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Η ΣΥΛΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  1

Γιάννης Ι. Πασσάς, M.Ed. Φιλόλογος 

 Η άσκηση που αφορά τον εντοπισµό της συλλογιστικής πορείας µιας παραγράφου ή ενός 

κειµένου έχει εξεταστεί εννέα φορές στις Πανελλαδικές Εξετάσεις και εµφανίζεται πολύ 

περισσότερες στην Τράπεζα Θεµάτων Διαβαθµισµένης Δυσκολίας της Α’ και Β’ Λυκείου. Παρ’ όλα 

αυτά, παραµένει ένα από τα «σκοτεινά σηµεία» της ύλης, κυρίως εξαιτίας των αντιφάσεων που 

παρουσιάζονται στα Βιβλία του Μαθητή της Α’ και Γ’ Λυκείου όπου το αντικείµενο αυτό 

εµφανίζεται θεωρητικά. Το αποτέλεσµα ήταν να δηµιουργηθεί µία σύγχυση σχετικά τόσο µε τον 

διδακτικό στόχο της άσκησης (να κατανοήσει ο µαθητής τη δοµή µιας παραγράφου ή του 

επιχειρήµατος που υπάρχει σε αυτή;), όσο και µε τον τρόπο επίλυσής της (εξετάζουµε τη σχέση της 

θεµατικής πρότασης µε τις λεπτοµέρειες ή των προκέιµενων προτάσεων του συλλογισµού µε το 

συµπέρασµά του;). Φτάσαµε έτσι ακόµα και στο σηµείο να θεωρούµε διαφορετικές έννοιες τη 

«συλλογιστική πορεία» µε το «είδος του συλλογισµού ως προς την πορεία της σκέψης». Η απουσία 

συµφωνίας πάνω στα ζητήµατα αυτά ήταν που, κατά πάσα πιθανότητα, οδήγησαν την Κεντρική 

Επιτροπή Εξετάσεων να αποσύρει µετά το 2008 από τις Πανελλαδικές Εξετάσεις µία πολύ συχνά 

εµφανιζόµενη µέχρι τότε άσκηση. 

 Στη συνέχεια επιχειρούµε να «φωτίσουµε» το θέµα της συλλογιστικής πορείας και υπό το 

πρίσµα της γνωµοδότησης του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (506/16-01-2015) που δόθηκε 

µετά από σχετικό αίτηµα των µελών της διαδικτυακής κοινότητας agathi.pbworks.com. 

 Προδηµοσίευση από το βιβλίο «Νεοελληνική Γλώσσα - Τράπεζα Θεµάτων για τη Γ’ Λυκείου» του συντάκτη του 1

άρθρου από τις Εκδόσεις Πατάκη.
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Ι. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ - ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

A. Η συλλογιστική πορεία στους συλλογισµούς της Λογικής (το είδος των συλλογισµών ως προς 

την πορεία της σκέψης) 

1) Παραγωγικός 

α. Ορισµός: Από µια γενική διαπίστωση και µέσω ενός ακόµη δεδοµένου καταλήγει σε ένα 

ειδικότερο συµπέρασµα (Όλα τα Α είναι Β. Το Γ είναι Α. Άρα, το Γ είναι Β). 

β. Παράδειγµα: Π1 (Π = προκείµενη): Οι άνθρωποι είναι θνητοί. Π2: Ο Σωκράτης είναι άνθρωπος. 

Σ (= συµπέρασµα): Ο Σωκράτης είναι θνητός. 

γ. Μέθοδος εντοπισµού: i. Εντοπίζω την Π1 (αρχή του συλλογισµού) και το Σ (πέρας του 

συλλογισµού): βλ. Π1 & Σ. ii. Εντοπίζω τον κοινό τους όρο (ο µείζων όρος του συλλογισµού): 

«θνητός». iii. Εντοπίζω τους εναποµείναντες δύο όρους (ο µέσος όρος και ο ελάσσων όρος του 

συλλογισµού): άνθρωπος - Σωκράτης. iv. Τους συγκρίνω (γενικός - ειδικότερος): άνθρωπος  = 

γενικός - Σωκράτης = ειδικότερος (για τη σύγκριση χρησιµοποιώ εκείνη την Π στην οποία 

συνυπάρχουν, εδώ την Π2) 

δ. Ενδεικτική απάντηση: Η συλλογιστική πορεία (το είδος της συλλογισµού ως προς την πορεία της 

σκέψης) είναι παραγωγική, διότι από µία γενική διαπίστωση (όλοι οι άνθρωποι είναι θνητοί) 

καταλήγει σε ένα ειδικότερο συµπέρασµα (ένας από τους ανθρώπους, ο Σωκράτης, είναι θνητός). 

