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 H Ρητορική στην εκπαιδευτική πράξη:  
η επιχειρηματολογία στην ελληνική διαχρονία της 

 
Abstract 
The purpose of this paper is to present the approach of Rhetoric-Argumenta-

tion within the Greek secondary educational system and indicate possible 

bonds between its Aristotelian bases and modern linguistic theories such as 

Systemic Functional Linguistics. Modality and Engagement are used as lin-

guistic criteria for the evaluation of the typical Aristotelian syllogisms in ar-

gumentation texts analyzed by 3rd Class Lyceum Greek students.  

  

Keywords  
Rhetoric, argumentation, greek education, syllogism, SFL. 

 
Εισαγωγή 
Η διερεύνηση της στοχοθεσίας των εκπαιδευτικών συστημάτων στη 
διαχρονία της επίσημης σχολικής εκπαίδευσης διεθνώς θα οδηγούσε 
σε ευρήματα που αφορούν σε εξυπηρέτηση γνωσιοκεντρικών, ανθρω-
ποκεντρικών και, επίσης, ποικίλης φύσεως και ευρείας γκάμας ιδεο-
λογικών σκοπών. Οι συγκεκριμένες κατευθύνσεις προκύπτουν ως συ-
νάρτηση της εξελικτικής πορείας από τον ενθουσιασμό για την κατά-
κτηση της γνώσης στην εξυπηρέτηση του ανθρώπου και των αναγκών 
του στο πλαίσιο ενός δημιουργικού και ευτυχισμένου βίου. π’ αυτή 
την έννοια, η αναπροσαρμογή κατά τα τελευταία χρόνια πλήθους 
γλωσσικών προγραμμάτων σπουδών βάσει προσδόκιμων και υπαρ-
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κτών επικοινωνιακών αναγκών μπορεί να θεωρηθεί θετική απόληξη 
των συγκεκριμένων εξελικτικών διαδικασιών που στην ουσία απο-
βλέπουν σε έναν κοινωνικά συμμετοχικό και δημιουργικό άνθρωπο. 
Ενδεικτικό παράδειγμα της εν λόγω αναπροσαρμογής είναι και η α-
ξιοποίηση της θεωρίας των Κειμενικών Ειδών ( , 2002) και της 
Συστημικής Λειτουργικής Γραμματικής, η εφαρμογή των εκπαιδευ-
τικών προεκτάσεων της οποίας υπόσχεται αποτελεσματική και δημι-
ουργική γλωσσική ανάπτυξη των μαθητών για ενεργό συμμετοχή στη 
σχολική και ευρύτερη κοινωνία τους.   

Βασικό ζητούμενο ενός σύγχρονου γλωσσικού προγράμματος 
σπουδών είναι η προπαρασκευαστική πληρότητά του σε επίπεδο επι-
κοινωνιακής επάρκειας των χρηστών του, αίτημα που μεταφράζεται 
πρακτικά σε αντιστοιχία μεταξύ διδασκόμενων «χρηστικών» και χρη-
στικά υπαρκτών επικοινωνιακών γλωσσικών δομών, δηλαδή στην ευ-
ρύτητα της πραγματολογικής φύσης του. Η συνεξέταση υπό το πρί-
σμα της Πραγματολογίας γραμματικο-συντακτικών φαινομένων, ο 
κειμενοκεντρικός προσανατολισμός, η αξιοποίηση πληθώρας τύπων 
κειμένων και κειμενικών ειδών σύμφωνων με εκπαιδευτικές και κοι-
νωνικές ανάγκες της βιούμενης καθημερινότητας πρέπει, συνεπώς, να 
είναι το κύριο μέλημα κάθε σύγχρονης γλωσσικής διδασκαλίας (Νά-
κας, 2009).  

Οριοθετώντας στο ευρύ πλαίσιο της γλωσσικής διδασκαλίας τη 
διδακτική προσέγγιση της Ρητορικής –ως τομέα που αφορά, μελετά 
και εφαρμόζει τη διαμόρφωση του λόγου σε μέσο πειστικότητας και 
αποτελεσματικότητας επί κάποιου αιτίου ( a - a d, 1991), με 
επιχειρήματα και αποδείξεις που διατυπώνονται με λογική συνοχή 
( d ba d- m , 2001)– διαπιστώνουμε για την περίπτωση 
της ελληνικής εκπαιδευτικής πράξης ισχυρούς δεσμούς με την Αρι-
στοτελική παράδοση (Ρητορική, 1924), η οποία διατρέχει το σύνολο 
της γλωσσικής προσέγγισης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και. Μά-
λιστα, το κειμενικό είδος της Επιχειρηματολογίας είναι αυτό που κυ-
ριαρχεί στις λυκειακές τάξεις τόσο κατά την επεξεργασία όσο και κα-
τά την παραγωγή λόγου.  

Ακολούθως, μετά από μια σύντομη ανασκόπηση των σταδίων δια-
μόρφωσης της Ρητορικής, παρουσιάζεται η διδακτική προσέγγιση της 
Ρητορικής-Επιχειρηματολογίας –βάσει του πλαισίου που καθορίστη-
κε προηγουμένως– στα γλωσσικά εγχειρίδια της ελληνικής δευτερο-
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βάθμιας εκπαίδευσης και επιχειρείται η ανάδειξη σημείων που μπο-
ρούν να λειτουργήσουν ενισχυτικά ως προς τους στόχους της ισχύου-
σας διδακτικής προσέγγισης, με αξιοποίηση σύγχρονων κειμενογλωσ-
σολογικών και επιχειρηματολογικών προσεγγίσεων, όπως της Συστη-
μικής Λειτουργικής Γραμματικής ( , 1994· a da , 2004·  Hal-

da   a , 2004).   
 

