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Σφάλµατα συνάφειας 
------------------------------ 

 
Επίκληση ισχύος � Argumentum ad Baculum 
Απειλή του ακροατηρίου/αποδέκτη 

Ή παραδίδετε του τροµοκράτες ή βοµβαρδίζουµε την Παλαιστίνη! 
Επίκληση οίκτου � Argumentum ad Misericordiam 
Επίκληση οίκτου/ελεηµοσύνης/συµπάθειας για άσχετο ζήτηµα 

Στο Πανεπιστήµιο Αργοστολίου εκλέχτηκε πρόσφατα στη βαθµίδα του λέκτορα γνωστή ελληνίδα ιχθυολόγος. Το 
επιστηµονικό της έργο κρίθηκε � ορθώς � ανύπαρκτο, όµως η εν λόγω επιστήµων διαµένει χρόνια στο Αργοστόλι, 
έχει συµβάλει σηµαντικά στην ανάπτυξη ιχθυοκαλλιεργειών στην ευρύτερη περιοχή Αργοστολίου, έχει προσελκύ-
σει κοινοτικά ερευνητικά κονδύλια, εξασφαλίζοντας, ούτως ειπείν, την αυτοχρηµατοδότησή της για τη θέση που 
είχε χρόνια βάσει του Π.∆. 407· έχει συµβάλει δραστικά στην ανταγωνιστικότητα του Πανεπιστηµίου του Αργο-
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στολίου προς αυτό του Ληξουρίου � άλλωστε, έχει τρία παιδιά και ανίκανο προς εργασία σύζυγο. ∆ικαίως εκλέ-
χτηκε λέκτορας στο γνωστικό αντικείµενο της ιχθυολογίας.   

Επίκληση κοινού � Argumentum ad Populum 
Συγκινησιακή διέγερση του κοινού/αποδέκτη � Επίκληση αξιών 

Bandwagon argument ! «όταν το 95% του πληθυσµού αγοράζει χ, εσείς;» 
Appeal to vanity ! «γι� αυτούς που ξεχωρίζουν» 
Appeal to snobbery ! �A Rolls Royce is not for everyone�� 

Εναντίον προσώπου � Argumentum ad Hominem 
Ρηµατική βία � Επίκληση ακαταλληλότητας προσώπου 

Στο βιβλίο του Γρ. Φαράκου, ο Άρης Βελουχιώτης παρουσιάζεται σαν ένας απείθαρχος ήρωας, θύµα της 
κοµµατικής ηγεσίας. Όµως ο ίδιος ο συγγραφέας έγινε µέλος αυτής της ηγεσίας που, από το 1989 και µετά, σε µια 
πορεία αυτοπροσδιορισµού, παρουσιάζεται να αµφισβητεί το αλάθητο του εαυτού της και να υπερτονίζει τον άλλο 
πόλο, το λαϊκό, αυθόρµητο στοιχείο. Άρα, τα επιχειρήµατα του Φαράκου πρέπει να εγκαταλειφθούν ως 
µυθοπλαστικά (παράφραση από το «Άρης Βελουχιώτης: Το ξεκαινούργιωµα των µύθων», Κυριακάτικη Αυγή, 8-2-
98, σ. 22). 

Ανδρείκελου � Straw man 
Παραποίηση επιχειρήµατος + έλεγχος παραποιηµένου επιχειρήµατος 

Αν κάποιος υποστηρίζει την µη αναγραφή του θρησκεύµατος στις ταυτότητες, προφανώς είναι άθεος. Οι 
κοµµουνιστές είναι άθεοι. Είναι γνωστό ότι φυλάκισαν και βασάνισαν χριστιανούς. Αυτό θέλουµε; Όχι. Άρα δεν 
πρέπει να καταργηθεί η αναγραφή του θρησκεύµατος στις ταυτότητες. 

Άγνοια ελέγχου � Ignoratio Elenchi 
Απόδειξη άσχετου προς το ζητούµενο συµπεράσµατος 

   Η κοινωνική πρόνοια και ασφάλιση αντιµετωπίζει τεράστια προβλήµατα. Άρα πρέπει να καταργηθεί. 
   Οι πατριώτες είναι άξιοι σεβασµού και όχι καταδίκης. Ο πελάτης µου είναι πατριώτης· δεν πρέπει να 
καταδικαστεί για το έγκληµα για το οποίο κατηγορείται (βιασµό ανηλίκου). 

