
ΑΦΗΓΗΣΗ 
 
 

Αντικείμενο της αφήγησης είναι η εξιστόρηση, με μιαν ορισμένη σειρά, συμβάντων 

που μεταβάλλουν μια αρχική κατάσταση πραγμάτων ή ενεργειών, πράξεων που 

σκόπιμα διαπράττονται από τους "ήρωες" μιας ιστορίας. Είναι φανερό ότι η 

αφήγηση είναι "τέχνη" του χρόνου. Απαντά σε ερωτήματα του τύπου πώς συνέβη 

το Χ ή πώς συμβαίνει, εκτυλίσσεται το Χ. 

 

1. Ορισμός της αφήγησης 

 

Αφήγηση είναι μια πράξη επικοινωνίας με την οποία παρουσιάζεται 

προφορικά, ή γραπτά μια σειρά πραγματικών ή πλασματικών (επινοημένων) 

γεγονότων. Επομένως κάθε αφήγηση, ως πράξη επικοινωνίας. προϋποθέτει 

τουλάχιστον, δύο πρόσωπα: ένα πομπό - τον αφηγητή - και κάποιον στον οποίο 

απευθύνεται ο αφηγητής - τον αποδέκτη - της αφήγησης. Ο αφηγητής φροντίζει 

να δώσει στον αποδέκτη τις απαραίτητες πληροφορίες για τον τόπο, το χρόνο, 

τα πρόσωπα και τα πιθανά αίτια ενός συμβάντος. Η έκταση της αφήγησης 

ποικίλλει μπορεί η αφήγηση να είναι πολύ εκτεταμένη ή να περιορίζεται σε μια 

μόνο φράση. Ένα τέτοιο παράδειγμα αποτελεί η ρήση του Καίσαρα "νeni, vιdi, 

vici" («ήρθα, είδα, νίκησα») που θεωρείται η συντομότερη αφήγηση. 

 

 

2. Αφηγηματικό περιεχόμενο και αφηγηματική πράξη. 

 

Σε κάθε αφήγηση διακρίνουμε το αφηγηματικό περιεχόμενο (γεγονότα - 

πράξεις προσώπων που συνιστούν μια ιστορία) και την αφηγηματική πράξη (τον 

τρόπο με τον οποίο παρουσιάζονται τα γεγονότα από τον αφηγητή). Έτσι 

μπορούμε να έχουμε δύο αφηγήσεις με κοινό αφηγηματικό περιεχόμενο, στις 

οποίες όμως τα γεγονότα παρουσιάζονται με διαφορετικό τρόπο, ανάλογα με 

τον επιδιωκόμενο σκοπό. Με άλλον τρόπο Π.χ. έχει συνταχτεί η υπηρεσιακή 

έκθεση/ αναφορά ενός αστυνομικού για ένα φόνο και με άλλον τρόπο είναι 

γραμμένο το διήγημα που εμπνεύστηκε ένας συγγραφέας με αφορμή το ίδιο 

περιστατικό. Φυσικά κάθε αφήγηση χρησιμοποιεί και γλωσσική ποικιλία 

ανάλογη με τον αφηγητή και το κοινό (δέκτη / δέκτες) στο οποίο απευθύνεται. 



3. Αφηγηματικά είδη, το ύφος και ο σκοπός τους. 

 

Είναι γνωστό ότι υπάρχουν διάφορα είδη αφήγησης που αποβλέπουν το 

καθένα σε ένα διαφορετικό σκοπό. Η λογοτεχνική και η ιστορική αφήγηση 

εξυπηρετούν η καθεμιά τους γενικότερους στόχους της λογοτεχνίας και της 

ιστορίας αντίστοιχα, ενώ υπάρχουν ορισμένα είδη αφηγήσεων που καλύπτουν 

τις καθημερινές ανάγκες της ζωής, όπως είναι. Π.χ. η δημοσιογραφική είδηση, το 

ημερολόγιο, το (αυτο)βιογραφικό σημείωμα, η υπηρεσιακή αναφορά, η 

μαρτυρική κατάθεση κτλ. 

Τα αφηγηματικά είδη. μπορούν να ενταχθούν σε δύο βασικές 

κατηγορίες: στις αφηγήσεις πραγματικών γεγονότων και στις αφηγήσεις 

πλασματικών γεγονότων. 

