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Εισαγωγή στη φιλοσοφία 



Ρ. Γασπαράτου 

 

Eισαγωγή στη φιλοσοφία 

• Με τι ασχολείται η γνωσιολογία; 

• Η γνώση ως αληθής & δικαιολογημένη πεποίθηση 

• Ποιες οι πηγές των πεποιθήσεών μας: ρασιοναλισμός & εμπειρισμός 

• Πώς δικαιολογούμε τις πεποιθήσεις μας: θεμελιωτισμός & συνεκτικισμός 

• Η αλήθεια & το πρόβλημα της αντιστοιχίας των πεποιθήσεών μας με τον 

εξωτερικό κόσμο: ρεαλισμός & φαινομενοκρατία 

Περιεχόμενα ενότητας 



Ρ. Γασπαράτου 

 

Eισαγωγή στη φιλοσοφία 

• να κατανοήσουμε με τι ασχολείται ο κλάδος της γνωσιολογίας 

• να συζητήσουμε πώς μπορούμε να μεγιστοποιήσουμε την αξιοπιστία των 

πεποιθήσεών μας 

• να εξασκηθούμε στην φιλοσοφική μέθοδο 

Σκοποί ενότητας 



Γνωσιολογία ή φιλοσοφία της γνώσης 

Ρ. Γασπαράτου 

 

Eισαγωγή στη φιλοσοφία 

• Τι είναι γνώση; 

• Ποιές οι πηγές, τα όρια, οι δυνατότητες μας για έγκυρη γνώση; 

• Πόσο καλά δικαιολογημένες είναι οι πεποιθήσεις μου; 

• Πώς μπορώ να είμαι βέβαιος ότι όσα γνωρίζω είναι αληθή; 

• Πώς μπορώ να γνωρίζω ότι ο εξωτερικός κόσμος υπάρχει και είναι όπως τον 

αντιλαμβάνομαι; 

Τι μπορώ να γνωρίσω; 



Γνωσιολογία 

Ρ. Γασπαράτου 

 

Eισαγωγή στη φιλοσοφία 

• τι εννοούμε όταν μιλάμε για γνώση; 



• γνώση: αληθής και δικαιολογημένη πεποίθηση (Πλάτωνας) 

Για να θεωρηθεί ότι γνωρίζουμε κάτι επομένως, θα πρέπει: 

1. Να έχουμε μία πεποίθηση 

2. Να μπορούμε να δικαιολογήσουμε αυτήν την πεποίθηση 

3. Να είναι η πεποίθηση αυτή αληθής 

Ρ. Γασπαράτου 

 

Eισαγωγή στη φιλοσοφία 

Γνωσιολογία 



• Από που πηγάζουν οι πιο αξιόπιστες πεποιθήσεις μας; 

• Ποια είναι η βασική πηγή των πεποιθήσεών μας για τον κόσμο; 

Για να θεωρηθεί ότι γνωρίζουμε κάτι επομένως, θα πρέπει: 

1. Να έχουμε μία πεποίθηση 

2. Να μπορούμε να δικαιολογήσουμε αυτήν την πεποίθηση 

3. Να είναι η πεποίθηση αυτή αληθής 

Ρ. Γασπαράτου 

 

Eισαγωγή στη φιλοσοφία 

Γνωσιολογία 

• γνώση: αληθής και δικαιολογημένη πεποίθηση (Πλάτωνας) 



Γνωσιολογία 

Ρ. Γασπαράτου 

 

Eισαγωγή στη φιλοσοφία 

 

Ρασιοναλισμός: η λογική 

Ποια είναι η βασική ή πιο αξιόπιστη πηγή των πεποιθήσεών μας; 

• Βασική πηγή της γνώσης μας είναι η λογική: οι έμφυτες ιδέες του ορθού λόγου 

(Πλάτων, Descartes κ.α.) 



