
 
                                                                                                                                     

 

 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΣΤΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΥΣ 

ΕΙΔΗ ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ 

Η εγκυρότητα του επιχειρήματος: 

Ένα επιχείρημα θεωρείται έγκυρο όταν οι προκείμενες οδηγούν με λογική αναγκαιότητα σε ένα 

βέβαιο συμπέρασμα. Η λογική μορφή του επιχειρήματος αφορά τη σύμφωνα με καθορισμένους 

κανόνες σχέση μεταξύ των προκειμένων και του συμπεράσματος  

Η αλήθεια του επιχειρήματος: 

Εξαρτάται από το περιεχόμενο του, και συγκεκριμένα αφορά τη νοηματική σχέση προκειμένων και 

συμπεράσματος με την πραγματικότητα. 

Αν προκείμενες και συμπέρασμα ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. 

 

θεωρούνται αληθείς κρίσεις / προτάσεις 

Η ορθότητα του επιχειρήματος: 

Ένα επιχείρημα είναι λογικώς ορθό, όταν είναι συγχρόνως έγκυρο και οι προκείμενές του αληθείς. 

Εγκυρότητα + Αλήθεια Ορθότητα  

Απόδειξη: ο συλλογισμός που δίνει ορθό συμπέρασμα 

Παραλογικοί συλλογισμοί: 

Τα συλλογιστικά σχήματα που αντιβαίνουν στον ορθό λόγο και δεν έχουν αποδεικτική αξία.  

Χαρακτηριστικό τους: εξωτερικές ομοιότητες με τα έγκυρα επηρεάζουν το δέκτη και τον 

παραπλανούν. 



 
                                                                                                                                     

 

 

Οφείλονται: σε λογικά σφάλματα ή σε πρόθεση εξαπάτησης λογική παγίδα του πομπού προς το 

δέκτη. 

Σόφισμα: 

Ο παραλογικός συλλογισμός που οφείλεται σε πρόθεση εξαπάτησης, σε λογική παγίδα που στήνει ο 

πομπός στο δέκτη. 

Αξιολόγηση του επιχειρήματος 

 

Για να αξιολογήσουμε την αποδεικτική ισχύ των επιχειρημάτων μας ή για να ανασκευάσουμε τα 

επιχειρήματα κάποιου άλλου, ελέγχουμε: 

α.   αν οι προκείμενες είναι αληθείς, αν δηλαδή ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.  

       αν οι προκείμενες είναι γενικά αποδεκτές αλήθειες (π.χ. η γη γυρίζει γύρω από τον ήλιο) ή 

προσωπικές γνώμες  (π.χ. ο συναγωνισμός στα αθλήματα ενθαρρύνει τη βία).    

β.    αν το συμπέρασμα απορρέει με λογική αναγκαιότητα από τις προκείμενες, οπότε το 

επιχείρημα θεωρείται έγκυρο.  

Σημασία και αξιολόγηση των τεκμηρίων 

Τα τεκμήρια επεξεργασμένα στοιχεία (επιστημονικά, στατιστικά κ.α.). 

Ανεξέλεγκτα και ανεπεξέργαστα στοιχεία  παραπλανητικά, γιατί εμφανίζονται ως τεκμήρια και 

συνεπώς μπορούν να θεωρηθούν αξιόπιστα. 

 

Ο τεκμηριωμένος λόγος βασίζεται σε: 

* ορθά και ισχυρά επιχειρήματα  

* εξακριβωμένα και επεξεργασμένα στοιχεία 



 
                                                                                                                                     

 

 

ΤΕΛΕΙΑ ΕΠΑΓΩΓΗ: οδηγεί σε βέβαιο και ασφαλές συμπέρασμα με την παράθεση επαρκών 

στοιχείων στις προκείμενες 

ΑΤΕΛΗΣ ΕΠΑΓΩΓΗ: με άλμα οδηγεί σε ένα συμπέρασμα με επισφαλή και πιθανολογικό χαρακτήρα. 

α. Γενίκευση 

Επιτρεπτή 

Βεβιασμένη 

Π.χ.  

1.  

Το σώμα α θερμαινόμενο διαστέλλεται. 

Το σώμα β θερμαινόμενο διαστέλλεται. 

Το σώμα γ θερμαινόμενο διαστέλλεται. 

Τα σώματα α, β, γ...είναι μέταλλα. 

