Η πειθώ
Ο όρος πειθώ περιγράφει την λογική ικανότητα ερµηνείας εννοιών, γεγονότων,
φαινοµένων σύµφωνα µε την κρίση µας, ώστε να πείσουµε τους δέκτες για την
ορθότητα των απόψεών µας και να επηρεάσουµε την συµπεριφορά τους σύµφωνα
µε τις επιδιώξεις µας.
Τρόποι πειθούς

Επίκληση στην λογική
Υλοποιείται µε την επιστράτευση επιχειρηµάτων και τεκµηρίων ώστε ο δέκτης να
λειτουργήσει λογικά και να αποδεχθεί τις θέσεις του ποµπού
Μέσα υλοποίησης:
• Επιχειρήµατα
• Τεκµήρια
Επιχείρηµα:
Το επιχείρηµα είναι µια σειρά προτάσεων ή κρίσεων (προκείµενες ή υποθέσεις) που
χρησιµεύουν ως βάση για να καταλήξουµε λογικά σε µια άλλη πρόταση
(συµπέρασµα), η οποία αποτελεί το λογικό επακόλουθο των προκείµενων. Οι κοινοί
όροι είναι η απαραίτητη προϋπόθεση για την κατασκευή ενός συλλογισµού. Άρα, τα
µέρη ενός επιχειρήµατος είναι οι προκείµενες προτάσεις και το συµπέρασµα.
Τεκµήρια:
Τα τεκµήρια αποτελούν συγκεκριµένα στοιχεία που οδηγούν στην εξαγωγή
συµπεράσµατος. Τα παραδείγµατα, τα στατιστικά δεδοµένα, τα πραγµατικά
γεγονότα, οι αυθεντίες, τα γνωµικά, τα επιστηµονικά πορίσµατα, οι γνωµατεύσεις
κλπ αποτελούν τεκµήρια
Στο σηµείο αυτό είναι καλό να δώσουµε και τον ορισµό του συλλογισµού.
Συλλογισµός: είναι ο συγκεκριµένος τρόπος της σκέψης, η διαδικασία ή η µέθοδος
µε την οποία οργανώνονται οι προτάσεις ενός επιχειρήµατος.
Προσοχή: κατανοούµε, λοιπόν, ότι το επιχείρηµα είναι µια σειρά συλλογισµών που
σκοπό έχουν να αποδείξουν τη σοβαρότητα ή τη βασιµότητα µιας θέσης

•

•
•

Τα είδη των συλλογισµών
Αν βασιστούµε στην πορεία σκέψης των συλλογισµών τα είδη στα οποία
διακρίνονται οι συλλογισµοί είναι: ο παραγωγικός, ο επαγωγικός, ο
αναλογικός
Αν βασιστούµε στο είδος των προκείµενων προτάσεων οι συλλογισµοί
χωρίζονται: στον κατηγορικό, υποθετικό και διαζευκτικό.
Αν βασιστούµε στον αριθµό των προκείµενων, οι συλλογισµοί διακρίνονται
σε: άµεσους και έµµεσους
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Οι επαγωγικοί συλλογισµοί ανάλογα µε το είδος των προτάσεων χωρίζονται στα
εξής: απλή γενίκευση, στατιστικοί, αναλογικοί, αιτιακοί συλλογισµοί

Θα αναλύσουµε τα δυο πιο βασικά είδη των συλλογισµών:
1) Ο παραγωγικός συλλογισµός ή παραγωγική µέθοδος:
Έχοντας ως αφετηρία µια γενική θέση, µια γενικά αποδεκτή αρχή- πρόταση,
επιχειρούµε να την εφαρµόσουµε σε µια συγκεκριµένη περίπτωση για να
καταλήξουµε σε ένα ειδικό συµπέρασµα
Τα τµήµατα του παραγωγικού τρόπου σκέψης είναι:
•

Γενική- µείζων αρχή: διατύπωση της γενικής αρχής/ παραδοχής
(επιστηµονική, ηθική, πολιτική)

•

Ελάσσων προκείµενη: η πρόταση στην οποία διατυπώνουµε τη συγκεκριµένη
περίπτωση/ το δεδοµένο που µεσολαβεί