Γνωσιολογία 

Ρ. Γασπαράτου 

 

Eισαγωγή στη φιλοσοφία 

• όμως: 

• είμαστε όλοι λογικά όντα; οι υπόλοιποι δεν γνωρίζουν; 

• είναι η λογική έμφυτη (πανανθρώπινη);  

• είναι η λογική αξιόπιστη πηγή γνώσης; 

•  τι σημαίνει “λογική”; 

Ποια είναι η βασική ή πιο αξιόπιστη πηγή των πεποιθήσεών μας; 

 

Ρασιοναλισμός: η λογική 



Γνωσιολογία 

Ρ. Γασπαράτου 

 

Eισαγωγή στη φιλοσοφία 

• όμως: 

• τι είδους πληροφορίες μας δίνει η λογική; 

• είμαστε πράγματι λογικά όντα; αν ναι, τότε γιατί κάνουμε τόσα 

συλλογιστικά λάθη; 

Ποια είναι η βασική ή πιο αξιόπιστη πηγή των πεποιθήσεών μας; 

 

Ρασιοναλισμός: η λογική 



Γνωσιολογία 

Ρ. Γασπαράτου 

 

Eισαγωγή στη φιλοσοφία 

Ποια είναι η βασική ή πιο αξιόπιστη πηγή των πεποιθήσεών μας; 

• Όμως, τι είδους πληροφορίες μας δίνει η λογική; 

Κάποια Φ είναι Ψ 

Το α είναι Φ 

Άρα, το α είναι Ψ 

Κάποια σκυλιά είναι κουτσά 

Ο Μπούμπης είναι σκυλί 

Άρα, ο Μπούμπης είναι κουτσός 

 

Ρασιοναλισμός: η λογική 



Γνωσιολογία 

Ρ. Γασπαράτου 

 

Eισαγωγή στη φιλοσοφία 

Ποια είναι η βασική ή πιο αξιόπιστη πηγή των πεποιθήσεών μας; 

• Όμως, τι είδους πληροφορίες μας δίνει η λογική; 

Όλα τα Φ είναι Ψ 

Το α είναι Φ 

Άρα, το α είναι Ψ 

Όλα τα σκυλιά είναι κουτσά 

Ο Μπούμπης είναι σκυλί 

Άρα, ο Μπούμπης είναι κουτσός 

 

Ρασιοναλισμός: η λογική 



Γνωσιολογία 

Ρ. Γασπαράτου 

 

Eισαγωγή στη φιλοσοφία 

Ποια είναι η βασική ή πιο αξιόπιστη πηγή των πεποιθήσεών μας; 

• Όμως, τι είδους πληροφορίες μας δίνει η λογική; 

• Η εγκυρότητα ενός συλλογισμού δεν συνεπάγεται την αλήθεια του & αντιστρόφως 

Μπορώ να έχω έγκυρους συλλογισμούς, αλλά ψευδές συμπέρασμα & αντιστρόφως 

• Αν δεν κοιτάξω το γεγονός ή την κατάσταση πραγμάτων στην οποία ο συλλογισμός 

αναφέρεται, δεν μπορώ να ξέρω αν ισχύει το συμπέρασμα 

 

Ρασιοναλισμός: η λογική 



Γνωσιολογία 

Ρ. Γασπαράτου 

 

Eισαγωγή στη φιλοσοφία 

• είμαστε πράγματι λογικά όντα; τότε γιατί κάνουμε τόσα συλλογιστικά λάθη; 

Ποια είναι η βασική ή πιο αξιόπιστη πηγή των πεποιθήσεών μας; 

• έρευνες δείχνουν ότι οι περισσότεροι από εμάς κάνουν συνέχεια λογικά λάθη 

στους συλλογισμούς & τους υπολογισμούς τους 

• τα λάθη αυτά, ονομάζονται στη φιλοσοφία “γνωστικές πλάνες” & τα μελετούν 

σήμερα πολλές ακόμα επιστήμες όπως η ψυχολογία, τα οικονομικά κλπ, καθώς 

επηρεάζουν τον τρόπο που σκεφτόμαστε & παίρνουμε αποφάσεις 

 

Ρασιοναλισμός: η λογική 



Γνωσιολογία 

Ρ. Γασπαράτου 

 

Eισαγωγή στη φιλοσοφία 

 

Οι πιο συνηθισμένες λογικές πλάνες 

• είμαστε πράγματι λογικά όντα; τότε γιατί κάνουμε τόσα συλλογιστικά λάθη; 