Άρα, όλα τα μέταλλα θερμαινόμενα διαστέλλονται. 

Πρόκειται για ασφαλή γενίκευση = η γενίκευση στηρίζεται σε επαρκή στοιχεία, οπότε είναι επιτρεπτή 

 

2. Οι Γάλλοι είναι αγενείς. Στο περσινό μου ταξίδι στο Παρίσι ένας τελωνειακός υπάλληλος μου 

φέρθηκε αγενέστατα. 

 

Πρόκειται για επισφαλή, βεβιασμένη γενίκευση. Σ’ αυτήν στηρίζονται οι προκαταλήψεις και τα 

στερεότυπα. 

 

β. Αίτιο -  αποτέλεσμα 

 

 Αιτιώδης σχέση λογική ή βεβιασμένη; 

 Μία αιτία προβάλλεται ως μοναδική; 

 Αιτία αναγκαία και επαρκής; 

 

 Η αιτία είναι συγχρόνως αναγκαία (το αποτέλεσμα δεν προκύπτει χωρίς αυτήν) και επαρκής για 

το αποτέλεσμα (αρκεί μόνο αυτή για να προκληθεί το αποτέλεσμα).  



 
                                                                                                                                     

 

 

Π.χ. απαιτείται, θερμοκρασία 100ο C και κανονικές συνθήκες ατμοσφαιρικής πίεσης για το βρασμό 

του νερού. 

 Η αιτία είναι αναγκαία, αλλά δεν είναι επαρκής. 

Π.χ. Το κρύο είναι αναγκαία προϋπόθεση, για να χιονίσει, αλλά δεν αποτελεί επαρκή αιτία. 

 Η αιτία είναι επαρκής αλλά όχι αναγκαία. 

Π.χ. Το κάπνισμα είναι επαρκής αιτία για τον καρκίνο των πνευμόνων αλλά όχι αναγκαία. 

  

- Για να διαπιστώσουμε αν η αιτία είναι επαρκής και αναγκαία, ελέγχουμε αν το αποτέλεσμα 

παραμένει, όταν η αιτία εξαφανίζεται. Στην περίπτωση που το αποτέλεσμα παραμένει, σημαίνει πως 

επενεργούν και άλλες αιτίες. 

- Στη σχέση αιτίου – αποτελέσματος εξετάζουμε αν η σχέση είναι αιτιώδης ή απλώς 

χρονολογική: 

π.χ.  Σήμερα η μέρα μου δεν πήγε καθόλου καλά. Αλλά ήταν επόμενο, αφού το πρωί πέρασε από 

μπροστά μου μια μαύρη γάτα   λογικό σφάλμα, γιατί ενώ η σχέση αιτίου – αποτελέσματος είναι 

απλώς χρονολογική, προβάλλεται και ως λογική, γεγονός που οφείλεται στις προλήψεις. 

- Επίσης εξετάζουμε αν γίνεται υπεραπλούστευση του αιτίου – αποτελέσματος, δηλαδή μια 

μερικότερη αιτία προβάλλεται ως μοναδική: 

πχ . Για τη μικρασιατική καταστροφή φταίνε οι αντίπαλοι του Βενιζέλου, που συνέχισαν τον πόλεμο, 

ενώ προεκλογικά υπόσχονταν ειρήνη, που έφεραν το βασιλιά κι έδωσαν πρόσχημα στους συμμάχους 

να μας εγκαταλείψουν…Ούτε καν φρόντισαν για ένα σχέδιο σύμπτυξης, όταν έβλεπαν τα νέφη της 

καταστροφής πολύ κοντά.  υπεραπλούστευση της αιτιώδους σχέσης, διότι μια μερική αιτία 

προβάλλεται ως η μοναδική για να προκληθεί το αποτέλεσμα. 

γ. Αναλογία 

 Κυριολεκτική: συγκρίνονται αντικείμενα με βασικές και συχνά εμφανείς ομοιότητες. 

Χρησιμοποιείται στην πειθώ με επιχειρηματολογία, επίκληση στη λογική. 

 Μεταφορική: συγκρίνονται τελείως διαφορετικά αντικείμενα και αποκαλύπτονται απροσδόκητες 

αναλογίες μεταξύ τους. Χρησιμοποιείται για διασαφήνιση ή επεξήγηση αλλά και στην πειθώ με 

επίκληση στο συναίσθημα. Όταν η μεταφορική αναλογία χρησιμοποιείται ως μέσο πειθούς, μας οδηγεί 

σε λογικό σφάλμα. 

