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•ΣΤΟΧΟΙ: ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΜΕ ΤΟ “ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙ” ΤΟΥ ΣΚΕΠΤΙΚΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΔΕΣΗ 
ΣΩΚΡΑΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ  ΣΚΕΠΤΙΚΙΣΜΟΥ – 
ΔΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ – ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ -
ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ    

•ΜΟΡΦΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΒΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ, 
ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ 
ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ  ΤΟΥ DVD  (Κώστα Μπέη, Η δίκη του Σωκράτη, 
2004), ΔΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΗΘΙΚΟΣ ΣΚΕΠΤΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ), 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΥ  
 
1. ΤΟ “ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙ” ΤΟΥ ΣΚΕΠΤΙΚΙΣΜΟΥ (ΑΠΌ ΤΟΝ ΣΩΚΡΑΤΙΚΟ 
ΣΚΕΠΤΙΚΙΣΜΟ ΣΤΟΝ ΝΕΩΤΕΡΟ ΣΚΕΠΤΙΚΙΣΜΟ) 
Αγνωστικισμός,  άγνοια (σωκρατική: ἕν οἶδα ὅτι οὐδέν οἶδα) άδηλα, αίρεση(σκέπτεσθαι 
ἀεί, ἀπορεῖν), αιτιολόγηση, αληθοφάνεια(Καρνεάδης), αλλαγές, αμφιβολία, 
αμφισβήτηση, άνθρωπος (πάντων χρημάτων μέτρον ὁ ἄνθρωπος), απορία (Ξενοφάνης, 
Πλάτων, Σωκράτης,) αριθμοί (υπάρχει τελευταίος αριθμός;) αυταπάτη, απομυθοποίηση, 
αφασία (Πλάτων) - Βασικές (αρχές) -  Γνώμες – Διάθεση, διαίσθηση vs βεβαιότητα, 
διαδοχή, διάλογος (σωκρατικός+διανοεῐσθαι), διαφωνία, δισσοί λόγοι (αμφισημία), 
δομή –Εκλεκτικισμός(=δυναμικός σκεπτικισμόςèεπλογή του ορθότερου), έλεγχος 
(σωκρατικός), ελπίδα (+επιμονή Πλάτων), εμπειρία, ενάργεια (Φίλων), ενδεχόμενο, 
εντύπωση, επανάληψη, επιθυμίες, επάρκεια, εποχή (Πύρρων:  συνετή στάση,  όχι 
παραίτηση και απελπισία), εξωτερικό-εσωτερικό, έφεση - Ζήτηση – Ηθική – Θεμέλια – 
Ισοσθένεια λόγων (ενδείξεις, Εικονική πραγματικότητα, Ο κακός δαίμονας του Descartes) 
– Κριτήρια, κανόνες(Δημόκριτος: γιγνώσκειν τε χρή ἄνθρωπον τῷδε τῷ κανόνι, ὅτι ἐτεής 
ἀπήλλακται) - Λόγος (ασκούμενος) -  Μεταβλητικότητα (Ηράκλειτος, Πρωταγόρας),- 
Νευροφυτικό, νευρολογία της αντίληψης, νόημα, νόμος (νομιμοφάνεια, νομιμοποίηση, 
νομιμόφρων) - Ξ ένο – Ονειρα, όρια γνώσης – Παραίσθηση, περιγραφή, πίστη, πρακτική, 
πρόκληση, προτασιακό περιεχόμενο (εξάρτηση της εκφοράς  λόγου από την παρατήρηση 
και την περιγραφή), πιθανότητα - Ρητορική –Συγκατάθεση(=συμφωνία Αντίοχος), 
σύγκριση, συνήθεια, στρατηγική, σχετικότητα – Τρόπος,   τύχη –  Υπόθεση, 
υποκειμενικότητα – Φαντασία, φύση (των πραγμάτων Πλάτων, Αριστοτέλης)- Χ ρόνος -
Ψευδαίσθηση -Ω φέλεια. 
 2. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΔΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ: “Έχει τη δυνατότητα ο 
άνθρωπος να φθάσει στην αλήθεια;”     
       α) Δε μπορώ ακόμα, καθώς λέει το δελφικό ρητό, να γνωρίσω τον εαυτό μου. Μου 
φαίνεται λοιπόν πως είναι γελοίο ενόσω δεν ξέρω ακόμα τούτο να νοιάζομαι για ξένα 
πράγματα. Γι’αυτό και αφήνω αυτά όπως είναι και (…) νοιάζομαι (…) για τον εαυτό μου, να 
δω μήπως είμαι κανένα θηρίο πιο μπερδεμένο και πιο φουσκωμένο από τον τυφώνα ή 
κανένα πιο ήμερο και πιο απλό ζώο που του έχει τάξει η φύση να έχει μερτικό από κάποιο  
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θεϊκό και απλό κλήρο (Πλάτωνος Φαίδρος, 229 e 5- 230 a 6, μετάφρ. Ι.  
Θεοδωρακόπουλος)  Πώς ο φιλοσοφικός στόχος που θέτει ο Σωκράτης στο παραπάνω 
κείμενο γέννησε τις σκεπτικιστικές τάσεις; (ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ-ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ-
ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ  ΑΠΑΝΤΗΣΗ)                                                                                        