 

Αd ignorantiam (το επιχείρημα από την άγνοια): το να θεωρείς ότι κάτι είναι 

αλήθεια επειδή δεν μπορεί να αποδειχθεί ότι είναι ψέμα 

παράδειγμα; 



Γνωσιολογία 

Ρ. Γασπαράτου 

 

Eισαγωγή στη φιλοσοφία 

 

Οι πιο συνηθισμένες λογικές πλάνες 

• είμαστε πράγματι λογικά όντα; τότε γιατί κάνουμε τόσα συλλογιστικά λάθη; 

 

Προκατάληψη υπερ της επιβεβαίωσης: η τάση να προσέχουμε περισσότερο 

φαινόμενα που ενισχύουν τις πεποιθήσεις μας, παρά αυτά που τις 

διαψεύδουν 

παράδειγμα; 



Γνωσιολογία 

Ρ. Γασπαράτου 

 

Eισαγωγή στη φιλοσοφία 

 

Οι πιο συνηθισμένες λογικές πλάνες 

• είμαστε πράγματι λογικά όντα; τότε γιατί κάνουμε τόσα συλλογιστικά λάθη; 

Βιαστικές γενικεύσεις: το να γενικεύεις χωρίς επαρκή στοιχεία 

Η πιθανότητα να ευσταθεί μια γενίκευση αυξάνει:  

- όσο πιο μεγάλος είναι ο αριθμός των παρατηρήσεων 

- όσο πιο πολύ ποικιλία έχει 

- όσο λιγότερες είναι οι εξαιρέσεις 

- όσο πιο συνεκτικά είναι τα στοιχεία που την υποστηρίζουν  

- όσο πιο εύκολο είναι να μελετήσεις το ζήτημα 

παράδειγμα; 



Γνωσιολογία 

Ρ. Γασπαράτου 

 

Eισαγωγή στη φιλοσοφία 

 

Οι πιο συνηθισμένες λογικές πλάνες 

• είμαστε πράγματι λογικά όντα; τότε γιατί κάνουμε τόσα συλλογιστικά λάθη; 

 

Post hoc ergo propter hoc (μετά από αυτό και άρα για αυτό): το να θεωρείς 

έναν τυχαίο συσχετισμό μεταξύ δύο ή περισσότερων γεγονότων ως αιτιακή 

σχέση 

παράδειγμα; 



Γνωσιολογία 

Ρ. Γασπαράτου 

 

Eισαγωγή στη φιλοσοφία 

 

Οι πιο συνηθισμένες λογικές πλάνες 

• είμαστε πράγματι λογικά όντα; τότε γιατί κάνουμε τόσα συλλογιστικά λάθη; 

Ad hominem (κατά του ανθρώπου): το να προσβάλεις ή να υπερασπίζεσαι τον 

άνθρωπο που προβάλει ένα επιχείρημα, αντί του επιχειρήματος 

παράδειγμα; 



Γνωσιολογία 

Ρ. Γασπαράτου 

 

Eισαγωγή στη φιλοσοφία 

 

Οι πιο συνηθισμένες λογικές πλάνες 

• είμαστε πράγματι λογικά όντα; τότε γιατί κάνουμε τόσα συλλογιστικά λάθη; 

Ειδική υπεράσπιση: το να χρησιμοποιείς δύο μέτρα και δύο σταθμά, έτσι ώστε 

σε ειδικές περιπτώσεις να υπερασπίζεσαι επιχειρήματα ή πράξεις που, σε 

άλλη περίσταση, θα προσέβαλες 

παράδειγμα; 



Γνωσιολογία 

Ρ. Γασπαράτου 

 

Eισαγωγή στη φιλοσοφία 

 

Οι πιο συνηθισμένες λογικές πλάνες 

• είμαστε πράγματι λογικά όντα; τότε γιατί κάνουμε τόσα συλλογιστικά λάθη; 

Aμφιλογία: το να χρησιμοποιείς την γλώσσα αμφίσημα 

παράδειγμα; 



Γνωσιολογία 

Ρ. Γασπαράτου 

 