 

ΣΥΛΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ 

 



 
                                                                                                                                     

 

 

1.Η παιδεία λοιπόν πρέπει να είναι πρώτα παιδεία του σώματος (υγιεινή και γυμναστική) και 

ύστερα παιδεία επαγγελματική, δηλαδή παιδεία των μεθόδων και των τρόπων με τους οποίους ο 

άνθρωπος, και μέσω αυτού το κοινωνικό σύνολο, θα παράγει υλικά αγαθά, τα αναγκαία για τη 

συντήρηση και την ανάπτυξη του εαυτού του και του κοινωνικού συνόλου. Από αυτό ακολουθεί 

ότι η πολιτεία έχει υποχρέωση να παιδεύει τον πολίτη, ώστε να γίνει ικανός να εργαστεί και δη 

στην εργασία όπου πληρέστερα μπορεί να αναπτύξει τις δυνάμεις του. 

2. Τα πολλά ανοιχτά μέτωπα που κληρονομήσαμε, η αμφισβήτηση και οι τριβές εύλογα μας 

υποχρεώνουν σε υψηλές αμυντικές δαπάνες, δεσμεύοντας πόρους που θα μπορούσαν να 

διοχετευτούν στην ανάπτυξη απλόχερης εισοδηματικής και κοινωνικής πολιτικής. Η ένταση, 

λοιπόν, δε συμφέρει κανέναν, δεν την επιθυμεί η κοινωνία και ο λαός μας και κάνουμε ό,τι 

μπορούμε για τη μείωση της έντασης αυτής. 

3. Από τη μια πλευρά - και τούτο είναι ιδιαίτερα σημαντικό - όλος ο κρατικός μηχανισμός είναι 

ρυθμισμένος στο επίπεδο της μάζας. Το μαζοποιημένο άτομο είναι το enfant gate* της αστικής 

παραγωγικής μηχανής. Σ' αντάλλαγμα όλων αυτών παρέχεται η αφθονία των υλικών 

αγαθών.Τούτο δεν είναι μικρό δέλεαρ για τον από καταβολής ιστορίας πεινασμένο άνθρωπο. Ο 

μυθικός βιομηχανικός κόσμος, ο κόσμος του υλικού πλούτου, του πρωτοφανέρωτου στην ιστορία 

πραγματοποιεί ό,τι δεν κατόρθωσε αιώνων ηθικός αγώνας. Ό,τι απέκτησε ο Ιώβ με το μέγα 

ηθικό αγώνισμά του, το αποκτά ο σύγχρονος αστός με την απλή υποταγή του στον αστικό 

παραγωγικό μηχανισμό. Στο σημείο αυτό εδρεύει ο πυρήνας του προβλήματός μας:  στο ότι ο 

αστικός τρόπος ζωής αχρηστεύει τις ηθικές κατηγορίες της συνειδήσεως. 

*κακομαθημένο παιδί. 

4. Οι ανθρώπινες δυνάμεις της αντίληψης, της κρίσης, της διάκρισης του ορθρού, της νοητικής 

ενεργητικότητας, ακόμα και της ηθικής προτίμησης ασκούνται μόνο, όταν κάνουμε επιλογή. 

Εκείνος που κάνει τα πάντα, επειδή αυτό είναι το έθιμο, δεν κάνει καμιά επιλογή. Δεν εξασκείται 

να διακρίνει ή να επιθυμεί το καλύτερο. Οι διανοητικές και ψυχικές δυνάμεις, βελτιώνονται μόνο 

όταν χρησιμοποιούνται... Αυτός που επιτρέπει στον κόσμο ή στο τμήμα του κόσμου στο οποίο 

ανήκει να επιλέγει για λογαριασμό του το πρόγραμμα της ζωής που θα εφαρμόσει, δε χρειάζεται 

καμιά διανοητική δύναμη εκτός από εκείνη την πιθηκοειδή δύναμη της μίμησης. Μόνο αυτός που 

επιλέγει ο ίδιος το πρόγραμμά του χρησιμοποιεί όλες τις διανοητικές του δυνάμεις.  