Παραπλανητική παρεµβολή � Red herring 
Παρεµβολή µε σκοπό την παραπλάνηση 

∆εν µπορεί να είναι καλύτερος ο καφές Α από τον καφέ Β, αφού ο Α κατασκευάστηκε από την εταιρεία που 
προώθησε επικίνδυνες παιδικές τροφές σε τριτοκοσµικές χώρες. 
 

Σφάλµατα ασθενούς επαγωγής 
------------------------------------------ 

 
Ακατάλληλη επίκληση αυθεντίας � Argumentum ad Verecundiam 
Επίκληση «µη ειδικών» 

Πάσχει από πνευµονικό οίδηµα, µου είπε η γειτόνισσα. 
Επίκληση αγνοίας � Argumentum ad Ignorantiam 
Προκείµενες που δηλώνουν ότι το συναφές δεν είναι γνωστό / αποδεδειγµένο 

Κανείς ποτέ δεν έχει αποδείξει Α/~Α. Άρα, ~Α/Α. 
Συµβεβηκότος � Accident 
Γενικός κανόνας εφαρµόζεται σε άσχετη περίπτωση 

Η ελευθερία του λόγου είναι συνταγµατικό δικαίωµα. Άρα, ο κ. Χ δεν πρέπει να καταδικαστεί για τις υβριστικές 
δηλώσεις του. 

Ατελούς γενίκευσης � Converse Accident 
Το συµπέρασµα συνάγεται από µη χαρακτηριστικό δείγµα 

Αφού το διπλανό φαρµακείο το λήστεψαν Αλβανοί, και µας Αλβανοί θα µας λήστεψαν. 
Αβάσιµη αιτιολόγηση � False Cause 
Ανύπαρκτη ή ήσσονος σηµασία αιτία 

Post hoc ergo propter hoc ! «συµβαίνει κάθε φορά που βλέπω αυτό το όνειρο» 
Non causa pro causa ! «αφού οι επιτυχηµένοι καθηγητές κερδίζουν ένα εκ. το µήνα, θα πρέπει να δοθεί σε 
όλους του καθηγητές 1 εκ., αν θέλουµε επιτυχηµένους καθηγητές». 
Υπεραπλούστευση αιτίας ! Η ποιότητα της εκπαίδευσης πέφτει. Οι καθηγητές φταίνε για όλα. 

Ασθενής αναλογία � Weak analogy 
Αναλογία που δεν ισχύει 

Το Τµήµα Ε.Μ.Μ.Ε. του Παν/µίου Αθηνών έχει λαµπρούς καθηγητές, εξαίρετους φοιτητές, δυναµικό διοικητικό 
προσωπικό· έχει αυστηρό πρόγραµµα σπουδών και µία από τις µεγαλύτερες πανεπιστηµιακές βιβλιοθήκες στον 
κόσµο. Το Τµήµα Ε.Μ.Μ.Ε. του Παντείου Παν/µίου έχει επίσης εξαίρετους φοιτητές, ακόµη λαµπρότερους 
καθηγητές, άξιο διοικητικό προσωπικό, απαιτητικό πρόγραµµα σπουδών· άρα, έχει και µία από τις δύο 
µεγαλύτερες πανεπιστηµιακές βιβλιοθήκες στον κόσµο. 
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Σφάλµατα προϋπόθεσης, αµφισηµίας, γραµµατικής αναλογίας 
----------------------------------------------------------------------------------- 

 
Λήψη του ζητουµένου � Petitio Principii 
Απόδειξη µε προκείµενες που έχουν οι ίδιες ανάγκη απόδειξης 

Όλοι οι µαθηµατικοί είναι ευφυείς. Τι µαθηµατικοί θα ήσαν αν δεν ήσαν ευφυείς; 
begging the question ! Η εσχάτη των ποινών είναι απολύτως δικαιολογηµένη για τον βιασµό ανηλίκων και για 
φόνο, διότι είναι απολύτως θεµιτό και θα έπρεπε να είναι απολύτως νόµιµο να καταδικάζονται σε θάνατο όσοι δια-
πράττουν τέτοια εγκλήµατα. 
κυκλική αλυσίδα επιχειρηµάτων ! Το Τµήµα Ε.Μ.Μ.Ε. του Παν/µίου Αθηνών προφανώς βγάζει τους καλύτε-
ρους επικοινωνιολόγους της χώρας. Είναι φυσικό, αφού δάσκαλοί τους είναι µερικοί από τους καλύτερους επιστή-
µονες της χώρας. Οι οποίοι συγκεντρώθηκαν στο Τµήµα αυτό επειδή είχε τη φήµη του καλύτερου Τµήµατος της 
χώρας. Που την οφείλει στους αποφοίτους του. [! αυτοεκπληρούµενη προφητεία] 
παράλειψη αµφισβητήσιµης προκείµενης ! Αφού η δολοφονία είναι έγκληµα, η έκτρωση είναι έγκληµα. 

