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ΣΚΕΠΤΙΚΙΣΜΟΣ 

 
ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 

Συντάκτης : Χριστίνα Καραντώνη, καθηγήτρια φιλόλογος του Π.Π.Λ.Π.Π. 

Διάρκεια-Διατιθέμενος χρόνος διδασκαλίας : 4 διδακτικές ώρες 
 

Σκοπός: Η καλλιέργεια της φιλοσοφικής σκέψης ως στάσης απέναντι στα 

πράγματα, τα ζητήματα, τις προκλήσεις της ζωής. 
 

Στόχοι : Με βάση την ταξινομία των Bloom-Krathwohl
1
,ως στόχοι από τη 

διδασκαλία-παρουσίαση της συγκεκριμένης ενότητας τίθενται οι εξής : 
1. Η εμπέδωση προηγουμένων γνώσεων, αναφορικά με τη σχέση ανάμεσα 

στις έννοιες Γνώση-Αλήθεια-Πραγματικότητα. 

2. Ο  προβληματισμός  πάνω στο περιεχόμενο των  εννοιών σχετικισμός-
σκεπτικισμός-δογματισμός και η  κατανόηση του ιστορικού πλαισίου 

εντός του οποίου εμφανίστηκαν οι αντίστοιχες φιλοσοφικές τάσεις. Η 

συνειδητοποίηση της διαχρονικότητας των ερωτημάτων αναφορικά με τη 

δυνατότητα της γνώσης.  
3. Η συνειδητοποίηση, μέσα από τη βιωματική και συναισθηματική εμπλοκή 

,της διαφοράς ανάμεσα στο φαίνεσθαι και το είναι , ανάμεσα στην 

αίσθηση και τη γνώση, την αμφιβολία και τη βεβαιότητα, την χρονική 

ακολουθία και την αιτιότητα ,ανάμεσα  στην εποχή και την αποχή, 

ανάμεσα στην σκεπτική στάση από τον σκεπτικ-ισμό, που στην ακραία 

του εκδοχή  κινδυνεύει να μετατραπεί σε δογματισμό. 

4. Η ανάπτυξη της ικανότητας  εντοπισμού και   αναγνώρισης του σχετικού 

προβληματισμού μέσα από διάφορες εκφάνσεις του βίου , όπως π.χ. την 

τέχνη ή τις παροιμίες. 
5. Η πληροφόρηση  για τις διάφορες μορφές του σκεπτικισμού [αρχαίου και 

νεότερου] αλλά και η   ανάπτυξη κριτικής σκέψης και στάσης ,τόσο 

απέναντι στις απόψεις  των υπό εξέταση φιλοσόφων , όσο και απέναντι σε 
οποιαδήποτε άποψη παρουσιάζεται ως αυταπόδεικτη η προφανής.  

6. Η αποτίμηση της αξίας της σκεπτικής στάσης, ιδιαίτερα σε εποχές 
έξαρσης των κάθε μορφής φανατισμών. 

 

Μέθοδοι διδασκαλίας: Η μέθοδος project στις διάφορες εκφάνσεις της  
[συνδυασμός μεθόδων] 

                                                 
1
 Μπλούμ, Κράθβολ, Ταξινομια των διδακτικών στόχων, μτφρ. Α. Λαμπράκη-Παγανού, εκδ. Κώδικας ,Αθήνα 

1991 
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Μέσα-Υλικά : Καραμέλες, έντυπο υλικό [σχολικό βιβλίο, φωτοτυπημένα 

αποσπάσματα κειμένων, φύλλα εργασίας], ηχητικό υλικό [τραγούδια- 

ανάγνωση κειμένων], οπτικό υλικό [φωτογραφίες—προβολή παρουσίασης] 
οπτικοακουστικό υλικό [video] - Η/Υ –Προβολέας,-Πίνακας.  
 

 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 

1
η
  και  2

η
 
 
 ώρα : Σκεπτικισμός-Αρχαίος Σκεπτικισμός 

 

1
η
 διδακτική ώρα 

 

Α΄ φάση διδασκαλίας : Αφόρμηση [5΄] 
Μοιράζουμε στους μαθητές ίδιες καραμἐλες και τους καλούμε να τις 
δοκιμάσουν. Στη συνέχεια τους ζητούμε να περιγράψουν τη γεύση τους. 
Σημειώνουμε στον πίνακα επιγραμματικά  τις παρατηρήσεις τους από την 

ποικιλία των οποίων οδηγούμαστε στην υποκειμενικότητα του αισθήματος 
της γεύσης και σχετικότητα των κρίσεων που διατυπώνονται επ΄αυτού. 

Συνειδητοποιούν τη δυσκολία ,δηλαδή, να υπάρξει συμφωνία για το πόσο 

γλυκές είναι οι συγκεκριμένες καραμέλες. 
 

Β΄ φάση διδασκαλίας:Ιστορική θεώρηση των προβληματισμών για τη 

δυνατότητα της γνώσης και τη διατύπωση ασφαλών κρίσεων για την 

πραγματικότητα-Εργασία σε ομάδες.  [10΄ -15΄] 

 

 

1. Χωρίζουμε τους μαθητές σε 3  ομάδες.  
Στην ομάδα Α δίνουμε τα παρακάτω  αποσπάσματα [και σε μετάφραση]από 

τον Ξενοφάνη και τους ζητούμε να εντοπίσουν και να παρουσιάσουν τα 

σημεία της σκέψης του που σχετίζονται με την προηγηθείσα εμπειρία τους 
 

εἰ μὴ χλωρὸν ἔφυσε θεὸς μέλι, πολλὸν ἔφασκον γλύσσονα σῦκα πέλεσθαι.ΞΕΝΟΦΑΝΗΣ 

.D.K.B38 

Καὶ τὸ μὲν οὖν σαφὲς οὔτις ἀνὴρ ἴδεν, οὐδέτις ἔσται εἰδὼς ἀμφὶ θεῶν τε καὶ ἄσσα λέγω περὶ 
πάντων ·εἰ γὰρ καὶ τὰ μάλιστα τύχοι τετελεσμένον εἰπὼν αὐτὸς ὅμως οὐκ οἵδε· δόκος δ’ ἐπὶ 
πᾶσι τέτυκται. ΞΕΝΟΦΑΝΗΣ D.K.B34 

οὗτοι ἀπ΄ἀρχῆς πάντα θέοι θνητοίσ’ ὑπέδειξαν ἀλλὰ χρόνῳ ζητοῦντες ἐφευρίσκουσιν ἄμεινον. 

ΞΕΝΟΦΑΝΗΣ.D.K.18 
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Στην ομάδα Β δίνουμε το παρακάτω απόσπασμα [και σε μετάφραση] από τον 

Θεαίτητο  του Πλάτωνα[152 a- e]  , και ζητούμε από τους μαθητές να εντοπίσουν 

και να παρουσιάσουν την άποψη του Πρωταγόρα για τον άνθρωπο ως μέτρο των 

πραγμάτων και την ένσταση, επ΄αυτού , του Σωκράτη.   

Σωκράτης 

κινδυνεύεις μέντοι λόγον οὐ φαῦλον εἰρηκέναι περὶ [152a] ἐπιστήμης, ἀλλ' ὃν ἔλεγε καὶ 
Πρωταγόρας. τρόπον δέ τινα ἄλλον εἴρηκε τὰ αὐτὰ ταῦτα. φησὶ γάρ που “πάντων χρημάτων 

μέτρον” ἄνθρωπον εἶναι, “τῶν μὲν ὄντων ὡς ἔστι, τῶν δὲ μὴ ὄντων ὡς οὐκ ἔστιν.” ἀνέγνωκας 
γάρ που; 

Θεαίτητος 

ἀνέγνωκα καὶ πολλάκις. 