Eισαγωγή στη φιλοσοφία 

 

Οι πιο συνηθισμένες λογικές πλάνες 

• είμαστε πράγματι λογικά όντα; τότε γιατί κάνουμε τόσα συλλογιστικά λάθη; 

Φορτισμένος λόγος: μια πρόταση ή ερώτηση, η οποία είναι έτσι διατυπωμένη 

ώστε να εκφράζει κάποιου είδους προκατάληψη 

παράδειγμα; 



Γνωσιολογία 

Ρ. Γασπαράτου 

 

Eισαγωγή στη φιλοσοφία 

 

Οι πιο συνηθισμένες λογικές πλάνες 

• είμαστε πράγματι λογικά όντα; τότε γιατί κάνουμε τόσα συλλογιστικά λάθη; 

Κυκλικός συλλογισμός ή κυκλικό επιχείρημα: το να προϋποθέτεις την αλήθεια 

αυτού που προσπαθείς να υπερασπιστείς 

παράδειγμα; 



Γνωσιολογία 

Ρ. Γασπαράτου 

 

Eισαγωγή στη φιλοσοφία 

 

Οι πιο συνηθισμένες λογικές πλάνες 

• είμαστε πράγματι λογικά όντα; τότε γιατί κάνουμε τόσα συλλογιστικά λάθη; 

Ψευδής αναλογία: το να θεωρείς ότι επειδή δύο πράγματα μοιάζουν υπό 

κάποια άποψη, θα μοιάζουν και σε άλλες ή σε όλες τις απόψεις 

παράδειγμα; 



Γνωσιολογία 

Ρ. Γασπαράτου 

 

Eισαγωγή στη φιλοσοφία 

 

Οι πιο συνηθισμένες λογικές πλάνες 

• είμαστε πράγματι λογικά όντα; τότε γιατί κάνουμε τόσα συλλογιστικά λάθη; 

 

Ψευδές δίλημμα: το να θεωρείς ότι ισχύουν μόνο δύο αντίθετες εναλλακτικές απόψεις 

παράδειγμα; 



Γνωσιολογία 

Ρ. Γασπαράτου 

 

Eισαγωγή στη φιλοσοφία 

 

Οι πιο συνηθισμένες λογικές πλάνες 

• είμαστε πράγματι λογικά όντα; τότε γιατί κάνουμε τόσα συλλογιστικά λάθη; 

 

Υπολογισμοί πιθανοτήτων: το να υπολογίζουμε πόσο πιθανό είναι κάτι  

παράδειγμα; 



Γνωσιολογία 

Ρ. Γασπαράτου 

 

Eισαγωγή στη φιλοσοφία 

• είμαστε πράγματι λογικά όντα; τότε γιατί κάνουμε τόσα συλλογιστικά λάθη; 

Ποια είναι η βασική ή πιο αξιόπιστη πηγή των πεποιθήσεών μας; 

• τι θα απαντούσε ένας ρασιοναλιστής; 

 

Ρασιοναλισμός: η λογική 



• γνώση: αληθής και δικαιολογημένη πεποίθηση (Πλάτωνας) 

Για να θεωρηθεί ότι γνωρίζουμε κάτι επομένως, θα πρέπει: 

1. Να έχουμε μία πεποίθηση 

2. Να μπορούμε να δικαιολογήσουμε αυτήν την πεποίθηση 

3. Να είναι η πεποίθηση αυτή αληθής 

Ρ. Γασπαράτου 

 

Eισαγωγή στη φιλοσοφία 

Γνωσιολογία 



Γνωσιολογία 

Ρ. Γασπαράτου 

 

Eισαγωγή στη φιλοσοφία 

 

Εμπειρισμός: η αισθητηριακή εμπειρία 

Ποια είναι η βασική ή πιο αξιόπιστη πηγή των πεποιθήσεών μας; 

• Βασική πηγή της γνώσης μας για τον κόσμο είναι η κατ’ αίσθηση εμπειρία, 

δηλαδή οι πληροφορίες που αντλούμαι από τις 5 αισθήσεις μας (Αριστοτέλης, 

Locke, Hume κ.α.) 



