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Παιχνίδια ηου πολιηικού λόγου 

[...] Ο πνιηηηθόο ιόγνο, πεξηζζόηεξν από άιιεο κνξθέο γισζζηθήο επηθνηλσλίαο, αποζκοπεί ζην λα νδεγήζεη 

ζε πξάμε: ζην λα ςεθίζεη ν πνιίηεο απηό ή εθείλν ην θόκκα πνπ ζα θπβεξλήζεη ηε ρώξα ή ζα απνηειεί ηε θσλή ηνπ 

ζην Κνηλνβνύιην. Οη ζηξαηεγηθέο πνπ έρεη ζηε δηάζεζε ηνπ είλαη θπξίσο δύν: ε ινγηθή επηθνηλσληαθή πξνζέγγηζε θαη 

ε βησκαηηθή (ζπγθηλεζηαθή). Η πξώηε είλαη ε δύζθνιε ζηξαηεγηθή ηεο πεηζνύο, ε δεύηεξε είλαη ε επθνιόηεξε 

ζηξαηεγηθή ηνπ ζπλζήκαηνο. Ιδανική γηα ηνλ πνιηηηθό ιόγν είλαη ε ζηξαηεγηθή ηεο πεηζνύο, ζπλδπαζκέλε κε 

πεξηνξηζκέλεο εθηάζεσο ζπγθηλεζηαθέο απερήζεηο. Ο πνιηηηθόο ιόγνο ηεο πεηζνύο είλαη απνδεηθηηθόο ιόγνο. 

Σηεξίδεηαη ζην επηρείξεκα, ζηελ απόδεημε ηεο αιιεινπρίαο πξάμεσλ θαη ππνζρέζεσλ πνπ ζπληζηά ηελ αμηνπηζηία ηνπ 

πνιηηηθνύ ιόγνπ, ζε κειεηεκέλν ζρεδηαζκό κε ζπγθεθξηκέλα πξνγξάκκαηα, ζε θαζαξό πεξίγξακκα αξρώλ θαη 

ζέζεσλ, ζε δεκηνπξγηθέο θαη απνηειεζκαηηθέο πξνηάζεηο πνπ κπνξνύλ λα επηιύζνπλ ζεκαληηθά θαη ππαξθηά 

πξνβιήκαηα ηνπ πνιίηε, θαζώο θαη ζε νξάκαηα πνπ κπνξνύλ λα εκπλεύζνπλ ηνλ πνιίηε. Από ηελ άιιε κεξηά, ν 

πνιηηηθόο ιόγνο ηνπ ζπλζήκαηνο ελεξγνπνηεί θαη εθκεηαιιεύεηαη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ πνιίηε: θόβνπο, άγρνο, 

αγαλάθηεζε, κίζνο, θαλαηηζκό, ζπκπάζεηα, ραξά, επθνξία, ελζνπζηαζκό, ζπλαηζζήκαηα ππεξνρήο θαη δύλακεο, 

ζπλαηζζήκαηα αδηθίαο, θαηαπίεζεο θ.ιπ. Σπλζήκαηα, όπσο ι.ρ. εθείλν γηα κηα πνιηηηθή ππνζηήξημεο ησλ «κε 

πξνλνκηνύρσλ» ή ε επαγγελία γηα «θαιύηεξεο κέξεο», πεξλώληαο κέζα από ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ πνιίηε γελλνύλ 

έληνλεο πξνζδνθίεο, πνιηηηθά αμηνπνηήζηκεο, δειαδή εμαξγπξώζηκεο ζε ςήθνπο. Σπλήζεο ηαθηηθή ζηε ξεηνξηθή ηνπ 

πνιηηηθνύ ιόγνπ πνπ απεπζύλεηαη ζην ζπλαίζζεκα ηνπ ςεθνθόξνπ είλαη ε θηλδπλνινγία: ε πξόθιεζε θόβνπ από 

πνηθίινπο επεξρόκελνπο θηλδύλνπο, ηνπο νπνίνπο θαιείηαη λα αποηρέψει ν πνιίηεο, ςεθίδνληαο ζπγθεθξηκέλν θόκκα. 