 

 

4. Ποιος αφηγείται; 

 

Στις αφηγήσεις πραγματικών γεγονότων συνήθως είναι φανερό ποιος 

αφηγείται. Σε μια μαρτυρική κατάθεση. Π.χ. ο αφηγητής είναι το ίδιο πρόσωπο 

που καταθέτει προφορικά ή γραπτά τη μαρτυρία του. Στην περίπτωση της 

λογοτεχνίας όμως τα πράγματα είναι πιο σύνθετα. Ο αφηγητής και ο συγγραφέας 

είναι δύο διαφορετικά πρόσωπα που δεν πρέπει να συγχέονται. Ο συγγραφέας 

είναι ένα πραγματικό πρόσωπο με αληθινή ζωή, υπάρχει έξω από το κείμενο. 

Αντίθετα, ο αφηγητής είναι ένα πρόσωπο του κειμένου που υπάρχει μόνο μέσα 

στο πλαίσιο του πλασματικού λόγου, είναι δηλαδή ένα κατασκεύασμα από 

λέξεις. Φυσικά, αυτοβιογραφικά στοιχεία του συγγραφέα μπορεί να υπάρχουν 

στον αφηγητή, όπως εξάλλου και σε όλα τα πρόσωπα του έργου. 

 

Και στις δύο περιπτώσεις πάντως μπορούμε να διακρίνουμε δύο τύπους 

αφηγητή, ανάλογα με το βαθμό συμμετοχής του στα γεγονότα που αφηγείται: α] 

ο αφηγητής συμμετέχει στα γεγονότα είτε ως πρωταγωνιστής είτε ως αυτόπτης 

μάρτυρας (ομοδιηγητικός), π.χ. ο αφηγητής σε μία αυτοβιογραφία ή σε 

απομνημονεύματα, οπότε στο κείμενο επικρατεί το πρώτο ρηματικό πρόσωπο, 

και β] ο αφηγητής δε μετέχει καθόλου στα γεγονότα (ετεροδιηγητικός), π.χ. ο 

ιστορικός, ο δημοσιογράφος, ο αφηγητής στο ιστορικό μυθιστόρημα κτλ., οπότε 

επικρατεί συνήθως το τρίτο ρηματικό πρόσωπο. 

 

 

5. Η Οπτική γωνία στην αφήγηση 

Σε μια αφήγηση δεν μπορούμε να συμπεριλάβουμε όλα τα γεγονότα που 

συνέβησαν. Αναγκαστικά γίνεται μια επιλογή γεγονότων, όπως στην περιγραφή 

γίνεται επιλογή λεπτομερειών. Η επιλογή αυτή εξαρτάται από την οπτική γωνία 



του προσώπου που κάνει την αφήγηση, δηλαδή είναι ανάλογη με τη γνώση του 

για τα γεγονότα (άμεση ή έμμεση), τη συναισθηματική του φόρτιση, τον τρόπο 

που σκέφτεται, το αποτέλεσμα που επιδιώκει κτλ. 

 

Η οπτική γωνία στη λογοτεχνική αφήγηση  

Ειδικά στην ανάλυση μιας λογοτεχνικής αφήγησης αναφερόμαστε συχνά στην 

οπτική γωνία του αφηγητή, δηλαδή στη σκοπιά /θέση από την οποία ο 

αφηγητής ή κάποιος ήρωας βλέπει (κυριολεκτικά ή μεταφορικά) τα δρώμενα. 

Φυσικά τη θέση αυτή την καθορίζει ο συγγραφέας, όπως εξάλλου καθορίζει 

και τον ίδιο τον αφηγητή, και επομένως, η οπτική γωνία στη λογοτεχνία 

αποτελεί βασικά μια αφηγηματική τεχνική. 

Ο συγγραφέας πάντως επιλέγει συνήθως μια από τις εξής δύο δυνατότητες 

αφηγηματικής σκοπιάς: 

α) αφήγηση με μηδενική εστίαση: πρόκειται για αφήγηση χωρίς 

συγκεκριμένη οπτική γωνία από έναν παντογνώστη αφηγητή. 

β) αφήγηση με εσωτερική εστίαση: πρόκειται για αφήγηση από την οπτική 

γωνία ενός προσώπου, με περιορισμένη κατά συνέπεια γνώση στα όριά του. 

