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Αγώνας επιχειρηματολογίας 

Αγαπητοί μαθητές, καλώς ήρθατε στον πρώτο αγώνα επιχειρηματολογίας (αντιλογίας) της 

τάξης μας! 

Σκοπός 

Σκοπός μας είναι η συγκροτημένη και ευπρεπής ανταλλαγή απόψεων, η αντιπαράθεση 

επιχειρημάτων υπέρ και εναντίον μιας δεδομένης θέσης. Μετά το τέλος της συζήτησης θα 

είστε σε θέση να προσεγγίσετε σφαιρικά το υπό συζήτηση θέμα και άρα να το κατανοήσετε 

πλήρως. 

Θέμα 

Το θέμα μας είναι το εξής: Ποιο οικονομικό σύστημα θα βοηθούσε περισσότερο τα κράτη να 

ξεπεράσουν τη σημερινή οικονομική κρίση, χωρίς όμως να περιορίσει τα θεμελιώδη 

δικαιώματα και τις βασικές ελευθερίες των ατόμων: ο καπιταλισμός ή ο σοσιαλισμός; 

Διαδικασία 

Σε έναν αγώνα Επιχειρηματολογίας παίρνουν μέρος δύο ομάδες,  η καθεμιά από τις 

οποίες αποτελείται από πέντε μέλη,  που συνεργάζονται κατά το στάδιο της προετοιμασίας και 

αποφασίζουν μεταξύ τους τον ρόλο του καθενός. Επιλέγουν τρεις ομιλητές (ΟΑ, ΟΒ, ΟΓ) και 

έναν εκπρόσωπο της ομάδας (ΕΟ). Ο ΕΟ εκπροσωπεί την ομάδα του στις συνεννοήσεις με 

τους διοργανωτές και τους κριτές. Κατά τη διάρκεια του αγώνα, δικαίωμα λόγου έχουν 

αποκλειστικά οι Ομιλητές των δύο ομάδων που συμμετέχουν και ο Πρόεδρος της Κριτικής 

Επιτροπής (ΚΑ). Όλοι οι υπόλοιποι δεν παρεμβαίνουν στον αγώνα λόγου. Η διάταξη των 

συμμετεχόντων στον αγώνα Αντιλογίας έχει ως εξής: 
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  Ομιλητής 

Πρώτη Ομάδα Δεύτερη Ομάδα 

(Λόγος) (Αντίλογος) 

ΛΟΑ ΑΟΑ 

ΛΟΒ ΑΟΒ 

ΛΟΓ ΑΟΓ 

Χρονομέτρης (Χ) Κριτές (ΚΑ – ΚΒ – ΚΓ) 

Ακροατήριο 

Σκοπός της Πρώτης Ομάδας (του Λόγου) είναι να ορίσει το θέμα με σαφήνεια, λογική 

συνέπεια και πληρότητα. Το πλεονέκτημά της από την πρωτοβουλία που έχει, κατά τη 

διαδικασία του ορισμού, ισοσταθμίζεται από το γεγονός ότι η Δεύτερη Ομάδα (του Αντίλογου) 

έχει ως κύριο έργο της την ανασκευή, δηλαδή την αντίκρουση των θέσεων της πρώτης ομάδας. 

Γενικοί κανόνες 

Με την έναρξη του αγώνα ο ΚΑ, μετά από ένα σύντομο χαιρετισμό, δίνει το λόγο στον 

πρώτο Ομιλητή (ΛΟΑ) και στη συνέχεια, μετά τη λήξη της κάθε ομιλίας, καλεί τον επόμενο 

ομιλητή να πάρει τη θέση του στο Βήμα. Η σειρά και ο διαθέσιμος χρόνος για κάθε ομιλητή 

έχει ως εξής: 

ΛΟΑ 6 λεπτά 

ΑΟΑ 6 λεπτά 

ΛΟΒ 6 λεπτά 

Για τους τέσσερις πρώτους ομιλητές το πρώτο και το τελευταίο λεπτό είναι 

προστατευόμενα, δηλαδή δεν επιτρέπεται, κατά τη διάρκειά τους, η διατύπωση ερωτήσεων από 

την αντίπαλη ομάδα. Για τους τελευταίους δύο ομιλητές και τα τέσσερα λεπτά είναι 

προστατευόμενα. Την παρακολούθηση, καταγραφή και κοινοποίηση της χρονικής διάρκειας 

των ομιλιών και των ερωτήσεων αναλαμβάνει ο Χρονομέτρης. 
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Όλοι οι ομιλητές οφείλουν να απευθύνονται προς τους Κριτές και το Ακροατήριο, 

προτάσσοντας στην ομιλία τους ανάλογο χαιρετισμό. Αναφορές στην αντίπαλη Ομάδα πρέπει 

να γίνονται σε τρίτο πρόσωπο, με κοσμιότητα και χωρίς προσωπικές αιχμές.  