Γνωσιολογία 

Ρ. Γασπαράτου 

 

Eισαγωγή στη φιλοσοφία 

 

Εμπειρισμός: η αισθητηριακή εμπειρία 

Ποια είναι η βασική ή πιο αξιόπιστη πηγή των πεποιθήσεών μας; 

• όραση 

• ακοή 

• όσφρηση 

• αφή 

• γεύση 

ο σύνδεσμός μας με τον κόσμο 



Γνωσιολογία 

Ρ. Γασπαράτου 

 

Eισαγωγή στη φιλοσοφία 

 

Εμπειρισμός: η αισθητηριακή εμπειρία 

Ποια είναι η βασική ή πιο αξιόπιστη πηγή των πεποιθήσεών μας; 

• όραση 

• ακοή 

• όσφρηση 

• αφή 

• γεύση 

είναι οι αισθήσεις μου αξιόπιστες; 



Γνωσιολογία 

Ρ. Γασπαράτου 

 

Eισαγωγή στη φιλοσοφία 

 

Εμπειρισμός: η αισθητηριακή εμπειρία 

Ποια είναι η βασική ή πιο αξιόπιστη πηγή των πεποιθήσεών μας; 

Όμως οι αισθήσεις μου 

• είναι πάντα αξιόπιστες; 

• είναι τώρα αξιόπιστες; 

• μου δίνουν όλες τις ίδιες πληροφορίες; 

• επηρεάζονται από τις πεποιθήσεις μου; 

• επηρεάζονται από την προσοχή μου; 



Γνωσιολογία 

Ρ. Γασπαράτου 

 

Eισαγωγή στη φιλοσοφία 

 

Εμπειρισμός: η αισθητηριακή εμπειρία 

Ποια είναι η βασική ή πιο αξιόπιστη πηγή των πεποιθήσεών μας; 

The Müller-Lyer illusion 

• είναι όμως, οι αισθήσεις μου γενικά αξιόπιστες; 



Γνωσιολογία 

Ρ. Γασπαράτου 

 

Eισαγωγή στη φιλοσοφία 

 

Εμπειρισμός: η αισθητηριακή εμπειρία 

Ποια είναι η βασική ή πιο αξιόπιστη πηγή των πεποιθήσεών μας; 

Δείτε: 

• http://www.michaelbach.de/ot/ 

• http://gizmodo.com/5981603/20-optical-illusions-that-might-break-your-mind 

• https://www.youtube.com/watch?v=Ahg6qcgoay4 

• είναι όμως, οι αισθήσεις μου γενικά αξιόπιστες; 

https://www.youtube.com/watch?v=Ahg6qcgoay4
https://www.youtube.com/watch?v=Ahg6qcgoay4


Γνωσιολογία 

Ρ. Γασπαράτου 

 

Eισαγωγή στη φιλοσοφία 

 

Εμπειρισμός: η αισθητηριακή εμπειρία 

Ποια είναι η βασική ή πιο αξιόπιστη πηγή των πεποιθήσεών μας; 

• τι θα απαντούσε ένας εμπειριστής; 

• είναι όμως, οι αισθήσεις μου γενικά αξιόπιστες; 



Γνωσιολογία 

Ρ. Γασπαράτου 

 

Eισαγωγή στη φιλοσοφία 

 

Εμπειρισμός:  

η αισθητηριακή εμπειρία 

Ποια είναι η βασική ή πιο αξιόπιστη πηγή των πεποιθήσεών μας; 

 

Ρασιοναλισμός:  

η λογική 

Για να θεωρηθεί ότι γνωρίζουμε κάτι επομένως, θα πρέπει: 

1. Να έχουμε μία πεποίθηση 

2. Να μπορούμε να δικαιολογήσουμε αυτήν την πεποίθηση 

3. Να είναι η πεποίθηση αυτή αληθής 



• γνώση: αληθής και δικαιολογημένη πεποίθηση (Πλάτωνας) 

Για να θεωρηθεί ότι γνωρίζουμε κάτι επομένως, θα πρέπει: 

1. Να έχουμε μία πεποίθηση 

2. Να μπορούμε να δικαιολογήσουμε αυτήν την πεποίθηση 

3. Να είναι η πεποίθηση αυτή αληθής 

Ρ. Γασπαράτου 

 

