
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΙΘΩ 
 

1) Στην παράγραφο που ακολουθεί ο συγγραφέας χρησιμοποιεί ως τρόπο / μέθοδο 
πειθούς την επίκληση στη λογική, για να αποδείξει την αναγκαιότητα της διδασκαλίας 
των αρχαίων ελληνικών. Να απαντήσετε: 
α. Ποια μέσα πειθούς αξιοποιεί; 
β. Με ποιο συλλογισμό αναπτύσσεται η παράγραφος; Να τον αναδιατυπώσετε, να 
αναφέρετε το είδος του και να τον αξιολογήσετε. 
 
Να μη μακρηγορώ. Τη μόνη «λογική» απάντηση γιατί μαθαίνουμε Αρχαία, γιατί 

τελοσπάντων εντρυφούμε στην αρχαία ελληνική λογοτεχνία, την έχουν δώσει οι 
μεγάλοι συγγραφείς. Έλληνες και ξένοι. Όχι οι φιλόλογοι. Ούτε οι παιδαγωγοί. Ούτε το 
υπουργείο Παιδείας. Αλλά αυτή η «λογική» απάντηση, επειδή ακριβώς προέρχεται από 
τον χώρο της τέχνης, δεν φαίνεται να μας ικανοποιεί πρακτικά. Αντιθέτως δείχνει το 
«περιττόν», το μη πρακτικόν. Το πολυτελές. Το μη αναγκαίον. Αυτό όμως που τελικά 
αποδεικνύεται αναγκαίον. Η τέχνη είναι «περιττή», αλλά τόσο αναγκαία. Οι 
Ολυμπιακοί Αγώνες είναι «περιττοί», αλλά παρά ταύτα τους πληρώσαμε και με το 
παραπάνω. Γιατί; Διότι ο πολιτισμός γενικότερα μοιάζει περιττός, αλλά προφανώς δεν 
είναι. Ο Καβάφης λοιπόν έμαθε και διαχειρίστηκε την αρχαία ελληνική λογοτεχνία 
διότι εκεί, σε μια συγκεκριμένη εποχή της, βρήκε το υλικό να δημιουργήσει ο ίδιος το 
δικό του έργο. Μεταποίησε το αρχαίο λογοτεχνικό υλικό για χάρη, προς όφελος της 
τέχνης του. Αυτό έκανε και ο Σεφέρης. Και ο Τζέιμς Τζόυς. Και ο σκηνοθέτης της 
«Τροίας». Βρήκαν υλικό όχι πώς να γίνουν καλοί άνθρωποι, αλλά πώς να εμπνευστούν 
και να δημιουργήσουν. Η αρχαία ελληνική λογοτεχνία, κάθε λογοτεχνία, είναι πηγή 
έμπνευσης και δημιουργίας. Αυτό ισχύει και για τη νεοελληνική λογοτεχνία αλλά και 
για την ισπανική και την κινέζικη. Εδώ σε μας συντρέχουν – να το δεχτούμε – ιστορικοί 
λόγοι που επιβάλλουν (τουλάχιστον σε όσους το επιθυμούν) και τη γλωσσική 
διδασκαλία των Αρχαίων. Μαθαίνουν λοιπόν Αρχαία τα γυμνασιόπαιδα επειδή έτσι 
έχουν την πολυτέλεια να γίνουν μέτοχοι μιας άλλης τάξεως γλωσσικής και 
λογοτεχνικής γνώσης και εμπειρίας. Δε γινόμαστε καλύτεροι άνθρωποι διαβάζοντας 
Ορέστεια ή Οθέλο. 

 
Γ. Γιατρομανωλάκης 

 
2) Ο συγγραφέας στην παρακάτω παράγραφο ισχυρίζεται ότι υπάρχει συνάφεια 
μεταξύ παιδείας και γλώσσας και ότι η γλωσσική παιδεία αποτελεί δημοκρατικό 
δικαίωμα. Να απαντήσετε: 
α. Ποιους τρόπους πειθούς χρησιμοποιεί; 
β. Στην περίπτωση που υπάρχει επίκληση στη λογική, να γράψετε το διάγραμμα 
του/των συλλογισμού/ών του και να αποφασίσετε για το είδος του/τους.   
 
Κι από την άλλη μεριά, παιδεία —και εκπαίδευση— που δεν συλλαμβάνεται και δεν 
αναπτύσσεται γλωσσικά και μεταγλωσσικά είναι αδιανόητη. Γιατί η παιδεία είναι, με τη 
σειρά της, προπάντων ζήτημα λόγου και διαλόγου – ζήτημα λογικής ή νοητικής 
ανάπτυξης και μαζί ζήτημα έκφρασης του κόσμου των εννοιών και των πραγμάτων — 
δηλαδή ζήτημα της γλώσσας. Το του Wittgenstein «ο κόσμος μου είναι η γλώσσα μου»  



