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Κείμενο 1ο  

 

Επιχειρήματα, προπαγάνδα, επιθέσεις… 
Με αφορμή το πρόβλημα στον χώρο της παιδείας ακούστηκαν 

επιχειρήματα και από τις δυο πλευρές∙ όμως,  πόσο λογικά, πόσο σχετικά με το 

θέμα είναι; Η λογική μπορεί να βιαστεί με χιλιάδες διαφορετικούς τρόπους.  

Ο Jamie Whyte, πρώην καθηγητής φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο του 

Cambridge, αναφέρει στο βιβλίο του «Crimes against logic» ότι, αν ένα αυτοκίνητο 

χαλάσει, τότε και ο πιο άσχετος από μηχανική το αντιλαμβάνεται. Όταν, όμως, 

υπάρχει λάθος στη λογική και χρησιμοποιούνται άσχετα επιχειρήματα και 

ταυτόχρονα το θέμα μετατοπίζεται σε προσωπικές επιθέσεις, η ομιλία δεν 

σταματά, δεν βγαίνει ατμός από τα αυτιά του ομιλητή και δεν κοκκινίζουν τα 

μάτια του. Αποτέλεσμα, λίγοι αντιλαμβάνονται το σφάλμα στη λογική. 

Στην αρχαιότητα υπήρχαν οι σοφιστές, που δίδασκαν έναντι αμοιβής 

ρητορική. Ενίοτε υποστήριζαν περίεργες θεωρίες, παραβιάζοντας 

συγκαλυμμένα τους νόμους της λογικής. Η εξουσία σε μια δημοκρατία 

στηρίζεται στην πειθώ και όποιος κατέχει την τέχνη της πειθούς, «όποιος μπορεί 

να πείσει με τα λόγια... τους πολίτες στην Εκκλησία του Δήμου» (Πλάτων, 

Γοργίας 452d-e), εξουσιάζει. O Πλάτων, θεωρούσε ότι οι σοφιστές και οι ρήτορες 

παραπλανούν και κολακεύουν το πλήθος. 

Προσοχή, διότι δεν έχουν εκλείψει οι σοφιστές. Ευδοκιμούν και σήμερα. 

Άπειρες οι συζητήσεις στα ΜΜΕ και στερεότυπα τα «επιχειρήματα» ορισμένων. 

Όταν κάποιος αδυνατεί να υποστηρίξει τη θέση του, αρχίζουν τα «μη με 

διακόπτεις, εγώ δεν σε διέκοψα» ή «έχω δικαίωμα γνώμης», οπότε η συζήτηση 

μετατοπίζεται στο «δικαίωμα» του άλλου να εκφράζεται. Ασφαλώς όλοι έχουμε 

δικαίωμα γνώμης, αρκεί να στηρίζεται σε σωστά δεδομένα και λογικά 

επιχειρήματα. Όμως, αυτό του το δικαίωμα γνώμης μήπως με αναγκάζει να 

ακούω τις ανοησίες του;  

Κάποτε πάλι, αντί κάποιος να παρουσιάσει συγκεκριμένα επιχειρήματα 

λόγω έλλειψης ιδεών, απαντά με μια απίστευτη γλωσσοδιάρροια, ώστε στο τέλος 

ο ακροατής ξεχνά ποιο ήταν το θέμα. Άλλη μέθοδος, είναι ο ομιλών να 

χρησιμοποιεί δύσκολη επιστημονική ορολογία (εξορθολογισμός), ώστε ο μέσος 

ακροατής να μην καταλαβαίνει τι ακριβώς εμπεριέχεται.  

Εξάλλου, δεν αποδεικνύεις ως λανθασμένη τη θέση κάποιου απλά 

υποδεικνύοντας ότι υπάρχουν κίνητρα (κομματικά, προσωπικά, κ.ά.). Μόνο με 

την παράθεση στοιχείων κρίνεται κάποιος ένοχος ή αθώος. Καλό είναι να 

ψάχνουμε για τα κίνητρα, αλλά είναι η ίδια η πράξη που κρίνεται. Μπορεί να 
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γίνουν καλές πράξεις για λάθος λόγους ή και το αντίθετο να γίνει κάτι κακό 

χωρίς να υπάρχει πρόθεση. Είχε γραφτεί πριν λίγο καιρό ότι κάποιος κάμνει 

φιλανθρωπίες για να προβάλλεται. Θα ήταν καλύτερα να μην υπήρχε η 

προβολή, αλλά η φιλανθρωπία είναι μια καλή πράξη και μακάρι να την έκαναν 

και άλλοι. Ή εισηγείται αυτή την εκπαιδευτική πολιτική για να 

αποπροσανατολίσει από άλλα θέματα ή για να επωφεληθούν τα ιδιωτικά. Το 

ερώτημα είναι αν η εισήγηση είναι σωστή ή όχι.  