Σωκράτης 

οὐκοῦν οὕτω πως λέγει, ὡς οἷα μὲν ἕκαστα ἐμοὶ φαίνεται τοιαῦτα μὲν ἔστιν ἐμοί, οἷα δὲ σοί, 
τοιαῦτα δὲ αὖ σοί: ἄνθρωπος δὲ σύ τε κἀγώ; 

Θεαίτητος: λέγει γὰρ οὖν οὕτω. 

[152b] Σωκράτης : εἰκὸς μέντοι σοφὸν ἄνδρα μὴ ληρεῖν: ἐπακολουθήσωμεν οὖν αὐτῷ. ἆρ' οὐκ 

ἐνίοτε πνέοντος ἀνέμου τοῦ αὐτοῦ ὁ μὲν ἡμῶν ῥιγῷ, ὁ δ' οὔ; καὶ ὁ μὲν ἠρέμα, ὁ δὲ σφόδρα; 

Θεαίτητος : καὶ μάλα. 

Σωκράτης: πότερον οὖν τότε αὐτὸ ἐφ' ἑαυτοῦ τὸ πνεῦμα ψυχρὸν ἢ οὐ ψυχρὸν φήσομεν; ἢ 

πεισόμεθα τῷ Πρωταγόρᾳ ὅτι τῷ μὲν ῥιγῶντι ψυχρόν, τῷ δὲ μὴ οὔ; 

Θεαίτητος :ἔοικεν. 

Σωκράτης : οὐκοῦν καὶ φαίνεται οὕτω ἑκατέρῳ; 

Θεαίτητος : ναί. 

Σωκράτης : τὸ δέ γε «φαίνεται» αἰσθάνεσθαί ἐστιν; 

Θεαίτητος :ἔστιν γάρ. 

[152c] Σωκράτης: φαντασία ἄρα καὶ αἴσθησις ταὐτὸν ἔν τε θερμοῖς καὶ πᾶσι τοῖς τοιούτοις. οἷα 

γὰρ αἰσθάνεται ἕκαστος, τοιαῦτα ἑκάστῳ καὶ κινδυνεύει εἶναι. 

Θεαίτητος: ἔοικεν. 
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Σωκράτης : αἴσθησις ἄρα τοῦ ὄντος ἀεί ἐστιν καὶ ἀψευδὲς ὡς ἐπιστήμη οὖσα. 

Θεαίτητος : φαίνεται. 

Σωκράτης : ἆρ' οὖν πρὸς Χαρίτων πάσσοφός τις ἦν ὁ Πρωταγόρας, καὶ τοῦτο ἡμῖν μὲν 

ᾐνίξατο τῷ πολλῷ συρφετῷ, τοῖς δὲ μαθηταῖς ἐν ἀποῤῥήτῳ τὴν ἀλήθειαν ἔλεγεν; 

[152d] Θεαίτητος: πῶς δή, ὦ Σώκρατες, τοῦτο λέγεις; 

Σωκράτης : ἐγὼ ἐρῶ καὶ μάλ' οὐ φαῦλον λόγον, ὡς ἄρα ἓν μὲν αὐτὸ καθ' αὑτὸ οὐδέν ἐστιν, 

οὐδ' ἄν τι προσείποις ὀρθῶς οὐδ' ὁποιονοῦν τι, ἀλλ' ἐὰν ὡς μέγα προσαγορεύῃς, καὶ σμικρὸν 

φανεῖται, καὶ ἐὰν βαρύ, κοῦφον, σύμπαντά τε οὕτως, ὡς μηδενὸς ὄντος ἑνὸς μήτε τινὸς μήτε 
ὁποιουοῦν: ἐκ δὲ δὴ φορᾶς τε καὶ κινήσεως καὶ κράσεως πρὸς ἄλληλα γίγνεται πάντα ἃ δή 

φαμεν εἶναι, οὐκ ὀρθῶς προσαγορεύοντες: [152e] ἔστι μὲν γὰρ οὐδέποτ' οὐδέν, ἀεὶ δὲ γίγνεται. 
καὶ περὶ τούτου πάντες ἑξῆς οἱ σοφοὶ πλὴν Παρμενίδου συμφερέσθων, Πρωταγόρας τε καὶ 
Ἡράκλειτος καὶ Ἐμπεδοκλῆς, καὶ τῶν ποιητῶν οἱ ἄκροι τῆς ποιήσεως ἑκατέρας, κωμῳδίας μὲν 

Ἐπίχαρμος, τραγῳδίας δὲ Ὅμηρος, <ὃς> εἰπών-- 

  Ὠκεανόν τε θεῶν γένεσιν καὶ μητέρα Τηθύν 

ηομ. ιλ. 14.201, 302.πάντα εἴρηκεν ἔκγονα ῥοῆς τε καὶ κινήσεως: ἢ οὐ δοκεῖ τοῦτο λέγειν; 

Θεαίτητος : ἔμοιγε. 

Στην Γ΄ομάδα , ζητούμε, αφού μελετήσουν τον εικονογραφημένο διάλογο -που 

παρατίθεται στη σελ του σχολικού εγχειριδίου- από τις χαμηλές πτήσεις του 

Αρκά- να εντοπίσουν και να ταξινομήσουν εις τρόπο ώστε να αποτυπώνεται η 

μεταξύ τους σχέση, τις  φιλοσοφικές  έννοιες , τα φιλοσοφικά προβλήματα που 

θίγονται [ φαίνεσθαι- είναι, σκέψη- αίσθηση ]και στη συνέχεια να μας υπενθυμίσουν 

τη σχέση και τις  διαφορές ανάμεσα στις έννοιες: 
Γνώση,Αλήθεια,Πραγματικότητα. 

Παρουσίαση των συμπερασμάτων των ομάδων στην ολομέλεια  

 

 Γ΄ φάση διδασκαλίας : Παρουσίαση από τοντην /διδάσκοντα/ουσα της 

απάντησης που έδωσαν οι Σκεπτικοί φιλόσοφοι στο ερώτημα περί της 

δυνατότητας της γνώσης. [10΄-15΄]  

Δίνουμε έμφαση στο ότι η αμφιβολία  των σκεπτικών δεν αφορά στα φαινόμενα, 

αλλά στην ερμηνεία τους , ανατρέχοντας στο απόσπασμα από το έργο του A.Long,  

Η ελληνιστική φιλοσοφία,Στωικοί, Επικούρειοι, Σκεπτικοί, που παρατίθεται στο 

σχολικό εγχειρίδιο [σελ. 67] 
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 « Ζητοῦμεν δ΄οὐ περὶ τοῦ φαινομένου ἀλλὰ περὶ ἐκείνου ὃ λέγεται περὶ τοῦ 

φαινομένου» . 

Παρουσιάζουμε τους εκπροσώπους του Αρχαίου Σκεπτικισμού και τις απόψεις 
τους, γράφοντας στον πίνακα τις βασικές  έννοιες :απορία, εποχή, αφασία, 

αταραξία, ισοσθένεια λόγων, τρόποι.   

Διαβάζουμε τον πρώτο από τους τρόπους του Σέξτου Εμπειρικού που παρατίθεται 
στο σχολ. εγχειρίδιο [σελ.66]και τους ζητούμε να τον συσχετίσουν με την άποψη 

του Πρωταγόρα περί homo mesura. 

