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Δοκιμίου με θέμα: «Αίσθηση, νόηση και το ερώτημα για τη γνώση»  «προσφέρονται» από 
τους διαλόγους του Πλάτωνα Φαίδων και Θεαίτητος τα σχετικά  με την ως άνω θεματική 
αποσπάσματα, του Αριστοτέλη αποσπάσματα από τα έργα Μετά τα Φυσικά, Αναλυτικά 
ύστερα, και περί Ψυχής κυρίως,  του Ρενέ Ντεκάρτ μέρη από τα έργα  Στοχασμοί περί της 

πρώτης φιλοσοφίας και Οι αρχές της Φιλοσοφίας, του Τζον Λοκ κεφάλαια από το Δοκίμιο για 
την ανθρώπινη νόηση και του Ιμμάνουελ Καντ ενότητες από την Κριτική του Καθαρού λόγου.   

Από την προτεινόμενη δευτερεύουσα βιβλιογραφία  αξιοποιήθηκαν κεφάλαια από έργα 
περισσότερο εισαγωγικά όπως του Thomas Nagel, Θεμελιώδη Φιλοσοφικά Προβλήματα, 1989,  
σε περισσότερο εξειδικευμένες μελέτες όπως του Nicholas P. White, Ο Πλάτων για τη Γνώση 
και την Πραγματικότητα, 2012,  του W. D. Ross, Αριστοτέλης, 1991 1η έκδοση, W. Windelband
και H. Heimshoeth, Εγχειρίδιο Ιστορίας της Φιλοσοφίας, β΄τόμος, 1995 3η έκδοση και του Paul 

Guyer, Καντ, 2013. 
Οι σημειώσεις από τα ανωτέρω βιβλία περιλαμβάνονται στην υβριδική μορφή των  3 ppt με 
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Αίσθηση, νόηση και το ερώτημα για τη γνώση 
Ο  Thomas Nagel (Θεμελιώδη Φιλοσοφικά Προβλήματα, Σμίλη, 1989, σελ. 11-15) (Διαφάνειες 2-14)

θεωρεί ότι ήδη από την εφηβεία είμαστε προικισμένοι με μιαν ιδιαίτερη αίσθηση για τις 
αφηρημένες ιδέες και τα θεωρητικά προβλήματα, πολλοί αρχίζουν να ασχολούνται από 

μόνοι τους με φιλοσοφικά προβλήματα- τι υπάρχει πραγματικά, αν μπορούμε να το 
γνωρίσουμε, αν κάτι είναι πράγματι σωστό ή σφάλμα. Χιλιάδες χρόνια έχουν ασχοληθεί οι 

άνθρωποι με τα προβλήματα αυτά αλλά η πρώτη ύλη της φιλοσοφίας προέρχεται κατευθείαν 
από τον κόσμο και από τη σχέση μας μ’ αυτόν κι όχι από τα γραπτά του παρελθόντος.  Το 
κύριο μέλημα της φιλοσοφίας είναι να ελέγξει και να κατανοήσει πολύ κοινές έννοιες που 
όλοι μας τις χρησιμοποιούμε καθημερινά χωρίς να τις σκεφτόμαστε.  Ένας φυσικός θα 

ζητήσει να μάθει από τι συνίστανται τα άτομα ή πως εξηγείται η βαρύτητα, αλλά ένας 
φιλόσοφος θα αναρωτηθεί αν υπάρχει κάτι έξω από τη νόησή μας.  Όσο πιο θεμελιώδεις 
είναι οι έννοιες που προσπαθούμε να διερευνήσουμε τόσο λιγότερα εργαλεία έχουμε για να 

τις επεξεργαστούμε. Δεν είναι πολλά τα στοιχεία που μπορούμε να θεωρήσουμε ως 
προϋποθέσεις ή ως δεδομένα. Έτσι η φιλοσοφία είναι μια δραστηριότητα γεμάτη 

αβεβαιότητα. Ο Thomas Nagel πιστεύει πως ο καλύτερος τρόπος να μάθουμε κάτι για τη 
φιλοσοφία είναι αν στοχαστούμε πάνω σε ορισμένα προβλήματα, όπως είναι: 1. Η γνώση του 

κόσμου έξω από τη νόησή μας.  Η σχέση νόησης και εγκεφάλου. Τα περισσότερα από 
αυτά δεν έχουν λυθεί και δύσκολο είναι να λυθούν, κατά τη γνώμη του.



• 2. Πώς γνωρίζουμε τα πράγματα (σελ. 16-27)

Αν το καλοσκεφτούμε, το περιεχόμενο του νου μας είναι το μόνο πράγμα για το οποίο 
μπορούμε να είμαστε βέβαιοι. Οτιδήποτε κι αν πιστεύουμε, αυτό βασίζεται στις εμπειρίες και 
τις σκέψεις μας, στα αισθήματα και τις αισθητηριακές μας εντυπώσεις.  Αυτά είναι τα μόνα 
δεδομένα στα οποία μπορούμε να στηριχθούμε άμεσα. Όλα τα άλλα βρίσκονται σε σχέση 
με εμάς, πολύ μακρύτερα από ό,τι οι εσωτερικές μας  εμπειρίες και σκέψεις και φτάνουν σε 
μας μόνο μέσω αυτών.  Κανονικά δεν έχουμε καμιά αμφιβολία για την ύπαρξη των δέντρων 
έξω από το παράθυρο. Στην πραγματικότητα τις περισσότερες φορές ούτε καν 
σκεφτόμαστε τις νοητικές διεργασίες που μας κάνουν να έχουμε την επί-γνωση αυτών 
των πραγμάτων: μας φαίνεται ότι τη γνώση αυτή την έχουμε άμεσα. Αλλά πώς 
γνωρίζουμε ότι αυτά πράγματι υπάρχουν;  Αν προσπαθήσουμε να αποδείξουμε την 
αξιοπιστία των εντυπώσεών μας αναφερόμενοι στις ίδιες τις εντυπώσεις μας, πέφτουμε σε 
φαύλο κύκλο.  Κι αν όλα αυτά είναι ένα γιγάντιο όνειρο ή μια  φαντασίωση από την οποία δεν 
θα ξυπνήσουμε ποτέ;