Οι χειρότερες επιθέσεις όμως είναι οι επιθέσεις ad hominem (λατινικά, 

εναντίον του ανθρώπου), στις οποίες σε απάντηση στα λόγια κάποιου ακολουθεί 

μια άδικη προσωπική επίθεση άσχετη με τα λεχθέντα. Όταν κάποιος εκφράσει 

την άποψή του (σωστή ή λάθος) ή εκπροσωπεί θεσμικό όργανο, είναι 

απαράδεκτο να του γίνεται προσωπική επίθεση. Οι επιθέσεις ad hominem είναι 

λανθασμένες, άδικες και προσβάλλουν τον άλλο αλλά  δυστυχώς έχουν πολύ 

μεγάλο βαθμό πειστικότητας διότι αποπροσανατολίζουν τον ακροατή. 

Τουλάχιστον ένα άτομο που παρουσιάζεται καθημερινά στα ΜΜΕ ειδικεύεται σε 

επιθέσεις ad hominem και τη διάδοση ψευδών ειδήσεων∙ και το χειρότερο είναι 

ότι εκθέτει όχι μόνο τον εαυτό του αλλά και αυτούς που εκπροσωπεί.  

  Από την άλλη, η δυνατότητα λογικής επεξεργασίας μιας κατάστασης, η 

προσεκτική και σαφής σκέψη και αξιολόγηση επιχειρημάτων, είναι μια 

δεξιότητα που, όπως όλες οι δεξιότητες, απαιτεί πρακτική εξάσκηση. Το 

ανειδίκευτο μυαλό θα πιστέψει ό,τι του σερβίρουν έστω και αν αυτό στερείται 

λογικής. Οι έμπειροι προπαγανδιστές δεν λένε ό,τι εννοούν και δεν εννοούν ό,τι 

λένε.  

Άλλωστε όλοι έχουμε συναισθηματικές ανάγκες, π.χ. ανάγκη να μας 

αγαπούν, να μας αποδέχονται κτλ. Ένας έμπειρος στη χειραγώγηση των 

συναισθημάτων μπορεί να μας παρασύρει, να μας εξαπατήσει και να μας πείσει 

να δεχτούμε το ψέμα για αλήθεια. 

Μερικά παραδείγματα: Η επίκληση «είμαι κι εγώ ένας από σας» 

χρησιμοποιείται στις διαφημίσεις, π.χ. μια τυπική νοικοκυρά χρησιμοποιεί το Χ 

απορρυπαντικό ή απλά «πήγα κι εγώ στο δημόσιο σχολείο». 

Μπορεί να γίνει επίκληση οίκτου ή φιλότιμου, όπως για «το καλό των παιδιών», 

ενώ παράλληλα γίνεται προσπάθεια δημιουργίας ενοχών, π.χ. όταν θα τρως το 

πλούσιο γεύμα σου, να θυμάσαι εκείνο το σκελετωμένο παιδί στην Αφρική που 

δεν έχει να φάει. Αποτέλεσμα, ο άλλος δίνει εισφορά που δεν γνωρίζει καν αν θα 

φτάσει στον προορισμό της. Ή αποδέχεται καταπάτηση εργασιακών 

κεκτημένων. 

Φοβερίζουν, προσφιλής μέθοδος πολιτικών σχετικά με το Κυπριακό, αφήνοντας 

υπονοούμενα π.χ. αν δεν γίνει το Χ, τότε θα επέλθει το Υ (πολύ χειρότερο),  

αποκρύπτοντας την πιθανότητα να υπάρχουν πολλές άλλες επιλογές.  

Πωλούν ελπίδα ή κοινώς «τάσσουν», υπόσχονται μια θέση, ένα βόλεμα, κάτι που 

δεν είναι σίγουρο π.χ. λαχείο, «μπορεί κι εσύ να κερδίσεις».  

Κολακεύουν, οπότε ο κολακευόμενος συγχύζει τα θετικά συναισθήματα που του 

προκαλούνται με την πραγματικότητα.  

Χρησιμοποιούνται ατάκες, που ο κόσμος εύκολα θυμάται, όπως «να αναπτύξουν 

οι μαθητές κριτική σκέψη». Πώς όμως θα επιτευχθεί κάτι τέτοιο; 
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Σε κάθε περίπτωση, χρειάζεται προσοχή για να μπορούμε να διακρίνουμε την 

ουσία από τα «τεχνάσματα»!  