 

Στην πρώτη περίπτωση ο αφηγητής γνωρίζει τα πάντα για τα πρόσωπα της 

αφήγησης, ακόμα και τις πιο μύχιες σκέψεις τους. Θα λέγαμε λοιπόν ότι πρόκειται 

για έναν αφηγητή - Θεό που βλέπει τον κόσμο από παντού, όχι από ένα 

συγκεκριμένο σημείο, και επομένως η απόλυτη γνώση του ισοδυναμεί με έλλειψη 

συγκεκριμένης οπτικής γωνίας (εστίαση μηδέν). Αντίθετα η δεύτερη περίπτωση 

έχουμε αφήγηση από την οπτική γωνία ενός προσώπου (εσωτερική εστίαση), από 

έναν «αφηγητή - άνθρωπο», που σε αντίθεση με τον «αφηγητή – θεό» έχει γνώση 

περιορισμένη στις ανθρώπινες δυνατότητες. 



ΕΝΟΤΗΤΑ 3, ΜΙΑ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΣΕ ΜΙΑ ΦΟΥΡΤΟΥΝΙΑΣΜΕΝΗ ΘΑΛΑΣΣΑ  

Χρήσιμο λεξιλόγιο 

 Ουσιαστικά  Ρηματικά σύνολα  Ονοματικά σύνολα - 
ναυτικά παραγγέλματα 

 Πλοίο 

  μέρη 
πλοίου 

 Εξαρτήματα 

 θάλασσα 

Κατάστρωμα 
(κουβέρτα), 
καρίνα(καρένα),ίσαλα 
έξαλα, ύφαλα του 
πλοίου, 
γέφυρα, κουπαστή, 
πλώρη, πρύμνη, 
φουγάρο, κατάρτι( 
ιστός, άρμπουρο), 
ιστία, ξάρτια, 
παλαμάρια(καραβόσκ
οινα), 
κεραίες(αντένες), 
άγκυρα, πηδάλιο, 
πυξίδα, προπέλα, 
ραντάρ, φώτα 
ναυσιπλοΐας, σωστική 
λέμβος, σωσίβιο,  

το πλοίο :πλέει, αρμενίζει, 
ανοίγεται στον πέλαγος 
εισπλέει, καταπλέει, 
προσεγγίζει σε λιμάνι, πιάνει 
λιμάνι, ελλιμενίζεται, 
προσορμίζεται, αγκυροβολεί, 
αράζει ≠εκπλέει, , αποπλέει, 
σαλπάρει,  αφήνει απόνερα, 
κάνει μανούβρες/ελιγμούς 
ο ασυρματιστής 
εκπέμπει/εξέπεμψε σήμα 
κινδύνου 
 

θάλασσα ακύμαντη, 
αρυτίδωτη, 
γαλήνια(κάλμα/μπουνάτσα), ≠ 
κυματώδης, ταραγμένη, 
φουρτουνιασμένη, μανιασμένη 
βράχος /βραχονησίδα, ξέρα 
ανεμόδαρτος/μένος, 
κυματόδαρτος/μένος , 
θαλασσοδαρμένος 
ύφαλος επικίνδυνος, 
λιμάνι απάνεμο, υπήνεμο ≠ 
προσή(ά)νεμο,  
πλοίο επιβατηγό - 
οχηματαγωγό 
ηλεκτρονικά συστήματα 
πλοήγησης 

 φυσικά 
φαινόμενα 

μπουγάζι(ρεύμα αέρα 
σε στενό θαλάσσιο 
πέρασμα), θύελλα, 
αντάρα, αναβρασμός, 
καταιγίδα, δίνη, 
ανεμοθύελλα, 
ανεμοδούρα, 
ανεμοστρόβιλος, 
δρόλαπας(αέρας με 
βροχή), κυκλώνας, 
σίφουνας, βροχή, 
μπουρίνι ≠ νηνεμία, 
γαλήνη,  ουράνιο 
τόξο, 
αντικατοπτρισμός  