Μετά την ολοκλήρωση των ομιλιών οι ομάδες, αφού συγχαρούν η μια την άλλη, 

αποχωρούν και οι Κριτές παραμένουν στην αίθουσα για να προβούν στην αξιολόγηση των 

ομιλητών ατομικά και των ομάδων συνολικά και να αποφασίσουν την έκβαση του αγώνα, 

συμπληρώνοντας σχετικό έντυπο. 

Ειδικοί κανόνες 

Έργο του ΛΟΑ είναι:  

1. Ορισμός του θέματος, 

2. Γενική παρουσίαση της θέσης,  

3. Διατύπωση επιχειρημάτων.   

Έργο του AOA είναι:  

1. Αποδοχή (ή απόρριψη) του ορισμού,  

2. Γενική παρουσίαση της αντίθεσης,  

3. Αντίκρουση των γενικών επιχειρημάτων του ΛΟΑ και /ή προβολή νέων.  

Έργο του ΛΟΒ είναι: 

1. Αντίκρουση της επιχειρηματολογίας του ΑΟΑ,  

2. Υποστήριξη του Λόγου με νέα,  συμπληρωματικά ή εξειδικευμένα επιχειρήματα.  

Έργο του ΑΟΒ είναι: 

1. Αντίκρουση της Επιχειρηματολογίας των ΛΟΑ και ΛΟΒ,  

2. Υποστήριξη του Αντίλογου με νέα, συμπληρωματικά ή εξειδικευμένα 

επιχειρήματα.  

Έργο του ΛΟΓ είναι: 
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1. Η τελική αντίκρουση της επιχειρηματολογίας του Αντίλογου,  

2. Η συνοπτική ανακεφαλαίωση των επιχειρημάτων της ομάδας υπογραμμίζοντας τα 

κυριότερα σημεία της, χωρίς όμως να εισάγει επιχειρήματα που δίνουν νέες 

διαστάσεις στο θέμα. Από ρητορικής άποψης τα νέα παραδείγματα λογίζονται ως 

νέα επιχειρήματα , συνεπώς πρέπει να αποφεύγονται.  

Έργο του ΑΟΓ είναι: 

1. Η τελική αντίκρουση της επιχειρηματολογίας του Λόγου,  

2. Η συνοπτική ανακεφαλαίωση των επιχειρημάτων της ομάδας υπογραμμίζοντας τα 

κυριότερα σημεία της, χωρίς όμως να εισάγει επιχειρήματα που δίνουν νέες 

διαστάσεις στο θέμα. Από ρητορικής άποψης τα νέα παραδείγματα λογίζονται ως 

νέα επιχειρήματα, συνεπώς πρέπει να αποφεύγονται. 

Ερωτήσεις 

Κατά τη διάρκεια των μη προστατευόμενων περιόδων της ομιλίας κάθε ομιλητή, τα 

μέλη της αντίπαλης Ομάδας μπορούν να ζητήσουν το λόγο, υψώνοντας το χέρι και όχι 

χτυπώντας το θρανίο. Ο ομιλητής έχει δικαίωμα να αρνηθεί την παρέμβαση, διαφορετικά 

παραχωρεί το δικαίωμα ερώτησης λέγοντας «παρακαλώ» ή «ορίστε». Ερωτήσεις επί της 

διαδικασίας δεν επιτρέπονται, εκτός και αν έχουν προκύψει σοβαρότατα προβλήματα και 

διακυβεύεται η ομαλή διεξαγωγή του αγώνα. Οι ερωτήσεις πρέπει να είναι σύντομες (να μη 

διαρκούν περισσότερο από 15 δευτερόλεπτα) και να μην αποτελούν τοποθετήσεις. 
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Χρονομέτρης  

 

Ο Χρονομέτρης παρακολουθεί,  καταγράφει και κοινοποιεί τη χρονική διάρκεια των 

ομιλιών και των ερωτήσεων. Σε ξεχωριστό φύλλο καταγράφει τους συνολικούς χρόνους κάθε 

ομιλητή όπως και τις χρονικές στιγμές που έγιναν ερωτήσεις και μετά το τέλος του Αγώνα το 

παραδίδει στον Πρόεδρο της συνεδρίασης. Τέλος, επισημαίνει με προαποφασισμένο τρόπο τον 

αριθμό των λεπτών της ώρας που απομένουν στη διάθεση του ομιλητή αλλά και το πέρας του 

αποδεκτού χρόνου διατύπωσης ερώτησης.  