 
β) ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ:  α) Οι ακαδημαϊκοί σκεπτικιστές διατυπώνουν μια 
αλήθεια : ο άνθρωπος δεν μπορεί να γνωρίσει την αλήθεια. β) Ο σοφιστής Πρωταγόρας 
απορρίπτει την διάκριση μεταξύ αληθούς και ψευδούς και υποστηρίζει την διάκριση μεταξύ 
καλού και κακού.  γ) Στα καθημερινά προβλήματα πρέπει να πάρουμε θέση.  Πώς μπορούμε 
να «επέχουμε»; Να σχολιασθούν οι ανωτέρω θέσεις με βάση την καθημερινή εμπειρία .   

 
3. ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΤΟΝ ΝΕΩΤΕΡΟ 
ΣΚΕΠΤΙΚΙΣΜΟ 
 

A. DESCARTES (NTΕΚΑΡΤ)-ΣΚΕΠΤΙΚΙΣΜΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟΣ 
     ΠΕΔΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ: α) Εξωτερικός κόσμος(κάθε υλικό σώμα, έχει έκταση, μοιάζει με 
μια μηχανή) β )άνθρωπος (σώμα –έκταση και ψυχή-συνείδηση(ριζικά αντίθετα): το σώμα 
επιδρά στην ψυχή  και δέχεται επιδράσεις από την ψυχή μέσω των ζωικών πνευμάτων και 
του κωναρίου) γ) Θεός (ο Θεός υπάρχει, γιατί έχω μέσα μου την ιδέα της τελειότητος, αν και 
είμαι ον ατελές) ;Eτσι ο άνθρωπος γνωρίζει μόνο όταν σχηματίζει παραστάσεις  σαφείς 
και ευκρινείς. 
 
   ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ-ΚΡΙΤΙΚΕΣ(ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ): α) Πώς 
είναι δυνατόν δύο ριζικά ανεξάρτητες οντότητες (σώμα-ψυχή)  να διεισδύουν το ένα στο 
άλλο; β)[…]έχοντας παρατηρήσει πως δεν υπάρχει μέσα σ’αυτό το «σκέπτομαι, άρα 
υπάρχω», τίποτε που να με βεβαιώνει πως λέω την αλήθεια, εκτός μονάχα πως βλέπω πολύ 
καθαρά ότι, για να σκέπτομαι, πρέπει να υπάρχω, έκρινα πως μπορούσα να πάρω για γενικό 
κανόνα πως τα πράγματα που διανοούμαστε πολύ καθαρά και πολύ ευδιάκριτα είναι όλα 
αληθινά[…](Ντεκάρτ, Λόγος περί της Μεθόδου, μετ. Ν. Γιανναδάκης, εκδ. Παπαζήσης, 
Αθήνα, 1976, σσ. 32-33) Με βάση τα ανωτέρω κριτήρια αληθείας να αναφέρετε 
τεκμηριωμένα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της μεθόδου του Descartes 
(ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ).  
 