το πλοίο σείεται, κλυδωνίζεται, 
κλονίζεται, αναπηδά, 
προσκρούει, προσαράζει(σε 
βράχια, αβαθή νερά), εξοκείλει, 
βυθίστηκε/βούλιαξε αύτανδρο 
τα κύματα παφλάζουν (αμτβ), 
λικνίζουν, χτυπούν, 
σφυροκοπούν, 
αναποδογυρίζουν το πλοίο 
η τρικυμία/κυκλώνας/θύελλα 
εντείνεται, μαίνεται, σαρώνει, 
παρασύρει 
ο καιρός επιδεινώνεται 
≠ βελτιώνεται 

καιρός αίθριος, καθαρός, 
ανέφελος  
αέρας /άνεμος ισχυρός, 
σφοδρός, θυελλώδης, 
δαιμονισμένος ≠ούριος 
βροχή ραγδαία, αιφνίδια, 
απρόσμενη, καταρρακτώδης, 
κατακλυσμιαία 
«αργά/όλο το πρόσω», «Πρόσω 
ολοταχώς», «Βίρα τις άγκυρες» 

 

Πλοίο σε φουρτούνα: αποσπάσματα από την εξιστόρηση της ανταρσίας του Μπάουντι, από 
τον Φώτη Κόντογλου 

 
Σαν κάνανε πανιά, σηκωθήκανε ανάποδοι καιροί, που μποδίσανε το «Μπάουντυ» να βγει 

στην ανοιχτή θάλασσα. Τέλος, στις 23 Δεκεμβρίου βγήκανε στο πέλαγο. Μα τα σημάδια για το ταξίδι 
ήτανε άσκημα. Κατά πρώτο, τη μέρα που ανεβάσανε την άγκυρα, έπεσε από το μεγάλο άλμπουρο 
ένας ναύτης, και γλίτωσε παρά τρίχα, γιατί άρπαξε ένα σκοινί κι έπεσε στα μαλακά. Την ίδια νύχτα η 
θάλασσα φουρτούνιασε κι η φουρτούνα βάσταξε πολλές μέρες. Από τη μεγάλη μανία που είχε, 
έσπασε τις βάρκες κι άρπαξε κάμποσα τσουβάλια γαλέτα. Τέλος ο καιρός καλοσύνεψε λίγο και 
πιάσανε στην Τενερίφα κι εκεί ξεκουραστήκανε και βολέψανε τις αβαρίες, που είχανε πάθει. Ύστερ’ 
από πέντε μέρες κάνανε πανιά, μα τους πιάσανε οι μπουνάτσες και τους καρφώσανε στον τόπο. 



     Κατά το τέλος Φεβρουαρίου ετοιμαστήκανε, για να περάσουνε τον Κάβο Χορν, στη νοτινή 
άκρη της Αμερικής, που ήτανε, κι είναι ακόμα, ο φόβος των θαλασσινών. Βάλανε στις αντένες 
καινούρια πανιά κι οι ναύτες ντυθήκανε με ζεστά ρούχα. 
     Στις 23 Μαρτίου είδανε την παγωμένη Στεριά της Φωτιάς. Ο καπετάν Μπλάι ήξερε καλά με τι 
είχε να παλέψει. Ο Κάβο Χορν δεν αφήνει κανέναν να περάσει δίχως να κιντυνέψει, λες και φυλάγει 
το πέρασμα από τον έναν ωκεανό στον άλλον, από τον Ατλαντικό στον Ειρηνικό. Ένας δαιμονισμένος 
άνεμος φυσούσε κάμποσες μέρες από γαρμπή (ΝΔ). Στις 2 Απριλίου η φουρτούνα ήτανε τόσο άγρια, 
που ο καπετάν Μπλάι έγραψε στο ημερολόγιό του πως δεν είχε ξαναδεί τέτοια θαλασσοταραχή. Ο 
καιρός πηδούσε από τη μια μεριά στην άλλη και σήκωνε κάτι κύματα που φτάνανε ίσαμε τις αντένες 
του καραβιού. Ωστόσο, το «Μπάουντυ» αρμένιζε καλά, έχοντας ισαρισμένη μοναχά τη μαΐστρα και 
τον τρίγκο. 
     Έτσι παλεύανε μερόνυχτα ολάκερα. Με το κούνημα είχανε ανοίξει οι αρμοί του καραβιού. 
Ένας ναύτης σφεντονίστηκε κι έβγαλε την πλάτη του κι ο μάγερας έσπασε το ‘να το πλευρό του. Τον 
κανονιέρη τον πιάσανε ρευματισμοί και κειτότανε στην κουκέτα του. Η βάρδια βαστούσε αναμμένη 
τη φωτιά μέρα νύχτα. 

