
Α.  Συλλογισμοί:  Ως  προς  την  πορεία  προς  το
συμπέρασμα
 
1.  Παραγωγικός: Μετάβαση  από  το  Γενικό  στο
Ειδικό /Μερικό [ Γ  Ε ] π.χ.
Π1: Όλοι οι άνθρωποι είναι θνητοί
Π2: Ο Σωκράτης είναι άνθρωπος
Σ: Ο Σωκράτης είναι θνητός
 
2.  Επαγωγικός: Μετάβαση από το  Ειδικό/Μερικό
στο Γενικό [ Ε  Γ ] π.χ.
Π1: Το σπουργίτι πετάει στον ουρανό
Π2: Το περιστέρι πετάει στον ουρανό
Π3: Ο γλάρος πετάει στον ουρανό
Π4:  Το  σπουργίτι,  το  περιστέρι,  ο  γλάρος  είναι
πουλιά.
Σ: Άρα (όλα) τα πουλιά πετούν στον ουρανό

1. Έγκυρος συλλογισμός ή επιχείρημα: Όταν οι 
Προκείμενες οδηγούν κατά λογικό και αναγκαίο 
τρόπο στο Συμπέρασμα. Η σωστή/ορθή λογική 
πορεία από τις Προκείμενες στο Συμπέρασμα.
Παράδειγμα 1 (έγκυρο)
Π1: Τα ζώα χρειάζονται τροφή
Π2: Ο σκύλος είναι ζώο
Σ: Ο σκύλος χρειάζεται τροφή
Παράδειγμα 2 (έγκυρο)
Π1: Η λαβίδα είναι όργανο



Π2: Η κιθάρα είναι όργανο
Σ: Η λαβίδα είναι κιθάρα
Παράδειγμα 3 (μη έγκυρο)
Π1: Τα ζώα χρειάζονται τροφή
Π2: Ο σκύλος είναι ζώο
Σ: Ο σκύλος γαυγίζει

 
2. Αληθής συλλογισμός ή επιχείρημα: Όταν οι 
Προκείμενες και το Συμπέρασμα ανταποκρίνονται 
στην πραγματικότητα.
Παράδειγμα 1 (αληθές)
Π1: Τα τεχνολογικά επιτεύγματα στηρίζονται στην 
επιστήμη
Π2: Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής είναι τεχνολογικό 
επίτευγμα
Σ: Ο ΗΥ στηρίζεται στην επιστήμη
Παράδειγμα 2 (μη αληθές)
Π1: Τα πτηνά πετούν στον ουρανό
Π2: Η στρουθοκάμηλος είναι πτηνό
Σ: Η στρουθοκάμηλος πετάει στον ουρανό

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ 
ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΩΝ 

Π1: Η θάλασσα είναι νερό 
Π2: Το νερό σταματάει τη δίψα 
Σ: Η θάλασσα σταματάει τη δίψα



Π1: Μερικοί άνθρωποι είναι φιλόσοφοι

 Π2: Ο Σωκράτης είναι άνθρωπος 

Σ: Ο Σωκράτης είναι φιλόσοφος

Π1: Τα φυτά χρειάζονται οξυγόνο 

Π2: Η τριανταφυλλιά είναι φυτό 

Σ: Άρα η τριανταφυλλιά χρειάζεται οξυγόνο

– όπου απουσιάζει ο ανταγωνισμός, ο 
άνθρωπος δεν πλουτίζει τα εφόδιά του.
– σε παλαιές εποχές απουσίαζε ο 
ανταγωνισμός.
Άρα ο άνθρωπος σε παλιές εποχές δεν 
πλούτιζε τα εφόδιά του.

- Αθηναίος πολίτης ήταν στην αρχαιότητα όποιος 
ανήκε
στην Αθηναϊκή Συμμαχία.
- Οι Δήλιοι ανήκαν στην Αθηναϊκή Συμμαχία.
- Άρα, οι Δήλιοι ήταν Αθηναίοι πολίτες.

Το μπουζούκι είναι όργανο.
- Ο αστυνόμος είναι όργανο.
- Άρα, ο αστυνόμος είναι μπουζούκι.



 Οι λόγοι που μας σπρώχνουν στη γλωσσομάθεια
είναι  πολλοί.  Πρώτα  πρακτικοί:  χρειαζόμαστε  την
ξένη γλώσσα για τη ζωή, για να συνεννοούμαστε με
τους αλλόγλωσσους άμα ταξιδεύουμε στην πατρίδα
τους,  ή  και  στον  τόπο  μας,  ιδίως  όμως  για  το
επάγγελμα  που  ενδεχομένως  θα  διαλέξουμε  (λ.χ.
έμπορος, υπάλληλος, δακτυλογράφος, διπλωμάτης
κ.τ.λ.). Μας  χρειάζεται  έπειτα  η  ξένη  γλώσσα,  αν
ετοιμαζόμαστε  για  στάδιο  επιστημονικό,  αφού  με
αυτή,  και  μάλιστα  με  αυτές,  θα  καταρτιστούμε
αρτιότερα και θα μπορούμε να καταφύγουμε στην
ξενόγλωσση  βιβλιογραφία.  Τέλος,  με  την  ξένη
γλώσσα  ερχόμαστε  σε  επικοινωνία,  επιπόλαιη  ή
βαθύτερη, με τις ξενόγλωσσες λογοτεχνίες και τον
ευρωπαϊκό πολιτισμό.

. Η ευτυχία είναι επιδίωξη όλων των ανθρώπων, αλλά ο
καθένας  νιώθει  ευτυχισμένος  για  διαφορετικούς
λόγους και  προϋποθέσεις. Άλλοι εξαρτούν την ευτυχία
από τη δυνατότητά τους να ικανοποιούν με την εργασία
τους  επαρκώς τις  βιοτικές  του  ανάγκες  και  να  ζουν
αξιοπρεπώς  σε  κλίμα  κοινωνικής  γαλήνης  και
ασφάλειας.  Άλλοι,  νιώθουν  ευτυχισμένοι,  αν  είναι
ελεύθεροι, αν είναι σεβαστά τα δικαιώματά τους και αν
μπορούν απερίσπαστοι να επιδίδονται στο δημιουργικό
έργο  τους.  Και  άλλοι,  τέλος,  θεωρούν  σημαντική
προϋπόθεση  για  την  ευτυχία  την  καλλιέργεια  του
ανθρώπου, αν δηλαδή είναι σε θέση να αισθάνεται το
ωραίο, να γνωρίζει την αλήθεια και να βιώνει το καλό.
Από  τις  προϋποθέσεις  αυτές  διαπιστώνεται  πως  η
ευτυχία του ανθρώπου εξαρτάται άμεσα και σε μεγάλο



βαθμό από τους όρους της κοινωνικής του ζωής. Και το
πολίτευμα που εξασφαλίζει   ευνοϊκότερους   αυτούς τους  
όρους είναι  η δημοκρατία,  το πολίτευμα δηλαδή που
δίνει τη δυνατότητα στον άνθρωπο να εκλέγει αυτούς
που θα τον κυβερνήσουν, να παρεμβαίνει ελέγχοντας,
προτείνοντας  και  διεκδικώντας  καλύτερες  συνθήκες
ζωής