Ρητορική: γένεση και εξέλιξη 
Η Ρητορική, όπως αυτή ορίστηκε προηγουμένως στο πλαίσιο της σύγ-
χρονης εννοιολογίας, ενέχει γλωσσικές διαδικασίες και προϊόντα που 
αφορούν τόσο τη λογική οργάνωση και το περιεχόμενο του λόγου 
(είδη συλλογισμών) όσο και την κατευθυντική-πειστική δύναμη επί 
των σκοπούμενων αποδεκτών (τρόποι πειθούς). Με ρίζες και στην ελ-
ληνική και τη ρωμαϊκή αρχαιότητα κατά κόρον προφορικές, πρωτο-
διαμορφώθηκε ως τέχνη τού να πείθει κανείς τους άλλους, ως «πει-
θο૨ς δημιουργός» ( , 1998, 73), από τους Σοφιστές. Η απαίτηση 
ανάπτυξης εξίσου πειστικών επιχειρημάτων και για τις δύο πλευρές 
ενός θέματος («δισσοί λόγοι») οδήγησε στη μεγιστοποίηση της έμφα-
σης στη Γραμματική με κωδικοποίηση της γλώσσας και αναμόρφωσή 
της, ώστε να γίνει πιο αποτελεσματική, και, ουσιαστικά, στη μετα-
τροπή της σε εφαρμοσμένη. Με τον Σωκράτη η έμφαση πέρασε στην 
οργάνωση του λόγου και την αναζήτηση της αλήθειας ( , 1953), 
ενώ με τον Αριστοτέλη η βαρύτητα μεταφέρθηκε στις περιστάσεις 
πραγμάτωσης των ρητορικών λόγων και τη μελέτη των νόμων που 
διέπουν τους υπαρκτούς ρητορικούς λόγους.  

Από τη Ρητορική του Αριστοτέλη προέρχονται άμεσα ή έμμεσα 
σχεδόν όλες οι κατηγοριοποιήσεις των κειμένων με βάση τον σκοπό ή 
τη λειτουργία (π.χ. πειθώ, επεξήγηση, ψυχαγωγία). Γενικά, ο Αριστο-
τέλης ασχολήθηκε με όλο εύρος των εννοιών που ενέπιπταν στη Ρητο-
ρική, όπως η Διαλεκτική τέχνη και οι συλλογισμοί που συνιστούν τα 
δομικά συστατικά σε αυτές τις διαδικασίες.  

Στα Τοπικά (  100a, 25-29), ο Αριστοτέλης ορίζει τη Διαλεκτική ως 
την τέχνη της αιτιολόγησης υπέρ και κατά, εφόσον η πιθανότητα θε-
τικής ή αρνητικής απάντησης του αντιπάλου στο εναρκτήριο ερώ-
τημα της συζήτησης (πρότασις) απαιτούσε την ικανότητα του ομιλητή 
να αναπτύξει τις θέσεις του τόσο υπέρ όσο και κατά της απάντησής 
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του. Η ανάπτυξη επιχειρημάτων υπέρ ή κατά μπορούσε να γίνει με τη 
βοήθεια των τόπων, που καθόριζαν το είδος των προκείμενων προτά-
σεων αναλόγως του επιδιωκόμενου συμπεράσματος, ή μπορούσαν να 
λειτουργήσουν οι ίδιοι ως προκείμενες, παίζοντας τον ρόλο του εγγυ-
ητή του εξαγόμενου συμπεράσματος. Οι τόποι διακρίνονταν σε γενι-
κούς, όταν είχαν λογικό χαρακτήρα (π.χ. πάρχουν σωστές και λανθα-

σμένες αντιλή εις, εφόσον οι αντιλή εις είναι ένα είδος διάκρισης και οι 
διακρίσεις μπορούν να είναι σωστές και λανθασμένες), και σε ειδικούς, όταν 
είχαν αξιολογικό χαρακτήρα (π.χ. Η υγεία είναι πιο επιθυμητή από τη 
γυμναστική, εφόσον η υγεία είναι επιθυμητή καθ  αυτή, ενώ η γυμναστική εί-
ναι επιθυμητή για την επίτευξη κάποιου άλλου στόχου).   

Στη Ρητορική ο Αριστοτέλης κατηγοριοποιεί δύο είδη επιχειρημα-
τολογίας yτο ένα βασίζεται σε εξωτερικές αποδείξεις και το άλλο στην 
πειθώ. Η πειθώ μπορεί να είναι τριών ειδών: επίκληση στο ήθος του 
πομπού, επίκληση στη λογική και επίκληση στο συναίσθημα. Επίσης, 
κάνει διάκριση ανάμεσα στις άτεχνες και έντεχνες πίστεις. Η διαφο-
ροποίησή τους έγκειται στο ότι οι πρώτες δεν εξαρτώνται από  την 
καλλιέπεια και τη γενικότερη ικανότητα του ομιλητή, αλλά από προ-

πάρχοντα στοιχεία, όπως νόμους, έγγραφα, μαρτυρίες ή ομολογίες, 
που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως τεκμήρια. Στις έντεχνες πίστεις 
διακρίνει τρεις κατηγορίες, ανάλογα με το αν χρησιμοποιείται το ή-
θος, το πάθος ή ο λόγος. Η διασύνδεση του ήθους με το χαρακτήρα 
του ομιλητή (πρακτική σοφία, αρετή, αποφασιστικότητα) το καθιστά 
για τον Αριστοτέλη το αποτελεσματικότερο μέσο πειθούς, εφόσον μέ-
σω της διασφάλισης της εμπιστοσύνης στο πρόσωπο του ομιλητή εξα-
σφαλίζεται και η αποδοχή των λεγομένων του. Το πάθος χρησιμοποι-
είται, όταν αναπτύσσονται προσπάθειες επηρεασμού των συναισθη-
μάτων του ακροατηρίου με την πρόκληση χαράς, φόβου, μίσους ή συ-
μπάθειας (Ρητορική, 1924, Ι, , 5), ενώ με τον λόγο η πειθώ επιδιώκε-
ται μέσω επιχειρημάτων και γι’ αυτό θεωρείται επιχειρηματολογικός 
τρόπος πειθούς σε αντιδιαστολή με τους άλλους δύο που θεωρούνται 
μη επιχειρηματολογικοί. Τα επιχειρηματολογικά μέσα που μπορεί να 
αξιοποιήσει ένας ομιλητής για την υποστήριξη μιας θέσης είναι οι 
παραγωγικοί και επαγωγικοί  συλλογισμοί, δηλαδή τα ενθυμήματα, 
που κάνουν μια άποψη αποδεκτή, και τα παραδείγματα, που χρησι-
μεύουν για γενικεύσεις ή κατανόηση άγνωστων περιπτώσεων, αντί-
στοιχα. 
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Στα Αναλυτικά Πρότερα (Α, 24b 18–20) ορίζει τον συλλογισμό ως 
«μια λογική διαδικασία, σύμφωνα με την οποία, αφού ορισμένα δε-
δομένα γίνουν δεκτά ως αληθινά, προκύπτει αναγκαστικά, εξαιτίας 
της ύπαρξης αυτών των δεδομένων, κάτι διαφορετικό από αυτά». Απ’ 
αυτόν τον ορισμό προκύπτει πως σε έναν συλλογισμό τηρείται η ακό-
λουθη διαδικασία: 1) τίθενται ως προκείμενες δύο ή περισσότερες 
προτάσεις – κρίσεις· 2) ακολουθεί μια λογική πορεία, κατά την οποία 
η σκέψη αξιοποιεί τις προκείμενες χωρίς να ενδιαφέρεται για το αν 
είναι ή όχι αληθινό το περιεχόμενό τους· 3) εφόσον κατά την αξιοποί-
ηση των προκειμένων δε σημειώνονται αντιφάσεις και άλλες λογικές 
ασυνέπειες, το συμπέρασμα συνάγεται κατά τρόπο υποχρεωτικό· 4) 
το συμπέρασμα, παρόλο που απορρέει από τις προκείμενες, δεν περι-
έχεται ρητά σε αυτές.  

