
 

 

 

 

 

Η ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΚΕΠΤΙΚΙΣΤΙΚΗΣ 

ΘΕΩΡΗΣΗΣ 

 

 

 

 

 



 Να κλονίσει την βεβαιότητα όταν η βεβαιότητα είναι 

αδιέξοδη. 
 

 π.χ. δεν θα μπορέσουμε να οδηγηθούμε σε πρόοδο όταν δεν 

πιστεύουμε στο εφικτό της. 
 

 Η πίστη στο εφικτό κάποιου πράγματος (ή έστω να 

αφήνουμε ανοιχτό το ενδεχόμενο) είναι προϋπόθεση για την 

προσπάθεια. 
 

 Αδιέξοδο είναι επίσης να πιστεύουμε ότι κάτι είναι εφικτό, 

αλλά μόνο με πάγιους συγκεκριμένους τρόπους, επί των 

οποίων δεν υπάρχει ευρύτερη συναίνεση. 

 



 
 

Όταν θέλουμε αμετακίνητα το σύνολο του 

α ή β ή γ, ως σύνολα παγιωμένων θέσεων, που μόνο 

συνολικά θεωρούν ότι μπορούν να πραγματωθούν, σε 

αποκλεισμό των υπολοίπων, μολονότι κι εκείνα επιδιώκουν 

ή θεωρούν ότι επιδιώκουν το χ. 
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ΜΙΑ ΕΙΚΟΝΑ ΠΟΛΥΔΟΓΜΑΤΙΣΜΟΥ  
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Η ενδεχόμενη επίτευξη του χ είναι πολύ σημαντική και συνιστά 

πρόοδο σε μία κατάσταση, η προώθηση αυτών στα οποία 

υπάρχει συμφωνία, χωρίς να επιμένουμε στο σύνολο των α, β ή 

γ 
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Η επιμονή στο σύνολο των α, β ή γ εμποδίζει την 

πραγματοποίηση του χ ή μπορεί να κάνει και την πρόοδο μη 

ορατή, γιατί προωθεί μια νοοτροπία μόνιμης δυσαρέσκειας και 

ανικανοποίητου, ότι εφόσον δεν γίνονται όλα όσα θέλουμε με 

τον τρόπο που θέλουμε (από κάποιους άλλους), είναι σαν να μη 

γίνεται τίποτε. 
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 Η διαφωνία είναι κοινωνικό φαινόμενο και θα έπρεπε, υπό 

φιλοσοφική θεώρηση, να προβληματίσει:  

 

Γιατί οι άλλοι διαφωνούν;  

Γιατί λένε κάτι άλλο;  

Τι ακριβώς λένε;  

Ξέρουμε;  

Ξέρουν (αυτοί τι λένε); 

Εμείς τι λέμε ξέρουμε; 

Λέμε κάτι; 

 



 Επιθυμητή είναι η ουσιαστική συναίνεση όταν πρόκειται για 

πράγματα που αφορούν όλους και όχι η εξασφάλιση 

αριθμητικής υπεροχής (που είναι μορφή βίας). 
 

 Η διακυβέρνηση του κράτους στον βαθμό που ο πολίτης 

μετέχει (λίγο) είναι θέμα υψίστης σπουδαιότητας και δεν 

χρησιμεύει απλά για την διαμόρφωση ταυτότητας και την 

κοινωνική ένταξη και μάλιστα αρνητικά (δηλαδή τι δεν 

είμαστε, τι δεν πιστεύουμε) [τα άτομα συνήθως εντάσσονται 

ή υποστηρίζουν μια ομάδα για το ενδεχόμενο της νίκης] 

α ≠ β, γ 

β ≠ α, γ 

γ ≠ α, β 

0 ≠ α, β, γ (μηδενιστική) 



 Η μηδενιστική θέση καταρρίπτεται από την πραγματικότητα. 

 Είναι κατανοητή ως ένδειξη απογοήτευσης και λύπης, θυμού 

ή και πολιτικού αναχωρητισμού, όμως δεν στηρίζεται στην 

πραγματικότητα. 

 Δεν μπορούμε να (στρογγυλο)καθόμαστε πάνω σε έναν 

ανθρώπινο πολιτισμό πλέον των 50.000 χρόνων και να 

δυσπιστούμε ή να αμφιβάλλουμε για την ανθρώπινη 

ικανότητα. 

 Το κρασί, το γυαλί, το τυρί φέτα, τα ντολμαδάκια, η βίδα, ο 

αναπτήρας, τα υποδήματα, κάθε ένα από τα πράγματα της 

καθημερινότητας, είναι χειροπιαστή απόδειξη της 

ανθρώπινης αξίας. 

 Γιατί και όταν βλάπτει κανείς συνήθως το κάνει για να 

ωφελήσει κάποιους άλλους, με τους οποίους νιώθει 

περισσότερη ταύτιση. 



Επιπλέον, αυτή η εικόνα δημιουργεί την ψευδαίσθηση της 

ομοιογένειας εντός των ομάδων και της ετερογένειας εκτός των 

ομάδων. Η πραγματικότητα μας δίνει την πληροφορία ότι και εντός 

και εκτός των ομάδων οι άνθρωποι έχουν τα ίδια προβλήματα και 

τις ίδιες γενικώς ανάγκες, ενώ ομοιογένεια δεν υπάρχει πουθενά 

στη φύση. 
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ΕΙΚΟΝΑ ΠΟΛΥΔΟΓΜΑΤΙΣΜΟΥ 



 

Προς το παρόν καλές γιορτές! 

Με υγεία, με περισσότερη μετριοπάθεια και πάνω απ’ όλα 

αταραξία για να είναι οι κατευθύνσεις μας λογικές. 


