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ΜΟΡΦΕΣ ΠΕΙΘΟΥΣ ΣΤΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ, ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ 

ΛΟΓΟ(ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ) 

1. Το απόσπασµα αυτό προέρχεται από πολιτικό κείµενο και έχει ως θέµα την 

άσκηση της εξωτερικής πολιτικής. Ο συντάκτης του κειµένου θέλει να πείσει 

τους ακροατές για την ορθότητα της πολιτικής που ακολουθείται. Για να το 

επιτύχει αυτό, χρησιµοποιεί ποικίλες µεθόδους πειθούς: Διακρίνουµε την 

επίκληση στη λογική, εφόσον ο συντάκτης του κειµένου παρουσιάζει ένα 

επιχείρηµα: «Ο κόσµος έχει αλλάξει. Η Ελλάδα οφείλει να συµβαδίσει µε τα νέα 

δεδοµένα, γι' αυτό και αναπροσαρµόζουµε την πολιτική µας». Τη 

συνθηµατολογία: «Στόχος µας είναι η ισχυρή Ελλάδα». Την επίκληση στο 

συναίσθηµα: η θαυµαστική έκφραση «Μια Ελλάδα ικανή ... », οι 

προτρεπτικές εκφράσεις «Να αναπτύξουµε ... Να διευρύνουµε», αποβλέπουν 

στο να προκαλέσουν συναισθήµατα, όπως η υπερηφάνεια ή η αισιοδοξία. Την 

επίκληση στο ήθος: η βεβαιωτική έκφραση «Προχωρούµε ... αµετακίνητους» 

τονίζει τη θέληση των κυβερνώντων και την προσήλωσή τους σε εθνικούς 

σκοπούς. 

2. Το κείμενο «Εγκέφαλος: το απόλυτο μηχάνημα» ανήκει στον επιστημονικό 

λόγο. Χρησιμοποιεί αρχικά την επίκληση στην αυθεντία επικαλούμενο την 

επιστημονική θεωρία του κ. Δημήτρη Νανόπουλου καθηγητή της Θεωρητικής 

Φυσικής, ο οποίος μελετά τις λειτουργίες του εγκεφάλου και τον μηχανισμό της 

μνήμης ειδικότερα «Η βασική σκέψη… αναγνωρίσει». Ο λόγος είναι 

αποδεικτικός και περιγραφικός καθώς περιγράφει αναλυτικά  το πώς 

λειτουργεί η μνήμη του ανθρώπου και ότι αποτελεί ένα τέλειο σύστημα 

«Μπορούμε να παρομοιάσουμε…αναγνωρίσει». Στο κείμενο παρατηρείται επίσης 

χρήση ειδικών όρων και επιστημονικής ορολογίας «κυλινδρικά 

μικροσωληνίδια», «κυτταροσκελετικού τού εγκεφάλου», «κόμβους», «έγγραμμα» 

κ.λ.π. Στην περιγραφή της λειτουργία του εγκεφάλου χρησιμοποιείται κατά 

κύριο λόγο γ’ πρόσωπο και επίσημο-τυπικό ύφος. Στόχος του συγκεκριμένου 

κειμένου είναι η έγκυρη ενημέρωση και η μετάδοση γνώσεων. 

3. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ: 

1. Μήνυμα που αναπτύσσεται με άμεσο τρόπο. Χρησιμοποιεί την επίκληση στο 

συναίσθημα ως προς τις τεχνικές αφού προσπαθεί να δημιουργήσει θετικά 

συναισθήματα για το νέο μοντέλο αυτοκινήτου και τον  λανθάνοντα αξιολογικό 

χαρακτηρισμό αφού υπάρχει μια λανθάνουσα αξιολόγηση που λειτουργεί 

δεσμευτικά προς το δέκτη. ΓΛΩΣΣΑ: Β’πρόσωπο(«δυναμισμό σας») δηλώνει 

αμεσότητα, Ενεστώτας->αμεσότητα και παραστατικότητα, καθημερινοί όροι, 

απλό, λιτό ύφος. 

