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Πειθώ: επίκληση στη λογική, η ορολογία µε βάση το σχολικό βιβλίο. 
 
επιχείρηµα: λογικές προτάσεις που συνήθως διευθετούνται σε κλιµακωτή σειρά για την 
απόδειξη µιας θέσης. Σειρά προτάσεων µε την εξής δοµή: µία ή περισσότερες προτάσεις 
(προκείµενες) χρησιµεύουν ως βάση για την αποδοχή µιας άλλης πρότασης (συµπέρασµα). 
(σελ. 12) 
συλλογισµός: η διαδικασία ή η µέθοδος µε την οποία ο νους καταστρώνει ένα επιχείρηµα (σελ. 
12 και 13) 
παραγωγικός συλλογισµός: ξεκινούµε από κάτι γενικό και αφηρηµένο και καταλήγουµε σε 
κάτι ειδικό. (σελ. 13) 
επαγωγικός συλλογισµός: ξεκινούµε από κάτι ειδικό και συγκεκριµένο και καταλήγουµε στο 
γενικό και αφηρηµένο. Οδηγούµαστε στο συµπέρασµα συνήθως πιθανολογικά. (σελ. 13) 
αναλογικός συλλογισµός: από τα επιµέρους συµπεραίνουµε πάλι για τα επιµέρους. Είναι 
πολύ ασθενής ως προς το βαθµό πιθανότητας. (σελ. 13) 
κατηγορικός συλλογισµός: όταν οι προκείµενες είναι κατηγορικές προτάσεις. (σελ. 14) 
υποθετικός συλλογισµός: όταν µία ή περισσότερες προκείµενες είναι υποθετικές προτάσεις. 
(σελ. 14) 
διαζευκτικός συλλογισµός: όταν µία έστω προκείµενη είναι διαζευκτική πρόταση. (σελ. 14) 
συλλογιστική πορεία: εντοπίζεται σ’  ένα κείµενο γιατί: τα επιχειρήµατα σ’  ένα κείµενο 
έχουν ανάπτυξη, σύνταξη και διατύπωση πολυποίκιλη. Αρκετές φορές είναι δύσκολο να 
εντοπιστεί µε ακρίβεια η τυπική µορφή του συλλογισµού. (σελ. 14) 
αλήθεια: κριτήριο ορθότητας ενός επιχειρήµατος, αφορά την κάθε προκείµενη χωριστά και 
εξαρτάται από το περιεχόµενο της, θεωρούνται αληθείς αν ανταποκρίνονται στην 
πραγµατικότητα (σελ. 16 και 17) 
εγκυρότητα: κριτήριο ορθότητας ενός επιχειρήµατος, αφορά τη λογική αναγκαιότητα µε την 
οποία οι προκείµενες οδηγούν σε ένα συµπέρασµα. (σελ. 16 και 17) 
αλήθεια και εγκυρότητα είναι δύο διαφορετικές έννοιες. (σελ. 16) 
ορθότητα: έχει το επιχείρηµα όταν είναι και έγκυρο και οι προκείµενές του είναι αληθείς. (σελ. 
16) 
απόδειξη: ο συλλογισµός που δίνει ορθό συµπέρασµα. (σελ. 16) 
 
αξιολόγηση επιχειρήµατος: ο έλεγχος της εγκυρότητας και της αλήθειας για να 
αποδεχθούµε την ισχύ του ή να το αναιρέσουµε. (σελ. 16) 
 
τέλεια επαγωγή: περιλαµβάνει όλες τις επιµέρους περιπτώσεις. (σελ. 18) 
ατελής επαγωγή: από ένα µέρος των περιπτώσεων µε λογικό άλµα καταλήγει στο 
συµπέρασµα. (σελ. 18) 
γενίκευση, αίτιο- αποτέλεσµα, αναλογία: τρία είδη επαγωγικού συλλογισµού. (σελ. 18) 
γενίκευση: είναι επιτρεπτή αν βασίζεται σε επαρκή στοιχεία. ∆ιαφορετικά χαρακτηρίζεται 
επισφαλής ή βεβιασµένη. (σελ. 18) 
αίτιο- αποτέλεσµα: µήπως η σχέση δεν είναι αιτιώδης αλλά χρονολογική. 
Μήπως απλουστεύει (θεωρεί µια αιτία ως µοναδική). Είναι η αιτία αναγκαία και επαρκής; (σελ. 
18) 
αναλογία: είναι κυριολεκτική ή µεταφορική. Επισηµαίνονται επαρκείς οµοιότητες των δύο 
αντικειµένων; (σελ. 18) 
 
τεκµήρια: συγκεκριµένα στοιχεία (παραδείγµατα, αλήθειες, γεγονότα, αυθεντίες, στατιστικά 
στοιχεία) (σελ. 12). Πρέπει να είναι επεξεργασµένα και εξακριβωµένα. (σελ. 20) 
παραλογισµοί: αντιβαίνουν στον ορθό λόγο, δεν έχουν αποδεικτική αξία έχουν λογικά 
σφάλµατα. Εξωτερικά παρουσιάζουν οµοιότητες µε έγκυρους συλλογισµούς. (σελ. 21) 
σόφισµα: σκόπιµος παραλογισµός, λογική παγίδα µε πρόθεση εξαπάτησης του δέκτη. (σελ. 21) 
 