Σε ό,τι αφορά την ικανότητα ή τη διαδικασία εξαγωγής τυπικά λο-
γικών συμπερασμάτων, από τον Αριστοτέλη και μετά οι συλλογισμοί 
κατατάσσονται είτε σε παραγωγικούς συλλογισμούς (συνώνυμος εί-
ναι και ο όρος απαγωγικός συλλογισμός), δηλαδή συλλογισμούς από 
μια γενική έννοια σε μια ειδική ή από το όλον στο μέρος, είτε σε επα-
γωγικούς συλλογισμούς, δηλαδή συλλογισμούς από το ειδικό στο γε-
νικό ή από το μέρος στο όλον. Αυτό που εξετάζεται συνήθως στη ι-
λοσοφία είναι η εγκυρότητα αυτών των συλλογισμών ως προς τη 
μορφή τους, το αν δηλαδή το συμπέρασμα του συλλογισμού δικαιο-
λογείται από τις δοθείσες προτάσεις, ασχέτως του αν οι προτάσεις αυ-
τές πράγματι αληθεύουν.  

Για την οργάνωση ενός ενθυμήματος, καθοριστικής σημασίας εί-
ναι, σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, η σωστή επιλογή των προκείμενων 
προτάσεων, οι οποίες παρουσιάζουν, ανάλογα με το βαθμό αποδοχής 
τους από το ακροατήριο, τρεις διαβαθμίσεις: βεβαιότητα, πιθανότητα 
( a b ) και τυχαιότητα ( ). Η έκφραση βεβαιότητας ή πι-
θανότητας για τα λεγόμενα από πλευράς του ομιλητή/γράφοντα εί-
ναι μια πτυχή του λόγου που διερευνάται εκτεταμένα σήμερα στο 
πλαίσιο της Τροπικότητας της Συστημικής Λειτουργικής Γραμματι-
κής, στην οποία αναφερόμαστε σε επόμενη ενότητα. Για την αρχαία 
Ρητορική, τη μεγαλύτερη σημασία είχαν οι προκείμενες που εκφρά-
ζουν πιθανότητα, γιατί περιλαμβάνουν αξιολογικές κρίσεις και μπο-
ρούν να χρησιμοποιηθούν για τη στήριξη μιας απόφασης ή πράξης. 
Για την παρουσίαση μιας θέσης ως συμπεράσματος σε ενθύμημα, 
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στην περίπτωση του παραγωγικού συλλογισμού, βοηθητικό ρόλο παί-
ζουν οι τόποι, ρητορικές κινήσεις με επιλεκτική λειτουργία που επι-
τρέπουν την ασφαλή μετάβαση από τις προκείμενες στο συμπέρασμα 
χάρη στη δράση τους ως εγγυητών ευρύτερα αποδεκτών απόψεων.  

Οι βάσεις της επιχειρηματολογίας, όπως διαμορφώθηκαν από την 
αρχαία Ρητορική και ιλοσοφική παράδοση, επιβιώνουν, όπως θα 
δούμε στην επόμενη ενότητα για τα σχολικά εγχειρίδια, σχεδόν αυ-
τούσιες. Παρά το ότι η προφορική μορφή ήταν κύριο και καθοριστικό 
χαρακτηριστικό του επιχειρηματολογικού λόγου στην πρώτη εμφάνι-
σή του, η διασύνδεση μορφής και περιεχομένου του λόγου για την 
αύξηση της αποτελεσματικότητάς του, η λογική οργάνωση του κειμέ-
νου ως συνόλου και, κυρίως, οι αρχές λογικής οργάνωσης εννοιών 
και κρίσεων σε συλλογισμούς, συνιστούν αντικείμενο διδασκαλίας 
της ελληνικής εκπαίδευσης και αντικείμενο αξιολόγησης των μαθη-
τών τόσο ως προς την πρόσληψη όσο και ως προς την παραγωγή επι-
χειρηματολογικών κειμένων.  

  
Η Ρητορική στην ελληνική δευτεροβάθμια εκπαίδευση 
Η διδασκαλία του γλωσσικού μαθήματος στο Λύκειο κινείται σε 
πλαίσιο επικοινωνιακό και κειμενοκεντρικό. Σύμφωνα με τις οδηγίες 
διδασκαλίας των φιλολογικών μαθημάτων στο Λύκειο ( :// . 
pi- . / / , 2002) τα κείμενα πρέπει να πληρούν 
προδιαγραφές συγκεκριμένης μορφής και στόχου, να απευθύνονται 
σε συγκεκριμένο δέκτη και να εντάσσονται σε συγκεκριμένο κοινω-
νικο-πολιτισμικό πλαίσιο. Η αναγνώριση της επικοινωνιακής λει-
τουργίας που υπηρετούν τα διάφορα κειμενικά είδη γίνεται εμφανής 
από την έμφαση που αποδίδεται στην καλλιέργεια τόσο του προφο-
ρικού όσο και του γραπτού λόγου, εφόσον γραπτός και προφορικός 
λόγος συνιστούν βασικές εκφάνσεις της επικοινωνιακής διάστασης 
της γλώσσας (Κωστούλη, 2005).  