Με χτύπημα στο θρανίο του επισημαίνει επίσης:  

Την έναρξη της περιόδου κατά την οποία μπορούν να διατυπωθούν ερωτήσεις.  

Την έναρξη του τελευταίου λεπτού ομιλίας κάθε ομιλητή, όπου δεν μπορούν πλέον να 

διατυπωθούν ερωτήσεις και  

Τη λήξη του χρόνου κάθε ομιλίας. Δεκαπέντε δευτερόλεπτα μετά τη λήξη του χρόνου 

αυτού, με συνεχή χτυπήματα, υποδεικνύει στον Ομιλητή ότι οφείλει να εγκαταλείψει το Βήμα.  
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Διαδικασία αξιολόγησης 

Κριτήρια αξιολόγησης 

Ως πρακτικός οδηγός μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο μνημονικός τύπος ΜΕΔΟΥΣΑ. 

Μεθοδολογία: Αφορά στην πιστή τήρηση των κανόνων του διαγωνισμού, την ακριβή 

συμμόρφωση με τα χρονικά και θεσμικά όρια, την κοσμιότητα της συμπεριφοράς κλπ. 

Επιχειρηματολογία: Πληρότητα και πειστικότητα των επιχειρημάτων, λογική 

συγκρότηση και συνέπεια, σαφήνεια και καθαρότητα σκέψης, παραδείγματα. 

Δομή: Εύστοχη τοποθέτηση του θέματος, διάταξη και ιεράρχηση των επιχειρημάτων, 

έμφαση στα κύρια σημεία, εισαγωγικές παρατηρήσεις, πρόλογοι και περιλήψεις κάθε ομιλίας. 

Ομαδικότητα: Κατανομή εργασίας, εκπλήρωση ρόλου κάθε θέσης και συνεργασία 

μεταξύ των μελών της ομάδας. 

Ύφος: Στάση στο Βήμα, εκφορά του λόγου, κινησιολογία, οπτική επαφή με το 

Ακροατήριο, αυτοπεποίθηση, ρυθμός, συναισθηματική φόρτιση, χιούμορ κλπ. Τα στοιχεία του 

ύφους πρέπει να αξιολογούνται ως προς το αν και πόσο συνέβαλαν στην πειστικότητα της 

ομιλίας. 

Συμμετοχή: Υποβολή εύστοχων και αποτελεσματικών ερωτήσεων (σημαντικότητα και 

αποτελεσματικότητά τους), απάντηση σε ερωτήσεις (ετοιμολογία και πειστικότητα). 

Αντίλογος: Ικανότητα στην αντίκρουση των επιχειρημάτων της αντίπαλης Ομάδας, 

πειστικότητα και λογική διάρθρωση της αντεπιχειρηματολογίας, αντιπαραδείγματα. 

Η Επιχειρηματολογία και ο Αντίλογος πρέπει να κρίνονται από την οπτική γωνία ενός 

μέσου ατόμου, που ενημερώνεται τακτικά, δηλ. οι Κριτές πρέπει να αναλύουν και να 

αξιολογούν τα επιχειρήματα, τα παραδείγματα κ.ά. ως προς την πειστικότητά τους και να μη 

συνυπολογίζουν οποιαδήποτε εξειδικευμένη γνώση που τυχόν έχουν για το θέμα των αγώνων. 
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Οι Ερωτήσεις που υποβάλλονται, κατά τη διάρκεια των ομιλιών, πρέπει να 

αξιολογούνται ως προς τον αντίκτυπο που είχαν στην εξέλιξη του αγώνα. Αποτελεί θετικό 

κριτήριο για κάθε ομιλητή να προσπαθήσει να απαντήσει 2 έως 3 ερωτήσεις, κατά τη διάρκεια 

της ομιλίας του, όπως και να επιχειρήσει να κάνει τουλάχιστον μια ερώτηση σε κάθε ομιλία 

της αντίπαλης ομάδας, ενώ είναι αρνητικό ένας ομιλητής να μη δεχθεί ερωτήσεις στη διάρκεια 

της ομιλίας του ή να μην επιχειρήσει ερώτηση στις ομιλίες της αντίπαλης ομάδας. 