•

Ειδικό συµπέρασµα: είναι η ειδική πρόταση στην οποία καταλήγει

Επισήµανση:
Η αλήθεια του γενικού αποδεικνύει την αλήθεια του ειδικού
Το συµπέρασµα στο οποίο καταλήγουµε είναι τις περισσότερες φορές ασφαλές
Παράδειγµα (σε παράγραφο):
Το ξεκίνηµα του 21 αιώνα µας φέρνει αντιµέτωπους µε ποικίλα προβλήµατα, την
έκταση και τις συνέπειες των οποίων είναι δύσκολο να προβλέψει κανείς. Το δεύτερο
ήµισυ του 20ού αιώνα επεφύλαξε πολλές εκπλήξεις στο χώρο της ανάπτυξης των
νέων τεχνολογιών και στην πρόοδο της επιστήµης. Η παγκοσµιοποίηση της
οικονοµίας και της γνώσης έχει επιφέρει θεαµατικές αλλαγές στην κοινωνική δοµή
και οργάνωση πολλών κρατών. Η « κοινωνία της πληροφορίας» κατέστησε αναγκαίο
τον επαναπροσδιορισµό των µεθόδων και των τεχνικών της εργασίας και έθεσε σε
νέα βάση το θέµα κατάκτησης της γνώσης. Σήµερα δεν έχει τόσο αξία η γνώση αυτή
καθεαυτή, αφού εξελίσσεται µε ταχύτατους ρυθµούς και παλιώνει προτού καν γίνει
κτήµα των πολλών.
Ελένη Στεφάνου, «Οι νέες προκλήσεις στο χώρο της εκπαίδευσης»

Απάντηση σε ενδεχόµενο ερώτηµα εύρεσης της συλλογιστικής πορείας που
ακολουθήθηκε στο απόσπασµα:
Η συλλογιστική πορεία είναι παραγωγική. Από µια γενική παρατήρηση « µας
φέρνει αντιµέτωπους µε ποικίλα προβλήµατα» καταλήγουµε σε ένα ειδικό
συµπέρασµα: « Σήµερα.......................πολλών»
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2) Ο επαγωγικός συλλογισµός ή η επαγωγική µέθοδος:
Ξεκινάµε από το ειδικό( συγκεκριµένες παρατηρήσεις, µετρήσεις, στατιστικά
δεδοµένα κλπ) για να καταλήξουµε σε ένα γενικό συµπέρασµα
Επισήµανση:
Η αλήθεια του µέρους αποδεικνύει την αλήθεια του όλου
Καταλήγουµε σε πιθανά συνήθως συµπεράσµατα
Προσοχή:
Η επαγωγική µέθοδος είναι τέλεια [τα στοιχεία, (δηλαδή οι προκείµενες) στα οποία
βασιζόµαστε για να διεξάγουµε το συµπέρασµα είναι πλήρη, επαρκή] ή ατελής [τα
στοιχεία δεν είναι επαρκή]
Τα τµήµατα του επαγωγικού συλλογισµού είναι:
• Προκείµενες προτάσεις
• Συµπέρασµα
Παράδειγµα ( σε παράγραφο):
«Το πρόβληµα ξεκινά από τη στιγµή που ο άνθρωπος, εγωκεντρικά και αλαζονικά,
άρχισε να θεωρεί τη φύση µέσο για την ικανοποίηση των ολοένα αυξανόµενων
αναγκών του. Μεθυσµένος από την εµφανή υπεροχή του, χειραγωγείται από την
εξέλιξη των διανοητικών του προϊόντων ( επιστήµη- τεχνολογία) και στο βωµό της
δήθεν ανάπτυξης θυσιάζει αξίες ανυπέρβλητες, συµπεριλαµβανοµένης και της
φύσης. Έτσι, κατέληξε µητροκτόνος, ορφανός από µητέρα αλλά και ορφανός από
ψυχική αντοχή και δύναµη, ζωντάνια και καθαρότητα.»
Απάντηση σε ενδεχόµενο ερώτηµα εύρεσης της συλλογιστικής πορείας που
ακολουθήθηκε στο απόσπασµα:
Η συλλογιστική πορεία είναι επαγωγική. Από ειδικές διαπιστώσεις ( τη φύση µέσο
για ......της φύσης) καταλήγουµε σε ένα γενικότερο συµπέρασµα (
Έτσι,.....καθαρότητα).

