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Επιχειρηµατολογική � ρητορική οργάνωση των κειµένων 

Επιφυλλίδες 
 

Προϋποθέσεις 
  (βλ. «Στοιχεία σηµασιολογίας-πραγµατολογίας» � Προϋπόθεση - Υπονόηση) 

Υπονοήµατα  
 
Ρητορική οργάνωση των κειµένων 
• πρόβληµα � λύση 

- αλυσιδωτό σχήµα 
- ελικοειδές σχήµα 
- προοδευτικό σχήµα 

• ερώτηση � απάντηση 
• υπόθεση � πραγµατικότητα 
• αντιστοιχία / αναλογία 

- αντιθετική 
- συµφωνική 

• Ρητορικά σχήµατα 
 
Επιχειρηµατολογική οργάνωση 
θέση   αιτιολογία   συµπέρασµα 
 

στοιχεία επιχειρήµατα ανασκευή αποδοχή 
 

 κίνητρο  επέκταση 
 
  γενίκευση παράδειγµα 
 
Μεταφορική οργάνωση των κειµένων  
• Γενικευµένες προϋποθέσεις 

1. Σηµασιολογική συνεπαγωγή και προϋπόθεση 

p     →→→→σ q p        >>  q 
A      → Α A       →  Α 
Ψ      → Α∨ Ψ Ψ       →  A 
Α∨ Ψ ← Α Α∨ Ψ ←  A 
Ψ      ← Ψ     ?    ←  Ψ  

2.  (Πιθανοί) δείκτες προϋποθέσεων 
ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ: Ο βασιλιάς της Γαλλίας είναι καραφλός. Είδε το φτερωτό άλογο. Ο πιο καλός ο 
µαθητής. 
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ΓΕΓΟΝΟΤΙΚΑ ΡΗΜΑΤΑ/ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ: Λυπάµαι που δεν καταλαβαίνετε τίποτα. ∆εν αντιλήφθηκε το λάθος στην 
τρίτη αράδα. Έχεις συνείδηση ότι χρωστάς λεφτά; Ξέρω ότι [≠ ξέρω να]. Ενηµερώνω ότι. Μετανιώνω που. 
Αδιαφορώ για το ότι/που. (Βλ. προϋποθετικούς συνδέσµους.) 
ΣΥΝΕΠΑΓΩΓΙΚΑ ΡΗΜΑΤΑ: Κατάφερε ν� ανοίξει την πόρτα. (>> Προσπάθησε ν� ανοίξει την πόρτα, →σ Άνοιξε την 
πόρτα). Ξέχασε να φέρει το φυλλάδιο (>> Σκόπευε/Όφειλε να �). Αποφεύγει ν� απαντήσει (>> ∆εν θέλει/∆εν 
µπορεί να �). 
ΡΗΜΑΤΑ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΟΨΗΣ: Αρχίζω να. Συνεχίζω/εξακολουθώ να. Κάνω να. 
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ: Ήρθε πάλι (>> Έχει ξανάρθει). Για ν-οστή φορά. Επιστρέφω. Ξαναρχίζω να. 
ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ: Από τότε που Χ, Ζ >> Χ. Καθώς Χ, Ζ >> Χ. Προτού να Χ, Ζ >> Χ. Με πόσα τρέχατε 
όταν περάσατε µε κόκκινο; >> Περάσατε µε κόκκινο. 
ΠΡΟΤΕΤΑΓΜΕΝΑ ΕΜΦΑΤΙΚΑ: Είναι ο Χ που Ζ >> κάποιος Ζ. Αυτό που έκανε ήταν να Χ >> Χ. 
ΤΟΝΙΣΜΕΝΑ ΕΜΦΑΤΙΚΑ: Η γλωσσολογία δεν ανακαλύφθηκε από τον ΤΣΟΜΣΚΥ! >> Κάποιος ανακάλυψε τη 
γλωσσολογία. 
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ: Είναι καλύτερος φοιτητής από τη Μαρία (>> Η Μ. είναι καλή φοιτήτρια). Τόσο � όσο. 
Περισσότερο/λιγότερο. ∆ιαβαθµίσιµα. 
ΑΝΤΙΘΕΤΙΚΑ: Τον είπε κοµµουνιστή και προσβλήθηκε (>> ατιµωτικό). Τον είπε κοµµουνιστή και την 
ευχαρίστησε. Πβ. σειρά προτάσεων. 
ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ: Φ, Ζ, Χ >> Ζ. 
ΥΠΟΘΕΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ: Αν ερχόταν � >> ∆εν ήρθε. Αν η γιαγιά µου είχε καρούλια >>  
� 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ: Είναι στο τραπέζι ή στο γραφείο; >> (Είναι στο τραπέζι ∨  Είναι στο γραφείο). Ποιος Χ; >> Κάποιος 
Χ. Τι Χ; >> Κάτι Χ. 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΤΙΚΑ ΜΟΡΙΑ/ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΙ: πια, ήδη, µόλις, µόνο. που (-να/ότι/πως· βλ. γεγονοτικά ρήµατα). 
ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ: Χθες δεν καταλάβατε τίποτα· ΦΑΙΝΕΤΑΙ πως είστε της γ� δέσµης. Άλλαξε πεζοδρόµιο και την 
είδε. Την είδε κι άλλαξε πεζοδρόµιο. Κλειδωµένη αµφισηµία: «ΑΘΩΟΣ Ο ΝΑΖΙΟΥΤΣΙΚ. Ο ∆ΟΛΟΦΟΝΟΣ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ» (ΤΑ ΝΕΑ, 13-7-90, 1) 
ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ � ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ:  
ΖΩΗ >> ΑΓΩΝΑΣ:    «βιοπάλη»,  
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ >> ΜΕΤΑ∆ΟΣΗ:   «δίνω ιδέες»,  
Ι∆ΕΕΣ >> ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ:   «� " �»,  
Ι∆ΕΕΣ >> ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:   «το περιεχόµενο»,  
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ >> ΜΑΧΗ:   «πολεµική»,  
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ >> ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ:  «στέρεο επιχείρηµα».  
Aξιολογικές µεταφορές:  
ΚΑΛΟ >> ΠΑΝΩ:    «µ� ανεβάζει η γλωσσολογία»  
ΚΑΚΟ >> ΚΑΤΩ:    «νιώθει πεσµένος τελευταία». 

3. Είδη προϋποθέσεων 

Eίδος Παράδειγµα Προϋπόθεση 
υπαρκτική «το Χ» >> «∃ Χ» 
γεγονοτική «λυπάµαι που Π» >> «Π» 
µη γεγονοτική «προσποιούµαι ότι Π» >> «¬Π» 
µη πραγµατική «αν ίσχυε ότι Π�» >> «¬Π» 
Λεξική «κατάφερα να Π» >> «προσπάθησα να Π» 
∆οµική «πότε Π;» >> «Π» 
Γενικευµένη «βιο - [α] � πάλη [β]» [α] >> [β] 

 
 
Συζήτηση: Πέρσα Ζέρη, «Υπάρχουν όρια στην ελευθερία της σκέψης;», Ελευθεροτυπία 14-3-
1998. Έλεγχος επιχειρηµατολογικής οργάνωσης � εγκυρότητας. 

Άσκηση: Συγγραφή επιφυλλίδας 

Θέµατα για εργασία: Ανάλυση-σύγκριση κειµένων δύο ή περισσότερων επιφυλλιδογράφων 
(π.χ. του Παντελή Μπουκάλα, του Αντώνη Καρκαγιάννη, της Πέπης Ρηγοπούλου, του Γιάννη 
Πανούση, �). 