∆ιαφορετική βάση διευθέτησης 
«κακού κόρακος κακόν ωόν» 

Ο Εύαθλος, µαθητής του Πρωταγόρα, συµφώνησε µε τον δάσκαλό του ή να του καταβάλει τα δίδακτρα για τις 
σπουδές του στη δικηγορία όταν θα κέρδιζε την πρώτη του δίκη ή, αν την έχανε, να µην τον πληρώσει. Όµως ο 
Εύαθλος δεν άσκησε το επάγγελµα του δικηγόρου, δεν κατέβαλε τα δίδακτρα και ο Πρωταγόρας τον πήγε στα δι-
καστήρια. Εύαθλος: «Είτε κερδίσω είτε χάσω τη δίκη, δεν έχω υποχρέωση να πληρώσω, διότι εάν την κερδίσω µε 
απαλλάσσει το δικαστήριο και εάν τη χάσω έχω συµφωνήσει µε τον αντίδικό µου να µην πληρώσω». Πρωταγόρας: 
«Είτε κερδίσω είτε χάσω τη δίκη, πρέπει να πληρωθώ, διότι εάν την κερδίσω αυτό προστάζει το δικαστήριο και 
εάν τη χάσω έχω συµφωνήσει µε τον αντίδικό µου να µε πληρώσει». (Ε. Π. Παπανούτσος, Λογική, σσ. 182-3.) 

Παραπειστική ερώτηση 
Η ερώτηση είναι πιο σύνθετη από την απάντηση που θέλει να εκβιάσει 

Με πόσα τρέχατε όταν περάσατε µε κόκκινο; 
Εσφαλµένη διχοτόµηση / Παραδιάζευξη 
 (α1 v a2) αντί για (α1 v α2 v � v αν) 

Αν δεν αγοράζετε ελληνικά προϊόντα, είστε ανθέλληνες. Αφού αγοράζετε ελληνικά προϊόντα είστε φιλέλληνες. 
Απόκρυψη τεκµηρίων 
που θα οδηγούσαν σε διαφορετικό ή αντίθετο συµπέρασµa 

   Η µόνη δυνατότητα για µεταπτυχιακές σπουδές στην επικοινωνία είναι στο Τµήµα Ε.Μ.Μ.Ε. του Παν/µίου Αθη-
νών. 
   Ο Wittgenstein είπε ότι τα όρια του κόσµου µας είναι τα όρια της γλώσσας µας. Αυτό πρεσβεύω και εγώ για την 
ελληνική γλώσσα, ότι αποτελεί µια µοναδική παγκοσµίως σύλληψη του κόσµου. Φτωχαίνει ο κόσµος, αγαπητέ κ. 
Κατσαµπούρδα, όταν φτωχαίνει η γλώσσα µας. [άγνοια συµφραζοµένων] 

Αµφισηµίας 
Ασάφειας 
Ασαφής/διφορούµενη χρήση όρων 

   Αφού τα µυρµήγκια είναι ζώα, ένα µεγάλο µυρµήγκι είναι ένα µεγάλο ζώο. 
   Όλα τα έργα τέχνης είναι αυθεντικά αισθητικά αντικείµενα. Άρα, και η ταινία που γυρίσαµε στο µάθη-
µα παραγωγής βιντεοταινίας. 

Αµφιλογίας 
Συµπέρασµα που προκύπτει σαν παρερµηνεία αµφίσηµης προκείµενης. 

Κληροδοτώ τα ακίνητα και τα βιβλία µου στις δύο µου κόρες Α και Β. 
Γραµµατικής αναλογίας 

Σύνθεσης 
Εσφαλµένη µεταφορά από το µέρος στο όλον 

Τα άτοµα βρίσκονται σε διαρκή κίνηση, όπως και το άγαλµα του Κολοκοτρώνη, που αποτελείται από 
άτοµα. 

∆ιαίρεσης 
Εσφαλµένη µεταφορά από το µέρος στο όλον 

Το αλάτι δεν είναι δηλητηριώδες, ούτε λοιπόν τα συστατικά του, το νάτριο και το χλώριο. 
Συναφή: Σφάλµατα συµβεβηκότος / ατελούς γενίκευσης. 
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