Αξιολόγηση επαγωγικού συλλογισµού/ επιχειρήµατος
Πολλές φορές θα βρεθούµε αντιµέτωποι µε το ερώτηµα της αξιολόγησης του
επαγωγικού και του παραγωγικού συλλογισµού. Ακολουθώντας τις επόµενες
οδηγίες µπορείτε να βοηθηθείτε προκειµένου να απαντήσετε σωστά και
ολοκληρωµένα.
Αξιολόγηση επαγωγικού συλλογισµού/ επιχειρήµατος
Πριν την αξιολόγηση του επαγωγικού συλλογισµού, θα αναφέρουµε τις µορφές του
σχετικά µε το είδος των προκείµενων:
Α) συλλογισµός µε γενίκευση
Β) συλλογισµός µε αίτιο – αποτέλεσµα/ αιτιακός
Γ) συλλογισµός µε αναλογία
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Προσοχή:
Για τους επαγωγικούς συλλογισµούς πρέπει να δηλώσουµε αν η επαγωγή είναι
τέλεια ή ατελής (όπως άλλωστε αναφέραµε και πιο πάνω). Εάν, δηλαδή, οι
προκείµενες είναι αληθείς ή ψευδείς.
Επαγωγικά ισχυρό είναι το επιχείρηµα στο οποίο η αλήθεια των προκείµενων
προτάσεων καθιστά την αλήθεια του συµπεράσµατος περισσότερο πιθανή
Α) γενίκευση
Τα επαρκή δεδοµένα οδηγούν σε επιτρεπτή γενίκευση ενώ τα ανεπαρκή οδηγούν σε
βεβιασµένη γενίκευση
Β) αίτιο- αποτέλεσµα
Όταν η αιτιώδης σχέση είναι επαρκής και αναγκαία τότε η επαγωγή είναι ασφαλής
Συγκεκριµένα, η αιτία είναι αναγκαία, όταν το συµπέρασµα δεν εξάγεται χωρίς αυτή
και επαρκής όταν αρκεί µόνο αυτή για να προκληθεί το συµπέρασµα
Όταν η αιτιώδης σχέση είναι απλώς χρονολογική και όταν γίνεται υπεραπλούστευση
της σχέσης αιτίου- αποτελέσµατος, το συµπέρασµα είναι επισφαλές και ο
συλλογισµός µη αποδεκτός
Παράδειγµα:
Σήµερα δεν θα έχω καλή µέρα, αφού το πρωινό µου ξεκίνησε µε µια ανεπιθύµητη
συνάντηση
Αξιολόγηση:
Μη αποδεκτός συλλογισµός
Η σχέση ανάµεσα στην πρωινή συνάντηση και τα υπόλοιπα γεγονότα είναι σχέση
χρονικής ακολουθίας και όχι αιτιολογική.
Γ) αναλογία
Μεταφορική ( τα αντικείµενα που συγκρίνονται είναι διαφορετικού γένους)
Όταν η µεταφορική αναλογία έχει αποδεικτική αξία και λογική ισχύ, τότε ο
συλλογισµός είναι αποδεκτός.
Κυριολεκτική ( οι οµοιότητες των αντικειµένων είναι ιδίου γένους)
Όταν οι οµοιότητες είναι επαρκείς και σχετικές µε το θέµα, τότε ο συλλογισµό είναι
αποδεκτός
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Συνοπτικό σχεδιάγραµµα για την αξιολόγηση ενός επαγωγικού επιχειρήµατος/
συλλογισµού:
Ορθό επαγωγικό επιχείρηµα

όλες οι προκείµενες αληθείς

επαγωγικά ισχυρό
(η αλήθεια των προκείµενων
καθιστά πιο πιθανή την αλήθεια του συµπεράσµατος)

Πρότυπο απάντησης σε ερώτηση σχετική µε την αξιολόγηση του συλλογισµού/
επιχείρηµα:
Στο συλλογισµό/ επιχείρηµα αυτό, η πορεία είναι επαγωγική. Ο συγγραφέας στις
προκείµενες διατυπώνει κάποια δεδοµένα/ παρατηρήσεις και καταλήγει σε µια
γενικότερη πρόταση. Στο συλλογισµό/ επιχείρηµα οι προκείµενες είναι αληθείς ή
ψευδείς. Άρα, ο συλλογισµός/ επιχείρηµα είναι/ δεν είναι επαγωγικά ισχυρός και ο
συλλογισµός/ επιχείρηµα είναι/ δεν είναι ορθός.