B.  HUME (ΧΙΟΥΜ)-ΣΚΕΠΤΙΚΙΣΜΟΣ ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗΤΙΚΟΣ 
 

ΤΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕ Ο ΧΙΟΥΜ: Δεν μπορούμε α)  να υποθέτουμε την ύπαρξη μιας 
πνευματικής υπόστασης μέσα μας και β)  να μιλάμε για την ύπαρξη μιας 
πραγματικότητας έξω από εμάς τους ίδιους : α) Η ΕΝΤΥΠΩΣΗ που έχουμε ότι υπάρχει 
μέσα μας μία άυλη υπόσταση (ψυχή, πνεύμα, νους, συνείδηση) μέσα στην οποία είναι 
αποθηκευμένα οι επιθυμίες, τα αισθήματα, οι παραστάσεις, οι προθέσεις, είναι 
ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ :  Όταν εισδύω βαθιά μέσα στον εαυτό μου, προσκρούω πάντοτε σ’αυτή ή 
σ’εκείνη τη συγκεκριμένη ΕΜΠΕΙΡΙΑ του θερμού ή του ψυχρού, του φωτός ή της σκιας, της 
αγάπης ή του μίσους, του πόνου ή της χαράς. Μου είναι αδύνατο να συλλάβω ποτέ τον εαυτό 
μου ανεξάρτητα από κάποια εμπειρία, να παρατηρήσω ο,τιδήποτε άλλο εκτός από τις 
εμπειρίες μου. Όταν κοιμόμαστε οι εμπειρίες μας απαλείφονται. Το πνεύμα, ο νους, η ψυχή, 
η συνείδηση είναι η δέσμη των ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ ΜΑΣ . Η υπόθεση για την ύπαρξη κάποιας 
μυστηριώδους πνευματικής υποστάσεως μοιάζει με την εικόνα ενός ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΟΣ.  
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β) Πέρα από τις ιδέες μας δεν μπορούμε να αποφανθούμε ούτε με βάση την επιστημονική 
γνώση που στηρίζεται στην αρχή της αιτιότητος και στους νόμους της φύσης γιατί : 
    β1) Δεν έχουμε καμιά απόδειξη ότι πέρα από τη σχέση διαδοχής μεταξύ δύο γεγονότων 
που συνδέονται αιτικρατικά, υπάρχει επίσης ένας αναγκαίος δεσμός. Η υπόθεση αναγκαίων 
δεσμών οφείλεται σε αυθαίρετο συνειρμό.Οι παρατηρήσεις και η ΣΥΝΗΘΕΙΑ να 
συνδέουμε διαδεχόμενες καταστάσεις απέχουν από την πραγματικότητα (βλ. πείραμα 
Παβλώφ). β2)Οι νόμοι της φύσης δεν είναι ασφαλείς οδηγοί για να γνωρίσουμε την 
πραγματικότητα. Οι νόμοι της φύσης κατά τον Χιουμ είναι : 1) συμπυκνωμένες  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ γεγονότων που συνέβησαν στο παρελθόν (έως τη στιγμή που 
διατυπώνουμε τους νόμους), 2) εκφράσεις που περιλαμβάνουν άπειρες επισημάνσεις για 
ποικίλα φαινόμενα (λ.χ. ανατολή του ηλίου), και 3) αυθαίρετη υπόθεση για την αρχή της 
ομοιομορφίας (επειδή δεν παρατηρήθηκε κάποια εξαίρεση ως προς την ισχύ του 
φαινομένου υποθέτουμε ότι θα ισχύει και στο μέλλον). Όμως η φύση είναι σε εξέλιξη, 
είναι ανοικτά όλα τα ενδεχόμενα, οι μέχρι τώρα διαπιστώσεις δεν αποκλείουν αλλαγές, 
ανατροπές στο μέλλον….  Άρα για όλα πρέπει να ΑΜΦΙΒΑΛΛΟΥΜΕ (ΑΚΡΑΙΟΣ 
ΣΚΕΠΤΙΚΙΣΜΟΣ). 
 

ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ-ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ-ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ: Σήμερα είναι 
δυνατόν να διακρίνουμε τα όρια της εμπειριστικής φιλοσοφίας του Χιουμ. Γνωρίζουμε π.χ. 
ότι οι αισθητηριακές αντιλήψεις δεν είναι αυτόνομες πραγματικότητες, αλλά το προϊόν της 
αλληλεπίδρασης ανάμεσα στο υποκείμενο και στα εξωτερικά αντικείμενα. Γνωρίζουμε τη 
φύση των «σημάτων» τα οποία προκαλούν τα αισθητηριακά δεδομένα (ηλεκτρομαγνητικά 
κύματα, κυμάνσεις του αέρα, χημικά μόρια κ.λ.π.). Γνωρίζουμε τη δομη των εξωτερικών 
αντικειμένων τα οποία εκπέμπουν τα σήματα και τους μηχανισμούς εκπομπής.Γνωρίζουμε 
εν μέρει τις  νευροφυσιολογικές διαδικασίες μέσω των οποίων το εξωτερικό σήμα 
μετατρέπεται σε δεδομένο της συνείδησης (εικόνα, συμβάν, δεδομένο). Γνωρίζουμε επίσης 
ότι η αιτιακή σχέση,  αντίθετα με ότι πίστευε ο Χιουμ,  είναι μια εσωτερική,  αναγκαία και 
γενετική σχέση ανάμεσα σε φυσικά αντικείμενα και ότι δεν περιορίζεται σε μια απλή σχέση 
διαδοχής. Μπορούμε συνεπώς να υπερβούμε τον εμπειρισμό του Χιουμ, ο οποίος 
εμφανίζεται αφελής από την άποψη των σημερινών επιστημών. Εντούτοις δεν μπορούμε να 
αγνοήσουμε την αντιμεταφυσική θέση του Χιουμ, αν θέλουμε να θεμελιώσουμε μία θεωρία 
του Είναι, ή Οντολογία, η οποία δεν θα αναπαρήγαγε τις πλάνες της δογματικής 
μεταφυσικής (Ευτ. Μπιτσάκης, Το Αειθαλές Δέντρο της Γνώσεως, Αθήνα, εκδ. Στάχυ, 
1995, σσ. 29 κ.εξ. )   

