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Ρ. Γασπαράτου 

 

Eισαγωγή στη φιλοσοφία 

• να θυμηθούμε τι συζητήσαμε στο μάθημα 

Σκοπός ενότητας 



 Ανακεφαλαίωση: 

 

• τι υπάρχει; 

• μπορώ να αποδείξω ότι υπάρχει Θεός; 

• έχω ελευθερία της βούλησης; 

• η Καντιανή λύση: τι μπορώ να ελπίζω; 

•πώς μπορώ να δείξω ότι υπάρχει κάποια υπεραισθητή οντότητα; 

• υπάρχουν επαρκείς και απαραίτητες συνθήκες για την υπόθεση του θεού/ της 

ελευθερίας της βούλησης; 
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Eισαγωγή στη φιλοσοφία 

μεταφυσική  



 Ανακεφαλαίωση: 

 

• πώς πρέπει να πράττω; 
• ως ηθικό υποκείμενο 

• να υπολογίζω τις συνέπειες; 

• να αναζητώ τα καθήκοντα; 

• να επιζητώ τη δημιουργία ενός ενάρετου χαρακτήρα; 
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Eισαγωγή στη φιλοσοφία 

ηθική  



 Ανακεφαλαίωση: 

 

• πώς πρέπει να πράττω; 
• ως ηθικό υποκείμενο 

• τι πρέπει να πράξω σε συγκεκριμένα διλήμματα εφαρμοσμένης ηθικής; 

• τι θα έπραττε μια ωφελιμίστρια, μια καντιανή ή μια αριστοτελίστρια φιλόσοφος; 

• έχει νόημα να συζητάμε για ηθική; 

• υπάρχουν ηθικές αρχές και τι είδους είναι; 
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Eισαγωγή στη φιλοσοφία 

εφαρμοσμένη 

ηθική  



 Ανακεφαλαίωση: 

 

• πώς πρέπει να πράττω; 
• ως πολιτικό υποκείμενο 

• να ζητώ ισότητα; τι είδους και γιατί; 

• να ζητώ ελευθερία; τι είδους και γιατί; 

• να ζητώ δικαιοσύνη; τι είδους και γιατί; 
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Eισαγωγή στη φιλοσοφία 

πολιτική 

φιλοσοφία  



 Ανακεφαλαίωση: 

 

• τι μπορώ να γνωρίζω; 
• γνώση: αληθής και δικαιολογημένη πεποίθηση 

• πού βρίσκω τις πεποιθήσεις μου; 

• πώς τις δικαιολογώ; 

• πώς μπορώ να ξέρω αν είναι αληθείς;  
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Eισαγωγή στη φιλοσοφία 
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Eισαγωγή στη φιλοσοφία 

• Πηγές & βιβλιογραφικές προτάσεις  
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Eισαγωγή στη φιλοσοφία 

• Πηγές & βιβλιογραφικές προτάσεις (συνέχεια) 



Τέλος Ενότητας 
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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 