Όμως πού αλλού μπορούμε να βασιστούμε;  Όλες οι μαρτυρίες που έχουμε για οτιδήποτε, πρέπει να 

προέρχονται από τη νόησή μας- είτε με τη μορφή της αντίληψης είτε από τις μαρτυρίες των βιβλίων  ή
των άλλων ανθρώπων είτε μέσω της μνήμης- κι αυτό βρίσκεται σε πλήρη συμφωνία με όσα πράγματα 
γνωρίζουμε, ότι δηλαδή δεν υπάρχει απολύτως τίποτε άλλο εκτός από το περιεχόμενο της νόησής μας.  
Αυτή η άποψη ονομάζεται σολιψισμός.  Αυτή είναι μια πολύ μοναχική άποψη που δεν την έχουν 
ενστερνιστεί πολλοί άνθρωποι.  Όπως μπορείτε να καταλάβετε από αυτή την παρατήρηση ούτε και ο Nagel
την αποδέχεται.  Γράφοντας ότι  το σωστό συμπέρασμα είναι το πιο μετριοπαθές, ότι δηλαδή δεν 
γνωρίζουμε τίποτε άλλο από τις εντυπώσεις μας και τις εμπειρίες μας. Ίσως υπάρχει εξωτερικός κόσμος-
ίσως όχι· κι αν υπάρχει ίσως είναι- ίσως και όχι- εντελώς διαφορετικός από ό,τι φαίνεται σ’ εμάς: δεν 
έχουμε κανένα τρόπο να το διαπιστώσουμε. Η άποψη αυτή ονομάζεται σκεπτικισμός σχετικά με τον 
εξωτερικό κόσμο.  Όλα μας τα επιχειρήματα καταλήγουν σε φαύλο κύκλο, αφού παίρνουμε ως προϋπόθεση 
την πραγματικότητα  για να αποδείξουμε την πραγματικότητα. Οποιοδήποτε επιχείρημα κι αν 
προσπαθήσουμε να διατυπώσουμε για να βγούμε από αυτή τη δυσχέρεια θα αποτύχει, επειδή θα πρέπει να 
δεχτεί ως δεδομένο αυτό που προσπαθούμε να αποδείξουμε- την ύπαρξη των εξωτερικού κόσμου, έξω από 

την νόησή μας (λήψη του ζητουμένου). 



• Ο Nagel αναφέρει ότι μερικοί θα υποστήριζαν ότι το είδος του ριζοσπαστικού σκεπτικισμού δεν έχει 
νόημα επειδή η ιδέα μιας εξωτερικής πραγματικότητας, την οποία κανείς ποτέ δεν θα μπορούσε να 
ανακαλύψει δεν έχει νόημα. Το επιχείρημά τους είναι ότι ένα όνειρο π.χ. πρέπει να είναι κάτι από το 
οποίο μπορείς να ξυπνήσεις για να ανακαλύψεις ότι κοιμόσουν· μια παραίσθηση πρέπει να είναι κάτι, 
το οποίο οι άλλοι ( ή κι εσύ αργότερα) μπορούν να δουν  ότι δεν υπάρχει πραγματικά.  Οι παραστάσεις 
και τα φαινόμενα που δεν αντιστοιχούν στην πραγματικότητα πρέπει να αντιπαραβάλλονται προς 
άλλα, τα οποία αληθινά αντιστοιχούν στην πραγματικότητα ή διαφορετικά, η αντίθεση μεταξύ 
φαινομένων και πραγματικότητας δεν έχει νόημα.

• Η ιδέα ενός ονείρου από το οποίο δεν μπορείς ποτέ να ξυπνήσεις εισάγει την ιδέα της 
πραγματικότητας- του πραγματικού κόσμου στο οποίο ζεις. Η ιδέα που έχουμε για τα πράγματα που 
υπάρχουν είναι ακριβώς η ιδέα που έχουμε για ό,τι μπορούμε να παρατηρήσουμε.  (Αυτή η άποψη 
μερικές φορές αποκαλείται τάση επαληθευσιμότητας). Μερικές φορές οι παρατηρήσεις μας 
παρερμηνεύονται αλλά αυτό  σημαίνει ότι μπορούν να διορθωθούν από άλλες παρατηρήσεις- όπως 
όταν ανακαλύπτεις πως αυτό που νόμιζες πως ήταν φίδι, ήταν απλώς μια σκιά πάνω στη χλόη.  Αλλά 
χωρίς κάποια δυνατότητα μιας σωστής άποψης για το πώς είναι τα πράγματα (είτε δική μας είτε 
κάποιου άλλου), η σκέψη ότι οι εντυπώσεις μας από τον κόσμο δεν είναι αληθινές δεν έχει νόημα. 



• Ο σκεπτικιστής ισχυρίζεται ότι αν υπάρχει εξωτερικός κόσμος, τα πράγματα μέσα σ’ αυτόν 
είναι παρατηρήσιμα, επειδή υπάρχουν, και δεν ισχύει το αντίθετο: ότι η ύπαρξη δεν είναι 
το ίδιο με τη δυνατότητα παρατήρησης.  Και παρόλο που συνάγουμε την έννοια των 
ονείρων  και των παραισθήσεων από περιπτώσεις, όπου νομίζουμε ότι μπορούμε να 
παρατηρήσουμε την αντίθεση μεταξύ των εμπειριών μας  και της πραγματικότητας, 
φαίνεται σαν να μπορούσε  να επεκταθεί η ίδια έννοια σε περιπτώσεις όπου η 
πραγματικότητα δεν είναι παρατηρήσιμη. 