 
 Ποια στοιχεία της γνωσιοθεωρίας του Χιουμ συγκρούονται με επιχειρήματα των 
σύγχρονων επιστημόνων; (ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ-ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ)  
 
                 Γ.  ΙΧΝΗΛΑΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΣΚΕΠΤΙΚΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΣH  
 
α)Ο Πλάτων –έχοντας ίσως στον νου του την καταδίκη του δασκάλου του και τη δική του 
πικρή εμπειρία στη Σικελία- περιγράφει με γλαφυρό τρόπο τη μοίρα του φιλοσόφου που 
προσπαθεί να στρέψει και τους συνανθρώπους του, οι οποιοι, ζουν μέσα στην άγνοια, στη 
μελέτη της φιλοσοφίας. Ο Πλάτων περιγράφει τη θέση του φιλοσόφου μέσα στο κοινωνικό 
σύνολο και ειδικότερα την αντιμετώπιση του φιλοσόφου από την κοινωνία. 
 
β) Όπως υποστηρίζουν ορισμένοι σύγχρονοι φιλόσοφοι, μπορούμε να καταφύγουμε στις 
επιστήμες της βιολογίας, της νευροφυσιολογίας και της ψυχολογίας για να μάθουμε ποιοι  
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μηχανισμοί των αισθήσεων και του νου μας μπορούν να θεωρηθούν αξιόπιστοι και πότε 
λειτουργούν σωστά, για να μάθουμε δηλαδή ποιοι μηχανισμοί και σε ποιες συνθήκες 
παρέχουν κατά κανόνα αληθείς πεποιθήσεις. Αιτιολογημένες πρέπει να θεωρούνται μόνο οι 
πεποιθήσεις που παράγονται από αυτούς τους μηχανισμούς σε κατάλληλες συνθήκες επαφής 
μας με το φυσικό και το κοινωνικό περιβάλλον. Βέβαια, στην περίπτωση αυτή, οι 
σκεπτικιστές επιμένουν ότι δεν μπορούμε να είμαστε ποτέ σίγουροι εκ των προτέρων πως οι 
συνθήκες είναι πράγματι κατάλληλες και πως οι γνωστικοί μηχανισμοί του εγκεφάλου μας 
που μας φαίνονται αξιόπιστοι θα εξακολουθήσουν να λειτουργούν σωστά και δε θα 
εξαπατηθούμε. Δεν αποκλείεται, όπως έδειξε ο Χιουμ, μέχρι σήμερα όλα να πήγαιναν καλά, 
αλλά ξαφνικά οι κανονικότητες που διέπουν τον οργανισμό μας,  αλλά και τη φύση 
γενικότερα, να διαταραχθούν κατά απρόβλεπτο τρόπο. 
 
 ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΣ ΕΡΩΤΗΜΑ ΤΟΥ DAVID HUME :  Πώς θα μπορούσε να περιγραφεί 
η συστηματική οργάνωση της φιλοσοφικής σκέψης που επιτρέπει τη μεθοδική 
διερεύνηση των ερωτημάτων τα οποία την απασχολούν; 
 
γ) Το κριτήριο στην πρακτική και στην τεχνολογία δεν είναι η αλήθεια, αλλά η 
αποτελεσματικότητα (το κατά πόσο το τεχνητό μέσο εξυπηρετεί πράγματι με τον καλύτερο 
κατά το δυνατόν τρόπο τον σκοπό) και η εγκυρότητα (το κατά πόσο η περιγραφή ή το 
σχεδίασμα ταιριάζει με το αντικείμενο που κατασκευάσαμε). Στις φυσικές επιστήμες,αντίθετα, 
η πραγματικότητα του κόσμου των φυσικών αντικειμένων προηγείται,ενώ η περιγραφή και η 
γνώση μας γι’ αυτήν έπονται. Το κριτήριο εδώ είναι η αλήθεια. Αν η περιγραφή μας 
ταιριάζει με την πραγματικότητα, τότε η περιγραφή θεωρείται αληθής. Στην επιστήμη λοιπόν 
ξεκινάμε από την πραγματικότητα και συνεχίζουμε στην περιγραφή και τη γνώση της 
πραγματικότητας. Έτσι, στη φυσική επιστήμη η εύρεση της αλήθειας επιτυγχάνεται μέσω μιας 
διαδικασίας ανακάλυψης, ενώ στην τεχνολογία η δημιουργία νέων αντικειμένων γίνεται μέσω 
εφευρέσεων. 
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