Σχεδιάζουμε στον πίνακα ίσα ευθύγραμμα τμήματα, όπως περίπου τα παρακάτω, 

και τους ζητούμε να τα κατατάξουν σε κλίμακα ξεκινώντας από το μεγαλύτερο και 
καταλήγοντας στο μικρότερο.  

>----<   <----> ----  Ι----Ι 

Στη συνέχεια θα αναφερθούμε στον δ τρόπο. 

 

Δ΄ Φάση διδασκαλίας : Συνοψίζουμε τα κύρια σημεία του μαθήματος.[5΄-10΄] 

Εργασίες για το σπίτι: 

1. Να μελετήσετε το κείμενο 1 του βιβλίου σας. 
2. Να αναζητήσετε την ετυμολογία των λέξεων : απορία, εποχή, αφασία 

,αταραξία και να παρουσιάσετε το περιεχόμενό τους για τους αρχαίους  

σκεπτικούς φιλοσόφους αφενός,  και για τους νεοέλληνες αφετέρου. 

3.  Θα μπορούσε η εποχή των στωικών να οδηγήσει σε αποχή , και αν ναι 

κάτω από ποιες συνθήκες; 

 

2
η
  διδακτική ώρα  

Α΄Φάση διδασκαλίας :Παρουσίαση-σχολιασμός εργασιών μαθητών. [10΄] 

Β΄Φάση διδασκαλίας :Ολοκλήρωση-εμβάθυνση-προεκτάσεις των τρόπων 

των σκεπτικών και της σκεπτικής στάσης με αφορμήσεις από  καθημερινές 

εμπειρίες, εκφράσεις, και εκφάνσεις της τέχνης. [20΄]  
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1. Ακούμε το τραγούδι των Αλ. Εμμανουηλίδη-Μ.Παπαγεωργίου «Αμφιβολία» 

http://www.youtube.com/watch?v=0bOcF0I1aoc και ζητούμε από τους 
μαθητές να εντοπίσουν τους τομείς που καλύπτει η «λυρική» αμφιβολία και 
το  φιλοσοφικό της υπόβαθρο.  

2. Ο /Η διδάσκων/ουσα  διαβάζει την ιστορία «Με το βλέμμα του έρωτα», από 

το βιβλίο του Χόρχε Μπουκάϊ, Να σου πω μια ιστορία 

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας βασιλιάς που ήταν ερωτευμένος με τη 
Σαμπρίνα, μια γυναίκα ταπεινής καταγωγής που την έκανε τελευταία του 
γυναίκα. 
 

Ένα απόγευμα, ενώ ο βασιλιάς έλειπε στο κυνήγι, ήρθε ένας 
αγγελιοφόρος να ειδοποιήσει ότι η μητέρα της Σαμπρίνας ήταν άρρωστη. 
Ο βασιλιάς της είχε απαγορεύσει να χρησιμοποιεί την προσωπική του 
άμαξα κι αν παραβίαζε την εντολή του, θα το πλήρωνε με το κεφάλι της. 
Ωστόσο, η Σαμπρίνα μπήκε στην άμαξα κι έτρεξε στο πλευρό της μητέρας 
της. 

Όταν γύρισε ο βασιλιάς έμαθε τα καθέκαστα. 
“Μα δεν είναι θαυμάσια;” είπε. “Αυτό είναι αληθινή αγάπη της κόρης 
προς τη μητέρα. Δεν την ένοιαξε να διακινδυνεύσει το κεφάλι της για να 
φροντίσει τη μητέρα της. Είναι υπέροχη!¨. 
Την άλλη μέρα, ενώ η Σαμπρίνα καθόταν στον κήπο του παλατιού κι 
έτρωγε φρούτα, ήρθε ο βασιλιάς. Τον χαιρέτησε και μετά δάγκωσε το 
τελευταίο ροδάκινο που είχε το καλάθι. 

“Φαίνονται γλυκά!” είπε ο βασιλιάς. 
“Πράγματι” είπε η βασίλισσα. Και απλώνοντας το χέρι της, έδωσε στον 
αγαπημένο της το τελευταίο ροδάκινο. 
“Πόσο με αγαπάει!” σχολίασε ο βασιλιάς. “Στερήθηκε την απόλαυσή της 
για να μου δώσει εμένα το τελευταίο ροδάκινο του καλαθιού. Δεν είναι 
καταπληκτική;” 

 
Πέρασαν ορισμένα χρόνια και -ποιός ξέρει γιατί – ο έρωτας και το πάθος 
έσβησαν από την καρδιά του βασιλιά. 

Καθόταν μαζί μ’ έναν στενό του φίλο και του έλεγε : 
“Ποτέ δεν φέρθηκε σαν βασίλισσα. Μια φορά, μάλιστα, παράκουσε τη 
διαταγή μου να μη χρησιμοποιήσει τη βασιλική άμαξα και θυμάμαι μια 
μέρα που μου έδωσε να φάω ένα δαγκωμένο φρούτο”. 
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Η πραγματικότητα είναι πάντα η ίδια. Κι είναι αυτό που είναι. Ωστόσο, 
όπως στο παραμύθι, ο άνθρωπος μπορεί να ερμηνεύσει μια 
κατάσταση με τον έναν τρόπο ή με ακριβώς τον αντίθετο, ανάλογα με 
την ψυχική διάθεση που έχει εκείνη τη στιγμή. 
 
Πρόσεχε τι αντιλαμβάνεσαι… Αν ότι βλέπεις ταιριάζει “γάντι” με την 
πραγματικότητα που περισσότερο σε βολεύει….τότε ΜΗΝ ΠΙΣΤΕΥΕΙΣ ΣΤΑ 
ΜΑΤΙΑ ΣΟΥ !!! 

[Χόρχε Μπουκάϊ, Να σου πω μια ιστορία,μετφρ. Κρίτων Ηλιόπουλος,  εκδ.οpera, Αθήνα 2007, 

σελ 116-117] 

Στη συνέχεια ζητάμε  από τους μαθητές να εντοπίσουν τον τρόπο των 

σκεπτικών που υιοθετεί ο σχολιαστής της ιστορίας και να επιβεβαιώσουν ή να 

διαψεύσουν , ανατρέχοντας στην εμπειρία τους, το συμπέρασμα στο οποίο 

οδηγείται.  

3. «Μην πιστεύεις στα μάτια σου». Με αφορμή τη ρήση αυτή, καλούμε τους 
μαθητές να θυμηθούν φράσεις που χρησιμοποιούμε συχνά και οι οποίες 
στην ουσία καταδεικνύουν την πίστη μας πως οι αισθήσεις μας –και όχι 
μόνον-δεν είναι οι πλέον αξιόπιστες πηγές  για την γνώση της 
πραγματικότητας.  

[« Τα φαινόμενα απατούν», «Απ’έξω κούκλα, από μέσα πανούκλα», «είσαι 
και φαίνεσαι» κ.λ.π. ] 

4. Προβάλλουμε ορισμένες φωτογραφίες στις οποίες αποτυπώνεται κάποια 

διαφορά μεγέθους  ανάμεσα στα απεικονιζόμενα στοιχεία και  θέτουμε το 

ερώτημα   στους μαθητές  αν είναι δυνατόν να  προσδιορίσουν –κατά 

προσέγγιση- τα πραγματικά μεγέθη των στοιχείων.   