5. To 1998 πουλήθηκαν 100 εκατομμύρια προσωπικοί υπολογιστές και από αυτούς εννέα στους 

δέκα ήταν εφοδιασμένοι με λογισμικά windows. Ως το 2005 ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι θα 



 
                                                                                                                                     

 

 

έχουν συνδεθεί στο Διαδίκτυο. Οι δύο αυτές διαπιστώσεις συνοψίζουν το πρόβλημα. Υπάρχει 

φόβος για ένα μέγα χάσμα ανάμεσα σε αυτούς που θα έχουν πληροφόρηση και αυτούς που δε θα 

έχουν και κυρίως υπάρχει κίνδυνος από έναν ενδεχόμενο μονοπωλιακό έλεγχο της ροής 

πληροφοριών. 

6.Και ύστερα η προσγείωσή μας. Η βραχώδης πραγματικότητα, αυτό που τελικά συμβαίνει πίσω 

από την κλειστή πόρτα της σχολικής αίθουσας. Η γεύση του ανούσιου, η μετεωριζόμενη 

απάντηση στο «γιατί γίνονται όλα αυτά;», τα ξύλινα λεξιλόγια, ο διδακτισμός, ο μη αποδιδόμενος 

σεβασμός στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, η συχνή καταπάτηση των ουράνιων άρθρων της 

Σύμβασης [για τα δικαιώματα του παιδιού], αλλά και η εκ μέρους των διδασκομένων συχνά 

εμφανιζόμενη συλλογική σκληρότητα προς τον ενήλικο καθηγητή του. Εξυπακούεται βέβαια ότι η 

επίγεια σχολική πραγματικότητα δεν έχει μόνο αυτές τις αποχρώσεις. Σίγουρα υπάρχουν και 

στιγμές όπου ο διδάσκων και οι διδασκόμενοι απολαμβάνουν την επικοινωνία τους, σίγουρα 

εμφανίζονται απρόβλεπτες πτήσεις, αναφλέξεις, διαδικασίες πραγματικής μάθησης, 

συμπεριφορές στοργής, σίγουρα κι αυτά υπάρχουν. Η επίγεια σχολική πραγματικότητα είναι ένα 

χαρμάνι από τάξη και χάος όπως κάθε μικροπεριοχή της κοινωνίας μας. 

7.  H προσωπικότητά των παιδιών διαμορφώνεται μέσω μιας σειράς ταυτίσεων, αρχικά με τους 

γονείς και εν συνεχεία με άλλα σημαντικά πρόσωπα. Tα προτεινόμενα ανταγωνιστικά πρότυπα 

(κούκλες μανεκέν τύπου Mπάρμπι κ.ά.) υπόσχονται τη γρήγορη και εύκολη άνοδο, δημιουργώντας 

εικόνες σύγχυσης, που μοιραία θα επηρεάσουν την ψυχολογική και γνωστική ωρίμανση των 

παιδιών. Mέσα από τα πρότυπα αυτά προβάλλονται μορφές εξαϋλωμένες με έμφαση στη 

σεξουαλικότητα και σχέσεις επιφανειακές, επιπόλαιες, πρόσκαιρες και... ψευδείς. Aναρωτιέται, 

λοιπόν, κανείς πώς μεγαλώνει στις μέρες μας το ποσοστό της νευρογενούς ανορεξίας στις 

έφηβες και πώς μικρά κορίτσια “ερωτοτροπούν” από την ηλικία των 9–10 ετών 

 

ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

1. Ανέκαθεν η οικονομική δράση του ανθρώπου ήταν μια δράση μέσα στη φύση και πάνω στη φύση. 

Αν στην πρώτη φάση της ιστορικής εξέλιξης των σχέσεων του ανθρώπου με αυτήν το κυρίαρχο 

γνώρισμα στάθηκε η εξάρτηση του ανθρώπου από τις δυνάμεις της φύσης και του περιβάλλοντος, στη 

δεύτερη και πιο πρόσφατη φάση, και μάλιστα από τη βιομηχανική επανάσταση και μετά, η σχέση 

μεταβάλλεται και το κυρίαρχο γνώρισμα γίνεται πλέον η υποταγή της φύσης στον άνθρωπο. Έτσι, ενώ 

αρχικά και επί μακρόν έκτοτε η φυσική τάξη φάνηκε να επιβάλλεται στον άνθρωπο, στη συνέχεια και 

ιδίως τα τελευταία 200 περίπου χρόνια η ανθρώπινη τάξη (ή αταξία) επιβλήθηκε πάνω στη φύση και 

το περιβάλλον. 