   

Ζήνα Πουλλή,  

Πηγή:www.philenews.com 

    (διασκευή) 

 

 

Κείμενο 2ο 

 

Απόσπασμα ομιλίας του Αδόλφου Χίτλερ 
«Το χρέος μας είναι η εξόντωση πληθυσμών. Μας υπαγορεύει αυτό το χρέος η 

αποστολή της διαφύλαξης του γερμανικού έθνους. Αν θελήσει να με ρωτήσει 

κάποιος τι εννοώ λέγοντας εξόντωση πληθυσμών, απαντώ: εννοώ την 

εξαφάνιση ολόκληρων φυλετικών συνόλων. Αυτό το χρέος αναλαμβάνω να 

εκπληρώσω. Η φύση είναι αδυσώπητη. Έχουμε,επομένως, το δικαίωμα κι εμείς 

να είμαστε αδυσώπητοι. Αν στέλνω στην κόλαση του πολέμου το άνθος της 

γερμανικής νεολαίας θυσιάζοντας αλύπητα το πολύτιμο γερμανικό αίμα, έχω 

χωρίς συζήτηση το δικαίωμα να εξολοθρεύσω εκατομμύρια ανθρώπων 

κατώτερης ράτσας... Ύστερα από τα μυξοκλάματα τόσων αιώνων περί 

υπεράσπισης των φτωχών και κατατρεγμένων, ήρθε επιτέλους και για μας η 

ώρα να υπερασπίσουμε τους ισχυρούς απέναντι στους κατώτερους. Τα φυσικά 

ένστικτα όλων τωνζωντανών οργανισμών τους υπαγορεύουν όχι μόνο 

να καταβάλλουν τους εχθρούς τους, αλλά και να τους εξοντώνουν... Ευλογώ τη 

μοίρα μου γιατί δεν μου έστρωσε με ρόδα τον δρόμο προς την ανάληψη της 

ευθύνης του κράτους, γιατί δεν έριξε στα μάτια μου το σκοτάδι που λέγεται 

«επιστημονική μόρφωση». Μου ήταν γραφτό να αποφύγω πολλές αφελείς 

αυταπάτες. Κατόρθωσα να φτάσω μόνος μου. Και τώρα θερίζω τους καρπούς. 

Προσεγγίζω τα πάντα με κολοσσιαία ηρεμία και χωρίς προλήψεις. Η Θεία 

Πρόνοια θέλησε να γίνω εγώ ο τιτάνιος απελευθερωτής της ανθρωπότητας. 

Απελευθερώνω τους ανθρώπους από τα δεσμά του νου που τους κρατούν 

σκλαβωμένους, από βδελυρές και αποσυνθετικές ταπεινώσεις που φέρνει η 

χίμαιρα, αυτή η τυραννική χίμαιρα που ονομάζεται ηθική και συνείδηση». 

(Ρούντολφ Ες, Αυτοβιογραφία. Η ζωή και η δράση του στο 

Νταχάου, στο Ζάξενχάουζεν, στο Άουσβιτς, μτφ. Λ. Μαυροειδή, Νεφέλη, Αθήνα 

1995, σ.σ. 7-8). 

Πηγή: foundation.parliament.gr 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.philenews.com/
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Κείμενο 3ο  

 

Home cinema 

 
Δεν έβγαλε άχνα 

Παρακολούθησε την καταστροφή 

με τα χέρια λυμένα 

τον κορμό σφιχτά δετό 

σε κατ’ οίκον προβολή 

σαν κούρσα ταχύτητας σε κελί 

Μάντεψε πού το πάει νωρίς 

αλλά την είδε ώς το τέλος 

 

Δεν κοιμόταν, δεν ξυπνούσε 

Επινε πολύ νερό 

Συντήρηση σε θερμοκρασία δωματίου 

Ο χρόνος διαστέλλονταν χωρίς να ραγίζουν τα υλικά του 

Είχε χρόνο μπροστά του 

τριάντα πέντε με σαράντα σύμφωνα με το προσδόκιμο 

Με τα μάτια ανοιχτά για να μην χάνει πλάνο 

με τα παιδικά του παιχνίδια κι οδηγίες χρήσεως 

διά ενηλίκους 

κλινήρης σε οριζόντια και σε κάθετη στάση 

με κρύο αίμα∙ 

δεν έμπαινε στον κόπο να γυρίσει τον διακόπτη 

της θέρμανσης 

 

Περίμενε το χτύπημα (κουδούνι, τηλέφωνο, εγκέλαδο) 

Προετοιμαζόταν καθημερινά, αενάως, εξαντλητικά 

Για να μπορέσει τουλάχιστον να αρθρώσει μια πρόταση 

Να μην ψευδίσει, να μην τραυλίσει, να μην 

να μη σάχει τη λιμιά του 

 

Περίμενε μια νέα καταστροφή για να φανεί χρήσιμος 

 

Αλέκος  Λούντζης, «Προπαγάνδα. Κάποια γράμματα για κάποια 

πράγματα.» 

