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SOS  Β2.   

 α) Την αξιοποίηση του πλαισίου των κειμένων (κοινωνικού, ιστορικού, 

πολιτιστικού, του χώρου και του χρόνου), με σκοπό την κατανόηση των 

λόγων και των ενεργειών των υποκειμένων (ατομικών και συλλογικών) που 

αναφέρονται στα κείμενα και των σχέσεων μεταξύ τους. [Ερωτήσεις/ 

δραστηριότητες σχετικές με την αξιοποίηση του συγκειμένου και της 

περίστασης επικοινωνίας (χωροχρονικό πλαίσιο, στόχοι & επιδιώξεις, 

κοινωνικές/πολιτισμικές νόρμες, ύφος, συμμετέχοντες, είδος λόγου, μέσα 

επικοινωνίας  

κτλ.)].  

 

Ενδεικτικές ερωτήσεις / δραστηριότητες: 

 

 -Στο κείμενο ... παρατίθενται οι απόψεις (λόγοι) των ... Μπορείτε να 

αντιληφθείτε γιατί έχουν αυτήν την τοποθέτηση/άποψη; [κατανόηση 

λόγων ενεργειών υποκειμένων σε σχέση με το πλαίσιο των κειμένων] -. -

Πώς εξηγείτε το τάδε φαινόμενο / κατάσταση / διαπίστωση;  

 -Το κείμενο ανήκει στον επιστημονικό/διαφημιστικό/πολιτικό (δικανικό) 

λόγο. Ποια στοιχεία πιστεύετε πως επιβεβαιώνουν αυτή την κατάταξη;  

 -Για ποιο σκοπό νομίζετε ότι γράφτηκε το κείμενο και πώς συνδέεται με 

τη δεδομένη ιστορική συγκυρία ή την επικαιρότητα ή την κοινωνική 

κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο γράφων/η γράφουσα;  

 -Πώς δικαιολογείτε τη συγκεκριμένη ενέργεια ... του συγγραφέα σε 

σχέση με τις καθιερωμένες/παγιωμένες αξίες της εποχής του;  

 -Λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες χωροχρονικές παραμέτρους που 

διέπουν το κείμενο, πώς ερμηνεύετε την αντίδραση του ήρωα;  

 -Λαμβάνοντας υπόψη τον τόπο (χρόνο, περίσταση...) όπου εκφωνήθηκε / 

δημοσιεύτηκε ... το κείμενο, να διακρίνετε τους στόχους που επιδιώκει ο 

ομιλητής/συντάκτης.  

 -Να εξηγήσετε τα παρακάτω στοιχεία που διαμορφώνουν το ιστορικό 

πλαίσιο της ομιλίας που σας δόθηκε, τεκμηριώνοντας τις απαντήσεις 

σας με αναφορές -όπου είναι δυνατόν-στο κείμενο:  

 Το κοινό στο οποίο απευθύνεται. Η αιτία/αφορμή της ομιλίας. Ο χρόνος 

της ομιλίας.  

 -Ποιος είναι ο σκοπός του ομιλητή στο απόσπασμα του κειμένου ... 

αναφορικά με το ακροατήριο στο οποίο απευθύνεται τη δεδομένη στιγμή;  
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 -Το κείμενο αυτό αποτελεί μέρος της Οδηγίας ... της Αρχής Προστασίας 

Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Ποια χαρακτηριστικά του 

κειμένου μάς επιτρέπουν να το αναγνωρίσουμε ως νομικό κείμενο;  

 -Το κείμενο που διαβάσατε φαίνεται να προέρχεται από το Ημερολόγιο 

του ... Να καταγράψετε σημεία του κειμένου με τα οποία 

τεκμηριώνεται ότι πρόκειται για ημερολόγιο.  

 

β) Τον εντοπισμό και την ερμηνευτική προσέγγιση σκοπών, στάσεων, 

βασικών θέσεων και προθέσεων του συντάκτη/συντακτών των κειμένων, 

καθώς και την τεκμηρίωση της βασικής ιδέας του κειμένου (μοντέλο 

επιχειρηματολογίας του Toulmin).  

 

Ενδεικτικές ερωτήσεις / δραστηριότητες: 

 

 -Ο συντάκτης του κειμένου διατυπώνει την άποψη/θέση του ότι ... Με 

ποια επιχειρήματα[1] την υποστηρίζει/στηρίζει/τεκμηριώνει; Πόσο 

πειστικό κρίνετε το επιχείρημα που χρησιμοποιεί για να τον αποδείξει; 

 Το παραπάνω δημοσιογραφικό κείμενο είναι ειδησεογραφικό ή 

ερμηνευτικό; Να τεκμηριώσετε την απάντησή σας με στοιχεία από το 

κείμενο.  

 -Συγκρίνετε τον τρόπο με τον οποίο προσπαθεί να πείσει κάθε 

ομιλητής.  