Στις 20 Απριλίου έπεσε ο αγέρας κι ησυχάσανε για λίγο. Σφάξανε ένα γουρούνι και 

ξεφαντώσανε.Μα δεν προφτάξανε ν’ αποφάγουνε και πήρε ένας διαβολόκαιρος με χιόνι και με 

χαλάζι. Πίσσα ο ουρανός. Η θάλασσα είχε τέτοια όψη, που τρόμαζε το μάτι που την έβλεπε. Σήκωνε 

κάτι νερόβουνα μελανά και το καράβι χανότανε ανάμεσά τους. Τριάντα μέρες παλεύανε άδικα, 

δίχως να μπορέσουνε να πάνε μπροστά. Μάλιστα είχανε ξουριάσει κατά πίσω. Σκαμπανεβάζανε 

μέρα νύχτα και πότε τους ξεγελούσε η ελπίδα πότε τους παράλυνε η απελπισία. 

Σαν είδε ο καπετάνιος πως δεν θα κατάφερνε να καβατζάρει τον καταραμένον Κάβο Χορν, το 
πήρε απόφαση και γύρισε την πλώρη κατά το μέρος απ’ όπου είχε έρθει. Οι ναύτες κάνανε μεγάλη 
χαρά, γιατί πολλοί απ’ αυτούς ήτανε άρρωστοι κι οι άλλοι ήτανε ξεθεωμένοι από τις μανούβρες. 
     Τώρα είχανε πρίμο τον αγέρα που τους μπόδιζε πρωτύτερα να περάσουνε στον Ειρηνικόν 
Ωκεανό και που τους έσπρωχνε κατά τον Κάβο της Καλής Ελπίδας, στη νοτινή άκρη της Αφρικής. Στις 
22 Μαΐου είδανε τη λεγόμενη Τράπεζα από πάνω απ’ αυτόν τον κάβο, και σε λίγο πήγανε και ρίξανε 
άγκουρα κοντά στην πολιτεία του Καπ (Πόλη του Ακρωτηρίου). 

 

http://www.sarantakos.com/kibwtos/mazi/kontoglou_mpaounti.htm 

 

 

Και για περισσότερη έμπνευση δείτε το βίντεο ενός πραγματικού πλοίου που παλεύει με τα 

κύματα!!!!  

http://www.youtube.com/watch?v=BmRzj3O_V8U&feature=player_embedded 

 

http://www.sarantakos.com/kibwtos/mazi/kontoglou_mpaounti.htm
http://www.youtube.com/watch?v=BmRzj3O_V8U&feature=player_embedded


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΤΟΠΟΥ 

http://mathitoxwra.weebly.com/               Γαλάνη Αλεξάνδρα 



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΠΟΥ 

 

 Η περιγραφή ενός τοπίου αφορά την απεικόνιση ενός 

υπαίθριου φυσικού χώρου τον οποίο έχουμε γνωρίσει. 

Αυτόν το χώρο προσπαθούμε να τον παρουσιάσουμε 

όσο πιο ζωντανά και παραστατικά γίνεται , ενώ 

ταυτόχρονα αναφέρουμε τα συναισθήματα που 

νιώθουμε αντικρίζοντάς τον ή τις σκέψεις που κάναμε.  

 



Πώς περιγράφω 
 έναν τόπο 
ΑΝΑΦΕΡΟΥΜΕ: 

 Ποιος είναι αυτός ο τόπος; 

 Πού βρίσκεται; 

 Ποια είναι η ιστορία του; 

 Πώς τον γνωρίσαμε; 

 Πότε  και με ποιους τον επισκεφτήκαμε; 

 Πώς είναι ακριβώς ο τόπος αυτός (λεπτομερής περιγραφή του τοπίου με 
αναφορά στους κατοίκους ,στα ζώα και στα φυτά που υπάρχουν εκεί, καθώς 
και στις αλλαγές που συμβαίνουν ανάλογα με τις εποχές ή την ώρα); 

 Τι  είναι αυτό αυτό  που εντυπωσιάζει τον επισκέπτη με την πρώτη ματιά;  

 Τι είναι αυτό που εντυπωσιάζει εμάς περισσότερο στον τόπο αυτό; 

 Ποια είναι τα συναισθήματα και οι σκέψεις μας γι’ αυτόν τον τόπο; 

 



Ζωντανή και επιτυχημένη 
περιγραφή 

 Για να είναι σωστή και επιτυχημένη μια περιγραφή, πρέπει να: 

 Υπάρχει τάξη και σειρά (να μη γράφουμε ανακατεμένες προτάσεις, που δε 
συνδέονται νοηματικά και συντακτικά η μία με την άλλη). 