Το κειμενικό είδος της επιχειρηματολογίας διδάσκεται σε διακρι-
τές ενότητες στα σχολικά εγχειρίδια της Α΄ και Γ΄ Λυκείου, με διαφο-
ροποίηση της διδασκαλίας στις δύο τάξεις, καθώς τα εγχειρίδια της Α΄ 
τάξης κινούνται κυρίως γύρω από στοιχεία γενικής οργάνωσης του 
λόγου και δομής και τα εγχειρίδια της Γ΄ τάξης επικεντρώνονται στον 
τρόπο της λογικής οργάνωσης του περιεχομένου.   
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Συγκεκριμένα, στην Α΄ Λυκείου διδάσκεται η οργάνωση του λό-
γου στην πειθώ γενικά, στο επιχείρημα και στην αιτιολόγηση και, τέ-
λος, παρουσιάζεται η οργάνωση της έκθεσης με αιτιολόγηση (Τσολά-
κης, κ.ά., 2003, 69-80). Οι μαθητές εισάγονται στην έννοια του επι-
χειρήματος με ένα απόσπασμα λόγου του Δημοσθένη, το οποίο πα-
ρουσιάζει αδρομερώς την τυπική δομή ενός επιχειρήματος, όπως αρ-
θρώνεται στον αρχαιοελληνικό επιδεικτικό λόγο [απόφανση – διασά-
φηση και αιτιολόγηση – συμπέρασμα] (ό.π., 70). Κέντρο της διδακτι-
κής ενότητας αποτελεί ένα κείμενο για την αξία της γλωσσομάθειας, 
υπόδειγμα για την οργάνωση έκθεσης με αιτιολόγηση, ουσιαστικά ε-
κτεταμένη πραγμάτωση του επιχειρηματολογικού δομικού σχήματος 
του λόγου του Δημοσθένη. Παράλληλα, προτείνεται μια σειρά εργα-
σιών για το σχολείο και το σπίτι, με ζητούμενο την παραγωγή διαφό-
ρων τύπων κειμένου (διαφημιστικό φυλλάδιο, επιστολή), ενταγμένων 
σε συγκεκριμένο κάθε φορά επικοινωνιακό πλαίσιο, σύμφωνα και με 
τις οδηγίες των φιλολογικών μαθημάτων ( :// . - .gr 
/ / , 2002, 103) και απώτερο σκοπό την πειθώ.  

Στη Γ΄ τάξη η επιχειρηματολογία προσεγγίζεται σύμφωνα με τις 
αρχές της Λογικής και της ιλοσοφίας. Παρουσιάζονται οι μέθοδοι 
πειθούς (επίκληση στη λογική, στο συναίσθημα, στην αυθεντία, στο 
ήθος του πομπού και επίθεση στο ήθος του αντιπάλου) και τα μέσα 
πειθούς (παραδείγματα, στατιστικά στοιχεία, αυθεντίες, έρευνα, αλή-
θειες). Δίνεται, επίσης, ο ορισμός του συλλογισμού και η διάκριση 
των συλλογισμών ως προς τον αριθμό των προκείμενων προτάσεων 
(άμεσοι, έμμεσοι), το είδος της συλλογιστικής πορείας (παραγωγικοί, 
επαγωγικοί, αναλογικοί) και ως προς τη μορφή (κατηγορικοί, υπο-
θετικοί, διαζευκτικοί). Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διάκριση των ει-
δών του επαγωγικού συλλογισμού (τέλεια και ατελής επαγωγή, επα-
γωγή με γενίκευση, με αίτιο αποτέλεσμα και αναλογία). Ακόμη, πα-
ρατίθενται στοιχεία ελέγχου επάρκειας και αξιοπιστίας των συλλο-
γισμών (κριτήρια εγκυρότητας, αλήθειας, ορθότητας), ενώ γίνεται λό-
γος και για τους παραλογισμούς, δηλαδή για επιχειρήματα που φτά-
νουν στο συμπέρασμα με λογικό άλμα από τις προκείμενες.   

Στα συνοδευτικά του κεφαλαίου κείμενα ζητείται από τους μαθη-
τές ο εντοπισμός και η αξιολόγηση επιχειρημάτων, η ανίχνευση των 
τρόπων πειθούς σε κείμενα φιλοσοφικά, διαφημιστικά, πολιτικά, επι-
στημονικά και η αναζήτηση αντίθετων θέσεων στα υπό διαπραγμά-
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τευση ζητήματα. Τα προτεινόμενα για συζήτηση και έκθεση-έκφραση 
θέματα περιστρέφονται γύρω από την τεκμηριωμένη υποστήριξη ή α-
πόρριψη μiας θέσης. 

Από τα παραπάνω γίνεται σαφές πως στην Α΄ και Γ΄ τάξη οι μαθη-
τές/μαθήτριες έρχονται σε επαφή με το κειμενικό είδος της επιχειρη-
ματολογίας και με τις θεμελιώδεις γνώσεις της μορφικής, δομικής και 
λογικής οργάνωσης του είδους. Βέβαια, τόσο στα εγχειρίδια της Α΄ ό-
σο και της Γ΄ τάξης η αποδόμηση των κειμενικών χαρακτηριστικών έ-
γκειται στην επεξεργασία που υφίστανται τα κείμενα μέσα στην τάξη. 
Πέρα, λοιπόν, από την παρουσίαση του θεωρητικού πλαισίου της επι-
χειρηματολογίας, δεν υπάρχει για κάποιο κείμενο ενδεικτικό σχεδιά-
γραμμα της ανάπτυξης και άρθρωσης των επιχειρημάτων, των συλλο-
γισμών και των μέσων πειθούς που χρησιμοποιούνται, ούτε και αντί-
στροφα, επιχειρήματα, τεκμήρια [στοιχεία που αναφέρονται σε ορι-
σμένη εμπειρία: παραδείγματα, αλήθειες, γεγονότα, στατιστικά/επι-
στημονικά στοιχεία, εξακριβωμένα και επεξεργασμένα (Τσολάκης, 
κ.ά., 2003, 12, 20)] και συλλογισμοί που να συνέχονται ενδεικτικά σε 
ένα επικοινωνιακά αποτελεσματικό κείμενο πειθούς. Επιπλέον, σημα-
ντικό κενό στη διδακτική προσέγγιση της επιχειρηματολογίας είναι 
και η απουσία προσδιορισμού συγκεκριμένων λεξικογραμματικών 
επιλογών που επηρεάζουν και καθορίζουν την εγκυρότητα και την α-
λήθεια των συλλογισμών, δηλαδή την ορθότητά τους, η απουσία με 
άλλα λόγια δεικτών Τροπικότητας και Εμπλοκής, όπως ορίζονται στο 
πλαίσιο της σύγχρονης κειμενογλωσσολογίας.       