 «Εάν υποθέσουμε ότι με το κείμενο ... η συγγραφέας θέλει να αποδείξει 

την ορθότητα των σκέψεών της να δείξετε με ποιους τρόπους - 

γλωσσικές επιλογές πετυχαίνει τον στόχο της.  

 «Εάν υποθέσουμε ότι με το κείμενο ... η επιστολογράφος θέλει να 

συγκινήσει τον/την αποδέκτη της επιστολής, να δείξετε με ποιους 

τρόπους-γλωσσικές επιλογές πετυχαίνει τον στόχο της αυτό.  

 -Ποια είναι η θέση/άποψη του συντάκτη για το θέμα/ζήτημα...; Με 

ποιον τρόπο προσπαθεί να πείσει;  

 απέναντι σε αυτό; Με ποια επιχειρήματα, τεκμήρια την υποστηρίζει; 

Σε ποιο συμπέρασμα καταλήγει;   

 Ποιος είναι ο ισχυρισμός που επιχειρεί να αποδείξει ο συντάκτης στην 

... παράγραφο; 

 Με ποια μέσα επιχειρεί επιτυγχάνει το στόχο του; Θεωρείτε ότι τον 

επιτυγχάνει;  

 -Ο συγγραφέας για να πείσει καταφεύγει περισσότερο σε αποδεικτικά 

μέσα (δεδομένα, επιχειρήματα) ή άλλου τύπου μέσα; Εντοπίστε στο 

κείμενο τα αντίστοιχα χωρία και πώς λειτουργούν ως προς τις 

προθέσεις του πομπού.  

 Για ποιον λόγο ο συντάκτης του κειμένου επιλέγει παραδείγματα/ 

επιχειρήματα/τεκμήρια για να υποστηρίξει την άποψή του; Θεωρείτε 

ότι η συγκεκριμένη επιλογή είναι επιτυχής:  
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 -Με ποια επιχειρήματα ο συντάκτης υποστηρίζει την άποψη του ότι 

«...», Θεωρείτε ότι κατορθώνει τελικά να πείσει; Πώς λειτουργούν τα 

επιχειρήματα; (επικοινωνιακή  

 αποτελεσματικότητα, προθέσεις συντάκτη).  

 

SOS ΠΕΙΘΩ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ( κυρίως όσους αφορούν την 

μορφή) 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

SOS: φράση – κλειδί «για να πείσει» 

 -Ο συγγραφέας για να πείσει καταφεύγει περισσότερο σε αποδεικτικά 

μέσα (δεδομένα, επιχειρήματα) ή άλλου τύπου μέσα; Εντοπίστε στο 

κείμενο το εγχείρημά του, καθώς και τα αντίστοιχα χωρία-  πώς 

λειτουργούν ως προς τις προθέσεις του πομπού; 

  Ο κειμενογράφος στην τέταρτη παράγραφο του κειμένου 

επιχειρηματολογεί ακολουθώντας λογική οργάνωση νοημάτων, βάσει του 

κυρίαρχου τρόπου πειθούς που χρησιμοποιεί, της επίκλησης στην λογική 

του δέκτη. Συγκεκριμένα, επιδιώκει να αποδείξει ότι άνθρωποι οι οποίοι 

κατέχουν ηγετική παρουσία, είναι αυτοί που καταφέρνουν να εμπνεύσουν το 

άτομο. Γίνεται λόγος για ανθρώπους που διακατέχονται από αρχές, όραμα, 

αυταπάρνηση, αίσθημα κοινωνικού χρέους, υπέρβαση, συλλογικό πνεύμα, 

υψηλές προσδοκίες από τον εαυτό τους και τους άλλους. Για την ενίσχυση της 

παρούσας θέσης, παρατίθεται επιχείρημα που αποτελεί και μέσο πειθούς.  

Η δομή του επιχειρήματος είναι η εξής: 

Α’ προκείμενη: « (Είναι) Άνθρωποι με αρχές, όραμα.. .ένα συλλογικό έργο.» 

Β’ προκείμενη: « Τέτοιοι άνθρωποι μας εμπνέουν... παράδειγμά τους.» 

Γ   προκείμενη: « Η συμπεριφορά τους γίνεται μέτρο αναφοράς.» 

Δ’ προκείμενη: « Οι άνθρωποι που εμπνέουν.. .τον πήχυ ψηλά για όλους.» 

 Συμπέρασμα: « Μας εμπνέουν άνθρωποι με ηγετική παρουσία.» 

Το συγκεκριμένο επιχείρημα θεωρείται λογικά ορθό, καθώς συνδυάζει 

εγκυρότητα και αλήθεια. Διέπεται από εγκυρότητα, γιατί το  συμπέρασμα….. 

απορρέει από τις προκείμενες με λογική αναγκαιότητα. Βέβαια, διακατέχεται 

από αλήθεια γιατί και οι προκείμενες….. και το συμπέρασμα….. 

ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Τέλος, είναι σαφές ότι το συγκεκριμένο 
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επιχείρημα χαρακτηρίζεται από λογική οργάνωση ιδεών και αναφορική 

λειτουργία της γλώσσας. 

 ή 

…….για την ενίσχυση της παρούσας θέσης…. παρατίθενται παραδείγματα, 

που αποτελούν τεκμήρια 

( μέσα πειθούς)  και επεξηγούν ………. 

 ή 

γενικές αλήθειες , όπως…… που αποτελούν τεκμήρια( μέσα πειθούς)  και 

πιστοποιούν ότι………. 

 ή 

 Ο κειμενογράφος στην τέταρτη παράγραφο του κειμένου, ακολουθεί 

συνειρμική παράθεση νοημάτων. Συγκεκριμένα, βάσει του κυρίαρχου  που 

χρησιμοποιεί, την επίκληση στο συναίσθημα του δέκτη  τείνει να διεγείρει 

συναισθηματικά τον αναγνώστη και να τον προβληματίσει σχετικά με την 

αναγκαιότητα της αλληλεγγύης στην κοινωνική συνοχή, αλλά κυρίαρχα στην 

συλλογική προσπάθεια αντιμετώπισης της πανδημίας….. ή… .για να 

προβληματίσει/ να ευαισθητοποιήσει/ να διεγείρει συναισθηματικά…….. 

όσον αφορά…… ….(ΣΚΟΠΟΣ). Εύστοχα  επιλέγει την ποιητική γλώσσα ως 

κυρίαρχο μέσο πειθούς. Χρησιμοποιεί σχήματα λόγου, όπως μεταφορές 

«…να γκρεμίσουμε τα τείχη ανάμεσά μας…». Εξάλλου δεν λείπουν 

συγκινησιακά φορτισμένες λέξεις, όπως «…απεγνωσμένη προσπάθεια…», 

«…άνθρωποι με παγκόσμια συνείδηση.». Παράλληλα, η χρήση του α΄ 

πληθυντικού προσώπου επιτείνει την αμεσότητα, την ζωντάνια, την οικειότητα 

και κυρίαρχα την καθολικότητα, αφού η συγγραφέας θεωρεί και τον εαυτό της 

συμμέτοχο στην συγκεκριμένη προβληματική κατάσταση της πανδημίας, όπως 

«…γκρεμίζουμε…», «…χτίζουμε…». Σαφέστατα, η χρήση πρώτου 

πληθυντικού προσώπου, τα σχήματα λόγου αποτελούν βασικούς 

κειμενικούς δείκτες, η χρήση των οποίων βοηθά - ενισχύει το επικοινωνιακό 

αποτέλεσμα που επιθυμεί να έχει η κειμενογράφος με τον αναγνώστη.       

 ή 

κάνει χρήση ……. 

περιγραφή  

αφήγηση 

 χιούμορ 

 ειρωνεία 

 ποιητική γλώσσα/ με σχήματα λόγου 

 ρητορικά ερωτήματα 
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(που αποτελούν και ΜΕΣΑ ΠΕΙΘΟΥΣ) στον τρόπο πειθούς της ΕΠΙΚΛΗΣΗΣ 

ΣΤΟ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΟΥ ΔΕΚΤΗ……… 

 ή 

( ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΥΘΕΝΤΙΑ) 

 

Μοντέλο Επιχειρηματολογίας Stephen Toulmin   

Σύμφωνα με τον Toulmin (1958) τα επιχειρηματολογικά κείμενα έχουν μία 

τυπική οργανωτική δομή που περιέχει έξι δομικά συστατικά: 

 Ισχυρισμός (claim): Πρόκειται για μία σαφώς διατυπωμένη θέση την 

οποία ο πομπός επιχειρεί να αποδείξει, η κατευθυντήρια ιδέα του 

επιχειρήματος. Όταν αποδειχθεί η αλήθεια της, αποτελεί και το 

συμπέρασμα του επιχειρήματος. 

 Βαθμός βεβαιότητας (qualifiers): Είναι ο δείκτης που καθορίζει τη θέση 

του ισχυρισμού στο συνεχές με ακρότατα όρια την απόλυτη και την 

ελάχιστη ισχύ. 

 Δεδομένα (data - grounds): Πρόκειται για 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. 

 Εγγυήσεις (warrants): Είναι οι απόψεις (γενικά αποδεκτές αλήθειες / 

αρχές / κανόνες / αξίες του πολιτισμού μας κ.τ.λ.) που συνδέουν τα 

Δεδομένα με τον Ισχυρισμό. 

 Υποστήριξη (backing): 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): Ο πομπός καταγράφει (ή και αντικρούει) τον 

αντίλογο στο επιχείρημά του. 
 

 

 

 

 