2) Επαγωγικός 

α. Ορισµός: Από µία σειρά ειδικών προτάσεων και µέσω ενός ακόµη δεδοµένου που τις συνδέει 

καταλήγει σε ένα γενικότερο συµπέρασµα (Τα Α, Β, Γ … ν είναι Χ. Τα Α, Β, Γ … ν είναι Ψ. Άρα, 

Τα Ψ είναι Χ). 

β. Παράδειγµα: Π1: Ο χρυσός θερµαινόµενος διαστέλλεται. Π2: Ο άργυρος θερµαινόµενος 

διαστέλλεται. Π3: Ο σίδηρος θερµαινόµενος διαστέλλεται. Π4: Ο χρυσός, ο άργυρος και ο σίδηρος 

είναι µέταλλα. Σ: Τα µέταλλα θερµαινόµενα διαστέλλονται. 

γ. Μέθοδος εντοπισµού (όπως πριν): i. Π1: Ο χρυσός θερµαινόµενος διαστέλλεται - Σ: Τα µέταλλα 

θερµαινόµενα διαστέλλονται. ii. Μείζων όρος: θερµαινόµενα διαστέλλονται. iii. (τµήµα) µέσου 

όρου: χρυσός - Ελάσσων όρος: µέταλλα. iv. χρυσός = ειδικό - µέταλλα = γενικότερο. 

δ. Ενδεικτική απάντηση: Η συλλογιστική πορεία (το είδος του συλλογισµού ως προς την πορεία της 

σκέψης είναι επαγωγική, διότι από µία ειδική πρόταση (ή από µια σειρά ειδικών προτάσεων, εδώ 
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Π1, Π2, Π3) (ένα από τα µέταλλα, ο χρυσός, θερµαινόµενος διαστέλλεται) καταλήγει σε ένα 

γενικότερο συµπέρασµα (όλα τα µέταλλα θερµαινόµενα διαστέλλονται). 

Σηµείωση: ο αναλογικός συλλογισµός (ως υποκατηγορία του επαγωγικού) δεν ανήκει στην 

εξεταστέα ύλη των Πανελληνίων Εξετάσεων. 

Β. Η συλλογιστική πορεία σε παράγραφο 

1) Μέθοδος εντοπισµού: Εξάγω από το επιχείρηµα της παραγράφου τον συλλογισµό της Λογικής 

ως εξής: το Σ βρίσκεται κανονικά στην κατακλείδα ή, αν αυτή απουσιάζει στη θεµατική πρόταση 

(καθώς ως αποδεικτέα θέση της παραγράφου κανονικά ταυτίζεται µε το συµπέρασµα). Οι Π 

βρίσκονται στις βασικές λεπτοµέρειες της παραγράφου (Π1 η 1η βασική λεπτοµέρεια κ.ό.κ.). 

2) Παράδειγµα (από τις Επαναληπτικές Πανελλήνιες Εξτάσεις 2008) 

 Η Δηµοκρατία περνάει στον καιρό µας και δοκιµασία και κρίση. Το πρόβληµά της είναι 

σύνθετο. Δοκιµασία για τη Δηµοκρατία είναι η ανάγκη να κυβερνήσει ανθρώπινα σύνολα τεράστια, 

που ξεπερνάνε τα φυσικά της µέτρα. Γιατί το δηµοκρατικό πολίτευµα είναι εφικτό εκεί όπου όλα 

βρίσκονται στα µέτρα του ανθρώπου, όπου η άσκηση της εξουσίας κι ο έλεγχός της είναι άµεσα ή 

σχεδόν άµεσα, όπου το άτοµο έχει υπόσταση, δεν µεταβάλλεται σ’ απρόσωπη µονάδα µέσα σε 

αστρονοµικό αριθµό. Το αν θα µπορέσει να περισωθεί η Δηµοκρατία µέσα στα ωκεάνια ανθρώπινα 

σύνολα της σηµερινής και της αυριανής εποχής, είναι κάτι που θα το ιδούν όσοι επιζήσουν κι αυτοί 

που θα ’ρθουν. Κρίση όµως περνάει η Δηµοκρατία στην αναµέτρησή της µε την εσωτερική 

πραγµατικότητα. Πόσοι και πού είναι ώριµοι να τη δεχτούν; Πόσοι έχουν το ανάστηµα να τη 

δικαιώσουν; 

α. Εντοπισµός Π1 & Σ: Η παράγραφος δεν έχει κατακλείδα. Εποµένως, θα χρησιµοποιήσουµε αντί 

του συµπεράσµατος που απουσιάζει την αποδεικτέα θέση της θεµατικής: «Η Δηµοκρατία περνάει 

στον καιρό µας και δοκιµασία και κρίση. Το πρόβληµά της είναι σύνθετο». Η Π1 είναι η πρώτη 

βασική λεπτοµέρεια: «Δοκιµασία για τη Δηµοκρατία είναι η ανάγκη να κυβερνήσει ανθρώπινα 

σύνολα τεράστια, που ξεπερνάνε τα φυσικά της µέτρα».  

