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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΩΝ 
 
1. Να εξετάσεις τον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσονται οι επαγωγικοί 
συλλογισμοί που ακολουθούν, καθώς και αν η επαγωγή είναι τέλεια ή 
ατελής.  
Α)Στη Μέση Εκπαίδευση η διδασκαλία της Λογοτεχνίας γίνεται με 
αναχρονιστικές μεθόδους. Στο μάθημα της Ιστορίας τα κεφάλαια για την Τέχνη 
παραλείπονται ή διδάσκονται συνοπτικά. Τέλος, οι πολιτιστικές εκδηλώσεις 
γίνονται χωρίς τη στοιχειώδη προετοιμασία.  
Το υπουργείο Παιδείας, δεν παίρνει πρωτοβουλίες για να αναβαθμιστεί ή επαφή 
του μαθητή με την τέχνη.  
Άρα, η Τέχνη στη Μέση Εκπαίδευση παραγκωνίζεται.  
 
Β)Στην σύγχρονη Ελλάδα ο νομοταγής πολίτης είναι υποχρεωμένος να υπομένει 
την ανεπάρκεια του εκπαιδευτικού συστήματος και την αδιαφορία του κράτους 
για την υγεία του. 
 Στη σύγχρονη Ελλάδα λοιπόν,  ο νομοταγής πολίτης δεν έχει σχεδόν κανένα 
δικαίωμα.  
 
Γ) Ο ανταγωνισμός, ο καταναλωτισμός και το κυνήγι της επιτυχίας αποτελούν 
τις κυρίαρχες αξίες της σύγχρονης κοινωνίας.  
Οι αξίες αυτές επιτείνουν το άγχος των ανθρώπων.  
‘Αρα, στις αναπτυγμένες κοινωνίες αυξάνονται διαρκώς, εκδηλώσεις άγχους.  
 
Δ) Σήμερα έσπασα έναν καθρέφτη. Θα με κυνηγάει για εφτά χρόνια η ατυχία.  
 
Ε)Η τριτοβάθμια εκπαίδευση στη χώρα μας πάσχει στον τομέα της 
υλικοτεχνικής υποδομής.  
Όταν δεν υπάρχει υποδομη στην τριτοβάθμια εκπαίδευση δεν μπορούν οι 
φοιτητές να προετοιμαστουν για τις απαιτήσεις της εργασίας.  
Η τριτοβάθμια εκπαίδευση στη χώρα μας δεν αναταποκρίνεται στις απαιτήσεις 
της αγοράς εργασίας.  
 
ΣΤ) Ζυγίζει εκατόν τριάντα κιλά. Μπορεί να πάθει καρδιακή προσβολή.  
 
Ζ) «Θέλω μια νεολαία απότομη και σκληρή...Πρέπει να υπομένει τον πόνο. Δεν 
πρέπει να υπάρχει σ' αυτήν κανένα ίχνος αδυναμίας ή τρυφερότητας. Το 
ελεύθερο και υπέροχο αγρίμι πρέπει να ξαναλάμψει στα μάτια της. Δυνατή και 
όμορφη, έτσι ονειρεύομαι τη νεολαία μου...Θέλω να δημιουργήσω μια αθλητική 
νεολαία...Ετ́σι θα έχω μπροστά μου τον καθαρό και ευγενικό καρπό της φύσης». 

Χιτ́λερ  

Η)Καπνίζει. Θα πάθει καρκίνο των πνευμόνων.  
 
2. Με ποια τεχνική επαγωγικού συλλογισμού έχει αναπτυχθεί η 
παρακάτω παράγραφος; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 
«Η οικογένεια έχει τόση ευθύνη για την πρόληψη του φαινομένου της βίας όση 
ευθύνη έχουν και τα δέντρα για την υγεία των καρπών τους, γιατί η σχέση 
γονέων με τα παιδιά τους είναι ανάλογη μ' εκείνη του δέντρου με τους καρπούς 
του. Υπάρχουν πολλές μορφές οικογενειακού περιβάλλοντος, άλλες καλές και 
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άλλες νοσηρές, όπως οικογένειες διαλυμένες, αποξενωμένες, με τεταμένες 
σχέσεις και κάποιες φορές δίχως τον ένα γονέα. Και, όπως ένα δέντρο που έχει 
σκιστεί στα δύο δεν μπορεί να παραγάγει υγιείς καρπούς, έτσι και μια 
οικογένεια διαλυμένη δεν μπορεί να διαμορφώσει εύκολα ολοκληρωμένους 
χαρακτήρες, με συνέπεια οι αυριανοί πολίτες να εκτρέπονται ευκολότερα σε 
φαινόμενα βίας. Κάτι τέτοιο τεκμηριώνεται και από στατιστικές, οι οποίες 
φανερώνουν ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των εγκληματιών προέρχεται από 
μονογονεϊκές οικογένειες, διαλυμένες ή ορφανές, και από παιδιά 
ορφανοτροφείων. Αντιθέτως, οικογένειες με ισχυρό «κορμό» τις ηθικές 
αντιστάσεις ενάντια στους «ανέμους» των ποικίλων σύγχρονων πειρασμών 
μπορούν να μεταγγίσουν θρεπτικούς χυμούς ηθικής τροφοδοσίας. Επομένως, 
από την οικογένεια, εφόσον διατηρήσει την υγεία της (αγάπη, επικοινωνία, 
ηθικότητα), θα ευδοκιμήσουν ώριμοι «καρποί», ικανοί να συμβάλουν με τη 
συμπεριφορά τους στη μείωση των φαινομένων βίας στην εποχή μας». 
 