Eισαγωγή στη φιλοσοφία 

Γνωσιολογία 

Ποια είναι η βασική ή πιο αξιόπιστη πηγή των πεποιθήσεών μας; 

 

Ρασιοναλισμός:  

η λογική 

 

Εμπειρισμός:  

η αισθητηριακή εμπειρία 



• γνώση: αληθής και δικαιολογημένη πεποίθηση (Πλάτωνας) 

Για να θεωρηθεί ότι γνωρίζουμε κάτι επομένως, θα πρέπει: 

1. Να έχουμε μία πεποίθηση 

2. Να μπορούμε να δικαιολογήσουμε αυτήν την πεποίθηση 

3. Να είναι η πεποίθηση αυτή αληθής 

Ρ. Γασπαράτου 

 

Eισαγωγή στη φιλοσοφία 

Γνωσιολογία 

Πώς μπορώ να δικαιολογήσω μια πεποίθηση; 



Γνωσιολογία 

Ρ. Γασπαράτου 

 

Eισαγωγή στη φιλοσοφία 

 

Θεμελιωτισμός 

Πώς μπορώ να δικαιολογήσω μια πεποίθηση; 

 

Κάποιες βασικές πεποιθήσεις μας χρησιμεύουν ως το θεμέλιο πάνω στο οποίο 

«χτίζουμε» την γνώση μας για τον κόσμο 

• Όμως, που θεμελιώνεται το θεμέλιο; 



Γνωσιολογία 

Ρ. Γασπαράτου 

 

Eισαγωγή στη φιλοσοφία 

 

Συνεκτικισμός 

Πώς μπορώ να δικαιολογήσω μια πεποίθηση; 

 

• Οι πεποιθήσεις μας δικαιολογούνται μέσω της συνάφειάς τους με άλλες 

πεποιθήσεις, έτσι ώστε η μια πεποίθηση να συγκρατεί την άλλη 

• Ένα καλό σύστημα πεποιθήσεων είναι συνεκτικό 

• Όμως, αν το δίκτυο των πεποιθήσεών μου είναι συνεκτικό αλλά ψευδές; 



• γνώση: αληθής και δικαιολογημένη πεποίθηση (Πλάτωνας) 

Για να θεωρηθεί ότι γνωρίζουμε κάτι επομένως, θα πρέπει: 

1. Να έχουμε μία πεποίθηση 

2. Να μπορούμε να δικαιολογήσουμε αυτήν την πεποίθηση 

3. Να είναι η πεποίθηση αυτή αληθής 

Ρ. Γασπαράτου 

 

Eισαγωγή στη φιλοσοφία 

Γνωσιολογία 

 

Θεμελιωτισμός 

 

Συνεκτικισμός 

Πώς μπορώ να δικαιολογήσω μια πεποίθηση; 



• γνώση: αληθής και δικαιολογημένη πεποίθηση (Πλάτωνας) 

Για να θεωρηθεί ότι γνωρίζουμε κάτι επομένως, θα πρέπει: 

1. Να έχουμε μία πεποίθηση 

2. Να μπορούμε να δικαιολογήσουμε αυτήν την πεποίθηση 

3. Να είναι η πεποίθηση αυτή αληθής 

Ρ. Γασπαράτου 

 

Eισαγωγή στη φιλοσοφία 

Γνωσιολογία 

Πώς μπορώ να ξέρω αν μια πεποίθησή μου είναι αληθής; 

Μπορώ να ξέρω ότι ο εξωτερικός κόσμος υπάρχει και είναι όπως µου τον 

παρουσιάζουν οι νοητικές δυνάμεις μου; 



Γνωσιολογία 

Ρ. Γασπαράτου 

 

Eισαγωγή στη φιλοσοφία 

 

Ρεαλισμός: ναι! 