Η ξεηνξηθή ηνπ πνιηηηθνύ ιόγνπ ρξεζηκνπνηεί αληίζεηεο ηαθηηθέο, αλάινγα αλ αλήθεη ζην θόκκα πνπ θπβεξλά 

ή ζηα θόκκαηα ηεο αληηπνιίηεπζεο. Είλαη πιήξσο θαηαμησηηθή ζηνλ πνιηηηθό ιόγν ηνπ θπβεξλώληνο θόκκαηνο θαη 

εληειώο απαμησηηθή ζην ιόγν ηεο αληηπνιίηεπζεο. Τα πάληα έρνπλ θαιώο ζηνλ θπβεξλεηηθό πνιηηηθό ιόγν· ηα πάληα 

βαίνοςν κατά κπημνών ζύκθσλα κε ηνλ πνιηηηθό ιόγν ηεο αληηπνιίηεπζεο. Ο θπβεξλεηηθόο ιόγνο κηιάεη 

θαηαμησηηθά γηα ζεκαληηθό έξγν πνπ έρεη ζπληειεζηεί, γηα γλώζε ησλ ζεκάησλ θαη γηα πείξα, γηα επηηπρείο ρεηξηζκνύο 

θ.ιπ. Ο αληηπνιηηεπηηθόο πνιηηηθόο ιόγνο είλαη πξνβιέςηκα απαμησηηθόο: αλππαξμία έξγνπ από ην θπβεξλώλ θόκκα, 

άγλνηα ησλ ζεκάησλ, απεηξία, αληθαλόηεηα ρεηξηζκώλ θ.ιπ. Απηή ε ζύγθξνπζε ηεο πιήξσο θαηαμησηηθήο θαη ηεο 

πιήξσο απαμησηηθήο ξεηνξηθήο θινλίδεη ηειηθά ηελ αμηνπηζηία ηνπ πνιηηηθνύ ιόγνπ ζηε ζπλείδεζε ησλ θξηηηθά 

ζθεπηόκελσλ πνιηηώλ, ηθαλνπνηεί δε κόλν ηελ ςπρνινγία ησλ πνιηηώλ - νπαδώλ, νη νπνίνη αξέζθνληαη θαη ζην ηέινο 

εζίδνληαη λα αθνύλ ό,ηη ζπκθσλεί κε ηηο πνιηηηθέο επηινγέο ηνπο. 

Με ηέηνηεο δεζκεύζεηο θαη δνπιείεο ησλ πνιηηηθώλ, ν πνιηηηθόο ιόγνο ζηελ Ειιάδα έρεη πάξεη ζε κεγάιν 

βαζκό ηε κνξθή ηνπ θνκκαηηθνύ ιόγνπ. Πξόθεηηαη γηα έλαλ ζηξαηεπκέλν πνιηηηθό ιόγν, ν νπνίνο ρξεζηκνπνηεί κηα 

ξεηνξηθή εύθνια πξνβιέςηκε θαη, γη' απηό, ρακειήο πιεξνθνξεηηθόηεηαο θαη κηθξνύ ελδηαθέξνληνο. Έλα αίζζεκα 

θνξεζκνύ, κηα δπζαξέζθεηα πνπ θζάλεη αθόκε θαη ζε απέρζεηα πξνο ηελ πνιηηηθή, πξνο ηνπο πνιηηηθνύο θαη πξνο ηνλ 

πνιηηηθό ιόγν είλαη, λνκίδσ, ελ πνιινίο απόρροια ηεο ζπλεηδεηνπνίεζεο όηη ν πνιηηηθόο δελ αρθρώνει δηθό ηνπ ιόγν, 

δελ κηιάεη απζόξκεηα θαη ειεύζεξα, δελ έρεη ηε δπλαηόηεηα δεκόζηαο δηαθνξεηηθήο γλώκεο από εθείλε ηνπ θόκκαηνο 

θαη ηνπ αξρεγνύ ηνπ θαη, επνκέλσο, παξάγεη έλαλ πξνθαηαζθεπαζκέλν θαη εξ ςπαπσήρ δεζκεπκέλν ιόγν. Με ηελ 

έλλνηα απηή, ε ξεηνξηθή ελόο θνκκαηηθά δεζκεπκέλνπ πνιηηηθνύ ιόγνπ θαηαιήγεη ζε κηα κνξθή μύιηλεο γιώζζαο, ζ' 

έλαλ άθακπην, μεξό, απαξέγθιηην θαη ππνηαγκέλν ιόγν. 

Γ. Μπαμπινιώτη [ΤΟ ΒΗΜΑ, 02 - 04 - 2000, απόσπασμα] 

ΘΕΜΑΣΑ 

 

Α.   Να γξάςεηε ηελ πεξίιεςε ηνπ θεηκέλνπ ζε 110 πεξίπνπ ιέμεηο. 

(.../25) 

Β1. «Η ζύγθξνπζε ηεο πιήξσο θαηαμησηηθήο θαη ηεο πιήξσο απαμησηηθήο ξεηνξηθήο θινλίδεη ηειηθά ηελ αμηνπηζηία 

ηνπ πνιηηηθνύ ιόγνπ ζηε ζπλείδεζε ησλ θξηηηθά ζθεπηόκελσλ πνιηηώλ». Να αλαπηύμεηε ηελ άπνςε ζε κία 

παξάγξαθν 60 - 80 ιέμεσλ. 