Οι διαφορές των συλλογισµών:
• Ο παραγωγικός συλλογισµός καταλήγει σε ασφαλή συµπεράσµατα
• Ο επαγωγικός συλλογισµός οδηγεί σε πιθανά συµπεράσµατα
• Στον παραγωγικό συλλογισµό το συµπέρασµα είναι µια γενικώς αποδεκτή
θέση
• Στον επαγωγικό συλλογισµό το συναγόµενο αποτέλεσµα εξαρτάται
αποκλειστικά από τις προκείµενες (τέλεια και ατελής επαγωγή)
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Επίκληση στο συναίσθηµα
Ο ρήτορας επιδιώκει να διεγείρει τις διαθέσεις του δέκτη, να κινητοποιήσει τα
συναισθήµατά του ώστε να δεχτεί τα λεγόµενα του ποµπού. Εποµένως, πρέπει να
λάβει υπόψη του την ταυτότητα του ακροατηρίου, τη διάθεση του ακροατηρίου, τα
αίτια που προκαλούν τα όποια συναισθήµατα ( οργλη, µίσος, αγάπη, οίκτο κλπ)
Μέσα υλοποίησης:
Περιγραφή (πχ χαρακτηριστικά ενός προσώπου)
Αφήγηση (πχ γεγονότα, εµπειρίες)
Χιούµορ και ειρωνεία ( σατιρίζει τις θέσεις του αντιπάλου)
Συγκινησιακή γλώσσα (µεγαλοστοµία, σχήµατα λόγου, χρήση του α ή β προσώπου,
λέξεις µε ιδεολογική ή συναισθηµατική φόρτιση)

Επίκληση στο ήθος του ποµπού
Ο ρήτορας/ ο ποµπός στην προσπάθειά του να κερδίσει την εµπιστοσύνη τπυ δέκτη,
µιλά για το πρόσωπό του προβάλλοντας την ακεραιότητά του, την εντιµότητά του
Μέσα υλοποίησης:
Αυτό το επιτυγχάνει µε την οµιλία του σε α πρόσωπο ενικού, µε τη χρήση λέξεων
αντιπροσωπευτικών για το ήθος του, µε την παράθεση πεπραγµένων περιστατικών (
ιδιωτικής και δηµόσιας ζωής) που πιστοποιούν τις ηθικές αρετές του

Επίθεση στο ήθος του αντιπάλου
Ο ποµπός στην προσπάθειά του να πείσει το ακροατήριο για µια άποψη και να
αναδείξει το ήθος του καταφεύγει σε προσωπική επίθεση στο ήθος του αντιπάλου.
Οι αιτίες αυτής της στάσης του είναι οι ακόλουθες: απουσία λογικών επιχειρηµάτων,
εµπάθειες, συµπλέγµατα κατωτερότητας κλπ. Βέβαια, η στρατηγική αυτή είναι
κατακριτέα αφού δεν αποδεικνύεται η ορθότητα των ισχυρισµών του ποµπού και δεν
συνάδει µε την ηθική αρχή του σεβασµού προς κάποιο πρόσωπο αφού πολλές
φορές γίνεται λόγος και για την ιδιωτική ζωή του αντιπάλου.
Μέσα υλοποίησης:
Χρήση λέξεων δηλωτικών των ελαττωµάτων του, αναφορά σε αποτυχίες, σε
ατοµικές αποφάσεις που αποδεικνύουν το ηθικό έλλειµµα, σε λανθασµένες επιλογές

Επίκληση στην αυθεντία
Ο ποµπός επικαλείται την επίσηµη άποψη µιας αυθεντίας µε στόχο να πείσει για την
ορθότητα των απόψεών του
Μέσα υλοποίησης:
Αυτούσια παράθεση των απόψεων της αυθεντίας( του επιστήµονα),δηλαδή,
απόδοση της ταυτόσηµης άποψης ή νοηµατική απόδοση των απόψεων µιας
αυθεντίας, δηλαδή, αναφορά παρόµοιας θέσης.

6

Βιβλιογραφία:
Γιαβρής Α. – Στουφής Θ.Οδηγός για την Έκφραση- Έκθεση, εκδ. Κέδρος, Αθήνα
Φαρµάκης J., Η επεξεργασία κειµένου και η παραγωγή λόγου στη Νεοελληνική Γλώσσα, εκδ. ΖΗΤΗ,
Αθήνα
Μπαλέρµας Α., Λιακόπουλος Μ., Κοσµόπουλος Θ. (2006), Θεωρία της Ν.Γλώσσας, εκδ. Λιβάνη,
Αθήνα
Γ. Πασσάς (2004), Έκφραση- Έκθεση Γ Λυκείου, εκδ. Πατάκης

7