• Αν αυτό είναι σωστό, έπεται μάλλον ότι δεν είναι χωρίς νόημα να νομίζουμε ότι ο 
κόσμος θα μπορούσε  να συνίσταται αποκλειστικά και μόνο από το περιεχόμενο της 
νόησής μας, αν και ούτε εμείς ούτε κανείς άλλος θα μπορούσε να εξακριβώσει αν αυτό 
είναι αληθινό. Έτσι, ίσως δεν υπάρχει κανένας τρόπος να βγούμε από το κλουβί της ίδιας 
μας της νόησης. Αυτό μερικές φορές αποκαλείται εγωκεντρική δυσχέρεια. 



• Ωστόσο όμως ύστερα από όλα όσα έχουν λεχθεί, πρέπει να παραδεχτώ,  γράφει ο  Nagel, ότι είναι 
πρακτικά αδύνατο να πιστέψουμε σοβαρά ότι όλα τα πράγματα μέσα στον κόσμο ολόγυρά μας 
ίσως δεν υπάρχουν πραγματικά. Η αποδοχή του εξωτερικού κόσμου είναι ενστικτώδης και ισχυρή. Όχι 
μόνο συνεχίζουμε να ενεργούμε σαν να υπάρχουν  οι άλλοι άνθρωποι και τα πράγματα, αλλά και το 
πιστεύουμε, ακόμη κι αν έχουμε δεχτεί τα επιχειρήματα που φαίνονται να δείχνουν ότι δεν έχουμε καμία 
βάση γι’ αυτή την πίστη. Εάν μια πεποίθηση για την ύπαρξη του εξωτερικού κόσμου έρχεται τόσο 
φυσικά σε εμάς, ίσως δεν χρειαζόμαστε καμία βάση γι αυτήν.  Μπορούμε απλώς να την αφήσουμε να 
υπάρχει και να ελπίζουμε ότι έχουμε δίκιο.  Και αυτό πραγματικά κάνουν οι περισσότεροι άνθρωποι,  
αφού εγκαταλείψουν την προσπάθεια να την αποδείξουν: ακόμη κι αν δεν μπορούν να προβάλουν 
λόγους ενάντια στον σκεπτικισμό, ούτε ωστόσο μπορούν να ζουν μ΄αυτόν.  Αυτό όμως σημαίνει ότι 
παραμένουμε προσκολλημένοι στις περισσότερες από τις συνήθεις πεποιθήσεις μας για τον κόσμο 
με βάση το γεγονός ότι α) ίσως αυτές είναι εντελώς λανθασμένες και β) δεν έχουμε καμιά βάση για να 
αποκλείσουμε αυτή τη δυνατότητα. 

• Μένουμε λοιπόν με τρία ερωτήματα: 

• Έχει νόημα η πιθανότητα ότι το περιεχόμενο της νόησής μας είναι το μόνο πράγμα που υπάρχει- ή ότι, 
ακόμη κι αν υπάρχει κόσμος έξω από τη νόησή μας, αυτός να είναι εντελώς ανόμοιος με ό,τι
πιστεύουμε πως είναι;  

• Αν αυτά είναι δυνατά, έχουμε κάποιο τρόπο να αποδείξουμε στον εαυτό μας ότι αυτά δεν είναι 
πράγματι αληθινά;

• Αν δεν μπορούμε να αποδείξουμε ότι υπάρχει οτιδήποτε άλλο έξω από τη νόησή μας, είναι πάντως 
σωστό να συνεχίζουμε να πιστεύουμε στην ύπαρξη του εξωτερικού κόσμου; 



• Το πρόβλημα της σχέσης πνεύματος- σώματος (σελ 36-46)

• Ας ξεχάσουμε τον σκεπτικισμό και ας δεχτούμε ότι ο φυσικός κόσμος υπάρχει, όπως υπάρχει το σώμα 
μας και το μυαλό μας. Ποια θα μπορούσε να είναι η σχέση μεταξύ συνείδησης και εγκεφάλου;  Όλοι 
γνωρίζουμε πως ό,τι συμβαίνει στη συνείδηση μας εξαρτάται από το τι συμβαίνει στο σώμα μας.  
Οι ενδείξεις φανερώνουν ότι για να συμβεί κάτι στη νόησή μας ή στη συνείδησή μας, κάτι πρέπει να 
συμβεί προηγουμένως στον εγκέφαλό μας.  Δεν ξέρουμε τι συμβαίνει στον εγκέφαλό μας, όταν πονάμε· 
αλλά είμαστε εντελώς βέβαιοι ότι κάτι συμβαίνει-κάτι που συνεπάγεται χημικές και ηλεκτρικές 
μεταβολές στα δισεκατομμύρια νευρικών κυττάρων, που αποτελούν τον εγκέφαλό μας.  Γνωρίζουμε 
πως όταν αποφασίζουμε να πάρουμε ακόμη ένα κομμάτι γλυκό, κάποια εγκεφαλικά κύτταρα 
μεταβιβάζουν την εντολή στους μύες του βραχίονα μας. Δεν γνωρίζουμε πολλές λεπτομέρειες, αλλά 
είναι σαφές ότι υπάρχουν περίπλοκες σχέσεις μεταξύ αυτών που συντελούνται στη νόησή μας και των 
φυσικών λειτουργιών που συμβαίνουν στον εγκέφαλό μας. Ως εδώ, όλα αυτά αφορούν την επιστήμη, 
όχι τη φιλοσοφία.  Αλλά υπάρχει ένα φιλοσοφικό ερώτημα που αφορά τη σχέση μεταξύ νόησης 
και εγκεφάλου και είναι το εξής: είναι η νόησή μας κάτι διαφορετικό από τον εγκέφαλό μας, αν και 
συνδέονται μεταξύ τους ή είναι απλώς ο εγκέφαλός μας; Οι σκέψεις, τα αισθήματα, οι αντιλήψεις, οι 
αισθήσεις και οι επιθυμίες μας είναι πράγματα που συμβαίνουν επιπρόσθετα σε όλες τις φυσικές 
λειτουργίες του εγκεφάλου μας ή είναι κι αυτές οι ίδιες μερικές φυσικές λειτουργίες;