Διαδικασία Βαθμολόγησης 

Κάθε κριτήριο βαθμολογείται από ένα έως δέκα. Το Ένα και το Δέκα απονέμονται σε 

εξαιρετικά ακραίες περιπτώσεις. Ιδιαίτερα το Ένα, μόνο σε περιπτώσεις μεγάλης αγένειας και 

σοβαρής παραβίασης των κανόνων. 

Πέντε κριτήρια δηλαδή η Μεθοδολογία, η Επιχειρηματολογία, η Δομή, το Ύφος και ο 

Αντίλογος βαθμολογούνται αμέσως μετά το πέρας κάθε ομιλίας. Η Συμμετοχή βαθμολογείται 

στο τέλος του αγώνα για τη συνολική συμμετοχή του ομιλητή σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. 

Η Ομαδικότητα βαθμολογείται στο τέλος του αγώνα συνολικά για την ομάδα και είναι κοινή 

για όλους τους ομιλητές της. Επισημαίνεται ότι ο πρώτος (ΛΟΑ), επειδή δεν έχει αντίλογο, 

παίρνει βαθμό αντίλογου το βαθμό της επιχειρηματολογίας. 

Οι Κριτές καλούνται να συνεργαστούν στη διαδικασία βαθμολόγησης και απόφασης 

για την έκβαση του αγώνα. Διατυπώνουν πρώτα τις απόψεις τους για το επίπεδο του αγώνα και 

των ομιλητών και έπειτα για το ποια ομάδα ήταν πιο πειστική και αποτελεσματική στην 

επιχειρηματολογία της. Εάν συμφωνήσουν, βαθμολογούν από κοινού. Εάν διαφωνήσουν, 

αθροίζονται οι βαθμοί κάθε ομάδας από τους κριτές και νικά η ομάδα που συγκεντρώνει 

συνολικά περισσότερους βαθμούς. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, κερδίζει η ομάδα την οποία 

υποστηρίζει η πλειονότητα των κριτών.  
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Έντυπο βαθμολόγησης 

 

Όνομα κριτή:  

Θέμα: 

Τμήμα:   Τμήμα:  

ΛΟΓΟΣ  ΑΝΤΙΛΟΓΟΣ  

Βαθμολογία (από το 1 έως το 10): Βαθμολογία (από το 1 έως το 10): 

Μεθοδολογία:  Μεθοδολογία:  

Επιχειρηματολογία:  Επιχειρηματολογία:  

Δομή:  Δομή:  

Ομαδικότητα:  Ομαδικότητα:  

Ύφος:  Ύφος:  

Συμμετοχή:  Συμμετοχή:  

Αντίλογος:  Αντίλογος:  

 
 
 
 

 

ΜΕΔΟΥΣΑ 

Μεθοδολογία: Αφορά στην πιστή τήρηση των κανόνων του διαγωνισμού, την ακριβή 

συμμόρφωση με τα χρονικά και θεσμικά όρια, την κοσμιότητα της συμπεριφοράς κλπ. 

Επιχειρηματολογία: Πληρότητα και πειστικότητα των επιχειρημάτων, λογική συγκρότηση 

και συνέπεια, σαφήνεια και καθαρότητα σκέψης, παραδείγματα. 

Δομή: Εύστοχη τοποθέτηση του θέματος, διάταξη και ιεράρχηση των επιχειρημάτων, έμφαση 

στα κύρια σημεία, εισαγωγικές παρατηρήσεις, πρόλογοι και περιλήψεις κάθε ομιλίας. 

Ομαδικότητα: Κατανομή εργασίας, εκπλήρωση ρόλου κάθε θέσης και συνεργασία μεταξύ 

των μελών της ομάδας. 

Ύφος: Στάση στο Βήμα, εκφορά του λόγου, κινησιολογία, οπτική επαφή με το Ακροατήριο, 

αυτοπεποίθηση, ρυθμός, συναισθηματική φόρτιση, χιούμορ κλπ. Τα στοιχεία του ύφους 

πρέπει να αξιολογούνται ως προς το αν και πόσο συνέβαλαν στην πειστικότητα της ομιλίας. 

Συμμετοχή: Υποβολή εύστοχων και αποτελεσματικών ερωτήσεων (σημαντικότητα και 

αποτελεσματικότητά τους), απάντηση σε ερωτήσεις (ετοιμολογία και πειστικότητα).  

Αντίλογος: Ικανότητα στην αντίκρουση των επιχειρημάτων της αντίπαλης Ομάδας, 

πειστικότητα και λογική διάρθρωση της αντεπιχειρηματολογίας, αντιπαραδείγματα. 

 