     Με την ανάλογη καθοδήγηση, δηλαδή, θα αμφισβητήσουν τον σχετικό 

τρόπο των σκεπτικών, και θα κληθούν, αντλώντας επιχειρήματα από το χώρο 

της επιστήμης και της τεχνολογίας,  να τον αντικρούσουν. [π.χ, αξονική 

τομογραφία, ρομποτική χειρουργική , αστρονομία ]. 
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Γ΄ Φάση διδασκαλίας :Ο δογματισμός ως αντίποδας του σκεπτικισμού 

[15΄ 

1. Ενθαρρύνουμε τη συζήτηση και την ανταλλαγή απόψεων πάνω στους 
τρόπους των σκεπτικών και ζητούμε το αντώνυμο του σκεπτικισμού .Έτσι 
οδηγούμαστε στον δογματισμό. 

2. Αναλύουμε την έννοια , ανατρέχοντας στην ετυμολογία της, και δίνουμε 
τον ορισμό της για την φιλοσοφία. Κάνουμε λόγο για τη σημασία εν γένει 
των πάσης φύσεως  - ισμών .Αναζητούμε τις προεκτάσεις –συνέπειες για 

την κοινωνία, από την κυριαρχία του δογματισμού. [Φανατισμός, 
ρατσισμός ]. 

Εργασία για το σπίτι : 

Δίδεται στους μαθητές το  «Αμφιβολίας Εγκώμιον» του Νίκου Δήμου, και 
τους ζητούμε να γράψουν ένα δοκίμιο για την συνεισφορά της σκεπτικής 
στάσης στην αντιμετώπιση της απειλής του φανατισμού. 

  

Νίκος Δήμου: Αμφιβολίας Εγκώμιον!  

 

Όταν ήμουν παιδί η μητέρα μου με αποκαλούσε συχνά “αντιρρησία” ή “πνεύμα 

αντιλογίας”. ‘Όταν είχα επάλληλες ενστάσεις ή πιεστικά ερωτήματα, μου έκανε παρατήρηση 

λέγοντας: “Τα παιδιά δεν πρέπει να φέρνουν συνεχώς αντιρρήσεις στους μεγάλους. Οι μεγάλοι 

ξέρουν.” 

Είχα βέβαια πάντα την υποψία πως οι μεγάλοι δεν ήξεραν πολλά πράγματα κι απαγορεύοντας τις 

ερωτήσεις προσπαθούσαν απλώς να βγούνε από τη δύσκολη θέση. Άλλωστε οι αντιρρήσεις και 

απορίες μου (π.χ.: “Μητέρα – γιατί πεθαίνουμε;”) για να εξαφανιστούν έπρεπε να πάρουν 

ικανοποιητική απάντηση. Όσο περισσότερο τις απωθούσαν, τόσο θέριευαν. Και σίγουρα δεν μου 

ήταν δυνατό να αποδεχθώ μία άποψη, που δεν με έπειθε, μόνο και μόνο από σεβασμό προς την 

ηλικία ή το αξίωμα κάποιου. 

Με τα μυαλά αυτά είχα προβλήματα και στο σχολείο. Αδύνατο να αρκεσθώ στην αυθεντία του 

δασκάλου. “Αναιδής”, “είρων”, “αυθάδης”, “αντιρρησίας”, “αμφισβητίας”, ήταν μερικά από 

τα επίθετα που συνόδευαν τα καλά λόγια για τους βαθμούς μου. “Ε! είναι παιδί ακόμα!” έλεγαν 
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τα πρώτα χρόνια. “Είναι νέος ακόμα!” έλεγαν αργότερα, όσοι προσπαθούσαν να με 

δικαιολογήσουν. 

Ευτυχώς έμεινα παιδί ως τα εξήντα μου και ελπίζω να παραμείνω και τα υπόλοιπα χρόνια της 

ζωής μου. Κι αν βρίσκω ένα ελάττωμα στους περισσότερους ενήλικες είναι πως δεν έχουν 

κρατήσει την αυθόρμητη, την πηγαία αντίδραση του παιδιού μπροστά στον κόσμο των 

πραγμάτων και των ιδεών. Την απορία, τον θαυμασμό, το ερώτημα. 

Οι “μεγάλοι” όχι μόνο δεν απαντούν στα ερωτήματα – δεν θέτουν πια ερωτήματα. Έχουν 

απαντήσεις. Έτοιμες.  Προ-κατασκευασμένες. Που σπάνια ανταποκρίνονται στο αυθεντικό 

ερώτημα. Οι απαντήσεις αυτές, θραύσματα μίας κοσμοθεωρίας, εμφανίζουν τα πάντα ως 

αυτονόητα, δεδομένα, ερμηνευμένα. Οι φορείς τους αποδέχονται αναντίρρητα αλήθειες, 

ιδεολογίες, δόγματα μόνο και μόνο επειδή εκφέρονται από μία αυθεντία – ή (κυρίως) επειδή τους 

βολεύουν για να ζήσουν. 

 

Δυστυχώς – η ψυχολογία το έχει αποδείξει – οι άνθρωποι πιστεύουν όχι αυτό που είναι πιο 

κοντά στα πράγματα αλλά αυτό που τους χρειάζεται συναισθηματικά. Τα κάθε είδους δόγματα – 

ιδεολογίες, θρησκείες, κοσμοθεωρίες δεν βασίζονται (όπως η επιστήμη) σε ένα πλέγμα 

υποθέσεων και πειραμάτων, αλλά στην συναισθηματική αναπλήρωση και στην ψυχολογική 

παρηγοριά που παρέχουν. Πολλές φορές γίνονται τα παραισθησιογόνα που βοηθάνε τον 

άνθρωπο να ξεπερνάει την πραγματικότητα. Κι επειδή ο οπαδός τους εξαρτάται από αυτά, δεν 

είναι ψύχραιμος και νηφάλιος όπως ο επιστήμων, αλλά μισαλλόδοξος και φανατικός. 

Από όλα αυτά φαίνεται πως είναι αρκετά δύσκολο να αντισταθείς στο τραγούδι των Σειρήνων – 

ιδιαίτερα σε στιγμές που η ζωή σου δείχνει την κακή της όψη. (Τα παιδιά μπορούνε πιο εύκολα 

να αμφισβητούν – γιατί έχουν γύρω τους την σιγουριά της οικογένειας και δεν έχουν ακόμα 

νιώσει το άγχος του χρόνου και του θανάτου). 

Αναγνωρίζω λοιπόν πως είναι πολύ κουραστικό να ζεις σε διαρκή αναζήτηση και αμφισβήτηση – 

και δεν το περιμένω από όλους. Αλλά πιστεύω πως είναι η μόνη στάση που ταιριάζει στον 

πραγματικά σκεπτόμενο και ελεύθερο άνθρωπο. Πως η “ασεβής, αναιδής, αυθάδης” απορία και 

αντίρρηση είναι ο μόνος τρόπος για να φτάσουμε και στην γνώση και στο ήθος και στην 

πληρότητα. 

Αυτό μπορεί να φανεί παραδοξολογία. Η γνώση δεν απαιτεί βεβαιότητα; Το ήθος δεν 

προϋποθέτει αναμφισβήτητες αξίες; Η πληρότητα, η ολοκλήρωση δεν είναι το αποτέλεσμα μίας 

απόλυτης πίστης; Πως είναι δυνατόν η αμφισβήτηση να οδηγεί στα αντίθετά της; 

Στο σημείο αυτό, θα έπρεπε να διασαφηνίσουμε μερικές έννοιες: Αμφισβήτηση δεν είναι βέβαια 

η καταναγκαστική τάση για απόρριψη. (Αυτή μπορεί να είναι μία αρρωστημένη της μορφή). 

