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ΙΘ’ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΣΚΕΠΤΙΚΩΝ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ 

 

Επειδή εξάλλου όταν χρησιμοποιούμε τον καθένα από αυτούς 

τους τρόπους, καθώς και από τους τρόπους που οδηγούν στην 

εποχή, διατυπώνουμε επιπλέον και ορισμένες χαρακτηριστικές 

φράσεις που είναι ενδεικτικές της σκεπτικής διάθεσης, αλλά και 

της στάσης της διάνοιάς μας όπως όταν λέμε ‘όχι περισσότερο’, 

‘τίποτα δεν πρέπει να ορίζεται’ και ορισμένες άλλες, θα ήταν 

λογικό επακόλουθο να μιλήσουμε στη συνέχεια διεξοδικά και 

για τις εκφράσεις αυτές.  

[…] 

 

 



ΚΑ’ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ «ΙΣΩΣ», «ΜΠΟΡΕΙ» ΚΑΙ 

«ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ» 

Τις εκφράσεις ίσως , ίσως όχι, μπορεί, μπορεί όχι, ενδεχομένως 

και ενδεχομένως όχι τις χρησιμοποιούμε αντί των εκφράσεων 

ίσως είναι, ίσως δεν είναι, μπορεί να είναι, μπορεί να μην είναι, 

ενδεχομένως να είναι, ενδεχομένως δεν είναι, έτσι ώστε χάριν 

συντομίας να υιοθετούμε το μπορεί όχι αντί του μπορεί να μην 

είναι, το ενδεχομένως όχι, αντί του ίσως δεν είναι. Ωστόσο, εδώ 

και πάλι δεν αντιδικούμε για τη διατύπωση, ούτε έχουμε ως 

αντικείμενο έρευνας το αν οι εκφράσεις αυτές από τη φύση τους 

δηλώνουν τα πράγματα, αλλά τις δεχόμαστε και τις 

χρησιμοποιούμε χωρίς όπως είπα να κάνουμε διάκριση.  

 

 



Νομίζω πάντως πως είναι προφανές ότι οι εκφράσεις αυτές 

δηλώνουν την άρνηση απόφανσης. Διότι βέβαια αυτός που λέει 

τη φράση ίσως είναι δυνάμει θέτει, με το να μην βεβαιώνει ότι 

αυτό είναι, και την έκφραση που φαίνεται να έρχεται σε 

αντίθεση με αυτή, δηλαδή το ίσως δεν είναι. Το ίδιο ισχύει και 

για τις υπόλοιπες εκφράσεις. 

 

 

 

 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Στυλιανός Δημόπουλος (Σέξτος Εμπειρικός.  

2002. Πυρρώνειες υποτυπώσεις Α’. Εισαγωγή: Τερέζα  

Παντζοπούλου-Βαλαλά. Θεσσαλονίκη, Ζήτρος)  

 



 

Η ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΩΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΤΗΣ ΣΚΕΨΗΣ 

 

 Η στάση του σκεπτικισμού είναι χρήσιμη για την αποδόμηση 

δογματικών τοποθετήσεων που λειτουργούν ως νάρθηκας 

της σκέψης και αναστέλλουν τη διερεύνηση. 

 

 Ένα πλαίσιο βεβαιοτήτων είναι χρήσιμο κατά πως φαίνεται 

και δεν είναι σωστό να απορρίπτουμε ό,τι μπορεί να μην 

κατανοούμε. 

 

 Ωστόσο το θέμα της ιδεολογίας [μη-γνώσης] ως νάρθηκας της 

σκέψης είναι πολύ σοβαρό, γιατί η σκέψη είναι το βασικό όπλο 

του ανθρώπινου είδους για την επιβίωση. 



Η ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΩΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΤΗΣ ΣΚΕΨΗΣ 

 Ιδιαιτέρως όταν η ιδεολογία, ως μη-γνώση και σύνολο 

αυθαίρετων βεβαιοτήτων, λειτουργεί διχαστικά και 

πολυδιασπαστικά, όπως συμβαίνει στον χώρο της πολιτικής 

παγκοσμίως. 
 

 Η κατάσταση αυτή αποτελεί βελτίωση από την αυθαιρεσία 

απολυταρχικών καθεστώτων. 
 

