είναι η ανάσα µας, το οξυγόνο µας. Το µη απαραίτητο ορίζει τον άνθρωπο.
Είναι η ψυχή µας, είναι η απόδειξη της πνευµατικότητάς µας αυτό. Είναι αυτό που
σηκώνει τον άνθρωπο όρθιο στα πόδια του.
(Από συνέντευξη του Β. Φωτόπουλου στην Β. Κοσκινιώτου στην εφηµερίδα “Το Βήµα”, 7.3.99,
µε τίτλο “Το µη απαραίτητο ορίζει τον άνθρωπο”)

Ι.3. Ερώτηση σύντοµης απάντησης
Ο δήµος ή η κοινότητά σας έχει αναλάβει την πρωτοβουλία µιας ενηµερωτικής
εκστρατείας για ζητήµατα προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος.
Συµµετέχοντας στην προσπάθεια ετοιµάζετε το κείµενο που θα συνοδεύσει ένα
από τα τρίπτυχα που έχουν φωτογραφίες και πληροφορίες σχετικές µε το θέµα.
Ας υποθέσουµε ότι στην αρχή συντάξατε το κείµενο που ακολουθεί και µετά
δοκιµάζετε δύο -ελεύθερες- παραλλαγές του: µία που απευθύνεται κυρίως στο
συναίσθηµα και µία που απευθύνεται κυρίως στο ήθος του αναγνώστη. Να
συνθέσετε τις δύο παραλλαγές.
Υπερασπιστείτε τους ανυπεράσπιστους!
Μην αγοράζετε καλλυντικά που έχουν δοκιµαστεί σε ζώα. Τα ζώα δεν πρέπει να
γίνονται θύµατα της ανθρώπινης µαταιοδοξίας, Υποφέρουν από τις δοκιµές και τα
πειράµατα που υφίστανται και γίνονται έτσι µάρτυρες της βαρβαρότητάς µας. ∆εν
είναι ούτε ηθικά σωστό αλλά ούτε και επιστηµονικά αναγκαίο να δοκιµάζουµε σε
ζώα προϊόντα περιποίησης των µαλλιών και του σώµατος.
Ι.4. Ερωτήσεις συνδυασµού αντικειµενικού τύπου και σύντοµης απάντησης
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Ι.4.1. Να αντιστοιχίσετε τα κείµενα της στήλης Α µε τους στόχους σύνταξης που
περιέχει η στήλη Β. Να δικαιολογήσετε τις επιλογές σας, βάσει των κριτηρίων
που παρέχονται στο σχολικό εγχειρίδιο (Έκφραση-Έκθεση, τ. Γ΄), σ. 11.
Α
Β
α) Η εξουσία χρειάζεται φαντασία. Και η Βουλή των Εφήβων χρειάζεται
εσένα. Αν φοιτάς στην Α΄ ή Β΄ Λυκείου ή στην τελευταία τάξη
Τεχνικών Επαγγελµατικών Σχολών, πάρε µέρος στη ∆΄ Σύνοδο της
Βουλής των Εφήβων. Για ν’ αλλάξει κάτι, πρέπει να κάνεις κάτι!
β) Το θέατρο πορεύτηκε 2500 χρόνια χωρίς σκηνοθέτες. Αυτό δεν
σηµαίνει πως στα χρόνια αυτά µέσα στους διονυσιακούς θιάσους, στις
συντεχνίες των µίµων, στους βασιλικούς θιάσους ή στα αστικά
θεατρικά σχήµατα δεν υπήρχε τάξη, πειθαρχία και πως όλοι δεν Α) Να
υπήκουαν στην αρχή ενός ανδρός. Αντίθετα, σε κάθε συντεχνία
εξηγήσει
υπήρχε µια ιεραρχία άτεγκτη, µια πυραµίδα εξαρτήσεων από τον
αρχιµάστορα ως τον κάλφα, από τον δόκιµο ως το κοπέλι. Ένας
πάντα κάνει κουµάντο, ο αρχαιότερος, ο εµπειρότερος, ο
ισχυρότερος, ο κεφαλαιούχος κλπ.
γ) Στο χώρο τον ελληνικό το φως έχει µια ξεχωριστή θέση από την
αρχαιότητα µέχρι σήµερα. Οι ποιητές το θεοποίησαν· οι θρησκείες
επίσης. Ο Απόλλωνας είναι θεός του φωτός. Ο ∆ίας θεός του
κεραυνού και της φωτιάς· άρα του φωτός. Οι ήρωες της τραγωδίας
και της µυθολογίας χάνονται στο φως. Ο Οιδίποδας, η Μήδεια, ο
Φαέθων, η Σεµέλη, ο Ίκαρος. Ο Χριστός είναι φως. Ο ήλιος είναι
φως και η ελληνική γη είναι γεµάτη φως. Και ο στίχος του Ελύτη
Β) Να
έτη φωτός µεσ’ τον ασβέστη
πείσει
πυκνώνει τον ποιητικό ορισµό του ελληνικού χωρόχρονου.
δ) Κλείστε την τηλεόραση! Για να έχετε τη δυνατότητα να διαβάσετε
περισσότερα βιβλία, δραστηριότητα που καλλιεργεί τη φαντασία, σε
αντίθεση µε την τηλεόραση που την περιορίζει. Χίλιες λέξεις είναι
καλύτερες από χίλιες εικόνες.