• Αν ένας επιστήμονας αφαιρούσε την κορυφή του κρανίου μας και κοίταζε μέσα στον 
εγκέφαλό μας την ώρα που τρώγαμε ένα κομμάτι της σοκολάτας, το μόνο που θα 
μπορούσε να δει είναι μια γκρίζα μάζα νευρώνων. Αν χρησιμοποιούσε συσκευές για να 
μετρήσει τι συμβαίνει στο εσωτερικό του, θα ανίχνευε περίπλοκες φυσικές λειτουργίες 
πολλών διαφορετικών ειδών. Θα έβρισκε όμως τη γεύση της σοκολάτας;

• Φαίνεται ότι δεν θα μπορούσε να τη βρει μέσα στον εγκέφαλό μας, γιατί η εμπειρία 
της σοκολατένιας γεύσης βρίσκεται κλειδωμένη μέσα στο μυαλό μας με τέτοιο τρόπο, 
ώστε να μην είναι παρατηρήσιμη από κανέναν άλλο. Οι εμπειρίες μας βρίσκονται στο 
εσωτερικό του νου μας μ’ ένα είδος εσωτερικότητας που είναι διαφορετικό από τον τρόπο 
με τον οποίο ο εγκέφαλός μας βρίσκεται μέσα στο κεφάλι μας.  Κάποιος άλλος δεν μπορεί 
να ανατάμει τη νόησή μας και να δει το εσωτερικό της. 

• Αν αυτά που συμβαίνουν στις εμπειρίες μας βρίσκονται στο εσωτερικό της νόησής 
μας, ενώ αυτά που συμβαίνουν στον εγκέφαλό μας δε βρίσκονται εκεί μέσα, τότε 
φαίνεται μάλλον ότι οι εμπειρίες και οι άλλες νοητικές καταστάσεις μας δεν μπορεί 
να είναι απλώς φυσικές καταστάσεις του εγκεφάλου μας. Πρέπει να υπάρχει κάτι 
περισσότερο σε εμάς, πέρα από το σώμα μας με το σφύζον νευρικό του σύστημα. 

• Ρενέ Μαγκρίτ, Ο απελευθερωτής, 1947. Οι εικόνες ενός κλειδιού, ενός πουλιού, μιας πίπας  και ενός ποτηριού παραπέμπουν σε μυστηριώδη 

και αινιγματικά σημάδια. Όμως η βαθύτερη σημασία τους είναι κρυμμένη στη φαντασία, στο ατομικό και συλλογικό ασυνείδητο του θεατή 



• Ένα πιθανό συμπέρασμα είναι ότι πρέπει να υπάρχει μια ψυχή προσκολλημένη στο σώμα μας με 
τέτοιο τρόπο που να επιτρέπει την αλληλεπίδρασή τους. Αν αυτό αληθεύει, τότε αποτελούμαστε 
από δύο διαφορετικά πράγματα: από έναν σύνθετο φυσικό οργανισμό και από μια ψυχή που είναι 
καθαρά νοητική (Αυτή η άποψη ονομάζεται δυισμός για προφανείς λόγους). 

• Πολλοί άνθρωποι όμως νομίζουν ότι η πίστη στην ύπαρξη της ψυχής είναι παρωχημένη και 
αντιεπιστημονική. Όλα τα πράγματα μέσα στον κόσμο συνίστανται από φυσική ύλη- είναι 
διαφορετικοί συνδυασμοί  των ίδιων χημικών στοιχείων.  Γιατί δε θα έπρεπε να συμβαίνει το ίδιο και με 
εμάς; Τα σώματά μας αναπτύσσονται με μια πολύπλοκη φυσική διαδικασία από το απλό κύτταρο που 
προκύπτει από την ένωση του σπερματοζωαρίου με το ωράριο. Βαθμιαία προστίθεται  η ύλη, ώστε να 
μετατραπεί το κύτταρο σε έμβρυο με βραχίονες κ.ο.κ. Μερικοί πιστεύουν ότι αυτό το σύνθετο φυσικό 
σύστημα είναι αφ’ εαυτού επαρκές, ώστε να δημιουργήσει διανοητική ζωή.  Γιατί να μην είναι έτσι;  Η 
άποψη ότι οι άνθρωποι δεν συνίστανται από τίποτε άλλο παρά μόνον από φυσική ύλη και ότι οι 
νοητικές καταστάσεις τους είναι απλώς φυσικές καταστάσεις του εγκεφάλου τους, καλείται 
φυσικαλισμός (ή μερικές φορές υλισμός). Δεν υπάρχει κανένας φιλοσοφικός λόγος που να μας κάνει 
να νομίζουμε ότι δεν είναι έτσι, όπως ισχυρίζονται οι φυσικαλιστές. Οι λεπτομέρειες θα πρέπει να 
ανακαλυφθούν από την επιστήμη.  Όπως αποκαλύφτηκε από την επιστημονική έρευνα  ότι τα 
διαμάντια συντίθενται από άνθρακα, το ίδιο υλικό με το κάρβουνο: απλώς τα άτομα έχουν διαφορετική 
διάταξη.  Έτσι, ενώ θα φαινόταν ίσως εκπληκτικό το ότι η εμπειρία της γεύσης από σοκολάτα θα 
μπορούσε να μην είναι τίποτε άλλο παρά μόνον ένα πολύπλοκο φυσικό συμβάν μέσα στον εγκέφαλό 
μας, αυτό δεν θα ήταν πιο παράξενο από πολλά άλλα πράγματα των οποίων έχει ανακαλυφθεί η 
πραγματική φύση όπως τι είναι φως, πώς αναπτύσσονται τα φυτά, πώς κινούνται οι μύες- είναι απλώς 
ζήτημα χρόνου η ανακάλυψη της βιολογικής φύσης της νόησης.  Αυτό πιστεύουν οι φυσικαλιστές. 