2.Μήνυμα που αναπτύσσεται με άμεσο τρόπο  και με επιχειρήματα(για να είναι 

σίγουρα και ασφαλή τα παιδιά μας στον σκληρό κόσμο του ανταγωνισμού 

χρειάζονται τις ασφάλειες FORUM). Μέσα από τα επιχειρήματα προσπαθεί να 
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πείσειγαι την σπουδαιότητα των ασφαλειών, άρα χρησιμοποιεί επίκληση στη 

λογική. Ένας ακόμα τρόπος πειθούς είναι η επίκληση στο συναίσθημα. Θέλοντας 

να προκαλέσει στους γονείς το αίσθημα του φόβου και της ευθύνης για τα 

παιδιά τους  χρησιμοποιεί λέξεις με συναισθηματική φόρτιση «παιδιά». ΓΛΩΣΣΑ: 

α’πρόσωπο «μας»  που δηλώνει οικειότητα, β’πρόσωπο -προστακτική 

«Εξασφαλίστε» που ενισχύουν την αποτελεσματικότητα του μηνύματος, 

Ενεστώτας και ενεργητική φωνή στα ρήματα που δηλώνουν αμεσότητα και 

παραστατικότητα. 

3. Πρόκειται για μήνυμα μονολόγου και με επιχειρήματα στο οποίο υπάρχει 

αναλυτική περιγραφή των στοιχείων που εμπεριέχει το διαφημιζόμενο προϊόν. 

Χρησιμοποιεί επίκληση στο συναίσθημα δημιουργώντας στους δέκτες θετικά 

συναισθήματα καθώς αναφέρει τα χαρακτηριστικά που βοηθούν και 

προστατεύουν τον  ανθρώπινο οργανισμό. Χρησιμοποιεί επίκληση στη λογική 

αφού επιχειρηματολογεί για το πόσο υγιεινό είναι το προϊόν.. ΓΛΩΣΣΑ: 

β’πρόσωπο που δηλώνει αμεσότητα, χρησιμοποιεί επίθετα , τα ρήματα 

βρίσκονται σε χρόνο Ενεστώτα που προσδίδει αμεσότητα και παραστατικότητα 

στο λόγο, επαναλαμβάνει λέξεις «φρούτων», υπάρχει το ασύνδετο σχήμα στην 

απαρίθμηση των θρεπτικών συστατικών των χυμών, ενώ χρησιμοποιεί και 

ειδικούς όρους «μέταλλα, ιχνοστοιχεία, βιταμίνες και υδατάνθρακες». 

4. Πρόκειται για αφηγηματικό μήνυμα καθώς εξιστορεί το πρωινό ξύπνημα μιας 

κοπέλας για να προωθήσει το προϊόν. Χρησιμοποιεί την επίκληση στο 

συναίσθημα μέσα από την αφήγηση της ιστορίας αλλά και μέσα από την 

περιγραφή του πρωινού τραπεζιού(μυρωδιές, χρώματα, φρυγανιές, αυγά, 

μαρμελάδες…) δημιουργώντας ευχάριστες εικόνες στο μυαλό των 

δεκτών(συνειρμός ιδεών). ΓΛΩΣΣΑ: λεκτικός πληθωρισμός, τα ρήματα 

βρίσκονται στον ιστορικό Ενεστώτα αφού αφηγείται μια ιστορία, μικρές κοφτές 

προτάσεις, απλούς και καθημερινούς όρους αφού ο ύφος που χρησιμοποιεί είναι 

απλό, ζωντανό και καθημερινό. Χρησιμοποιεί επίσης σημεία στίξης «:ο νέος 

χυμός καρότου», «-ως συνήθως». 

5. Μήνυμα που αναπτύσσεται με άμεσο τρόπο. Για να πείσει το κοινό 

επικαλείται την άποψη των ειδικών που συνιστούν την συγκεκριμένη 

οδοντόκρεμα. ΓΛΩΣΣΑ:το ρήμα είναι σε ενεργητική φωνή στον Ενεστώτα που 

δηλώνει αμεσότητα και  παραστατικότητα ενώ χρησιμοποιεί καθημερινό 

λεξιλόγιο. 

 

 