Αντιστοίχηση .........................................................................................................
∆ικαιολόγηση.........................................................................................................
(Το απόσπασµα α) προέρχεται από αγγελία στις εφηµερίδες, το β) είναι από άρθρο του Κ.
Γεωργουσόπουλου µε τίτλο “Ο σκηνοθετισµός” στην εφηµερίδα “Τα Νέα”, 14.4.99. Το γ) ανήκει σε
(ελαφρά συντοµευµένο) άρθρο της Ανθούλας ∆ανιήλ µε τίτλο “Ο χώρος και ο χρόνος στην ποίηση του
Οδυσσέα Ελύτη” στον τόµο Οδυσσέας Ελύτης: ανιχνεύσεις στο έργο του, Φιλολογική Βιβλιοθήκη
Συνδέσµου Φιλολόγων Ν. Λέσβου, Μυτιλήνη 1998, σσ. 73-74, και το δ) σε άρθρο των ∆. Π. Γαλάνη
και Ν. Καραγιάννη µε τίτλο “50 λόγοι να µην βλέπουµε τηλεόραση”, στην εφηµερίδα “Το Βήµα”,
7.3.99.)
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Ι.4.2. Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της στήλης Α µε εκείνα της στήλης Β (ένα
περισσεύει). Έπειτα, να χαρακτηρίσετε τον τρόπο πειθούς που κυρίως
εφαρµόζεται σε κάθε απόσπασµα της στήλης Α (λ.χ. επίκληση στη λογική, στο
συναίσθηµα, στο ήθος του δέκτη, συνδυασµός στρατηγικών).
Α: ΚΕΙΜΕΝΑ

Α) Η χώρα µας από την απελευθέρωσή της το 1821 είχε µια
αξιοθαύµαστη διαδροµή. Από το µικρό κράτος της Ρούµελης,
του Μοριά και των νησιών, από µια χώρα ερηµωµένη, δείτε
πόσα καταφέραµε σε 170 χρόνια. Σήµερα η Ελλάδα είναι µέσα
στα 25 πλέον ευηµερούντα κράτη του κόσµου και ανήκει στους
πιο ισχυρούς διεθνείς οργανισµούς. Με όραµα, σχεδιασµό και
αποφασιστικότητα µπορούµε να επιταχύνουµε την ανάπτυξη της
οικονοµίας, αλλά και να κατανείµουµε τον παραγόµενο πλούτο
πιο δίκαια.
Β) Στην πολιτική, οι τηλεπικοινωνίες συνιστούν τα νεύρα της
∆ηµοκρατίας. Η άµεση και πλουραλιστική δηµοσιοποίηση των
πολιτικών ειδήσεων, καθώς και οι τηλεµεταδιδόµενες
συζητήσεις και τα πρόχειρα δηµοψηφίσµατα δυναµώνουν,
νοµίζω, τη συµµετοχική δηµοκρατία.
Γ)
Οι “βιοταινίες” (biofilms) είναι γλοιώδεις βακτηριακές
κοινωνίες και προκαλούν επιµένουσες µολύνσεις. Από
περιοδοντίτιδα και ωτίτιδες ως τη θανατηφόρο κυστική ίνωση,
είναι αδύνατον να καταπολεµηθούν µε αντιβιοτικά. Όχι µόνο
εµποδίζουν τη διείσδυση του αντιβιοτικού κάτω από το γλοιώδες
στρώµα τους αλλά µέσα σ’ αυτό ορισµένοι από αυτούς τους
µικροοργανισµούς έχουν δηµιουργήσει περιοχές όπου διαβιούν
σε ληθαργική κατάσταση, έχοντας δηλαδή περιορίσει τον
µεταβολισµό τους στο ελάχιστο.
∆) Το τελευταίο επίτευγµα της τεχνολογίας των τηλεπικοινωνιών
σάς αξίζει. Αποκτήστε το.