Αμφισβήτηση είναι η έκφραση του ελεύθερου, του ζωντανού, του ανοικτού πνεύματος που δεν 

δέχεται τίποτα ως δεδομένο, απόλυτο, τελεσίδικο – αλλά κρίνει, εξετάζει, αναθεωρεί, ελέγχει 

διαρκώς και δεν επαναπαύεται σε δόγματα. 
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Η αμφισβήτηση π.χ. είναι το κύριο γνώρισμα του επιστήμονα ερευνητή. Στην επιστήμη, όπως 

ξέρετε, δεν υπάρχουν δόγματα. (Κι όποτε υπήρξαν – καθυστέρησαν την γνώση για αιώνες!) Ο 

κάθε ερευνητής ξεκινάει από την αμφισβήτηση μίας θεωρίας (γιατί αν την αποδεχόταν, τι θα είχε 

να ερευνήσει;) και προσπαθεί να την υποκαταστήσει με μία πληρέστερη. Η ιστορία της επιστήμης 

είναι μία ιστορία διαψεύσεων – όχι επαληθεύσεων – διότι τίποτα δεν μπορεί να επαληθευθεί 

τελικά. Κάθε σειρά φαινομένων είναι άπειρη – και η στατιστική πιθανότητα, δεν είναι 

βεβαιότητα. Μία θεωρία παραμένει πάντα υπόθεση. Ισχύει μέχρις ότου διαψευσθεί. 

Αλλά ας περάσουμε στον κοινωνικό, τον ηθικό χώρο. Πως ονομάζεται μία κοινωνία όπου δεν 

επιτρέπεται η αμφισβήτηση; Μία κοινωνία κλειστή, μονολιθική όπου βασιλεύει το δόγμα και ο 

μονόλογος; (Μην ξεχνάμε ότι κάθε διάλογος είναι μία μορφή αμφισβήτησης!) Είδαμε πως 

καταλήγουν τέτοιες κοινωνίες… 

‘Όσο για την πίστη – αυτή δεν θίγεται από την αμφισβήτηση. Φτάνει να μην μεταβάλλεται σε 

δόγμα. (Δόγμα είναι η πίστη που θεωρεί ότι έχει γενική ισχύ, ότι είναι αναγκαστικά αληθής και 

υποχρεωτική για όλους). ‘Όταν η πίστη περιορίζεται στον υποκειμενικό χώρο και αποδέχεται την 

ύπαρξη άλλων πεποιθήσεων – βρίσκεται πέρα από κάθε αμφισβήτηση. 

Αντίθετα μάλιστα ο σκεπτικός (ας τον ονομάσω έτσι, σε αντίθεση με τον δογματικό) επειδή δεν 

πάσχει από ιδεολογικές η δογματικές αγκυλώσεις, βρίσκεται πολύ πιο κοντά στην ομορφιά και το 

μυστήριο της ζωής. Δεν έχει ούτε μισαλλόδοξα συμπλέγματα, ούτε πουριτανικές αναστολές. 

Μπορεί να ζήσει την έκσταση της πίστης, την έξαρση του έρωτα, την απόλαυση της Τέχνης πιο 

έντονα και πιο άμεσα. Οι ιδέες και τα δόγματα δεν πλουτίζουν – φτωχαίνουν τη ζωή. Μπαίνουν 

ανάμεσα στους ανθρώπους και τη πραγματικότητα. « Εἰ γὰρ τοιοῦτος ἀπατεών ἐστιν ὁ λόγος 

ὥστε καὶ τὰ φαινόμενα μόνον τῶν ὀφθαλμῶν ἡμῶν ὑφαρπάζειν» έλεγαν οι αρχαίοι σκεπτικοί. 

Ο σκεπτικός είναι βέβαια ορθολογιστής – αλλά χρησιμοποιεί τον ορθό λόγο για να περιορίσει 

τον ορθό λόγο, δηλαδή για να καταδείξει τα όριά του. Έτσι ξανανοίγει τον δρόμο στα φαινόμενα, 

στην αμεσότητα της εμπειρίας. Ανοίγει όμως και τον δρόμο για τον συνάνθρωπο (οι 

μισαλλοδοξίες και τα δόγματα είναι που χωρίζουν τους ανθρώπους!) ελευθερώνει και την 

συνείδηση του καθενός για το επέκεινα. 

Initio sapientiae timor Domini έλεγε ένα παλιό ρητό – βάζοντας στην αρχή της σοφίας τον φόβο 

και το σέβας. Κι όμως δεν είναι έτσι. Αρχή σοφίας δεν μπορεί να είναι ο φόβος – Κυρίου ή 

κυρίων. Αρχή σοφίας είναι ο χωρίς φόβο και πάθος έλεγχος των πάντων. Αρχή σοφίας είναι η 

κριτική στάση: το ερώτημα, η απορία, η αμφιβολία. Η ανατροπή του κάθε δεδομένου και η 

συνεχώς εκ νέου πρόσληψη του κόσμου. Χωρίς προσκολλήσεις και δεσμεύσεις. Η απόλυτα 

ανοιχτή στάση που οδηγεί παντού – και στον Κύριο. 

Αυτά που σας λέω ηχούν ίσως παράξενα. Πολύ πιο παράξενα ακούγονταν πριν είκοσι χρόνια – 

και πολύ λίγοι μπορούσαν τότε να τα καταγράψουν. Σήμερα πιστεύω πως η ανθρωπότητα έχει 

ωριμάσει. Έπεσαν τείχη, κυρίως μέσα στα κεφάλια μας, αυτά που μας έκαναν να λέμε 

“σίγουρα”, “ποτέ” “πάντα”. 

Βέβαια μας έχει μείνει ένας εθισμός για το Απόλυτο. Φοβόμαστε το σχετικό – μας φαίνεται 

αφερέγγυο και ασταθές. Σαν το παιδί που κρατιέται από την φούστα της μάνας του, η 
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ανθρωπότητα διστάζει να ενηλικιωθεί. Όμως το Απόλυτο είναι σκληρό ναρκωτικό. Έχει 

δολοφονήσει εκατομμύρια ανθρώπους μέχρι σήμερα. Το σχετικό δεν σκότωσε ποτέ κανένα. 

Είχα κάποτε γράψει – και πολλούς ενόχλησα – πως κάθε τι το απόλυτο θα έπρεπε να 

απαγορεύεται στον κοινωνικό χώρο – όπως τα ναρκωτικά. Ή τουλάχιστον να φέρει 

προειδοποίηση ότι “βλάπτει σοβαρά την υγεία” όπως τα τσιγάρα… 

Ο ώριμος στοχαστής ξέρει ότι η γνώση είναι πολύ μικρή για να περιλάβει και να ερμηνεύσει όλο 

τον κόσμο. Ίσως κάποτε να υπάρξει μία συνολική θεωρία του παντός και ίσως να είναι οριστική, 

τελεσίδικη και απόλυτη. Μόνο που κανείς δεν θα το μάθει ότι τότε, εκεί σταμάτησε η γνώση. Μία 

και ο χρόνος συνεχίζει και πάντα μπορεί να αναφανεί το φαινόμενο που θα διαψεύσει ακόμα και 

την “τελική” θεωρία. 