  
Τροπικότητα και Εμπλοκή: η Γραμματική της Επιχειρημα-

τολογίας  
Η δυνατότητα επιλογής μεταξύ της απλής επιβεβαίωσης ή διάψευσης 
των πληροφοριών, καθώς και η πρόσβαση σε κάθε πιθανή ενδιάμεση 
εκδοχή, η έκφραση ουσιαστικά των στάσεων και των αξιών των ομι-
λητών ( , 1994, 172) στηρίζεται στη δυνατότητα τροποποίησης 
της εκφοράς του ρηματικού στοιχείου με τον χειρισμό της Τροπικό-
τητας ( a da , 2004, 88  a da   a , 2004, 143). 

Η Τροπικότητα προσδιορίζεται βάσει του Τύπου ( ), της Αξίας 
( a ) και της Προέλευσης ( a ) ( a da , 2004, 360). Ως 
προς τον Τύπο εκφράζει πιθανότητα, υποχρέωση και τάση ( a da  
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& Ma , 2004, 147). Η Αξία έχει να κάνει με τη δήλωση της α-
πόστασης των λεγομένων από την επιβεβαίωση ή τη διάψευσή τους, 
εκφράζει δηλαδή χαμηλό/μεσαίο/υψηλό βαθμό πιθανότητας, συχνό-
τητας ή αναγκαιότητας. Τέλος, η Προέλευση χαρακτηρίζει τον τρόπο 
προβολής των προσωπικών στάσεων/κρίσεων και μπορεί να πάρει 
υποκειμενική/αντικειμενική και φανερή/λανθάνουσα μορφή ( -

, 1994, 176).     
Σε επίπεδο Σημασιολογίας, η ερμηνεία του συστήματος της Τροπι-

κότητας ως κλιμακωτά διαβαθμισμένου επιτρέπει την προσέγγιση του 
νοήματος κατά μήκος μιας κλίμακας από ‘χαμηλά’ έως ‘υψηλά’, οι 
ενδιάμεσες βαθμίδες της οποίας αποδίδουν την Αξία των διαπραγμα-
τευόμενων εννοιών από άποψη έντασης ( a   , 2005, 16) 
και, συνακόλουθα, δέσμευσης και εμπλοκής των γλωσσικών χρηστών 
με αυτές, οπτική που έχει εφαρμογή σε γραμματικές κατηγορίες πέρα 
της ρηματικής, όπως είναι τα επίθετα και τα ουσιαστικά. Γίνεται, λοι-
πόν, κατανοητό ότι η Τροπικότητα μπορεί να εκφράζεται και καθαρά 
λεξιλογικά, εφόσον κάθε επιλογή αντιδιαστέλλεται με άλλες πιθανές 
εκδοχές της ίδιας ακολουθίας, διαφορετικές από άποψη νοηματικής-
σημασιολογικής έντασης ( a   , 2005, 143) και, συνεκδοχικά, 
αξίας, γεγονός που εκφράζει παράλληλα τη στάση των γλωσσικών 
χρηστών απέναντι στο υλικό που παρουσιάζουν. Με αυτόν τον τρόπο, 
κάθε «αξιολογητική» λέξη εκφράζει ταυτόχρονα τη διαβάθμιση των 
απόψεων των ομιλητών/γραφόντων για το υλικό τους, δηλαδή τον 
βαθμό αποδοχής, δέσμευσης και εμπλοκής τους με αυτό, καθορίζοντας 
ουσιαστικά την αξιολόγησή του ( a   , 2005, 35-68).   

Η Εμπλοκή ( a m ) επιτρέπει την τοποθέτηση των γλωσσι-
κών χρηστών αναφορικά με το καθολικά αποδεκτό σύστημα αξιών 
των θέσεων που διαχειρίζονται στα κείμενά τους, μέσω της παρουσία-
σης του εαυτού τους ως περισσότερο ή λιγότερο ευθυγραμμισμένου με 
τις αξιολογικές στάσεις που συμπεριλαμβάνουν στον λόγο τους ( a -

  , 2005, 36). Η Εμπλοκή σε συνδυασμό με την Τροπικότητα 
διαμορφώνουν μια κλίμακα ενστερνισμού των πληροφοριών ενός ε-
πιχειρηματολογικού κειμένου από την απόλυτη παραδοχή έως την α-
πόλυτη άρνηση (Παγκουρέλια  Παπαδοπούλου, 2014, 2016). Ο 
τρόπος γλωσσικής πραγμάτωσης, δηλαδή, επιχειρημάτων και πληρο-
φοριών αποτελεί ουσιαστικά δήλωση απόρριψης ή αποδοχής τους.   
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Ο υψηλός βαθμός Εμπλοκής-Τροπικότητας ενός επιχειρηματολο-
γικού κειμένου αυξάνει τον βαθμό αποδοχής των πληροφοριών από 
τον γράφοντα και καθιστά το κείμενο περισσότερο κατευθυντικό, α-
ναφορικά με τον «προσανατολισμό» των αναγνωστών για την υιοθέ-
τηση στάσης αντίστοιχης με αυτής του γράφοντος ( a   , 
2005, 63). Για παράδειγμα, η διατύπωση Μοναδική αιτία αυτής της κα-

τάστασης είναι   εκφράζει υψηλό βαθμό Τροπικότητας-Εμπλοκής σε 
σχέση με το Θα μπορούσαμε ενδεχομένως να υποθέσουμε ότι για την κατά-

σταση ευθύνεται . Ανάλογα, το συμπέρασμα ότι Οι νευροεπιστήμες ο-

δηγούν στην υποδούλωση του ανθρώπου στα δημιουργήματά του  δεν μπο-
ρεί να γίνει ανενδοίαστα αποδεκτό από έναν έμπειρο ή υποψιασμένο 
αναγνώστη που στο ίδιο κείμενο έχει νωρίτερα διαβάσει ότι Η πλή-

ρης έλλει η κατάλληλου ηθικού πλαισίου θα σημάνει την υποδούλωση του 
ανθρώπου στα δημιουργήματά του , καθώς αυτό είναι απλά ένα ενδεχό-
μενο που εκφράζεται με δυνητικό ρηματικό τύπο ( θα σημάνει ), ενώ 
το συμπέρασμα προκύπτει με λογικό άλμα που στηρίζεται στην αξιο-
ποίηση δηλωτικού λόγου υψηλής Τροπικότητας-Εμπλοκής ( οδηγούν 
στην υποδούλωση ) που παρουσιάζεται ως δεδομένο.  