 Χρησιμοποιούμε χαρακτηριστικά επίθετα (π.χ. όμορφα πολύχρωμα 
λουλούδια, γαλάζια νερά, καταπράσινα δέντρα κ.λπ.) που θα μας βοηθήσουν 
να αποδώσουμε με ακρίβεια την εικόνα που θέλουμε να περιγράψουμε. 

 Χρησιμοποιούμε τοπικούς προσδιορισμούς (π.χ. πάνω, κάτω, δίπλα, 
απέναντι, κοντά στο σημείο αυτό κ.λπ.). 

 Χρησιμοποιούμε προθέσεις. 

 Προσέχουμε τους χρόνους των ρημάτων και τα πρόσωπα . Σε μια περιγραφή 
χρησιμοποιούμε ενός τόπου που δε γνωρίζουμε χρησιμοποιούμε  ενεστώτα 
και γ΄ πρόσωπο, ενώ στην περιγραφή ενός τόπου που γνωρίζουμε 
χρησιμοποιήσουμε παρελθοντικούς χρόνους (παρατατικό, αόριστο, 
υπερσυντέλικο) και α΄ πρόσωπο. 



Ενότητα 3η ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΣΑΣ Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

Επιχειρηματολογία  
Αν και εκφράζουμε συχνά τη γνώμη μας (θετική ή αρνητική) για κάποιο θέμα, δεν το 

κάνουμε πάντοτε με τον σωστό τρόπο. Πολλές φορές προσπαθούμε να πείσουμε 

τους άλλους για την άποψή μας χωρίς να έχουμε ένα απαραίτητο «εφόδιο»: 

επιχειρήματα! 

 

 

 

Οι συνομιλητές μας θα πειστούν για την ορθότητα της γνώμης μας μόνο αν 

χρησιμοποιήσουμε τα κατάλληλα επιχειρήματα, αν δηλαδή έχουμε κάθε φορά τη 

σωστή επιχειρηματολογία. Διαφορετικά ο καθένας λέει τα δικά του και η συζήτηση 

ναυαγεί... 
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Παράλληλοι μονόλογοι 

 

Για να πείσουμε κάποιον ότι έχουμε δίκιο και ότι η άποψή μας είναι σωστή: 

 

 1  Αρχικά αναφέρουμε ποια είναι η άποψή μας, λέμε ποια είναι η θέση μας πάνω 

στο  συγκεκριμένο ζήτημα. Χρησιμοποιούμε φράσεις όπως: Η άποψή μου είναι... Η 

γνώμη μου είναι... Πιστεύω ότι... 

   Νομίζω ότι... Θεωρώ πως... κ.ά. 

 

 2  Στη συνέχεια αναλύουμε ένα ένα τα επιχειρήματά μας, δηλ. τις προτάσεις που 

στηρίζουν λογικά τις απόψεις μας. 

   Παρουσιάζουμε τους συλλογισμούς μας, φροντίζοντας κάθε φορά να τους 

δικαιολογούμε με τις κατάλληλες αιτιολογικές προτάσεις (γιατί, επειδή, αφού...). 

 

 3  Ταυτόχρονα χρησιμοποιούμε και φράσεις που δηλώνουν τα συναισθήματά μας ή 

   φράσεις με τις οποίες προσπαθούμε να προκαλέσουμε κάποια ανάλογα 

συναισθήματα σε αυτόν που μας ακούει ή μας διαβάζει. 

  Παραδείγματα: Είναι κρίμα να... Είναι άσχημο... Είναι ευχάριστο... Είναι 

σπουδαίο... Είναι  ασήμαντο... Δε συμφωνείτε ότι...; 

 

 4  Για να δηλώσουμε ότι αυτό που πιστεύουμε έχει καθολική και διαρκή ισχύ 

στηριζόμαστε στην οριστική του ενεστώτα. 