Αν νοσταλγούμε το απόλυτο, ας το αναζητήσουμε εκεί που πραγματικά υπάρχει: μέσα στα 

δεδομένα της εμπειρίας μας. Η γλύκα του μελιού είναι απόλυτη γι αυτόν που την νιώθει – όπως 

και η γλύκα του έρωτα. Η αρμονία μίας μουσικής, η ηχώ ενός ποιήματος, η ενθύμηση 

αγαπημένου προσώπου, η μυστική ένωση με τη φύση – όλα αυτά είναι απόλυτες στιγμές. Κανείς 

δεν μπορεί να τις αμφισβητήσει. 

Όμως το απόλυτο ας μείνει μόνο μέσα μας να μας βοηθάει στην κοσμική μοναξιά μας – κι ας 

εξοβελιστεί από τον κοινό χώρο όπου μόνο κακό μπορεί να κάνει. 

Εκεί άλλη αρετή μας χρειάζεται: η εγρήγορση. Ξύπνιοι, με μάτι κοφτερό σαν τον μυθικό Λυγκέα. 

Ο Βολταίρος φώναζε “συνθλίψτε το Φαύλο!” (ecrasez l’ infame) κι εγώ λέω: “συντρίψτε το 

απόλυτο!” Καταδιώξτε το δογματικό, το μονολιθικό, το μισαλλόδοξο. Αμφισβητήστε τα πάντα – 

ακόμα και την ίδια την αμφισβήτηση. 

- Και πώς θα ζήσουμε χωρίς απόλυτες αξίες; Τι είναι καλό, τι είναι κακό – πού θα το ξέρουμε; 

Μα δεν μας χρειάζονται απόλυτες αξίες – γιατί και ο άνθρωπος δεν είναι απόλυτος. Αλλάζει, 

εξελίσσεται, διαφοροποιείται. Κάτι που ήταν αμαρτία (σαν τον ελεύθερο έρωτα) σήμερα είναι 

δικαίωμα, κάτι που ήταν κάποτε φυσικό (σαν την δουλεία) σήμερα είναι έγκλημα. 

Αντίθετα και εδώ οι “απόλυτες” αξίες είναι συχνά αιτία δυστυχίας, βασανισμού και ταλαιπωρίας 

των ανθρώπων. Και για τον λόγο αυτό πρέπει να βρίσκονται κι αυτές πάντα υπό έλεγχο: αν 

ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις επιδιώξεις της κάθε κοινωνίας στην εξέλιξή της. 

Κι ίσως δεν πρέπει να μιλάμε για αξίες αλλά για κανόνες. Μας χρειάζεται ένας κοινωνικός 

Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας. Συμφωνημένος από την πλειοψηφία – με προστασία της 

μειοψηφίας. Με βάση τα ανθρώπινα δικαιώματα και την αρχή του αλληλοσεβασμού: μην κάνεις 

στους άλλους ό,τι δεν θέλεις να σου κάνουν. 

Άλλωστε σκοπός της κοινωνικής οργάνωσης δεν είναι να παρέχει στους ανθρώπους την ευτυχία 

(δεν μπορεί!) αλλά να μειώνει στο έπακρο τις αντιξοότητες και τις ταλαιπωρίες του βίου. Οι 

αρχαίοι σοφοί που έθεταν σαν στόχο την αλυπία είχαν απόλυτο δίκιο. Την ευτυχία (καλύτερα να 

μιλάμε για ευτυχισμένες στιγμές) θα την βρει κανείς μόνος του, αν μπορεί. 
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Αν δηλαδή του δοθούν οι δυνατότητες, αν παραμείνει αδέσμευτος να κινηθεί προς όπου επιλέγει. 

Μιλάω για μια κοινωνία ελευθερίας. Αυτό είναι το άλλο όνομα της αμφισβήτησης. Ελευθερία 

στην σκέψη (χωρίς ιδεολογικές δεσμεύσεις) στην πράξη (χωρίς δογματικές απαγορεύσεις) και 

στην αίσθηση. 

Η αμφισβήτηση είναι η προϋπόθεση της ελευθερίας – και η ελευθερία η προϋπόθεση της 

ολοκλήρωσης σε κάθε επίπεδο. (Φυσικά εννοώ την “ελευθερία όλων” κι όχι την ελευθερία του 

ενός εις βάρος των άλλων). 

‘Όσο για τα πολιτικο-κοινωνικά συστήματα, είχα γράψει και πριν από χρόνια ότι τα αξιολογώ 

όπως τα ξενοδοχεία. Καλύτερο είναι εκείνο που προσφέρει περισσότερες ανέσεις με μικρότερο 

κόστος. Αυτό το λειτουργικό κριτήριο είναι το μόνο που χρειάζεται κανείς προκειμένου να 

αξιολογήσει μορφές οργάνωσης της κοινωνίας – και είναι αδιανόητο πως μέχρι σήμερα όλοι 

προσπαθούσαν να τις αξιολογήσουν με βάση ιδεολογικά (δηλαδή δογματικά) κριτήρια. Έτσι 

θυσιάστηκαν εκατομμύρια ζωές χωρίς κανένα λόγο – στο βωμό της (με το ζόρι) επαλήθευσης 

μίας λανθασμένης θεωρίας… 

Φυσικά το ίδιο ισχύει και για τα οικονομικά συστήματα – καλύτερο είναι όποιο εξασφαλίζει 

περισσότερη ευημερία στο μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού – χωρίς να στερεί το βασικό 

ελάχιστο από τους υπόλοιπους. 

Όλα αυτά μοιάζουν πολύ πεζά και ταπεινά μπροστά στις ιεροφαντικές διακηρύξεις των 

δογματικών – είτε αυτοί ήταν βασιλείς ή επαναστάτες, ιερείς ή προφήτες, φιλόσοφοι ή 

δημεγέρτες. Αλλά από μεγάλα λόγια και διακηρύξεις χορτάσαμε και – κυρίως – είδαμε που 

οδηγούν. Ας παραμείνουμε στο χώρο των χαμηλών τόνων, των σταδιακών μεταβολών, των 

σχετικών αξιών, των υποθέσεων εργασίας. Η επιστήμη – μία από τις λίγες ανθρώπινες 

δραστηριότητες που έχει να επιδείξει πραγματική πρόοδο, μπορεί να μας δώσει ένα σωστό 

υπόδειγμα για κάθε εγχείρημα – το υπόδειγμα της δοκιμής και του λάθους (trial and error). 

Αρκεί να έχουμε το θάρρος να αναγνωρίζουμε γρήγορα τα λάθη μας. (Όχι μετά εβδομήντα 

χρόνια!) Ένα από τα βασικά γνωρίσματα των δογματικών κάθε είδους, ήταν ότι όταν τύχαινε η 

πραγματικότητα να μην επιβεβαιώνει το δόγμα, προσπαθούσαν να την αγνοήσουν – ή 

τουλάχιστον να την μακιγιάρουν, έτσι που να μην φαίνεται η διάψευση. Αφού το δόγμα όφειλε να 

είναι αλάνθαστο, η πραγματικότητα ήταν λάθος. Κι αλίμονο – αυτοί που φώναζαν “ο βασιλιάς 

είναι γυμνός!” Κλείνονταν στο ψυχιατρείο. 

Οι αμφισβητίες. Συκοφαντημένοι αιώνες τώρα από κάθε μορφής εξουσία – πνευματική, 

θρησκευτική, πολιτική. Οι “αναρχικοί”, του πνεύματος, οι “κατάρατοι”, οι “έκφυλοι”. Χάρις 

στους οποίους υπάρχει σήμερα ελεύθερη σκέψη, επιστήμη, ανοιχτή κοινωνία. Είναι πολύ απλό – 

δεν θα ήθελα να επεκταθώ – να βρεθούνε οι συνδετικές γραμμές ανάμεσα σε αμφισβήτηση και 

δημοκρατία. 