 
                                                                                                                                     

 

 

 

2. Ο τουρισμός γενικά, κυρίως δε σε χώρες μικρές σαν την Ελλάδα, αποτελεί μια ανθρώπινη 

δραστηριότητα η οποία εντάσσεται στις προσπάθειες οικονομικής ανάπτυξης της χώρας, περιέχει 

όμως πολλά στοιχεία αστάθειας στις σχέσεις ανθρώπου και περιβάλλοντος και περικλείει πολλούς 

κινδύνους. Αρκεί να θυμηθούμε ότι σε μικρές κοινωνίες (π.χ. νησιά) ο ανθρώπινος πληθυσμός στην 

τουριστική περίοδο μπορεί και να δεκαπλασιαστεί, με όλα τα επακόλουθα αυτής της αύξησης για τους 

τοπικούς φυσικούς πόρους, τους ρυθμούς ζωής της συγκεκριμένης κοινότητας και τον πολιτισμό της. 

Σε αυτή την κλίμακα του κοινωνικού φαινομένου της απότομης πληθυσμιακής επίθεσης η συμβατική 

λύση που δίνει ο βιομηχανοποιημένος τουρισμός είναι κατ' ανάγκη επιθετική. Μεγάλα ξενοδοχειακά 

συγκροτήματα βιάζουν πολλές φορές το περιβάλλον, «πακέτα» για την καλύτερη «εκμετάλλευση» 

των τουριστών ετοιμάζονται, αγροτικά προϊόντα γεμάτα χημικά στοιχεία και κακότεχνα προϊόντα 

«δήθεν» λαϊκής τέχνης παράγονται. 

 

3. Πολλοί υπεύθυνοι του Άουσβιτς ήταν αναγνώστες του Γκαίτε και λάτρεις του Μπραμς. Δεν 

πιστεύω ότι η διάδοση της λογοτεχνικής παιδείας και της μουσικής καλλιέργειας συντελεί 

απαραιτήτως στην πρόοδο του καλού. 

 

4. Δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να είμαστε ανταγωνιστικοί. Από το να πετύχουμε, δηλαδή, να 

οικοδομήσουμε μια υγιή οικονομία, από το να παρακολουθούμε τις τεχνολογικές εξελίξεις, από το να 

εξυγιάνουμε τον δημόσιο τομέα, από το να δημιουργήσουμε ένα κράτος ευέλικτο, χωρίς ωστόσο να 

υστερεί στους τομείς της κοινωνικής πρόνοιας και της φροντίδας προς τις ενδεείς οικονομικά και 

κοινωνικά κατηγορίες πολιτών. Μόνον έτσι θα πάψουμε να είμαστε και να χαρακτηριζόμαστε 

«ουραγοί της Ευρώπης» και «υπηρέτες των Ευρωπαίων». Η επίτευξη των στόχων σύγκλισης της 

ελληνικής οικονομίας με τα ευρωπαϊκά οικονομικά μεγέθη δεν είναι θέμα μόνο αριθμών. Είναι και 

θέμα ουσίας. Διότι η βελτίωση των οικονομικών μεγεθών μακροπρόθεσμα, αλλά σε ορισμένους τομείς 

και μεσοπρόθεσμα, οδηγεί στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου, των υπηρεσιών, του κράτους 

πρόνοιας και γενικότερα στη βελτίωση της ποιότητας ζωής για όλους μας. 

 

5. Η φαντασία είναι εξίσου απαραίτητη για να καταλάβει κανείς την πραγματικότητα. Την αξία που 

έχει η φαντασία τη συναντά κανείς και στα μαθηματικά. Γιατί, για να αποδείξεις ότι κάτι ισχύει, 

πρέπει πρώτα να περάσεις από την υπόθεση ότι δεν ισχύει. Αυτό κι αν απαιτεί φαντασία! 