3.Να αναγνωρίσετε τον τρόπο ανάπτυξης των  επαγωγικών συλλογισμών 
της στήλης Α, αντιστοιχίζοντάς τους με τα δεδομένα της στήλης Β,  
κάποια από τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν περισσότερες από μία 
φορές.  
Α: ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΙ Β: ΕΙΔΗ 

ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΩΝ 
1. Η καταστροφή νήσων σαν τη Μύκονο ή τη 
Σαντορίνη από τη χυδαία ανάπτυξη του τουρισμού 
δεν φαίνεται να μας ανησυχεί ιδιαίτερα. Ακόμη και 
τα νησιά που είχαν ως σήμερα διασωθεί 
παραδίδονται το ένα μετά το άλλο στο εφήμερο 
κέρδος, θυσιάζοντας την καλαισθησία τους. Στην 
Ελλάδα δεν είμαστε ικανοί να διασώσουμε τίποτε. 
2. Ό,τι μας προσφέρει σήμερα ένας Υπολογιστής 
Πολυμέσων, στις αρχές του αιώνα (και για χιλιάδες 
χρόνια πριν) μας χάριζε μόνο ένας πολυτάλαντος 
παππούς ή μια γιαγιά: κρατά λογαριασμό στις 
δουλειές του σπιτιού, λύνει απορίες, βοηθά στο 
γράψιμο, αφηγείται όμορφες ιστορίες, λέει 
τραγουδάκια και -κυρίως- προσαρμόζει με 
προθυμία την τεράστια σοφία του στα μέτρα του 
κάθε εγγονιού. 
3.  Έχουν περάσει ανεπιστρεπτί οι χρόνοι εκείνοι 
που οι στοές και τα πεζοδρόμια μιας πόλης 
αναδεικνύονταν σε χώρους κοινωνικής 
συναναστροφής, σε τόπους συνάντησης και 
δημιουργίας γνωριμιών. Αφότου οι άνθρωποι 
κυκλοφορούμε εποχούμενοι, έχουν αναγκαστικά 
διαφοροποιηθεί και οι σχέσεις μας. 
4.  -Είστε επιτυχημένη επαγγελματίας. Για σας η 
δουλειά θα πρέπει να είναι πιο συναρπαστική από 
την οικογένεια. 
-Πραγματικά, είμαι ευχαριστημένη με τη δουλειά 
μου. Αλλά μια καριέρα είναι όπως ένα αερόστατο. 

 
 
 
 
 
 
α) Γενίκευση 
 
 
 
 
 
β) Αίτιο -αποτέλεσμα 
 
 
 
 
 
γ)Αναλογία  
κυριολεκτική 
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Στέκεται στον αέρα όσο το τροφοδοτείς με αέριο. 
Ενώ ένα παιδί είναι ένας σπόρος. Το ποτίζεις. Του 
παρέχεις τις καλύτερες φροντίδες. Και μετά γίνεται, 
σαν από μόνο του, ένα ωραίο λουλούδι. 
 
5. Με την έκρηξη της ψηφιακής τηλεόρασης θα 
προκληθεί μια διάσπαση του κοινού και θα χαθεί 
αυτός ο κοινωνικός ρόλος της ΤV. Η τηλεόραση θα 
ξαναγίνει ατομιστική, ο καθένας θα διαλέγει από τα 
150 κανάλια τα δύο, τρία ή τέσσερα που θέλει να 
δει, σαν να ανοίγει συρτάρια από το κομοδίνο του 
και το κοινό θα κατακερματιστεί. Επομένως η 
τηλεόραση θα έχει πολύ λιγότερη σημασία απ’ όση 
έχει σήμερα.  

δ) Αναλογία  
μεταφορική 

 
 

ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ-ΑΛΗΘΕΙΑ- ΟΡΘΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΩΝ 
 
1.Να αξιολογήσετε τους παρακάτω συλλογισμούς ως προς την 
εγκυρότητα, αλήθεια και ορθότητά τους. 
Α) Μία από τις αριθμητικές πράξεις είναι η διαίρεση.  
Η διαίρεση καταστρέφει τους λαούς.  
Άρα, μία από τις αριθμητικές πράξεις καταστρέφει τους λαούς. 
 
Β)Ένα ουσιαστικό της ελληνικής γλώσσας είναι είτε αρσενικού, είτε ουδετέρου 
γένους. 
Το ουσιαστικό «μητέρα» δεν είναι αρσενικού γένους. 
Αρα το ουσιαστικό «μητέρα» είναι ουδετέρου γένους.  
 
Γ)Οι άνθρωποι που έχουν πτυχίο ανώτατης πανεπιστημιακής σχολής είναι 
υπεύθυνοι επαγγελματίες.  
Ο υπάλληλος του Δήμου που με εξυπηρέτησε ήταν υπεύθυνος επαγγελματίας.  
Αρα, ο υπάλληλος αυτός έχει πτυχίο ανώτατης πανεπιστημιακής σχολής. 
 
Δ)  Πρέπει να αποφεύγουμε ό,τι είναι κακό. 
 Ο φθόνος είναι κακό. 
 Άρα, πρέπει να αποφεύγουμε το φθόνο. 
 
Ε) Όλα τα μέταλλα είναι ορυκτά. 
Ο χρυσός είναι μέταλλο. 
 Άρα, ο χρυσός είναι ορυκτό. 
 
ΣΤ) Εάν ο μάρτυρας Χ είναι αναξιόπιστος, αφήνει χάσματα στην κατάθεσή του. 
Ο μάρτυρας Χ αφήνει χάσματα στην κατάθεσή του. 
Άρα, ο μάρτυρας Χ είναι αναξιόπιστος. 
 
Ζ) Οι άνθρωποι είναι ή λευκοί ή μαύροι. 
Ο Κώστας είναι λευκός. 
Άρα, ο Κώστας δεν είναι μαύρος. 