Β: ΕΙ∆ΟΣ
ΚΕΙΜΕΝΟΥ

1.
Επιστηµο
νικό

2. ∆ικανικό

3.
∆ιαφηµιστ
ικό

4. Πολιτικό

5. ∆οκιµιακό

Αντιστοίχηση ........................................................................................................
Τρόποι πειθούς ......................................................................................................
(Το απόσπασµα Β) ανήκει σε άρθρο του Θ. Π. Τάσιου µε τίτλο “Κοινωνία και επι-κοινωνία” στο
ένθετο της εφηµερίδας “Η Καθηµερινή”, 16.5.99.)

ΙΙ. ΤΡΟΠΟΙ ΠΕΙΘΟΥΣ
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ΙΙ. Α. Επίκληση στη λογική

ΙΙ.Α.1. Επιχειρήµατα και τεκµήρια
ΙΙ.Α.1.1. Ερώτηση ελεύθερης ανάπτυξης
Εν µέσω ακουσµάτων και διαβασµάτων σχετικά µε τη δύναµη της εικόνας και
την αµεσότητα των τηλεοπτικών µεταδόσεων, συναντάτε την ακόλουθη άποψη:
Απαραίτητη και χρήσιµη η τηλεόραση, δεν µπορεί σε ορισµένες
περιπτώσεις να αναπληρώσει τις εφηµερίδες. Γιατί ο προφορικός
λόγος φεύγει και χάνεται και είναι αδύνατον να «ξαναδιαβάσεις»
αυτό που άκουσες, εάν επιδιώκεις την εµπεριστατωµένη έρευνα σε
συνδυασµό µε το ουσιώδες και τις ερµηνευτικές αποχρώσεις. Ναι, η
εικόνα µιλάει αλλά δεν εξηγεί.
(Από άρθρο της Μ. Παπαδοπούλου µε τίτλο «Πάσχα µε ιπτάµενα τέρατα», στην εφηµερίδα «Τα
Νέα», 13.4.99)

Να υποθέσετε ότι αξιοποιείτε το περιεχόµενο αυτής της παραγράφου σε µία
δηµόσια συζήτηση σχετικά µε τη θέση της εικόνας στη ζωή µας. Στη συζήτηση
αυτή υποστηρίζετε την άποψη ότι ο ηλεκτρονικός τύπος, όσο χρήσιµος και αν
είναι, δεν µπορεί να αναπληρώσει τα κείµενα των εφηµερίδων. Να ετοιµάσετε
τα λεγόµενά σας (προσχεδιασµένος προφορικός λόγος), τα οποία δεν θα
υπερβαίνουν τις 300 λέξεις, αναπτύσσοντας τους συλλογισµούς σας και
χρησιµοποιώντας όποιο ή όποια είδη τεκµηρίων θεωρείτε κατάλληλα για την
περίσταση.
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ΙΙ.Α.1.2. Ερώτηση σύντοµης απάντησης
Να συµπληρώσετε τα κενά στις στήλες του ακόλουθου πίνακα µε τα ελλείποντα
στοιχεία κάθε συλλογισµού. Έπειτα, να χαρακτηρίσετε το είδος κάθε τεκµηρίου
(παράδειγµα, αλήθεια, γεγονός, αυθεντία, στατιστικά στοιχεία κτλ).
Α: ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΕΣ

Β: ΤΕΚΜΗΡΙΑ

Γ: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Η εξέλιξη κινείται µε
ιδέες και οράµατα
που
ζητούν
να
πραγµατοποιηθούν.
Παρακολουθώντας
ορισµένα
τηλεοπτικά προγράµµατα τα
παιδιά
µεγαλώνουν µε την
πεποίθηση πως ο Ηρακλής ήταν
ένας
παλικαράς
του
γυµναστηρίου µε το σώµα και το
µυαλό κατεστραµµένα από τα
αναβολικά και πως στην αρχαία
Αθήνα
κυκλοφορούσαν
πρωτόγονες φιγούρες σαν τη
Ζίνα που εξόντωναν κέρβερους
µε λέιζερ.
Συνεπώς,
µε
τους
διαγωνισµούς οµορφιάς
το γυναικείο φύλο κάνει
γενναία βήµατα προς τα
πίσω.