 

 



 
                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

6. Στη χώρα μας παράλληλα με τα περιστατικά κακοποίησης ή παραμέλησης παιδιών, που κάθε χρόνο 

έρχονται στο φως, θα πρέπει να αναλογιστούμε και άλλα προβλήματα που τείνουν να λάβουν χρόνιο 

χαρακτήρα: την εκμετάλλευση της παιδικής εργασίας καθώς και την αποστέρηση των δικαιωμάτων 

πρόσβασης στην εκπαίδευση και την περίθαλψη για τα παιδιά των μεταναστών ή άλλων κοινωνικών 

ομάδων. Όσο κι αν η εικόνα παραμένει συγκεχυμένη λόγω της έλλειψης επαρκών στοιχείων σε καμιά 

περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί απόλυτα ικανοποιητική. Τα δικαιώματα των παιδιών 

παραβιάζονται με τρόπους και έκταση, που κάθε άλλο παρά κολακεύουν τον πολιτισμό μας. 

 

7. Η γλωσσομάθεια είναι σήμερα περισσότερο αναγκαία από ποτέ, ως δεξιότητα που αυξάνει τις 

πιθανότητες να βρει κάποιος εργασία. Παρόμοια αναγκαιότητα παρουσιάζεται και για την εκμάθηση 

χρήσης των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Άνθρωπος που δε γνωρίζει χειρισμό ηλεκτρονικών 

υπολογιστών και αξιοποίηση των αντίστοιχων προγραμμάτων, θα δυσκολευτεί κατά πάσα πιθανότητα 

στην διαδικασία διεκδίκησης μια εργασιακής θέσης.    

 

8. Η Ελλάδα μετατρέπεται σταδιακά σε μια πολύ-πολιτισμική κοινωνία. Η εξέλιξη αυτή οπωσδήποτε 

περιπλέκει την κατάσταση, καθώς αναδεικνύει νέες κοινωνικές, θρησκευτικές και πολιτιστικές 

παραμέτρους του προβλήματος. Ταυτόχρονα, καθιστά πιο επιτακτική την ανάγκη να εκσυγχρονιστούν 

οι κρατικές υπηρεσίες προσαρμοζόμενες στα νέα δεδομένα και να συνεργαστούν αποτελεσματικότερα 

με το πλήθος των μη κυβερνητικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στο έργο αυτό. 

 

9. O περιπτεράς μου, ένας εξηντάρης λαϊκός τύπος, κουνούσε το κεφάλι του με αγανάκτηση. «Τι σόι 

άνθρωποι είναι αυτοί», ξέσπασε, «που δεν ανοίγουν εφημερίδα ούτε όταν την έχουν αγοράσει;» 

Αναφερόταν στους όχι λίγους πελάτες του που, αφού πάρουν στα χέρια τους και πληρώσουν την α ή 

τη β εφημερίδα, βγάζουν από μέσα το cd, το dvd ή όποιο άλλο, απαραίτητο πλέον, δώρο περικλείεται 

στο σελοφάν και πετούν το έντυπο σώμα στον πρώτο κάδο απορριμμάτων που βρίσκουν μπροστά 

τους. 

 

Αλήθεια, τι σόι άνθρωποι; Τι σόι λαός; Για ποιο επίπεδο πολιτισμού και ποια ποιότητα ανθρώπων 

μιλάμε, όταν έχουμε έναν λαό που δε διαβάζει;  



 
                                                                                                                                     

 

 

 

10. Θεσμοί που δοκιμάστηκαν στο παρελθόν επί αιώνες, που καθιερώθηκαν µε αίμα πολύ, έχουν πια 

διαβρωθεί. Η οικογένεια, που ήταν η ζεστή φωλιά όπου πλάθονταν κι οπλίζονταν ο άνθρωπος, κάθε 

μέρα γίνεται και πιο σκιώδης. Ο τρόπος ζωής που είχε το παρελθόν κληροδοτήσει από γενιά σε γενιά 

– τιμιότητα, ντροπή, αξιοπρέπεια και κοινωνική συνεργασία – κινδυνεύει και αναιρείται καθημερινά 

από την πρακτική της εποχής µας. Το παρελθόν, ως αυθεντία, ως πηγή κανόνων βίου, υποφέρει από 

δεινή αμφισβήτηση. 

 

11. Λέγεται πως ο επιστήμονας ευθύνεται μόνο γι’ αυτό που κάνει και όχι για τον τρόπο με τον οποίο 

κάποιοι το χρησιμοποιούν. Όπως, δηλαδή, ο κατασκευαστής μαχαιριών είναι υπεύθυνος μόνο για την 

ποιότητα του προϊόντος του και όχι για την ενδεχόμενη φονική χρήση του, έτσι και ο επιστήμονας 

είναι υπόλογος μόνο για την ορθότητα των ανακαλύψεών του και όχι για τη βλαβερή αξιοποίησή τους. 