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο αντικείμενο μελέτης της ερευνητικής ερ-
γασίας αποτέλεσαν τα δομικά συστατικά του κειμενικού είδος της ε-
πιχειρηματολογίας σε επίπεδο λογικής οργάνωσης του λόγου, δηλα-
δή ως προς τα είδη των συλλογισμών και τα επιμέρους μέλη τους. Βα-
σικός στόχος ήταν η διαπίστωση της ύπαρξης συνάφειας μεταξύ δι-
δακτικών σκοπών/στόχων του γλωσσικού μαθήματος και της ανά-
πτυξης της αντίστοιχης ικανότητας από τους μαθητές στην αναγνώρι-
ση των συλλογισμών και των δομικών μερών τους. Το ερευνητικό 
πλαίσιο και τα συναφή ερευνητικά ευρήματα παρουσιάζονται στην ε-
νότητα που ακολουθεί. 

 
Έρευνα – αναγνώριση επιχειρηματολογίας σε κείμενα  
Στο πλαίσιο ευρύτερης δοκιμασίας διερεύνησης και αξιολόγησης δε-
ξιοτήτων επιχειρηματολογίας στην οποία συμμετείχαν 241 μαθητές Γ΄ 
τάξης όλων των Ενιαίων Λυκείων της πόλης του Βόλου, ζητήθηκε, 
μεταξύ άλλων, από τους/τις μαθητές/μαθήτριες να εντοπίσουν, να α-
ναγνωρίσουν, να αναλύσουν στα συνθετικά μέρη τους και να αξιο-
λογήσουν τους συλλογισμούς που συνιστούσαν τα επιχειρήματα των 
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κειμένων που τους δόθηκαν. Επιλέχθηκαν από τις εφημερίδες «Ελευ-
θεροτυπία» και «Βήμα» κείμενα που ενσωμάτωναν τα γνωρίσματα 
του επιχειρηματολογικού λόγου (τρόπους πειθούς, ισχυρισμούς, συλ-
λογισμούς, επιχειρήματα), τη δυνατότητα αναγνώρισης, αποδόμησης 
και αξιολόγησης των οποίων θέλαμε να διερευνήσουμε στους μαθη-
τές. Ως προς το περιεχόμενο, τα κείμενα αφορούσαν επιστημονικά ζη-
τήματα με κοινωνικές προεκτάσεις, θέματα δηλαδή που αναπόδρα-
στα αφορούν όλους μας. Τα κείμενα που επιλέχθηκαν δε χρησιμοποι-
ήθηκαν αυτούσια, αλλά περικόπηκαν ή διασκευάστηκαν κυρίως για 
λόγους συντομίας.   

Στην πρώτη άσκηση, ζητούνταν από τους/τις μαθητές/μαθήτριες 
να αντιστοιχίσουν πέντε (5) αριθμημένα αποσπάσματα άρθρων με 
τον τρόπο πειθούς που χρησιμοποιούσε ο συγγραφέας τους. Στη δεύ-
τερη άσκηση, δόθηκε στους μαθητές διασκευασμένο άρθρο με θέμα τα 
πολεμικά βιντεοπαιχνίδια, χωρισμένο σε αριθμημένες προτάσεις και 
ζητούμενο την αναγραφή μόνο του αριθμού των προτάσεων που φα-
νέρωναν την απόφανση του συγγραφέα και τα επιχειρήματα με τα ο-
ποία την στήριζε. Η τρίτη άσκηση περιλάμβανε ένα κείμενο που αφο-
ρούσε την ανάπτυξη των νευροεπιστημών και ζητούμενο τον εντοπι-
σμό ενός επιχειρήματος υπέρ της ανάγνωσης του εγκεφάλου και δύο 
επιχειρημάτων ενάντια στην ανεξέλεγκτη ανάπτυξη των νευροεπι-
στημών, η ανάλυσή τους σε προκείμενες και συμπεράσματα, η ανα-
γνώριση του είδους των τεκμηρίων που χρησιμοποιούνται και, τέλος, 
η αξιολόγησή τους ως προς τα κριτήρια της εγκυρότητας της αλήθειας 
και της ορθότητας.  

Και οι τρεις ασκήσεις βρίσκονταν σε απόλυτη αντιστοιχία τόσο με 
τη διδακτική προσέγγιση της επιχειρηματολογίας βάσει των σχολι-
κών εγχειριδίων όσο και με τα καθορισμένα πρότυπα αξιολόγησης 
του μαθήματος της Έκφρασης-Έκθεσης στην Γ΄ Λυκείου (πρβλ. Οδη-
γίες ιλολογικών μαθημάτων και ΕΚ 2156). Επιπλέον, συμφωνού-
σαν με τους σκοπούς της έρευνάς μας για διερεύνηση της ικανότητας 
αναγνώρισης, αποδόμησης και αξιολόγησης στοιχείων επιχειρηματο-
λογίας και σχετίζονταν με τις ερευνητικές υποθέσεις της μελέτης.  

Στην πρώτη δοκιμασία για την αναγνώριση των τρόπων πειθούς ο 
μέσος όρος επίδοσης  ήταν 52,6  28,7 με βαθμολογικά όρια από 0 έως 
100. Το 19,5  των συμμετεχόντων αναγνώρισε σωστά και τους πέντε 
τρόπους πειθούς, ενώ μεταξύ τους υψηλότερο ποσοστό ορθής ανα-
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γνώρισης είχε η επίκληση στην αυθεντία (91,28 ) και ακολουθούσαν η 
επίκληση στο συναίσθημα, η επίθεση στο ήθος του αντιπάλου, η επί-
κληση στη λογική και –με το χαμηλότερο ποσοστό– η επίκληση στο ή-
θος του πομπού (39 ). Στην περίπτωση των λανθασμένων αντιστοιχί-
σεων διαπιστώθηκε συστηματική σύγχυση μεταξύ της επίκλησης στο 
συναίσθημα και της επίθεσης στο ήθος του αντιπάλου, όπως και μεταξύ 
της επίκλησης στη λογική και της επίκλησης στο ήθος του πομπού. 

Στη δεύτερη δοκιμασία, που αφορούσε τον εντοπισμό της απόφαν-
σης και των υποστηρικτικών επιχειρημάτων, απάντησαν συνολικά 
226 μαθητές. Μόλις το 5,3  των συμμετεχόντων εντόπισε σωστά τις 
περιόδους στις οποίες συμπεριλαμβανόταν η απόφανση, χωρίς, ωστό-
σο, να προσδιορίσει επακριβώς τις προτάσεις που τη συνιστούσαν, 
ενώ το 57  των μαθητών ενέταξε την απόφανση του συγγραφέα στα 
επιχειρήματα. Επίσης, μόνο σε 9 γραπτά (3,98 ) αναγνωρίστηκαν πέ-
ντε από τα επτά υποστηρικτικά επιχειρήματα, τα οποία, ωστόσο, επι-
λέχθηκαν μαζί με άλλες προτάσεις οι οποίες δεν επιτελούσαν τον ρό-
λο της στήριξης της απόφανσης του αρθρογράφου.         