δηλώνει λιτά αυτή τη μεγάλη αλήθεια, αφού όλος ο κόσμος της εξωτερικής και της 
εσωτερικής μας πραγματικότητας υπάρχει αντικειμενικά, για τον άλλο, μέσα από τη 
γλωσσική μας έκφραση, όσο και όπως μπορούμε να μιλήσουμε γι’ αυτόν. Να γιατί η 
γλώσσα θεωρείται, όσο και η ίδια η πρόσβαση στην παιδεία, μέγιστο δημοκρατικό 
δικαίωμα και ουσιαστική αξία σε μια οργανωμένη κοινωνία. Η δυνατότητα 
καλλιεργημένης, απαιτητικής και ποιοτικής επικοινωνίας είναι δικαίωμα του πολίτη, 
που πρέπει να του εξασφαλίζεται δημοκρατικά, δηλαδή με ίσες ευκαιρίες, μέσα από 
το εκπαιδευτικό σύστημα μιας χώρας για όλους τους πολίτες. Γι’ αυτό και κάθε 
διάκριση στη γλωσσική εκπαίδευση, η ελιτίστικη αντίληψη λ.χ. ότι μια βαθύτερη 
θεώρηση της γλώσσας, που επιτυγχάνεται με τη γνώση της γλωσσικής παράδοσης ή 
της γλωσσικής διαχρονίας ενός λαού, είναι υπόθεση λίγων ανθρώπων, οι οποίοι 
έχουν δήθεν ανάλογα ενδιαφέροντα και ικανότητες, ενώ οι πολλοί δεν μπορούν να 
αποκτήσουν τα ίδια γλωσσικά εφόδια (εδώ μπαίνουμε, χωρίς ίσως να το 
συνειδητοποιούμε, στα όρια του «πνευματικού φασισμού» και σε διακρίσεις 
υπεροχής ορισμένων σε σχέση με τους άλλους)· κάθε τέτοια διάκριση δεν είναι 
απλώς εσφαλμένη, είναι ανελεύθερη και βαθιά αντιδημοκρατική. Το εκπαιδευτικό 
σύστημα μιας χώρας ιδιαίτερα μιας χώρας με την πνευματική και πολιτισμική 
παράδοση της Ελλάδος, οφείλει να εξασφαλίζει μια ευρύτερη και βαθύτερη γλωσσική 
παιδεία σε όλα τα Ελληνόπουλα, με το ίδιο σκεπτικό που τους εξασφαλίζει την 
πρόσβαση στη γνώση, επί παραδείγματι, των μαθηματικών. Λειψή, κολοβωμένη και 
μονοδιάστατη διδασκαλία της γλώσσας σημαίνει και λειψή παιδεία.  
 

Γ. Μπαμπινιώτης 
 

3) Να αναφέρετε το είδος και τα σκέλη της αναλογίας που χρησιμοποιείται στην παράγραφο 
που ακολουθεί: 
 
Έως τώρα δε βρήκαμε ακόμη (ούτε θα ήταν δυνατόν να βρούμε) τον έρωτα. Για να τον 

συναντήσουμε, πρέπει να εγκαταλείψουμε τους άγριους χώρους του ζώου και να 
μεταφερθούμε στα ήμερα δωμάτια του ανθρώπου. Η μετάβαση από την επιθυμία στον έρωτα 
γίνεται (για να μεταχειριστώ μια αλληγορία που μ’ έχει εξαιρετικά βοηθήσει στη διευκρίνιση 
πολλών εννοιών) με ένα είδος ενοφθαλμισμού: μπολιάζεται το άγριο δέντρο, η φυσική ορμή, 
μ’ ένα ήμερο κλαδί, προϊόν μακράς και επίπονης καλλιέργειας, δηλαδή με την τρυφερότητα, 
τη στοργή, την εμπιστοσύνη, το θαυμασμό (και τα τρία θα τα έλεγα με μια λέξη: «αγάπη», 
ευτυχής που υπάρχει στην εθνική μου γλώσσα χωριστή ονομασία γι’ αυτή τη συναισθηματική 
ομάδα),  και αν το μπόλι πιάσει (δυστυχώς πιάνει πολύ σπάνια), αναπτύσσεται ένα νέο φυτό 
που δίνει θαυμάσια λουλούδια: ο έρωτας. Του άγριου δέντρου οι χυμοί από δω και πέρα 
τρέφουν αυτό το «άλλο», που είναι βέβαια συγγενές προς το βασικό (δεν μπορεί κανείς να 
μπολιάσει πορτοκαλιά για να κάνει ελιά·  μόνο η άγρια ελιά δίνει με το μπόλιασμα την 
ήμερη με το θρυλικό καρπό της), αλλά συνάμα και διαφορετικό – από την επιθυμία γεννιέται 
ο έρωτας. Η αλληγορία αυτή είναι χρήσιμη και για έναν πρόσθετο ακόμη λόγο: δείχνει ότι 
αυτό που ονομάζουν μερικοί (κακώς) «πλατωνικόν έρωτα», δηλαδή ο έρωτας χωρίς επιθυμία, 
είναι κάτι αφύσικο, νοσηρό και παράλογο. Γιατί μπόλιασμα δεν είναι·  πρέπει να υπάρχει το 
άγριο δέντρο από κάτω (η επιθυμία) για ν’ αρπαχτεί και να πιάσει απάνω του το ήμερο κλαδί 
(ο έρωτας). 

Ε. Π. Παπανούτσος 
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