• Ρενέ Μαγκρίτ, Ο μεγάλος Μεταφυσικός, 1917



• Ένας δυιστής θα απαντούσε ότι αυτά τα άλλα πράγματα είναι διαφορετικά.  Όταν ανακαλύπτουμε τη 
χημική σύσταση του νερού π.χ. αναφερόμαστε σε κάτι που σαφώς υπάρχει έξω στον φυσικό κόσμο-
κάτι που όλοι μπορούμε να δούμε και να αγγίξουμε.  Ουσιαστικό χαρακτηριστικό αυτού του είδους 
ανάλυσης είναι πως δε δίνουμε τη χημική σύνθεση του τρόπου με τον οποίο εμείς βλέπουμε, 
αισθανόμαστε και γευόμαστε το νερό.  Αυτά συμβαίνουν στην εσωτερική μας εμπειρία, όχι στο νερό, το 
οποίο έχουμε αναλύσει σε άτομα. 

• Υπάρχει άλλη μια δυνατή άποψη που είναι διαφορετική και από τον δυισμό και από τον φυσικαλισμό. 
Δυισμός είναι η άποψη ότι συνιστάμεθα από ένα σώμα συν μία ψυχή και ότι η νοητική μας ζωή 
συντελείται μέσα στην ψυχή μας. Φυσικαλισμός είναι η άποψη ότι η νοητική μας ζωή έγκειται σε 
φυσικές λειτουργίες  μέσα στον εγκέφαλό μας.  Μια άλλη δυνατότητα είναι ότι η νοητική μας ζωή 
συντελείται μέσα στον εγκέφαλό μας, ωστόσο όμως όλες αυτές οι εμπειρίες, τα αισθήματα, οι σκέψεις 
και οι επιθυμίες δεν είναι φυσικές λειτουργίες μέσα στον εγκέφαλό μας. Αυτό θα σήμαινε ότι η γκρίζα 
μάζα από δισεκατομμύρια νευρικά κύτταρα μέσα στο κρανίο μας, δεν είναι απλώς ένα φυσικό 
αντικείμενο. Έχει πλήθος φυσικές ιδιότητες- μεγάλα ποσά χημικής και ηλεκτρικής ενέργειας εκλύονται 
μέσα σ’ αυτήν τη μάζα- αλλά έχει επιπλέον και νοητικές λειτουργίες,  που συντελούνται μέσα σ’ αυτήν.  
Η άποψη ότι ο εγκέφαλος είναι η έδρα της συνείδησης, αλλά ότι οι συνειδητές καταστάσεις του δεν 
είναι απλώς φυσικές καταστάσεις, καλείται θεωρία διπλής όψεως.  Αποκαλείται έτσι, επειδή σημαίνει 
πως όταν δαγκώνουμε ένα κομμάτι σοκολάτας, αυτό προκαλεί στον εγκέφαλο μας μια κατάσταση ή 
λειτουργία με δύο όψεις: μια φυσική όψη που συνεπάγεται ποικίλες χημικές και ηλεκτρικές μεταβολές 
και μία νοητική όψη- την εμπειρία του αρώματος και της γεύσης της σοκολάτας. 



• Θα μπορούσαμε να εκφράσουμε αυτήν την άποψη λέγοντας ότι δεν είμαστε ένα 
σώμα συν μια ψυχή- ότι είμαστε απλώς ένα σώμα, αλλά ότι το σώμα μας ή 
τουλάχιστον ο εγκέφαλός μας δεν είναι απλώς ένα φυσικό σύστημα. Είναι ένα 
αντικείμενο με διπλή όψη; Τόσο φυσική όσο και νοητική: μπορεί να τεμαχιστεί 
αλλά έχει κι ένα εσωτερικό που δεν μπορεί να βγει στην επιφάνεια με ανατομία.  Οι 
φυσικαλιστές πιστεύουν πως δεν υπάρχει τίποτε άλλο εκτός από τον φυσικό κόσμο, 
που μπορεί να τον μελετήσει η επιστήμη: τον κόσμο της αντικειμενικής 
πραγματικότητας. Αλλά τότε πρέπει να βρουν κάποιο χώρο για τα αισθήματα, τις 
επιθυμίες, τις σκέψεις και τις εμπειρίες- για εσάς και για μένα, γράφει ο  Nagel μέσα 
σ’ έναν τέτοιο κόσμο. 