(.../7) 

Β2. Η πξόζεζε ηνπ ζπγγξαθέα είλαη: 

α. Να πείζεη αλαπηύζζνληαο επηρεηξήκαηα. 

β. Να εθζέζεη πξνζσπηθέο απόςεηο ρσξίο ηδηαίηεξε πξνζπάζεηα πεηζνύο,  

γ. Να πξνθαιέζεη αηζζεηηθή ζπγθίλεζε. 

δ. Να εξκελεύζεη θαη λα ζρνιηάζεη έλα ζέκα επηζεκαίλνληαο νξηζκέλεο πιεπξέο ηνπ.  

Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε θαη λα ηελ αηηηνινγήζεηε κε βάζε ην θείκελν. 

(.../3) 



Β3. «Η ξεηνξηθή ηνπ πνιηηηθνύ... κε ηηο πνιηηηθέο επηινγέο ηνπο». Να παξνπζηάζεηε ηα δνκηθά κέξε ηεο 2
εο

 

παξαγξάθνπ, λα εληνπίζεηε ηε κέζνδν αλάπηπμεο θαη ηε ζπιινγηζηηθή πνξεία πνπ αθνινπζεί. 

(.../7) 

 

Β4. α. αποζκοπεί, ιδανική, επαγγελία, αποηρέψει, απόρροια, αρθρώνει: λα δώζεηε γηα θαζεκηά από ηηο παξαπάλσ 

ιέμεηο ηνπ θεηκέλνπ κηα ζυνώνυμη, ρσξίο λα αιινηώλεηαη ην λόεκα ησλ πξνηάζεσλ. 

(.../6) 

 

β. βαίνοςν κατά κπημνών, εξ ςπαπσήρ: λα αληηθαηαζηήζεηε ηηο θξάζεηο ζηηο αληίζηνηρεο πξνηάζεηο κε άιιεο, ρσξίο 

λα αιινηώλεηαη ην λόεκα. 

(...4) 

γ. κειεηεκέλν, πξνβιέςηκα, δπζαξέζθεηα, απαξέγθιηην: λα δώζεηε γηα θαζεκηά από ηηο παξαπάλσ ιέμεηο ηνπ 

θεηκέλνπ κηα αληώλπκε, ρσξίο λα αιινηώλεηαη ην λόεκα ησλ πξνηάζεσλ. 

(.../4) 

Β5. (ζπγθηλεζηαθή), «κε πξνλνκηνύρσλ»: Να εξκελεύζεηε ηε ρξήζε ησλ ζεκείσλ ζηίμεο ζηηο θξάζεηο ηεο 1
εο

 

παξαγξάθνπ. 

(.../4) 

  

Γ. Ο πνιηηηθόο, σο δεκηνπξγόο πξνθνξηθνύ ή γξαπηνύ ιόγνπ, απεπζύλεηαη ζηνλ πνιίηε - αθξναηή ή ηνλ πνιίηε - 

αλαγλώζηε, ρξεζηκνπνηώληαο δηάθνξεο ηαθηηθέο. Απηό πνπ πξέπεη λα καο ελδηαθέξεη είλαη πώο ιεηηνπξγεί ν 

απνδέθηεο ηνπ πνιηηηθνύ ιόγνπ, δειαδή ν πνιίηεο - ςεθνθόξνο, γεγνλόο πνπ είλαη ε βάζε θαη ην θαζνξηζηηθό 

πξόβιεκα θάζε πνιηηείαο θαη, θαη' επέθηαζε, θάζε θνηλσλίαο. Με πνηνπο ηξόπνπο θαη κέζα από πνηνπο ζεζκνύο ζα 

δεκηνπξγεζνύλ ππεύζπλνη, θξηηηθά ζθεπηόκελνη, επαίζζεηνη θαη ζπλεηδεηνπνηεκέλνη πνιίηεο, ώζηε ν πνιηηηθόο ιόγνο 

λα κε κεηαηξέπεηαη ζε επηθνηλσλία ηνπ πνιηηηθνύ κε νπαδνύο, δειαδή κε πξναπνθαζηζκέλνπο, θαλαηηθνύο θαη 

πνιηηηθά εγθισβηζκέλνπο ςεθνθόξνπο; Πνηα ζα πξέπεη λα είλαη, θαηά ηε γλώκε ζαο, ηα ραξαθηεξηζηηθά ελόο 

ραξηζκαηηθνύ εγέηε; (500 - 600 ιέμεηο). 

(.../40) 