Πηγή: εφημ.. Καθημερινή, Το ποίημα της εβδομάδας 
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Ερωτήσεις 

 
Θέμα Α  

Α.1 Πώς αντιπαρέρχεται ο πολιτικός την ενδεχόμενη δυσκολία του να 

αντικρούσει τα επιχειρήματα της αντίπαλης παράταξης; Με ποιους τρόπους 

προσπαθεί να μειώσει την προσωπικότητα και το κύρος των αντιπάλων του; Να 

απαντήσετε συνοπτικά, σε 80 έως 90 λέξεις, βασιζόμενοι στην τέταρτη έως και 

την έβδομη παράγραφο του πρώτου κειμένου. 

Μονάδες 15 

 

Θέμα Β 

Β1. Να εντοπίσετε και να  αξιολογήσετε τις τεχνικές προπαγάνδας που 

χρησιμοποιεί στον πολιτικό του λόγο ο Αδόλφος  Χίτλερ, προκειμένου να έχει 

απήχηση στον γερμανικό λαό. Για την απάντησή σας να βασιστείτε στα 

επιχειρήματα του δικτάτορα καθώς και στις εκφραστικές του επιλογές δηλαδή 

στο λεξιλόγιο, τους ρηματικούς τύπους(φωνή, ρηματικά πρόσωπα, 

επικρατέστεροι χρόνοι και εγκλίσεις) και στο ύφος. 

Μονάδες 15 

 
Β2.α) Ποια  νομίζετε ότι είναι η πρόθεση της συντάκτριας στη δεύτερη 

παράγραφο του πρώτου κειμένου; Πώς ο τρόπος με τον οποίο επέλεξε να 

αναπτύξει την άποψή της υπηρετεί την πρόθεση αυτή; 

     β) (εναλλακτικά:) «Μερικά παραδείγματα…τεχνάσματα» Σε τι αποσκοπεί η 

συντάκτρια με τη χρήση των παραδειγμάτων στην τελευταία παράγραφο του 

πρώτου κειμένου; 

Μονάδες 10 

 

Β3. «εξαφάνιση φυλετικών συνόλων» , «Προσεγγίζω τα πάντα με κολοσσιαία 

ηρεμία και χωρίς αναστολές», «απελευθερώνω τους ανθρώπους από τα δεσμά 

του νου», «να υπερασπίσουμε τους ισχυρούς απέναντι στους κατώτερους», 

«τιτάνιος απελευθερωτής της ανθρωπότητας». 

 Οι παραπάνω υπογραμμισμένες λέξεις-φράσεις από το δεύτερο κείμενο, δίνουν 

θετικό πρόσημο στις επιλογές του δικτάτορα και εξιδανικεύουν τη ναζιστική 

πολιτική. Να τις αντικαταστήσετε με αντίστοιχες , οι οποίες θα έχουν αρνητική 

σημασία και θα δηλώνουν σαφώς τις κακές προθέσεις του δυνάστη.  

Μονάδες 15 

 
Θέμα Γ 

Γ1. Να σκιαγραφήσετε, αξιοποιώντας τουλάχιστον τέσσερεις κειμενικούς 

δείκτες, τη φυσιογνωμία του πολιτικού προσώπου που παρουσιάζει ο ποιητής. 

Κατά πόσο η εικόνα αυτή ανταποκρίνεται στις προθέσεις και τη συμπεριφορά 

του σύγχρονου πολιτικού; (150 -200 λέξεις) 

Μονάδες 15 
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Θέμα Δ 

Δ1. Στα κείμενα αναφοράς επισημαίνεται η διάσταση ανάμεσα στη φιλολαϊκή 

εικόνα ορισμένων πολιτικών και στις πραγματικές προθέσεις τους, που είναι ως 

επί το πλείστον  ψηφοθηρικές. Με αυτό το δεδομένο α) να προτείνετε τρόπους με 

τους οποίους οι νέοι μπορούν να αντισταθούν στη χειραγώγησή τους από τους 

πολιτικούς β) να αξιολογήσετε τον ρόλο της οικογένειας και του σχολείου στη 

διαμόρφωση υγιούς πολιτικής συνείδησης. Το κείμενό σας να έχει τη μορφή 

άρθρου, το οποίο θα δημοσιευτεί στην εφημερίδα του σχολείου σας(350 -400 

λέξεις).    

Μονάδες 30   

 
 

 

 

 

 

 

 

 