Χαρακτηρισµός των τεκµηρίων ............................................................................
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ΙΙ.Α.1.3. Ερώτηση συνδυασµού σύντοµης απάντησης και ελεύθερης ανάπτυξης
Αφού διαβάσετε το ακόλουθο κείµενο, να απαντήσετε στις ερωτήσεις που
δίνονται µετά από αυτό.
Ποιος θα πλύνει σήµερα τα πιάτα;
Οι αρσενικοί ας πάψουν να ονειρεύονται τη γλυκιά τηλεοπτική αποχαύνωση.
Επιστρέφοντας στο σπίτι, θα πλύνουν τα πιάτα και θα βάλουν πλυντήριο. Ο νόµος
πρέπει να υποχρεώνει τους συζύγους να µοιράζονται εξίσου τις δουλειές του
σπιτιού, εφόσον εργάζονται και οι δύο. Αυτό απαιτεί το κόµµα των Πρασίνων5 στη
Γερµανία, υποστηρίζοντας ότι έτσι συµβάλλει στην ενίσχυση της ισότητας ανάµεσα
στα δύο φύλα.
Ωστόσο, η προσπάθεια να ρυθµιστούν οι ιδιωτικές σχέσεις διά νόµου συνιστά
αναδροµή σε µεσαιωνικές πρακτικές. Ανεξάρτητα όµως από αυτό, αν οι Πράσινοι
ήθελαν πράγµατι να απελευθερώσουν τη γυναίκα από την εθιµική προσδοκία να
φροντίζει το σπίτι, θα έπρεπε να νοµοθετήσουν πως σε καµιά περίπτωση οι
παντρεµένες γυναίκες -και όχι µόνο οι εργαζόµενες- δεν είναι υποχρεωµένες να
κάνουν τις δουλειές του σπιτιού. Όσοι αρσενικοί έχουν αντίρρηση ας ...
βρωµίσουν.
Αυτό που επαγγέλλονται οι βουλευτές των Πρασίνων αποκαθιστά φαινοµενικά
τη δικαιοσύνη, περιορίζει όµως την ελευθερία των συζύγων. Φαινοµενικά, γιατί
αφορά µόνο τις εργαζόµενες -κάτι που αντιτίθεται στον οικουµενισµό του
∆ιαφωτισµού- και θεσµοθετεί έµµεσα την υποχρέωση των µη εργαζοµένων
γυναικών να κάνουν τις δουλειές του σπιτιού, διαιωνίζοντας την υποτέλειά τους.
Άρα, οι Πράσινοι ενδιαφέρονται να αποκαταστήσουν την ισότητα µεταξύ των
συζύγων µόνο στον επαγγελµατικό στίβο. Αν τα καθήκοντα των γυναικών στο
σπίτι περιοριστούν, αυτές θα αποδίδουν καλύτερα στην επιχείρηση. Αυτό µπορεί
να ευνοήσει την καριέρα τους, ευνοεί όµως και την απόδοση του κεφαλαίου -για
όσους θυµούνται τους κλασικούς οικονοµολόγους. Μήπως τα λεγόµενα
“προοδευτικά” κόµµατα της Ευρώπης τελούν σε πλήρη σύγχυση;
(Άρθρο, ελαφρά συντοµευµένο και διασκευασµένο, του Π. Γαλιατσάτου, σε µόνιµη στήλη µε
τίτλο “Μια ιστορία”, στην εφηµερίδα “Τα Νέα” 29.5.99)

