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Φιλοσοφία ενηλίκων 

Άκυρα επιχειρήματα και λογικές πλάνες 

 Οι Σοφιστικοὶ ἔλεγχοι είναι το πρώτο έργο στο οποίο εντοπίζονται και περιγράφονται 

ελαττωματικοί συλλογισμοί, συλλογισμοί που μοιάζουν αληθείς και έγκυροι χωρίς να 

είναι. 

 Ο Αριστοτέλης τους διαχωρίζει σε δύο είδη:  

 

Τρόποι δ᾿ εἰσὶ τοῦ μὲν ἐλέγχειν δύο. οἱ μὲν γάρ εἰσι παρὰ τὴν λέξιν, οἱ δ᾿ ἔξω τῆς λέξεως. 

«Υπάρχουν δύο [γενικές] κατηγορίες ελέγχου. Ο ένας σχετίζεται με τη χρήση της γλώσσας, 

ενώ ο άλλος όχι.»  (Σοφιστικοὶ ἔλεγχοι 165b.23-24) 

 Χρησιμοποιώντας διάφορα τεχνάσματα, όπως την διπλή σημασία κάποιων λέξεων και 

συγκεκριμένες λογικές πλάνες, οι σοφιστές οδηγούσαν τον συνομιλητή τους σε αντίφαση 

και παραλογισμό. 

 Στόχος τους όμως δεν ήταν η εύρεση της αλήθειας, αλλά να οδηγήσουν τον συνομιλητή 

σε παράδοξο συμπέρασμα. Ήταν είδος λεκτικών και λογικών ταχυδακτυλουργικών. 

 Το έργο αυτό θα συνεχιστεί μετά τον Μεσαίωνα στη λατινική βιβλιογραφία, γι αυτό 

πολλά από τα διαδεδομένα άκυρα επιχειρήματα μας σώζονται με λατινική ονομασία. 

 Κατά τους Στωικούς το παράλογο συνδεόταν με τα πάθη της ψυχής, καθώς πάθος 

θεωρούσαν την άλογη κίνηση της ψυχής ενάντια στην πραγματική φύση του ανθρώπου. 

 Υπό αυτή την οπτική και μέσα από παραδείγματα, θα δούμε ότι πολλά από τα άκυρα 

επιχειρήματα σχετίζονται με εμπαθείς καταστάσεις που μπορεί να οδηγούν σε αδικία και 

δυστυχία αυτούς που τα χρησιμοποιούν και αυτούς που τα υφίστανται όταν δεν το 

γνωρίζουν. 

 

εἰσὶ δὲ παρὰ μὲν τὴν ὁμωνυμίαν οἱ τοιοίδε τῶν λόγων, οἷον ὅτι μανθάνουσιν οἱ 

ἐπιστάμενοι, τὰ γὰρ ἀποστοματιζόμενα μανθάνουσιν οἱ γραμματικοί. «με την ομωνυμία 

σχετίζονται τέτοιου είδους επιχειρήματα, όπως το ότι μαθαίνουν αυτοί που γνωρίζουν, διότι 

εκείνα που εκστομίζονται τα καταλαβαίνουν οι γραμματισμένοι.» (Σοφιστικοὶ ἔλεγχοι 

165b.30-32) 

[δύο σημασίες του μανθάνω στην αρχαία ελληνική, 1. μαθαίνω, αποκτώ γνώση, 2. 

καταλαβαίνω.] 

 



ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΥΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ 

Argumentum… 

1. ad hominem (κατά πρόσωπον) Ανασκευή θέσης με επίθεση κατά του προσώπου 

i. ad crumenam ότι κάτι είναι αλήθεια επειδή αυτός που το υποστηρίζει είναι πλούσιος 

ii. ad lazarum ότι κάτι είναι αλήθεια επειδή αυτός που το υποστηρίζει είναι φτωχός 

iii. ad hominem tu quoque Ανασκευή θέσης με καταλογισμό υποκρισίας 

 

2. ad captandum vulgus/ ad passiones αποστροφή στο συναίσθημα/ χρησιμοποίηση των παθών 

i. ad metum, argumentum/ in terrores χρησιμοποίηση ειδικότερα του φόβου 

ii. ad baculum επισήμανση και τονισμός πιθανών κακών συνεπειών 

iii. ad misericordiam χρησιμοποίηση των συναισθημάτων οίκτου, συμπόνιας ή ενοχής 

 

3. Non sequitur/post hoc ergo propter hoc (ὁ παρὰ τὸ ἑπόμενον ἔλεγχος) σύνδεση μεταξύ χρονικής 

διαδοχής και αιτιώδους σχέσης (ότι κάτι γίνεται μετά από κάτι άλλο θεωρούμε ότι το ένα 

προκαλεί το άλλο) ή σύγχυση συνεπαγωγής και ισοδυναμίας. 

4. ad auctoritatem (επίκληση στην ειδική αυθεντία σε συγκεκριμένο χώρο) Χρήση του κύρους  

5. ad verecundiam (επίκληση στη γενική αυθεντία) Χρησιμοποίηση του γενικού κύρους του 

ομιλούντος 

6. ad temperatiam ότι η αλήθεια βρίσκεται πάντα στο μέσον δύο ακραίων απόψεων 

7. ad nauseam ότι κάτι γίνεται αληθές με το να το λέμε και να το ξαναλέμε 

8. ad multitudinem/ad numerum ότι κάτι είναι αλήθεια επειδή το λένε πολλοί 

9. ad judicium (επιχείρημα της κοινής λογικής) κάτι φαίνεται λογικό άρα είναι αλήθεια 

 

 Οι τεχνικές αυτές μπορεί να χρησιμοποιούνται ευρύτερα για την καθοδήγηση των άλλων, 

την αναστολή δράσης, ή την κατεύθυνση της δράσης, με αποστροφή π.χ. στο συναίσθημα, 

με την κατεύθυνση της προσοχής, την διαχείριση της περιέργειας κ.ά. 

 Άλλοτε πάλι μπορεί να είναι ασυνείδητες, να τις αναπτύσσουμε δηλαδή μόνοι μας 

καταλήγοντας σε ένα ευχάριστο ή δυσάρεστο αποτέλεσμα. 

 Ο εντοπισμός και η κατανόησή τους μας προστατεύει από την εξαπάτηση, αλλά και μας 

βοηθάει στην εποχή, όταν η τοποθέτηση δεν είναι απαραίτητη. 

 

Ταράσσει τοὺς ἀνθρώπους οὐ τὰ πράγματα, ἀλλὰ τὰ περὶ τῶν πραγμάτων δόγματα «Οι 

άνθρωποι αναστατώνονται όχι από τα ίδια τα γεγονότα, αλλά από τον τρόπο με τον οποίο 

τα ερμηνεύουν.» (Επίκτητος, Εγχειρίδιον 5.1a) 

 

 