 

 5  Τέλος, καταλήγουμε σ’ ένα αιτιολογημένο και λογικό συμπέρασμα με τη 

βοήθεια λέξεων και φράσεων όπως: Γι’ αυτό... Έτσι... Κατά συνέπεια... Επομένως... 
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ - ΑΣΚΗΣΗ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟΨΗ 
Εντάσσεται ως μορφή οργανωμένου λόγου στο πλαίσιο του επικοινωνιακού είδους, όπως 

για παράδειγμα η σύνταξη μιας επιστολής/ γραπτής εισήγησης κ.τ.λ. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε αυτή την περίπτωση ο μαθητής δεν καλείται απλώς να παραθέσει τις απόψεις 

του για ένα θέμα αλλά να ασκήσει κριτική σε μία θεωρία, να καταρρίψει μία άποψη και 

ανασκευάσει τα επιχειρήματα της αντίθετης πλευράς με δικά του αντεπιχειρήματα. 

Πχ. Σε μια συνεδρίαση της Ευρωβουλής των Εφήβων αναλαμβάνετε να αντικρούσετε τα 

επιχειρήματα συνομήλικου Βρετανού, ο οποίος είναι υπέρμαχος της παραμονής των 

μαρμάρων του Παρθενώνα στη χώρα του. 

 

Δομή – διαρθρωτικές λέξεις/ φράσεις 

Α. ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Αξιότιμοι σύνεδροι 

Αγαπητοί συμμαθητές 

Ακούσαμε με ενδιαφέρον την άποψη του βρετανού συμμαθητή μας που 

υποστηρίζει….(θέση)…, άποψη που επικυρώνει την πάγια θέση της χώρας του απέναντι σε 

αυτό το ευαίσθητο εθνικό θέμα για τη δική μου χώρα και τους συμπατριώτες μου. Έτσι δεν 

μπορώ να αντισταθώ στον πειρασμό και να μην αντικρούσω αυτές τις απόψεις που 

διαιωνίζουν μια αδικία και στερούν από τον ελληνικό λαό το δικαίωμα στη μνήμη και την 

ιστορία που αυτά τα μνημεία αντιπροσωπεύουν γι’ αυτόν. 

 

Β. ΚΥΡΙΩΣ ΘΕΜΑ 

1. Αντίθετες απόψεις 

- Ο ίδιος υποστηρίζει ότι… 

- Επίσης ισχυρίζεται … 

- Είναι της άποψης ότι… 

- Προβάλλει ως επιχείρημα το γεγονός ότι… 

- Οι θιασώτες αυτής της άποψης επικαλούνται το…ως επιχείρημα που υποστηρίζει τις 

θέσεις τους… 

- Ως ένα άλλο επιχείρημα επικαλείται προκειμένου να μας πείσει…/ να στηρίξει αβάσιμες 

κατά τα άλλα θεωρίες… 

2. Ανασκευή επιχειρημάτων 

- Εύκολα θα μπορούσε κανείς να αντικρούσει / ανασκευάσει / καταρρίψει τα 

επιχειρήματα… 

- Δεν είναι δύσκολο να αποδείξω πόσο αβάσιμες είναι αυτές οι θέσεις… 

- Ο καθένας, νομίζω, μπορεί να κρίνει και να αποδοκιμάσει αυτή την άποψη που επιχειρεί 

να μας αποπροσανατολίσει από την αλήθεια… 

- Αυτές οι απόψεις με βρίσκουν εκ διαμέτρου αντίθετο καθώς … 

- Δεν μπορώ να συμφωνήσω…. 

- Δεν είναι απόλυτα λανθασμένα αυτά τα επιχειρήματα, ωστόσο παρουσιάζουν 

μονόπλευρα την πραγματικότητα. Γι’ αυτό είναι ανάγκη να παραθέσω και τις δικές μου 

απόψεις… 



ΑΣΚΗΣΗ – ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Στις σελίδες για διάλογο ανάμεσα στους νέους, που άνοιξε 

γνωστό περιοδικό, εμφανίστηκε μεταξύ άλλων και η παρακάτω άποψη. 