• Μια θεωρία που έρχεται σε υπεράσπιση του φυσικαλισμού είναι ότι η νοητική φύση των νοητικών μας 
καταστάσεων  έγκειται στις σχέσεις που έχουν αυτές με τα πράγματα που τις προκαλούν καθώς και με 
τα πράγματα που αυτές προκαλούν, όπως συμβαίνει με τον πόνο. Είναι αλήθεια πως πόνοι 
προκαλούνται π.χ. από τραυματισμό και πράγματι μας κάνουν να αναπηδούμε και να ξεφωνίζουμε. 
Αλλά αυτοί επίσης προκαλούν μια ορισμένη αίσθηση κι αυτό φαίνεται κάτι διαφορετικό από όλες τις 
σχέσεις που έχουν οι πόνοι με τις αιτίες και τα αποτελέσματά τους, καθώς επίσης και απ’ όλες τις 
φυσικές ιδιότητες που μπορεί να έχουν – αν είναι πράγματι συμβάντα στον εγκέφαλό μας.  Όσο για τον 
Nagel πιστεύει ότι αυτή η εσωτερική όψη του πόνου, καθώς κι άλλες συνειδητές εμπειρίες δεν 
μπορούν να αναλυθούν επαρκώς με όρους κανενός συστήματος αιτιωδών σχέσεων μεταξύ 
φυσικών ερεθισμάτων και συμπεριφοράς.  Φαίνεται ότι δύο ειδών πράγματα πολύ διαφορετικά 
συμβαίνουν στον κόσμο: τα πράγματα που ανήκουν στη φυσική πραγματικότητα, τα οποία πολλοί 
διαφορετικοί άνθρωποι μπορούν να τα παρατηρήσουν απ’ έξω κι εκείνα τα άλλα που ανήκουν 
στην νοητική πραγματικότητα και τα οποία ο καθένας από εμάς τα βιώνει εσωτερικά, κατά την 
περίπτωσή του.  Αυτό δεν ισχύει μόνο για τους ανθρώπους: τα σκυλιά, οι γάτες, τα άλογα, τα πουλιά 
φαίνεται πως έχουν συναίσθηση· τα ψάρια, τα μυρμήγκια και τα σκαθάρια είναι πολύ πιθανό να έχουν 
επίσης. Ποιος ξέρει πού σταματά αυτό;

• Η ιδέα της διαφάνειας της νόησης είχε τόσο 

μεγάλη επίδραση, που, όταν ο Φρόυντ διατύπωσε 

για πρώτη φορά την υπόθεση της ύπαρξης 

ασυνείδητων νοητικών διαδικασιών, η πρότασή του

(το Αυτό μου [id] μπορεί να έχει μυστικά από το Εγώ

[ego] μου) αντιμετωπίστηκε με ευρεία έλλειψη 

κατανόησης και πλήρη άρνηση.

Ρενέ Μαγκρίτ, Η μνήμη, 1948 .



• Δεν θα αποκτήσουμε μιαν επαρκή γενική σύλληψη του κόσμου έως ότου 
εξηγήσουμε πως, όταν ένας αριθμός φυσικών στοιχείων συναθροισθούν κατά τον 
σωστό τρόπο, σχηματίζουν όχι απλώς ένα λειτουργικό βιολογικό οργανισμό, 
αλλά μια συνειδητή ύπαρξη. Αν η συνείδηση καθεαυτή μπορούσε να ταυτιστεί 
με κάποιου είδους φυσική κατάσταση, θα άνοιγε ο  δρόμος για μιαν 
ενοποιημένη φυσική θεωρία σχετικά με το πνεύμα και το σώμα και, ίσως, ακόμη 
για μιαν ενοποιημένη θεωρία σχετικά με το σύμπαν.  Αλλά  υπάρχουν αρκετά 
ισχυροί λόγοι εναντίον μιας καθαρά φυσικής θεωρίας για τη συνείδηση, ώστε να 
φαίνεται πιθανό πως είναι αδύνατη μια φυσική θεωρία για το σύνολο της 
πραγματικότητας. 



• Micholas P. White, Ο Πλάτων για τη γνώση και την πραγματικότητα, επιμέλεια Γιώργος Καραμανώλης
μτφρ. Χρυσούλα Γραμμένου, Gutenberg, 2012. (Διαφάνειες 15-19) 

• Φαίδων: Η εξέλιξη της θεωρίας, σελ. 105-118. 

• Ο Φαίδων είναι ο πρώτος διάλογος όπου ο Πλάτων καταβάλλει μια σοβαρή προσπάθεια να αναπτύξει 
τις απόψεις του περί των αντικειμένων που αποκαλούνται Ιδέες ή Είδη, να προσδιορίσει τα εν λόγω 
αντικείμενα, καθώς και τις ποικίλες σχέσεις ανάμεσα στις Ιδέες και στα πιο ταπεινά αντικείμενα 
που συναντούμε στην καθημερινότητά μας.  Ο Φαίδων είναι ο πρώτος πλατωνικός διάλογος που 
περιέχει ρητά ό,τι θα αποκαλούσαμε εύλογα θεωρία των Ιδεών. Τα αποτελέσματα της εν λόγω 
ανάπτυξης των απόψεων του είναι πολλά και σπουδαία και έχουν σημαντική επίδραση στον κατοπινό 
επιστημολογικό στοχασμό του.  Στον Φαίδωνα είναι που ο Πλάτων παρουσιάζει την περίφημη θέση 
ότι οι Ιδέες είναι πρότυπο τρόπον τινά ή παραδείγματα, των οποίων τα αισθητά αντικείμενα είναι 
απομιμήσεις ή αντίγραφα, και που αρχίζει να δημιουργεί μια μερικώς τεχνική ορολογία γύρω από 
αυτή τη θεωρία.  Η ιδέα του Φ ή Φ καθαυτό ή τέλειο Φ, ενώ τα αισθητά αντικείμενα είναι ατελώς Φ, 
ενώ οι Ιδέες είναι αυτοκατηγορήσεις. Παρά το γεγονός ότι οι Ιδέες παρουσιάζονται εδώ για πρώτη 
φορά, ο Πλάτων θεωρεί ότι θα επιτελέσουν τις ίδιες φιλοσοφικές λειτουργίες τις οποίες τους έχει 
αποδώσει στο παρελθόν ο ίδιος. Μια αδρή διάκριση ανάμεσα στους τρεις στόχους των Ιδεών είναι  το 
«μεταφυσικό», το «σημασιολογικό» και το «γνωσιοθεωρητικό».  Ο Φαίδων μας λέει πολλά σχετικά με 
τον πρώτο στόχο, με τον ισχυρισμό ότι οι Ιδέες είναι υπό μία έννοια «αιτίες». 