 Η διαμαρτυρία ως έκφανση της ελευθερίας του λόγου και ο 

έλεγχος μεταξύ των ιδεολογικών χώρων στάθηκαν ευεργετικά 

για τον πολύ κόσμο. 
 

 Δεν είναι όμως επαρκή, είναι σίγουρα είναι επιδεκτικά 

βελτίωσης, δεδομένου ότι εξίσου σημαντική είναι και η 

ελευθερία της σκέψης. 

 



Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΙΤΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ:  

ΤΟ ΚΑΚΟ ΩΣ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ 

 Και με άλλη ευκαιρία είχαμε αναφέρει πως χρήσιμη 

προσέγγιση των προβλημάτων είναι η αναζήτηση των 

παραγόντων. 

 

 Η επιστήμη αναζητά αιτίες και όχι υπαιτιότητες, γιατί 

επιθυμία είναι να υπάρξει μόνιμο ή προοδευτικά βελτιούμενο 

αποτέλεσμα. 

 

 Για παράδειγμα, όσον αφορά την διακυβέρνηση, τοπική και 

ευρύτερη, έχουμε ένα σύστημα που εξαντλεί και επιβραβεύει 

τους υποψηφίους πριν το έργο. 

 

 Επιβράβευση είναι το πότε θα νιώσει κανείς τη νίκη.  



Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΙΤΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ:  

ΤΟ ΚΑΚΟ ΩΣ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ 

 Επιπλέον το σύστημα αυτό θέτει ικανούς ανθρώπους με κοινό 

στόχο σε αντιπαλότητα. 

 

1.  εξάντληση των ανθρώπων που θέλουν να προσφέρουν πριν 

το έργο,  

2. η εκ των πραγμάτων καλλιέργεια αντιπαλότητας μεταξύ 

ανθρώπων με κοινούς στόχους και  

3. η επιβράβευση πριν το έργο  

 

είναι τρεις βασικοί και σοβαροί παράγοντες που μπορούμε να 

εντοπίσουμε που μας κάνουν να νιώθουμε ακόμη και 

ευγνωμοσύνη για το ότι τα πράγματα δεν είναι χειρότερα. 



Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 

 

 Για να μιλήσουμε για βελτίωση, να την επιδιώξουμε και να την 

επιτύχουμε είναι απαραίτητο να δεχτούμε πως αυτό που 

έχουμε είναι ήδη έστω λίγο καλό. 

 

 Για αυτό εξαρχής μιλάμε για βελτίωση και όχι για αλλαγή. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 

ΑΛΛΑΓΗ= τροποποίηση χωρίς να εξετάζουμε τι είναι καλό και 

τι δεν είναι, τι αποτελεί αίτιο και τι είναι συγκυριακό [γκρεμίζω 

αυθαίρετα] 

 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ=δεχόμαστε ότι κάτι είναι ήδη καλό από κάποιες 

απόψεις και τροποποιούμε επιλεκτικά απομακρύνοντας τους 

παράγοντες προβλημάτων και ενισχύοντας τα θετικά του 

συστήματος με υπευθυνότητα. 

 Αν διαρκώς γκρεμίζει κανείς, και δεν τιμά τον κόπο των 

προηγούμενων και γενικώς αποδομεί τους πάντες και τα 

πάντα (ηθική αλαζονεία), δεν θα χτίσουμε ποτέ. 

 Η αυτοεκτίμηση συμπορεύεται με την ετεροεκτίμηση. 

 



ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ 

 



ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ: ΕΙΝΑΙ ΣΩΜΑ 

 

 



ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ: ΕΙΝΑΙ ΣΩΜΑ 

 

 

 

 



ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ: ΕΙΝΑΙ ΣΩΜΑ 

 



 

 Δεδομένου ότι είναι φαινόμενο και σώμα είναι έργο και των 

ειδικών. 

 

 Η καλή πρόθεση και η ικανότητα είναι χρήσιμες, αλλά δεν 

φαίνεται να αρκούν. 

 

 Αναμένουμε την σημαντική συμβολή των ανθρωπολόγων και 

πολιτικών επιστημόνων, όχι για να εκτοπίσουν όσους είναι 

ήδη εντός και έχουν σαφέστερη εικόνα των πραγμάτων, αλλά 

για να μοιραστούν και να αξιοποιήσουν την έρευνα του χώρου 

τους. 

 

 