Στην τρίτη δοκιμασία,  που προέβλεπε την ανάλυση των συλλογι-
σμών στα δομικά μέρη τους και την αξιολόγησή τους, ο μέσος όρος ε-
πίδοσης ήταν 30,2  15,7 και τα βαθμολογικά όρια από 0 έως 73,3. 
Κάτω από 40/100 συγκέντρωσε το 55,7  των συμμετεχόντων και πά-
νω από 75/100 κανένας συμμετέχων. Σε ό,τι αφορά την ανάλυση των 
επιχειρημάτων σε προκείμενες και συμπεράσματα, μόλις το 2,5  ανέ-
λυσε σωστά το πρώτο επιχείρημα του κειμένου, το 10  το δεύτερο και 
μόλις το 0,4  το τρίτο επιχείρημα. Τα τεκμήρια που χρησιμοποιού-
νταν και στις τρεις περιπτώσεις δεν αναγνωρίστηκαν πλήρως για κα-
νένα από τα τρία επιχειρήματα, ενώ μόλις το 6,29  κατάφερε να α-
ξιολογήσει σωστά το πρώτο επιχείρημα, το 67,21  το δεύτερο και το 
19,16  το τρίτο επιχείρημα. 

 
Συμπεράσματα -  Συζήτηση 
Στόχος των μαθητών/τριών, σύμφωνα και με απαιτήσεις των δοκιμα-
σιών, ήταν η αναγνώριση, αποδόμηση και αξιολόγηση επιχειρημάτων 
και συλλογισμών σε σύντομα και εκτενέστερα συνεχή κείμενα της 
καθημερινότητας. Το σύνολο των δοκιμασιών που συμπεριλήφθηκαν 
στη δοκιμασία/τεστ αφορούσαν το σημασιολογικό περιεχόμενο, τη δο-
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μική σύσταση και οργάνωση, τα κειμενικά (λεξικογραμματικά) χα-
ρακτηριστικά, αλλά και τις λειτουργίες που επιτελούνται και υφίστα-
νται σε επίπεδο επιχειρηματολογίας. Η διερεύνηση των συγκεκριμένων 
παραμέτρων λειτούργησε παράλληλα ως στοιχείο ελέγχου της συμβο-
λής της εκπαιδευτικής διαδικασίας στην ανάπτυξη των ικανοτήτων 
κατανόησης επιχειρηματολογικού λόγου, εφόσον μια συνολικά υψηλή 
επίδοση των μαθητών/τριών που βρίσκονται στο τελευταίο στάδιο της 
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και, μάλιστα, σε μια τάξη που απαιτείται  
και διδάσκεται συστηματικά το εν λόγω αντικείμενο, δεν θα μπορούσε 
παρά να συνδεθεί άμεσα με αυτή την πιθανή επίδραση.    

Ειδικότερα, η αντίληψη των μαθητών/τριών για το σημασιολογι-
κό περιεχόμενο –και, κατ’ επέκταση, τους συναφείς τρόπους πειθούς–, 
τα δομικά συστατικά και τις λειτουργίες του επιχειρηματολογικού λό-
γου σε επίπεδο αναγνώρισης, κατανόησης και αξιολόγησης διερευνή-
θηκαν στο πλαίσιο των τριών πρώτων ασκήσεων της δοκιμασίας/ 
τεστ, σε αντιστοιχία με την πρώτη Ερευνητική πόθεση της μελέτης 
μας. Από την αξιολόγηση των απαντήσεών τους προέκυψε πως οι μα-
θητές/τριες της Γ΄ τάξης Λυκείου, πέρα από τη σε γενικές γραμμές 
σωστή διασύνδεση του περιεχομένου με τον υφιστάμενο τρόπο πει-
θούς, αντιμετωπίζουν αρκετές δυσκολίες τόσο στον σωστό εντοπισμό 
όσο και στην ανάλυση και αξιολόγηση των επιχειρημάτων και των 
συλλογισμών ενός επιχειρηματολογικού κειμένου.  

Συγκεκριμένα, ως προς την αναγνώριση του χρησιμοποιούμενου 
από τους συγγραφείς τρόπου πειθούς βάσει του σημασιολογικού πε-
ριεχομένου των αποσπασμάτων, θετικό μπορεί να θεωρηθεί το γεγο-
νός ότι οι μισοί περίπου μαθητές (52,69 ) αναγνώρισαν σωστά από 
τρεις έως και πέντε τρόπους πειθούς και σχετικά λίγοι, το 24,89  των 
συμμετεχόντων, αναγνώρισε σωστά έναν ή κανένα. Η αναγνώριση 
των τρόπων πειθούς είναι μια σημαντική παράμετρος του επιχειρη-
ματολογικού λόγου, δεδομένου του ότι αφορά τον λόγο ως σύνολο 
και ως επιτελούμενη λειτουργία και, κατά συνέπεια, κινείται σε επίπε-
δο πάνω και πέρα από τα στενά όρια της γλώσσας ως λεξικογραμμα-
τικής πραγμάτωσης, αναγόμενη στην έννοια του κειμένου και της σύ-
νολης λειτουργίας που αυτό επιτελεί. Κατά συνέπεια, το γεγονός ότι 
οι μισοί/ές μαθητές/τριες αναγνώρισαν σωστά τους τρόπους πειθούς 
σημαίνει ότι, σε ένα ικανοποιητικό ποσοστό, είναι σε θέση να αντι-
λαμβάνονται το είδος της επίδρασης που επιδιώκεται να προκληθεί 
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σε αυτούς ως αποδέκτες κειμένων, προκειμένου να πειστούν για το 
εκάστοτε θέμα διαπραγμάτευσης. 