• Αίσθηση και Νόηση

• Τα σπουδαιότερα γνωσιοθεωρητικά επιτεύγματα στον Φαίδωνα είναι εκείνα που οδηγούν στον ισχυρισμό ότι οι Ιδέες 
είναι πιο εύκολα πραγματεύσιμες από γνωσιοθεωρητική σκοπιά από ότι τα αισθητά αντικείμενα.  Αυτά τα βήματα 
συνιστούν μια  πρόοδο που οδηγεί στην Πολιτεία στον ισχυρισμό ότι εκείνα που είναι γνωστά είναι οι Ιδέες, ενώ τα 
αισθητά είναι απλώς δοξαστά, δηλαδή αντικείμενα της δόξας (δόξα). Ο Φαίδων εξαρχής υποβιβάζει το γνωσιοθεωρητικό
καθεστώς των αισθητών αντικειμένων και του αισθητηριακού εξοπλισμού τους σε σύγκριση με τις Ιδέες και τις 
ικανότητες της ψυχής.

• Το πρώτο βήμα γίνεται όταν ο Πλάτων μιλά υποτιμητικά για το σώμα σε αντίθεση με την ψυχή και ισχυρίζεται ότι ο 
φιλόσοφος θα έπρεπε να δίνει μεγαλύτερη προσοχή στις ψυχικές παρά στις σωματικές επιθυμίες ( 64γ- 65 α).  Ο Πλάτων 
θέτει ένα ρητορικό ερώτημα εάν η όραση ή η ακοή «αληθεύουν» και παραθέτει τους ποιητές να λένε ότι ούτε ακούμε ούτε 
βλέπουμε τίποτε με ακρίβεια ή σαφήνεια (ακριβείς, σαφείς στο 65 β 5).  Στη συνέχεια,  ισχυρίζεται χωρίς να 
επιχειρηματολογήσει ότι το σώμα εμποδίζει την ψυχή να κατανοήσει την αλήθεια, και ότι η ψυχή σκέπτεται 
καλύτερα όταν δεν την παρενοχλούν οι διάφορες σωματικές λειτουργίες. Ο Πλάτων αντιπαραθέτει το να σκέπτεται 
η ψυχή τα πράγματα από μόνη της και το να σκέπτεται δια του σώματος και των αισθήσεων, όπου υπάρχει η πιθανότητα 
απάτης (83 α4) και συμπεραίνει ότι η ψυχή δεν πρέπει να πιστεύει σε τίποτε άλλο παρά στον εαυτό της.  Από τη 
στιγμή που ο Πλάτων διαχώρισε την αίσθηση από τη νόηση και εξέλαβε την πρώτη ως υποδεέστερη της δεύτερης, κάνει 
το κρίσιμο βήμα.  Παρακινεί αίφνης τον συνομιλητή του, τον Σιμμία, χωρίς επιχειρήματα στο ότι υπάρχουν πράγματα 
όπως το Δίκαιο Καθαυτό, το Ωραίο καθαυτό και το Αγαθό καθαυτό, και στο ότι αυτά δεν είναι ορατά, αλλά 
κατανοούνται από τη διάνοια. Ο Πλάτων ισχυρίζεται τώρα ότι η κατανόηση αυτών των οντοτήτων μέσω της ψυχής 
είναι εκείνη που οδηγεί  «στην απόκτηση της αλήθειας και της γνώσης»(66 α6).  Έχουμε λοξοδρομήσει από τον ισχυρισμό 
ότι υπάρχουν δύο διαφορετικά είδη πραγμάτων που κάνουμε, για να αισθανόμαστε και να νοούμε στο ότι υπάρχουν 
αντικείμενα που κατανοούνται μόνο από την αίσθηση ή μόνο από τη νόηση. Π.χ. ο αριθμός 5 φαίνεται να είναι μάλλον 
νοητό και μη αισθητό αντικείμενο. 



• Αισθητά Φ και η Ιδέα του Φ.

Ο Πλάτων ισχυρίζεται ότι η νόηση συλλαμβάνει την αλήθεια και ότι οι κρίσεις της νόησης είναι ακριβείς 
και αληθείς, ενώ οι κρίσεις της αίσθησης δεν είναι (65 α-β). Τι σημαίνει ο συγκεκριμένος ισχυρισμός του 
Πλάτωνα και ποια είναι η αιτία που γίνεται; Γιατί σε συνάφεια με τον εν λόγω ισχυρισμό εγείρονται μερικές 
από τις πλέον σημαντικές αντιρρήσεις ως προς τη φύση των Ιδεών.  Το επιχείρημα για τον ισχυρισμό αυτό 
δεν ξεκινά παρά μόνο,  αφού φτάσουμε στο εκτενές χωρίο 72 ε -77 α, το οποίο είναι μια προσπάθεια να 
δειχθεί κατ’ ουσίαν ότι η ψυχή μπορεί να θυμηθεί, άρα πρέπει να προϋπήρχε της γέννησης κάποιου, 
και συνεπώς (παρότι ο Πλάτων σπεύδει να δηλώσει στο 77 α κ. εξ. , ότι αυτό το συμπέρασμα είναι 
εσφαλμένο) είναι αθάνατη.   Εξετάζοντας το κατηγόρημα ίσος, παρατηρεί ότι για κανένα αισθητό 
αντικείμενο δεν μπορεί να ειπωθεί απλώς ότι είναι ίσο  χωρίς περαιτέρω προσδιορισμούς. Εν τούτοις λέει ο 
Πλάτων υπάρχει ένα αντικείμενο, διαφορετικό από όλα τα αισθητά, που είναι η Ισότητα καθαυτή ή η 
Ιδέα της Ισότητας.  Μπορεί να υποστηριχθεί ότι ο Πλάτων κατέληξε να πιστεύει ότι εφόσον κάθε 
κατηγόρημα που είναι αληθές σε μια ορισμένη χρονική στιγμή για ένα ορισμένο αντικείμενο θα καταλήξει 
να είναι ή ήταν σε προγενέστερη χρονική στιγμή, ψευδές για το ίδιο αντικείμενο, άρα κανένα αισθητό 
αντικείμενο δεν αποτελεί έκφανση κατηγορήματος χωρίς κάποιο χρονικό προσδιορισμό, εκτός από 
την Ιδέα, η οποία δεν έχει χρονικούς προσδιορισμούς. Έτσι εύκολα συμπεραίνει ότι οι κρίσεις περί Ιδεών 
είναι πιο ακριβείς από τις κρίσεις περί αισθητών αντικειμένων. Άρα η νόηση είναι καλύτερος οδηγός για 
την αλήθεια από ότι η αίσθηση. Και καταλήγει να υποτιμήσει τη χρησιμότητα του ίδιου του  
αισθητηριακού εξοπλισμού μας. Τούτο δεν σημαίνει ότι ο Πλάτων λέει ότι οι αισθήσεις δεν κάνουν καλά 
τη δουλειά τους, δεδομένου του αντικειμένου τους. Το μειονέκτημά τους έγκειται μάλλον στο ότι δεν είναι 
ικανές για τον Πλάτωνα να μας παρέχουν κρίσεις για πιο σαφή και σταθερά αντικείμενα. 