Και όπως δεν μπορεί να κατηγορείται ο πρώτος στην περίπτωση ενός φόνου, έτσι δεν μπορεί να 

κατηγορείται και ο δεύτερος στην περίπτωση, για παράδειγμα, ενός πολέμου. 

 

12. Το ξεκίνημα του 21ου αιώνα μας φέρνει αντιμέτωπους με ποικίλα προβλήματα, την έκταση και 

τις συνέπειες των οποίων είναι δύσκολο να προβλέψει κανείς. Το δεύτερο ήμισυ του 20ού αιώνα 

επεφύλαξε πολλές εκπλήξεις στο χώρο της ανάπτυξης των νέων τεχνολογιών και στην πρόοδο της 

επιστήμης. Η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας και της γνώσης έχει επιφέρει θεαματικές αλλαγές 

στην κοινωνική δομή και οργάνωση πολλών κρατών. Η «κοινωνία της πληροφορίας» κατέστησε 

αναγκαίο τον επαναπροσδιορισμό των μεθόδων και των τεχνικών της εργασίας και έθεσε σε νέα βάση 

το θέμα κατάκτησης της γνώσης. Σήμερα δεν έχει τόσο αξία η γνώση αυτή καθεαυτή, αφού 

εξελίσσεται με ταχύτατους ρυθμούς και παλιώνει προτού καν γίνει κτήμα των πολλών. 

 

13. 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 

Να αντιστοιχίσετε κάθε στοιχείο της στήλης Α με το κατάλληλο στοιχείο της στήλης Β. Να 

δικαιολογήσετε τις επιλογές σας. 

 

Α 

ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΙ 

Β ΣΥΛΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 

ΠΟΡΕΙΑ 

1.  Πολλοί υπεύθυνοι του Άουσβιτς ήταν αναγνώστες του 

Γκαίτε και λάτρεις του Μπραμς. Δεν πιστεύω ότι η 

διάδοση της λογοτεχνικής παιδείας και της μουσικής 

καλλιέργειας συντελεί απαραιτήτως στην πρόοδο του 

καλού. 

2.  Η φαντασία είναι απαραίτητη για να καταλάβει κανείς την 

πραγματικότητα. Την αξία που έχει η φαντασία τη συναντά 

κανείς και στα μαθηματικά. Γιατί, για να αποδείξεις ότι 

κάτι ισχύει, πρέπει πρώτα  να περάσεις από την υπόθεση 

ότι δεν ισχύει. Αυτό κι αν απαιτεί φαντασία. 

3. Αυτό που γενικόλογα ονομάζουμε “πρόβλημα ταυτότητας” 

στη σημερινή Ελλάδα είναι μια διάσταση ανάμεσα στον 

τρόπο ζωής και τις ιδέες μας. Οι περισσότεροι 

χρησιμοποιούμε μανιωδώς την τεχνολογία, αλλά 

παραπονιόμαστε πως καταλύει τις παραδοσιακές αξίες μας. 

Βλέπουμε τηλεόραση περισσότερο από τους άλλους 

Ευρωπαίους, αλλά την κατηγορούμε ότι μας κάνει 

αντικοινωνικούς. Δηλώνουμε υποστηρικτές των 

κατατρεγμένων Κούρδων, αλλά δεν θέλουμε να τους δούμε 

εγκατεστημένους στη γειτονιά μας. 

4. Ο υπεύθυνος ταξινόμησης σ’ ένα βιβλιοπωλείο πρέπει να 

δυσκολεύεται πολύ, όταν έχει να κατατάξει ένα βιβλίο με 

φωτογραφίες, αφού το περισσότερο από το μισό 

βιβλιοπωλείο είναι γεμάτο με βιβλία που στηρίζονται σε 
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φωτογραφίες, χωρίς αυτομάτως να κατατάσσονται στην 

πτέρυγα των φωτογραφικών βιβλίων. Το γεγονός αυτό 

αποτελεί συνέπεια της θέσης που πήρε η φωτογραφία 

στον πολιτισμό μας ως βασικό υποκατάστατο του λόγου. 

 

 

Να αναγνωρίσετε τον τρόπο ανάπτυξης των 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 
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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. 

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 

 
 

 

 