β. Συγκρίνοντας τις δύο αυτές προτάσεις, αντιλαµβανόµαστε ότι η Π1 είναι ειδικότερη του Σ (η Π1 

αναφέρεται µόνο σε «δοκιµασία» ενώ το Σ και σε «δοκιµασία» και «κρίση». 
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γ. Ενδεικτική απάντηση: Η συλλογιστική πορεία του επιχειρήµατος είναι επαγωγική, διότι από µία 

ειδική πρόταση (η δηµοκρατία βρίσκεται σε δοκιµασία) καταλήγει σε ένα γενικότερο συµπέρασµα 

(η δηµοκρατία περνά στις µέρες µας και δοκιµασία και κρίση). 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: η σύγκριση γίνεται πάντοτε µεταξύ Π1 & Σ και όχι µεταξύ θεµατικής και 

λεπτοµερειών, όπως ακούγεται συχνά. Η θέση δηλαδή του Σ στην παράγραφο (αν βρίσκεται στην 

κατακλείδα ή τη θεµατική) δεν επηρεάζει το είδος του συλλογισµού (βλ. και σχετική γνωµοδότηση 

του ΙΕΠ). 

ΙΙ. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

Με ποια συλλογιστική πορεία (παραγωγική - επαγωγική) αναπτύσσει τη σκέψη του ο συγγραφέας 

στις παραγράφους που ακολουθούν ; 2

[1] Η Ελευθερία, καθώς αισθάνεται πως βρίσκεται αδιάκοπα σε κίνδυνο, είναι γρηγορούσα. ∆εν 

επαναπαύεται σ’ όσα απόχτησε. ∆εν εθελοτυφλεί µπροστά στις δυνάµεις που την απειλούν. ∆ε 

βυθίζεται στη βλάσφηµη απόλαυση των αγαθών. Ανησυχεί, διαλογίζεται, προβληµατίζεται. Κρατεί 

πάντα γυµνό και πάντα όρθιο το τροµερό της σπαθί γιατί αν το σπαθί χαµηλώσει, αν δισταγµός ή 

ατολµία την κυριέψουν, η Ελευθερία θα ’χει χαθεί. (Επαναληπτικές Πανελλήνιες Εξετάσεις 2007) 

[2] Ἡ συνηθισµένη, ὡστόσο, µορφὴ τοῦ φανατισµοῦ εἶναι ἀληθινὰ ἀποκρουστική. Ὁ φανατικός, σ’ 

ὅλες τὶς ἐποχές, εἶναι στενοκέφαλος καὶ στενόκαρδος. Τὸ ὀπτικό του πεδίο εἶναι περιορισµένο καὶ 

τὸ πείσµα του ἀκατανίκητο. Ἀγνοεῖ τοὺς συµβιβασµούς, ἀλλ’ ἀγνοεῖ καὶ τὶς καλόπιστες κ’ 

εὐγενικὲς παραχωρήσεις. Φρουρὸς συχνὰ ἑνὸς δόγµατος ποὺ ὑποστηρίζει τὶς ἐξοχότερες ἀρετές, 

ὅσο προχωρεῖ τὶς χάνει ὁ ἴδιος. Γίνεται ἀπάνθρωπος, ὠµός, σκαιός, ἀποθηριώνεται, γιὰ νὰ 

ἐξανθρωπίσει τοὺς ἀνθρώπους. Ὁ φανατισµὸς δηµιουργεῖ καταστάσεις βρασµοῦ. Ἀλλὰ βρασµοῦ 

ἀπὸ ἐµπάθεια, µίσος, ἀκόµη κ’ ἐγκληµατικὴ διάθεση. (Επαναληπτικές Πανελλήνιες Εξετάσεις 

2006) 

 Ενδεικτική εκφώνηση από τις Πανελλήνιες Εξετάσεις του 2002. Παρόµοιες είναι οι εκφωνήσεις όλων των σχετικών 2

ασκήσεων.
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[3] Ιδού λοιπόν γιατί αµφισβητείται ο «πολιτισµός» µας. Με το κυνηγητό των ανέσεων, τη δίψα της 

πολυτέλειας, την επιδειξιοµανία υποδούλωσε τον δηµιουργό στα δηµιουργήµατά του, το πνεύµα 

στις επινοήσεις και στις κατασκευές του. Έκανε τον άνθρωπο δυστυχή (σωµατικά και ψυχικά 

τσακισµένο, νευρικά εξαντληµένο, πρόωρα γερασµένο – ή ηθικά ανάπηρο, κοινωνικά απόβλητο, 

αποθηριωµένο) µ’ εκείνα ακριβώς τα µέσα που περίµενε να του αλαφρώσουν το βάρος της ζωής. 