Μπορώ να ξέρω ότι ο εξωτερικός κόσμος υπάρχει & είναι όπως µου παρουσιάζεται; 

• Ναι, εξωτερική πραγματικότητα υπάρχει και είναι (περίπου) όπως την 

αντιλαμβανόμαστε (με τις αισθήσεις ή/και την λογική μας) 

• Όμως, πώς ξέρω αν ή πότε οι νοητικές μου αναπαραστάσεις είναι έγκυρες; 



Γνωσιολογία 

Ρ. Γασπαράτου 

 

Eισαγωγή στη φιλοσοφία 

 

Φαινομενοκρατία: όχι! 

Μπορώ να ξέρω ότι ο εξωτερικός κόσμος υπάρχει & είναι όπως µου παρουσιάζεται; 

• Έχω πρόσβαση μόνο στις νοητικές μου αναπαραστάσεις, δεν μπορώ να βγω έξω 

από αυτές ώστε να δω αν είναι έγκυρες ή όχι 

• Όμως, τότε πώς έχουμε καταφέρει να επιβιώσουμε ή να φτιάξουμε τόση 

επιστήμη & τεχνολογία; 



• γνώση: αληθής και δικαιολογημένη πεποίθηση (Πλάτωνας) 

Για να θεωρηθεί ότι γνωρίζουμε κάτι επομένως, θα πρέπει: 

1. Να έχουμε μία πεποίθηση 

2. Να μπορούμε να δικαιολογήσουμε αυτήν την πεποίθηση 

3. Να είναι η πεποίθηση αυτή αληθής 

Ρ. Γασπαράτου 

 

Eισαγωγή στη φιλοσοφία 

Γνωσιολογία 

Μπορώ να ξέρω ότι ο εξωτερικός κόσμος υπάρχει και είναι όπως µου τον 

παρουσιάζουν οι νοητικές δυνάμεις μου; 

 

Ρεαλισμός: ναι! 

 

Φαινομενοκρατία: όχι! 



• Θέματα για συζήτηση 

Ρ. Γασπαράτου 

 

Eισαγωγή στη φιλοσοφία 

• Τι εγγυήσεις έχω ότι οι νοητικές μου αναπαραστάσεις είναι αξιόπιστες; 

• Πώς μπορώ να αυξήσω την εγκυρότητα των πεποιθήσεών μου για τον κόσμο; 
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Ρ. Γασπαράτου 

 

Eισαγωγή στη φιλοσοφία 

• Πηγές & βιβλιογραφικές προτάσεις 



Τέλος Ενότητας 

Ρ. Γασπαράτου 

 

Eισαγωγή στη φιλοσοφία 



Χρηματοδότηση 

• Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο του 

εκπαιδευτικού έργου της διδάσκουσας. 

• Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο 

Πατρών» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του 

εκπαιδευτικού υλικού.  

• Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς 

πόρους. 



Σημειώματα 



Σημείωμα Αναφοράς 

• Copyright Πανεπιστήμιο Πατρών, Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών, 

Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Ρένια 

Γασπαράτου, «Εισαγωγή στη Φιλοσοφία». Έκδοση: 1.0. Πάτρα 2015. Διαθέσιμο από 

τη δικτυακή διεύθυνση: https://eclass.upatras.gr/courses/PN1476/ 
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Σημείωμα Αδειοδότησης 

Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons 

Αναφορά, Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. 

Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα 

οποία εμπεριέχονται σε αυτό και τα οποία αναφέρονται μαζί με τους όρους χρήσης 

τους στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων».  

 

 

 
  
[1] https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/  

Σύμφωνα με αυτήν την άδεια ο δικαιούχος σας δίνει το δικαίωμα να: 

Μοιραστείτε — αντιγράψετε και αναδιανέμετε το υλικό 

Προσαρμόστε — αναμείξτε, τροποποιήστε και δημιουργήστε πάνω στο υλικό για κάθε σκοπό  

Υπό τους ακόλουθους όρους: 

Αναφορά Δημιουργού — Θα πρέπει να καταχωρίσετε αναφορά στο δημιουργό , με σύνδεσμο 

της άδειας 

Παρόμοια Διανομή — Αν αναμείξετε, τροποποιήσετε, ή δημιουργήσετε πάνω στο υλικό, πρέπει 

να διανείμετε τις δικές σας συνεισφορές υπό την ίδια άδεια όπως και το πρωτότυπο 