Σε μία συνέντευξή μου είχα πει ότι “μόνον όποιος αμφισβητεί είναι πραγματικά αριστερός.” Δεν 

ήταν παραδοξολογία. Για μένα αριστερός (από την εποχή της Γαλλικής Επανάστασης) είναι ο 

άνθρωπος που δεν αποδέχεται τα κατεστημένα – αυτός που θέλει να αλλάξει τον κόσμο. ’ρα 
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αυτός που αμφισβητεί τα δεδομένα. (Και μην με ρωτήσετε τι είναι οι δογματικοί αριστεροί. Είναι 

μία αντίφασις εν εαυτή – contradictio in adjecto. Η μία λέξη αναιρεί την άλλη). 

Ένας πραγματικά αριστερός ήταν ο Γερμανός ποιητής Erich Fried. Έχω μεταφράσει ένα μικρό 

ποίημα του, επειδή το αγαπώ πολύ. Με αυτό θα ήθελα να κλείσω. Τιτλοφορείται “Αμφιβολία και 

Φόβος”: 

Μην αμφιβάλλεις 

γι αυτόν 

που σου λέει 

πως φοβάται 

να φοβάσαι όμως 

αυτόν 

που σου λέει 

πως δεν αμφιβάλλει. 

(ανέκδοτη διάλεξη)  

ΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΥ 

http://www.alexiptoto.com 

 

 

3
η 
διδακτική ώρα  

Α΄ φάση διδασκαλίας: Παρουσίαση εργασιών μαθητών [10΄]  

Β΄ φάση διδασκαλίας:  Το πέρασμα από το αρχαίο στον νεότερο 

σκεπτικισμό.Η αμφιβολία του σκεπτικισμού ως μέθοδος για την 

αναζήτηση σταθερών κριτηρίων για τη γνώση. Ο Descartes. [35΄] 

1. Αν ο ακραίος σκεπτικισμός είναι το ένα άκρο, ο δογματισμός το άλλο, η 

    ανθρώπινη σκέψη ,ειδικά σε εποχές ραγδαίων εξελίξεων και ερίδων, [όπως  
    αυτές του 17

ου
 αιώνα που έζησε ο Ντεκάρτ] δεν σταματά  αναζητεί  στέρεα 
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    θεμέλια για τη γνώση. Αναδεικνύουμε τα κοινά σημεία ανάμεσα στην 

    αμφιβολία και το ἓν οἶδα ὅτι οὐδὲν οἶδα του Σωκράτη και τον μεθοδολογικό 

    σκεπτικισμό του Ντεκάρτ.  

2. Παρουσιάζουμε τη συλλογιστική πορεία του Ντεκάρτ, εμπλέκοντας τους 
μαθητές , ζητώντας τους π.χ. να περιγράψουν πώς αισθάνονται μετά από  

ένα πολύ ζωντανό όνειρο, ή τι νόημα έχει το «τσιμπιέμαι να διαπιστώσω 

αν είμαι ξύπνιος ή ονειρεύομαι». 

3. Για την κατανόηση της υπόθεσης του «κακού δαίμονα», ανατρέχουμε στις 
περιπτώσεις του όφεως στο προπατορικό αμάρτημα, της Ήρας με τo 

ομοίωμα της Ελένης στην τραγωδία του Ευριπίδη Ελένη  και την ταινία 

Matrix –εάν την έχουν δει οι μαθητές-. 
4. Για την κατανόηση της σημασίας της συνείδησης, ως αποδεικτικού 

     στοιχείου της ύπαρξης, τονίζουμε τη σημασία της ομολογίας «ὁ ὄφις με  
         ἐξηπάτησε» του Αδάμ,  ενώ μια άλλου είδους  -υπαρξιακού τύπου-  

         απόδειξη της ύπαρξης μέσω της αυτοσυνειδησίας της, μπορούν να  

         διακρίνουν οι  μαθητές, μέσα από το τραγούδι «Άρα υπάρχω» των  

         Γιώργου Σκούρτη και Ανέμου  

          http://www.youtube.com/watch?v=9jltMTleegQ . 

5. Το λογικό άλμα που οδήγησε τον Ντεκάρτ στον δυϊσμό [νους-σώμα] και 
την  απόπειρα απόδειξης της ύπαρξης του Θεού. Η κριτική των 

μεταγενέστερων φιλοσόφων.  

6. Τα ανοιχτά ερωτήματα. Ο μεθοδολογικός σκεπτικισμός μπορεί να 

οδηγήσει και σε εκ διαμέτρου αντίθετα συμπεράσματα από εκείνα του 

Ντεκάρτ; Ανατρέχουμε στο απόσπασμα 6 του σχολικού εγχειριδίου από το 

βιβλίο του Nigel Warbutron, Φιλοσοφία,. Τα βασικά ζητήματα, εκδ. 

Περίπλους, Αθήνα 1999, σ.150-151. 

7. Προβάλλουμε το βίντεο 

http://www.youtube.com/watch?v=xsK7OKCfUFk 

     στο οποίο συσχετίζεται  η ταινία Matrix με την Πλατωνική αλληγορία του  

     σπηλαίου .   

8. Δίδεται φύλλο εργασίας για το σπίτι, καθώς και η ηλεκτρονική διεύθυνση  

     του βίντεο για την περίπτωση που οι μαθητές θελήσουν να το ξαναδούν. 

 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Ονοματεπώνυμο 

 

1. Ποιος είναι ο αντίστοιχος καρτεσιανός «κακός δαίμων»στην ταινία matrix; 
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2. Υπάρχει ευθύνη των ανθρώπων , σύμφωνα με την ταινία matrix και την 

πλατωνική αλληγορία του σπηλαίου για τις καταστάσεις ύπνωσης και 
άγνοιας, αντίστοιχα; 

ΝΑΙ 
ΟΧΙ 
Γιατί……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….. 

3. Και στις 3 περιπτώσεις [Descartes, Matrix, Σωκράτης], ο σκεπτικισμός 
αποτελεί το μέσον για τη μετάβαση από μια κατάσταση αρνητική , σε μια 

κατάσταση θετική. Να προσδιορίσετε σε κάθε μία περίπτωση , ποια είναι η 

αρνητική κατάσταση και ποια η θετική. 

 

 
4.Στηριγμένοι  στις εμπειρίες σας, τι θα περιγράφατε ως εικονική 

πραγματικότητα; 

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

                           Αρνητική κατάσταση  -                   Θετική κατάσταση + 

 

Descartes   

  

 

 

Matrix 

 

 

 

Σωκράτης  
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----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4
η
 διδακτική ώρα 

 
 

Α΄ Φάση διδασκαλίας: Παρουσίαση των εργασιών των μαθητών [10΄]  

 

Β΄ Φάση διδασκαλίας : Η ριζική αμφισβήτηση της δυνατότητας της 

γνώσης. Ο  σκεπτικισμός του D. Hume. Η στάση μας απέναντι στον 

σκεπτικισμό. [35΄]  

 

1. Από τις εργασίες των μαθητών, επικεντρωνόμαστε στο ότι όλες οι 
περιπτώσεις οι αναφερόμενες στο φύλλο εργασίας, [ Σωκράτης-Πλάτων, 

Ντεκάρτ, Matrix] δεν αρνούνται τη δυνατότητα γνώσης , τουναντίον, 

θεωρούν ότι αυτή μπορεί να πραγματωθεί κυρίως μέσα από τη νόηση, τον 

αγρυπνώντα νου.  