(Οµογενείς 2005) 

[4] Όσο προχωρεί ο άνθρωπος στην ηλικία και αποκτά µεγαλύτερη πείρα της ζωής, τόσο τείνει να 

παραδεχτεί (άλλο θέµα, αν τελικά το καταφέρνει) ότι πρέπει να περιορίζει τις αξιώσεις του και να 

µη περιµένει από τούτο τον κόσµο περισσότερα από όσα είναι δυνατόν να του παραχωρηθούν. Σ’ 

αυτή τη δυσάρεστη αλλά σώφρονα παραδοχή έχουν από την ανώνυµη και την επώνυµη 

θυµοσοφία1 δοθεί πολλές αποφθεγµατικές διατυπώσεις που χάρη στη λακωνικότητά τους µένουν 

στη µνήµη και εύκολα περνούν από στόµα σε στόµα − απόδειξη ότι εκφράζουν ένα πολύτιµο 

θησαύρισµα της ανθρώπινης συνείδησης: «Βέλτιον το µη χείρον», «Το καλύτερο είναι εχθρός του 

καλού», «Στέργε τα παρόντα», «Μηδέν άγαν» κτλ. κτλ. (Επαναληπτικές Πανελλήνιες Εξετάσεις 

2005) 

[5] 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. (Επαναληπτικές Πανελλήνιες Εξετάσεις 2004) 

[6] «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». 

[7] Ενόψει της νέας χιλιετίας, το ανθρώπινο γένος είναι υποχρεωµένο να σχεδιάσει ένα νέο 

εκπαιδευτικό σύστηµα και να διαµορφώσει τους όρους ενός νέου πολιτισµού. Και είναι 

υποχρεωµένο να το πράξει τούτο -επιτρέψτε µου να επισηµάνω- όχι γιατί το εκπαιδευτικό σύστηµα 

και ο πολιτισµός του παρελθόντος απέτυχαν, αλλά διότι άλλαξε η κοινωνία. Τίποτε από όσα ο 

άνθρωπος µπορεί να σκεφθεί και να δηµιουργήσει -αν πρόκειται να καταστεί βιώσιµο- δεν είναι 

δυνατό να υπάρξει ερήµην της κοινωνίας. Αλλάζουν οι κοινωνικές συνθήκες; Αλλάζουν, επίσης, οι 
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ιδέες, οι πεποιθήσεις, οι µορφές της τέχνης, οι επιστηµονικές αντιλήψεις και ούτω καθεξής. 

(Επαναληπτικές Πανελλήνιες Εξετάσεις 2003) 

[8] O εικοστός αιώνας δικαίως χαρακτηρίζεται ως αιώνας των µεγαλύτερων και σηµαντικότερων 

κοινωνικο-οικονοµικών αλλαγών. Με τη ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας, ο µέσος "∆υτικός 

άνθρωπος" ζει στο κατώφλι του 21ου αιώνα µία πολύ διαφορετική καθηµερινή ζωή από τον 

αντίστοιχο άνθρωπο των αρχών του 20ου αιώνα. Ένα σηµαντικό ποσοστό ευθύνης γι' αυτές τις 

δραµατικές αλλαγές στην καθηµερινή ζωή φέρει και η πρόοδος στις λεγόµενες βιοϊατρικές 

επιστήµες. Η ανακάλυψη της δοµής του DNA, πριν από 45 περίπου χρόνια, και η επακόλουθη 

"έκρηξη γνώσης" στους τοµείς της Μοριακής Βιολογίας και της Γενετικής φέρνουν την 

ανθρωπότητα αντιµέτωπη µε µια νέα τάξη πραγµάτων. (Πανελλήνιες Εξετάσεις 2002) 

ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ: 1-5=Επαγωγικοί & 6-8=Παραγωγικοί 

* Το άρθρο δηµοσιεύτηκε στην Εκπαιδευτική Πύλη AlfaVita την Παρασκευή, 1 Απριλίου 2016
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