Αποφασίζετε να ασκήσετε κριτική σ’ αυτή την άποψη με ένα κείμενό σας 150 – 200 

λέξεων. «Ο άντρας έχει από τη φύση του ηγετικές ικανότητες, τις οποίες δεν 

διαθέτει η γυναίκα, όπως φαίνεται από αναρίθμητα ιστορικά παραδείγματα. 

Δικαιολογημένα, επομένως, και στην εποχή μας οι άντρες κατέχουν ηγετικές θέσεις 

σε διάφορους τομείς, όπως πχ. στην πολιτική, την επιστήμη, την εργασία κτλ. 

Προσπαθήστε α) να επισημάνετε τα αδύνατα σημεία των επιχειρημάτων της 

αντίθετης άποψης β) να προβάλετε τα κατάλληλα αντεπιχειρήματα». 

 

Εντοπίζω τα αδύνατα σημεία αυτής της θέσης: 

- Αναγνωρίζει ότι η ηγετική ικανότητα είναι εγγενές γνώρισμα του άντρα. Η 

επιστήμη όμως δεν έχει αποδείξει κάτι τέτοιο ως αποκλειστικό προνόμιο του 

αντρικού φύλου. 

- Η ηγετική ικανότητα δεν έγκειται σε βιολογικούς προδιαθεσιακούς παράγοντες 

αλλά σχετίζεται με κοινωνικούς – περιβαλλοντικούς παράγοντες = κοινωνικό 

περιβάλλον, ανδροκρατούμενη κοινωνία που δίνει προνόμια και προβάδισμα στους 

άντρες να προκριθούν σε πρωταγωνιστικούς ρόλους, ενώ αντίθετα τις γυναίκες τις 

καθηλώνει με αμέτρητες προκαταλήψεις και στερεότυπα για το ρόλο και τη θέση 

της σε αυτήν. Οι ίδιοι οι άντρες βρίσκοντας βολική αυτή την παγιωμένη κατάσταση 

την υποστηρίζουν και τη συντηρούν ως αυταπόδεικτη. Άλλωστε τα αγόρια 

μεγαλώνουν και ανατρέφονται σε οικογένειες με πατριαρχικά κατάλοιπα και ως εκ 

τούτου αφομοιώνουν ανάλογες αντιλήψεις και τις εφαρμόζουν στην ενήλικη ζωή 

τους. Η αγωγή των αγοριών ενθαρρύνει την αυτενέργεια, την πρωτοβουλία, το 

δυναμισμό που οδηγούν πιο γρήγορα στη χειραφέτησή τους και στην ανάπτυξη 

ηγετικών γνωρισμάτων. Προς επίρρωση αυτής της κατάστασης το κοινωνικό 

σύστημα προσφέρει στους άντρες ευκαιρίες να αναρριχηθούν σε ηγετικές θέσεις σε 

αντίθεση με τις γυναίκες για τις οποίες επιφυλάσσεται η μητρική αποστολή ως 

καθήκον απαγορευτικό για κάθε άλλη φιλοδοξία και δραστηριότητα. Στο παρελθόν 

το σύστημα απαγόρευε στις γυναίκες να μορφωθούν, να ασκήσουν πολιτικά 

καθήκοντα κτλ. Ακόμα και σήμερα σε πολλές χώρες της Ανατολής με έντονο το 

θεοκρατικό στοιχείο, μεσαιωνικές αντιλήψεις κυριολεκτικά «ενταφιάζουν» τις 

γυναίκες κάτω από το μανδύα της σεμνότητας και της αρετής, καταπνίγοντας κάθε 

δημιουργική διάθεση και ορμή. 

- Παραθέτω ιστορικά παραδείγματα ως τεκμήρια : ηρωικές φυσιογνωμίες γυναικών 

που διακρίθηκαν σε ηγετικούς ρόλους: πχ. Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα, Μαντώ 

Μαυρογένους, Αικατερίνη της Ρωσίας, Μαρία Κιουρί, Ίντιρα Γκάντι, Μ. Θάτσερ κα 

- Σήμερα έχει ολότελα καταρριφθεί ο μύθος των καθαρά αντρικών επαγγελμάτων, 

οι γυναίκες έχουν κυριεύσει παραδοσιακά αντρικά επαγγελματικά οχυρά, έχουν 

πρόσβαση στην εκπαίδευση και διακρίνονται στους περισσότερους τομείς με τους 

οποίους καταπιάνονται. 