Τα ευρήματα, ωστόσο, δεν είναι εξίσου θετικά για την περίπτωση 
του εντοπισμού επιχειρημάτων και της ανάλυσής τους σε συλλογι-
σμούς. Στη δεύτερη και τρίτη άσκηση της δοκιμασίας/τεστ, που απο-
σκοπούσαν στον έλεγχο των συγκεκριμένων δεξιοτήτων, σημειώθη-
καν πολύ χαμηλές επιδόσεις και, μάλιστα, στη δεύτερη οι χειρότερες 
επιδόσεις από όλες τις ασκήσεις, καθώς οι μαθητές/τριες στην από-
λυτη πλειοψηφία τους δεν ήταν σε θέση να εντοπίσουν την απόφαν-
ση του συγγραφέα ούτε φυσικά και τα υποστηρικτικά επιχειρήματά 
της. Το συγκεκριμένο εύρημα συμφωνεί με ευρήματα άλλων ερευνών 
που κάνουν λόγο για δυσκολίες πολλών μαθητών στην αναγνώριση 
του βασικού ισχυρισμού (απόφανσης) του συγγραφέα και πολύ πε-
ρισσότερο στη διασύνδεση του ισχυρισμού με τα επιχειρήματα που 
τον στηρίζουν ( a   a ., 2002· 2005, 380). Έτσι, οι απαντήσεις 
των μαθητών/τριών με τον χαρακτηρισμό πολλών προτάσεων του 
κειμένου ως απόφανσης υποδηλώνει ότι βρίσκονται σε αντιληπτική 
σύγχυση σχετικά με τον καθορισμό της έννοιας, καθώς δεν μπορούν 
να διακρίνουν την απόφανση από τα επιχειρήματα. Η εντύπωση που 
δημιουργείται από το είδος των απαντήσεων που δόθηκαν είναι πως 
οι μαθητές/τριες θεωρούν ότι σε ένα επιχειρηματολογικό κείμενο 
υπάρχουν πολλές αποφάνσεις, κάθε μία από τις οποίες στηρίζεται με 
διαφορετικό επιχείρημα. Με άλλα λόγια, φαίνεται να συγχέουν την 
έννοια της απόφανσης με αυτή του επιχειρήματος. 

Εξίσου ανησυχητικά είναι τα ευρήματα και στην τρίτη άσκηση της 
δοκιμασίας/τεστ, εφόσον κανείς από τους συμμετέχοντες δεν κατόρ-
θωσε να συγκεντρώσει βαθμολογία πάνω από 75/100, ενώ ο μέσος ό-
ρος επίδοσης κυμάνθηκε περίπου στο 30/100. Το μόνο θετικό στοιχείο 
που ανακύπτει από τη συγκεκριμένη δοκιμασία είναι πως οι μαθη-
τές/τριες μπόρεσαν να προσδιορίσουν σωστά τα τμήματα του κειμέ-
νου στα οποία αναπτύσσονταν τα επιχειρήματα. Δεν κατάφεραν, ω-
στόσο, παρά με ελάχιστες εξαιρέσεις, να αναλύσουν τα επιχειρήματα 
σε προκείμενες και συμπεράσματα ή να προσδιορίσουν το είδος των 
τεκμηρίων που χρησιμοποιούνται. Παράλληλα, η αδυναμία σωστής 
αξιολόγησης των επιχειρημάτων (με εξαίρεση, ίσως, το δεύτερο επι-
χείρημα του κειμένου που αξιολογήθηκε σωστά σε ποσοστό που προ-
σεγγίζει το 70 ), συνδέεται τόσο με την αποτυχία των μαθητών να α-
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ναλύσουν τα επιχειρήματα σε προκείμενες και συμπέρασμα και, συ-
νεκδοχικά, να αναχθούν στο συλλογισμό που κρυβόταν πίσω από κά-
θε θέση,  όσο και με την αδυναμία εντοπισμού και αξιολόγησης της 
λειτουργίας ορισμένων λεξικογραμματικών επιλογών που καθόριζαν 
την αλήθεια ή επηρέαζαν την εγκυρότητα των προκείμενων προτάσε-
ων, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από ευρήματα άλλων μελετών 
σχετικά με τον αναλυτικό σχολιασμό επιχειρηματολογικών κειμένων 
( a   a ., 2002, 2005). Αυτή η αδυναμία οφείλεται, ενδεχομέ-
νως, στο γεγονός ότι οι μαθητές/τριες δεν διδάσκονται συστηματικά 
τη λειτουργία της Τροπικότητας, εφόσον δεν υπάρχουν σχετικές θε-
ωρητικές ή πρακτικές μέσω παραδειγμάτων αναφορές στα σχολικά 
εγχειρίδια, και, κατά συνέπεια, ο εντοπισμός και η κατανόηση γραμ-
ματικών και λεξικών επιλογών που επηρεάζουν τον βαθμό βεβαιότη-
τας με τον οποίο παρουσιάζεται ένα επιχείρημα και την ορθότητα 
των συμπερασμάτων εναπόκειται στη γλωσσική ευαισθησία του κάθε 
αναγνώστη.  

Προχωρώντας τον συσχετισμό των ερευνητικών ευρημάτων με την 
ισχύουσα διδακτική προσέγγιση της Ρητορικής-Επιχειρηματολογίας 
στη δευτεροβάθμια ελληνική εκπαίδευση, διαπιστώνουμε ότι η πα-
ρουσίαση των λεξικογραμματικών, δομικών-οργανωτικών και λει-
τουργικών χαρακτηριστικών του επιχειρηματολογικού λόγου μέσω 
της απλής παράθεσης κειμένων στα σχολικά εγχειρίδια φαίνεται να 
μη βοηθάει τους μαθητές στην ανάπτυξη πλήρους και σαφούς εικόνας 
της επιχειρηματολογίας και στην καλλιέργεια των αντίστοιχων δεξιο-
τήτων, εφόσον η ικανότητα σωστής αξιολόγησης του επιχειρηματολο-
γικού λόγου προ ποθέτει και σαφή κατανόηση της επίδρασης των 
λεξικογραμματικών επιλογών (Τροπικότητα). Από την έρευνα επιβε-
βαιώνεται η ανάγκη βελτίωσης των επιχειρηματολογικών δεξιοτήτων 
των μαθητών/τριών που ολοκληρώνουν τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευ-
ση, με πρώτο βήμα την αναμόρφωση των εκπαιδευτικών πρακτικών 
που υιοθετούνται μέχρι στιγμής στην ελληνική εκπαίδευση. Στόχος 
θα πρέπει να είναι η αξιοποίηση εκείνων των θεωρητικών παραδοχών 
που όχι απλά είναι εφαρμόσιμες στην επιχειρηματολογία ως εκπαι-
δευτικής πρακτικής, αλλά έχουν ή μπορούν να έχουν κοινωνικές 
προεκτάσεις, δηλαδή απαντώνται ως επιχειρηματολογικές πρακτικές 
στα κείμενα και τις επικοινωνιακές περιστάσεις της σύγχρονης πραγ-
ματικότητας.  
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