2. Υπενθυμίζουμε ότι ο αρχαίος σκεπτικισμός έχει αμφισβητήσει τη 

δυνατότητα της γνώσης της πραγματικότητας και περιορίζεται στην 

θεώρηση των φαινομένων όπως αυτά καταγράφονται δια των αισθήσεων. 

3. Αναγγέλλουμε ότι θα αναφερθούμε σ’ έναν εμπειριστή φιλόσοφο, 

εκπρόσωπο του νεότερου σκεπτικισμού , που έζησε τον 18
ο
 αιώνα τον 

Ντέιβιντ Χιουμ.  

4. Παρουσιάζουμε υπό μορφή power point τα βασικά σημεία του 

σκεπτικισμού του Hume.  

5. Χωρίζουμε τους μαθητές σε δύο ομάδες  και καλούμε τη μία ομάδα να  

      υποστηρίξει τις απόψεις που διατυπώνονται στα παρακάτω τραγούδια που 

      θα ακούσουν όλοι οι μαθητές, υπό την οπτική της αιτιότητας, ενώ την  

      άλλη, να αντικρούσει με επιχειρήματα και τις θέσεις της πρώτης ομάδας,  
      υιοθετώντας την οπτική του Hume. 

      Νίκος Κυπουργός-Δημήτρης Μαυρίκιος : Μαύρη γάτα 

      http://www.youtube.com/watch?v=InSNwGZUZgk 

       

      Μάνος Χατζιδάκις –Βαγγέλης Γκούφας : Ξημερώνει 
      http://www.youtube.com/watch?v=No0lJZZQvhk 
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     Εναλλακτικά, αντί για το ένα τραγούδι, μπορεί να προβληθεί το παρακάτω 

βίντεο, σχετικά με την ρύπανση της ατμόσφαιρας ως αιτίας καρκίνου. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=ehEnWjrlF94 

Σ΄ αυτήν την περίπτωση, και στο βαθμό που ο χρόνος το επιτρέπει , μπορεί να 

γίνει αναφορά και στη διάκριση ανάμεσα στα επαρκή και αναγκαία αίτια. 

 

  Μέσα από αυτή τη δραστηριότητα , οι μαθητές  αφ’ ενός θα 

συνειδητοποιήσουν τη σκεπτική ισοσθένεια των λόγων και θα ασκηθούν στην 

ανάπτυξη επιχειρηματολογίας, αφ’ ετέρου θα εντοπίσουν θετικά στοιχεία 

στην άποψη του Χιουμ περί αιτιότητας αλλά και τις εγγενείς αδυναμίες της 
άποψής του.  

Εργασία για το σπίτι : 

Στηριγμένοι στο ποίημα του Μ. Μπρεχτ,  «Εγκώμιο στην Αμφιβολία», που 

παρατίθεται,  να απαντήσετε τα παρακάτω ερωτήματα: 

Ποιες είναι οι ακραίες απόψεις-στάσεις που ο Μπρεχτ  αποδοκιμάζει ;  Ποια η  

άποψη- στάση που επικροτεί    και ποια η δική σας άποψη για το θέμα; 

Συμφωνείτε δηλαδή ή όχι με τον Μπρεχτ;   

           

«Ευλογημένη να ’ναι η αμφιβολία! Σας συμβουλεύω να τιμάτε / χαρούμενα και 

προσεχτικά εκείνον / που το λόγο σας εξετάζει σαν κάλπικη μονέδα! / Άμποτε να 'σαστε συνετοί 

και να μη / δίνετε το λόγο σας με σιγουριά πολλή./[…] 

Α, όμορφο που ’ναι το κούνημα του κεφαλιού / για τις “ατράνταχτες” αλήθειες! / […] 

Μα απ’ όλες τις αμφιβολίες ομορφότερη είναι σαν οι φοβισμένοι / αδύναμοι σηκώνουν το κεφάλι 

και / παύουν να πιστεύουν / στων τυράννων τη δύναμη. 

 Α, με πόσο κόπο καταχτήθηκε κείνο το σοφό αξίωμα! / Πόσες θυσίες κόστισε! / Πόσο 

δύσκολο στάθηκε να βρεθεί / πως τα πράγματα ήταν έτσι κι όχι αλλιώς! / Με στεναγμό 

ανακούφισης το ’γραψε ένας άνθρωπος μια μέρα στης Γνώσης το βιβλίο. / Καιρό πολύ 

έμεινε χαραγμένο εκείμέσα και γενιές ολόκληρες / ζήσαν μαζί του, το ’βλεπαν σαν αλήθεια 

αιώνια ./ Μα κάποτε μια υποψία μπορεί να γεννηθεί, γιατί μια καινούρια εμπειρία / 

τραντάζει το ατράνταχτο αξίωμα. Ξυπνάει η αμφιβολία. / Και μιαν άλλη μέρα ένας άλλος 

άνθρωπος στοχαστικά σβήνει απ’ το βιβλίο της / Γνώσης / το αξίωμα με μια μονοκοντυλιά. / 

[…]  

Να κι οι αστόχαστοι που ποτέ δεν αμφιβάλλουν. / Η χώνεψή τους είναι άψογη, κι η κρίση 

τους αλάθευτη. / Δεν πιστεύουν στα γεγονότα, πιστεύουν μόνο στον εαυτό τους. / Αν χρειαστεί / 
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πρέπει αυτούς τα γεγονότα να πιστέψουν. Είναι απέραντα / υπομονετικοί – με τον εαυτό τους. Τα 

επιχειρήματα / τα ακούνε με αυτί σπιούνου. 

Στους αστόχαστους που ποτέ δεν αμφιβάλλουν, / συνταιριάζουν οι στοχαστικοί που ποτέ 

δεν δρούνε. / Τούτοι αμφιβάλλουν όχι για να πάρουν μια απόφαση, αλλά, / για να μην πάρουν 

απόφαση καμιά. Τα κεφάλια τους τα χρησιμοποιούνε μόνο για να / τα κουνάνε. Με σκοτισμένο 

πρόσωπο / ειδοποιούν τους επιβάτες των καραβιών που βουλιάζουν, πως το νερό είναι 

επικίνδυνο. / Κάτω απ’ του δημίου το μπαλτά / αναρωτιούνται αν δεν είναι άνθρωπος κι αυτός. / 

Μουρμουρίζουν σκεφτικά / πως “το θέμα δεν έχει ξεκαθαριστεί ακόμα”, και πηγαίνουν να 

πέσουν. / Μοναδική τους δράση ο δισταγμός. / Αγαπητή τους φράση: “Δεν είναι ακόμη ώριμο 

για συζήτηση”  

           Γι’ αυτό αν πιστεύεις την αμφιβολία / μην παινέψεις / την αμφιβολία που καταντάει απελπισία! 

/   

           Τι ωφελεί η αμφιβολία εκείνον / που δεν μπορεί ν’ αποφασίσει; / Μπορεί να πράξει λάθος /  

         όποιος δε γυρεύει πολλούς λόγους για να δράσει ./ Μα όποιος πάρα πολλούς γυρεύει / μένει  

         άπραγος την ώρα του κινδύνου». 

•              Μπέρτολτ Μπρεχτ Εγκώμιο στην αμφιβολία, από Ποιήματα, μτφρ. Μ. Πλωρίτη, 

εκδ. Θεμέλιο, Αθήνα, 1978, σελ. 59-62.  
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«Σκεπτικισμός»  © Photo : Christina Karantoni 

 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
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