5

Έτσι ονοµάζεται το κόµµα των οικολόγων στην Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της Γερµανίας.
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α) Αποδίδοντας τους συλλογισµούς του κειµένου που µόλις διαβάσατε και
συµπληρώνοντας τον κατωτέρω πίνακα, να διατυπώσετε το επιχείρηµα υπέρ
του εν λόγω νόµου και δύο από τα επιχειρήµατα εναντίον του νόµου αυτού.
Επιχείρηµα υπέρ του νόµου
Προκείµενες
Συµπέρασµα
Επιχειρήµατα εναντίον του νόµου
Προκείµενες
Συµπέρασµα
Προκείµενες
Συµπέρασµα
β) Να αναγνωρίσετε το είδος των τεκµηρίων (παραδείγµατα, αλήθειες,
γεγονότα, αυθεντίες κλπ) που χρησιµοποιεί ο συντάκτης του κειµένου, για να
υποστηρίξει τα επιχειρήµατά του.
γ) Ποια είναι η δική σας γνώµη για τον νόµο στον οποίο αναφέρεται το κείµενο
ή και για παρόµοιους πιθανούς νόµους; Να την υποστηρίξετε σε 200 περίπου
λέξεις, σε µια επιστολή προς τη εφηµερίδα, διαµαρτυρόµενοι για τον νόµο ή
επικροτώντας τον. Μπορείτε να αναπτύξετε δικά σας επιχειρήµατα ή και να
αξιοποιήσετε αυτά του κειµένου.
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ΙΙ.Α.1.4. Ερώτηση αντικειµενικού τύπου
Να αντιστοιχίσετε τα κείµενα της στήλης Α µε το είδος των τεκµηρίων που
περιέχουν, όπως παρουσιάζονται στη στήλη Β. Ένα ή περισσότερα από αυτά τα
κείµενα είναι πιθανό να αντιστοιχούν σε περισσότερα από ένα στοιχεία της
στήλης Β΄. Ένα στοιχείο της στήλης Β δεν θα χρειαστεί.
Β: ΕΙ∆ΟΣ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ

Α: ΚΕΙΜΕΝΑ
α) Όπως λέει ένα λαϊκό γνωµικό, η ευφυία γεννιέται, δεν γίνεται.
Και πώς µπορεί να το αντικρούσει κανείς, όταν σκέφτεται
εκείνο τα εξαιρετικά χαρισµατικό παιδί, τον Αµαντέους
Μότσαρτ, το οποίο, σε ηλικία 6 ετών, το 1762, έπαιζε
κλειδοκύµβαλο, βιολί και εκκλησιαστικό όργανο και είχε ήδη
συνθέσει µικρά µουσικά κοµµάτια; Παιδί-θαύµα ήταν και ο
Μπλεζ Πασκάλ, ο οποίος στα δέκα χρόνια του γνώριζε τέλεια
την ευκλείδεια γεωµετρία και στα 16 του εφεύρε τον
υπολογιστή.
β) Ο Πιερ Πάολο Παζολίνι είπε ότι η τηλεόραση έχει τεράστια
ευθύνη στο µούδιασµα των πνευµατικών και ηθικών
ικανοτήτων των σύγχρονων ανθρώπων, επειδή είναι όργανο
εξουσίας και καθαυτό εξουσία η ίδια. Επειδή δεν είναι µόνο
ένας χώρος µέσα από τον οποίο περνούν τα µηνύµατα, µα και
ένα κέντρο επεξεργασίας των µηνυµάτων αυτών.
γ) Να κλείσουµε την τηλεόραση, γιατί ευθύνεται για την
κατάρρευση των ανθρώπινων σχέσεων. Σε πειράµατα που
έγιναν πρόσφατα έβαλαν µια τηλεόραση µέσα στο κλουβί όπου
ζούσε µια οικογένεια πιθήκων. Ύστερα από λίγες µόνο
εβδοµάδες ο πατέρας καθόταν όλο και περισσότερο µπροστά
στην οθόνη, η µητέρα άρχισε να αδιαφορεί για τα µικρά της,
ακολουθώντας το παράδειγµα του αρσενικού και τα µικρά
άρχισαν να εµφανίζουν συµπτώµατα κατάθλιψης.
δ) Να κλείσουµε την τηλεόραση γιατί δεν είµαστε φτιαγµένοι
γι’ αυτήν. ∆εν είµαστε φτιαγµένοι για να παρακολουθούµε
τόση ώρα µια πηγή παλλοµένου φωτός. Είναι σαν να
καθόµαστε όλη την ηµέρα µε τα µάτια καρφωµένα στον ήλιο.
Προκαλεί εγκεφαλικές αλλοιώσεις και καταστρέφει τα µάτια.

Α) Αυθεντία

Β) Αλήθεια

Γ) Παράδειγµα

∆) ∆εδοµένο αποτέλεσµα
έρευνας

Ε) Στατιστικά
στοιχεία

Αντιστοίχηση ........................................................................................................
(Τα αποσπάσµατα β), γ) και δ) είναι από άρθρο των ∆. Π. Γαλάνη & Ν. Καραγιάννη µε τίτλο “50

21

λόγοι να µη βλέπουµε τηλεόραση”, στην εφηµερίδα “Το Βήµα”, 7.3.99.)
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