• Θεαίτητος: Γνώση και ορισμός σελ. 227-239.

Ο Θεαίτητος επανέρχεται σε ορισμένα βασικά ερωτήματα που είχαν απασχολήσει εξαρχής 
τον Πλάτωνα.  Περιέχει αρκετές αναφορές σε πρωιμότερα έργα και στα βασικότερα 
επιχειρήματά του. Αρχίζει με τον Σωκράτη να ζητά τον ορισμό της γνώσεως, και όταν ο 
Θεαίτητος απαντά παρουσιάζοντας ορισμένα παραδείγματα γνώσης (146 γ-δ)  δέχεται 
επίπληξη. Στο συγκεκριμένο έργο ο Πλάτων θέτει βασικά ερωτήματα ως προς τα θεμέλια 
της θεωρίας, την οποία ανέπτυξε.  Ο Θεαίτητος χωρίζεται σε δύο μέρη, το πρώτο εκ των 
οποίων τελειώνει στο 186 α12 με την οριστική απόρριψη του ισχυρισμού ότι η γνώση 
(επιστήμη) είναι αίσθηση. Οι βασικές ιδέες που εξετάζονται είναι οι εξής:

1. Υπάρχει μια επίμαχη άποψη που μπορεί να περιγραφεί ως «πρωταγόρεια», σύμφωνα με 
την οποία οτιδήποτε πιστεύει κάποιος είναι υπό μία έννοια «αληθές γι΄αυτόν», καμία 
πεποίθηση δεν προκρίνεται έναντι κάποια άλλης με βάση την αλήθεια και ως εκ τούτου 
κανείς δεν γνωρίζει ένα ζήτημα καλύτερα από κάποιον άλλον που εκφέρει γνώμη γι΄αυτόν. 

2. Υποστηρίζεται ότι με κάποια έννοια η γνώση ταυτίζεται με την αίσθησιν ( η οποία αποδίδει 
τόσο την αντίληψη (perception) όσο και την αίσθηση (sensation) μια ταύτιση που συνιστά την 
πρώτη απάντηση του Θεαίτητου στο αίτημα του Σωκράτη να ορίσουν τη γνώση (151 ε1-3), και 
η οποία στο τέλος απορρίπτεται  στο 184 β4-186 ε 12). Υπάρχει μια άποψη που συνδέεται με 
την περιγραφή της αίσθησης σύμφωνα με την οποία καθετί βρίσκεται υπό μία έννοια σε 
συνεχή ροή ή αλλαγή. Τσόκλης, Οδοιπόρος



Ο Πλάτων ήταν εξαρχής πεπεισμένος ότι υπάρχουν κάποιες αλήθειες που είναι ανεξάρτητες 
από τις ανθρώπινες πεποιθήσεις και που μπορούν να ανακαλυφθούν χωρίς να στηριζόμαστε 
σε ατελείς πηγές πληροφοριών.  Αντικρούει την πρωταγόρεια θέση με δύο  βασικά 
επιχειρήματα. Το πρώτο έγκειται σε αυτό που αποκαλούμε επιχείρημα αυτοαναίρεσης στο 169 
δ-171δ το οποίο αποσκοπεί στο να δείξει ότι ο ίδιος ο Πρωταγόρας πρέπει να θεωρεί πως και η 
δική του θέση δεν είναι αληθής (175 γ5-7). Δεύτερον στο 184 β- 186 ε επιχειρηματολογεί 
ενάντια στην ταύτιση γνώσης και αίσθησης.  Καθόσον στο πρώτο μέρος του διαλόγου 
αναλύεται  η άποψη ότι όλα υπόκειται τρόπον τινά σε αλλαγή,  ή εκείνο που αποκαλείται «η 
θεωρία της ροής». Η θεώρηση για την αίσθησιν στο 152-157 στηρίζεται εν μέρει από τον 
ισχυρισμό ότι όλα συνεχώς αλλάζουν.  Η διδασκαλία περί της ροής που αντικρούεται στο 181-
183 λέει ότι για κάθε αντικείμενο και για δύο οποιαδήποτε χρονικά σημεία κίνησής του, 
οσοδήποτε κοντινά, το αντικείμενο υπόκειται σε μια αλλαγή από κάθε άποψη στο διάστημα 
ανάμεσα στα δύο σημεία.  Εκείνο που προκύπτει από το πρώτο μέρος του Θεαίτητου είναι 
λοιπόν το εξής: Η πρωταγόρεια θέση και η ταύτιση της γνώσης με την αίσθησιν έχουν 
δεχθεί αντεπιχειρήματα και έχουν απορριφθεί.  Η ισχυρή θεωρία της ροής απορρίφθηκε 
επίσης. 
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