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7 .   Ο ι  Ε µ π ε ι ρ ι κ ο ί  Φ ι λ ό σ ο φ ο ι  
 

Α1. Ερωτήσεις γνώσης - κατανόησης 
 

1. Τι εννοούν οι εµπειριστές µε τον όρο ιδέες; 
 

2. Από ποια άποψη ο εµπειρισµός συµπίπτει µε τον ιδεαλισµό; 
 

3. Ποια θέση πήρε ο Τζον Λοκ στο θέµα των έµφυτων ιδεών; 
 

4. Τι εννοεί ο Τζον Λοκ µε τους όρους απλές και νέες ιδέες; 
 

5. Τι ονοµάζει ο Λοκ ποιότητες; Ποιες είναι οι πρωτεύουσες και ποιες οι 
δευτερεύουσες ποιότητες; 

 

6. Ποια βασική ασυνέπεια θα µπορούσε κανείς να προσάψει στον Τζον 
Λοκ; 

 

7.  Να εξηγηθεί το νόηµα της φράσεως esse est percipi του Μπέρκλεϋ1. 
 

8. Ο Μπέρκλεϋ ενεπλάκη στην αντίθετη αντίφαση από εκείνη του Λοκ. 
Ποια είναι αυτή; 

 

9.  Πώς καταρρίπτει ο Χιουµ την άποψη για την ύπαρξη κάποιας 
πνευµατικής υπόστασής µας που ονοµάζουµε ψυχή, πνεύµα, νου, 

συνείδηση; 
 

10.  Γιατί, κατά το Χιουµ, δεν έχουµε τη δυνατότητα να γνωρίσουµε την 
εξωτερική πραγµατικότητα;  

 

11.   Γιατί ο Χιουµ θεωρεί την αρχή της αιτιότητας αφερέγγυο; 
 

                                                           
1  Μπορείτε να συµβουλευτείτε και τις σσ. 91-92 του ακόλουθου βιβλίου: Κ. Κατσιµάνη - 

Στ. Βιρβιδάκη, Προβλήµατα Φιλοσοφίας, Γ΄ τάξη Ενιαίου Λυκείου, µάθηµα επιλογής, 
ΟΕ∆Β, 1999.  
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12.   Με ποια επιχειρήµατα αµφισβητεί ο Ντ. Χιουµ την αναγκαιότητα των 
νόµων της φύσης; 

Α2. Ερωτήσεις σύνθεσης - κρίσης 
 

1.  Να µελετήσετε το παρακάτω κείµενο του Τζον Λοκ και να απαντήσετε 

στα ερωτήµατα που ακολουθούν:  

Αλλά (�) το συµπέρασµα που εξάγουν απ� την καθολική συµφωνία (�) 
είναι µια συλλογιστική απόδειξη που στηρίζεται σε µια αποδεικτική 
αρχή, που δεν υπάρχει καθόλου· γιατί δεν υπάρχει πραγµατικά καµιά 
αρχή πάνω στην οποία όλοι οι άνθρωποι να συµφωνούν γενικά. Και 
για ν� αρχίσω µε τις θεωρητικές έννοιες, να δύο απ� τις περίφηµες 
αρχές, στις οποίες δίνουν, κατά προτίµηση, την ιδιότητα των έµφυτων 
αρχών: καθετί που είναι, είναι και είναι αδύνατον ένα πράγµα να 
είναι και να µην είναι ταυτόχρονα. Αυτές οι προτάσεις θεωρήθηκαν 
σίγουρα σαν αξιώµατα καθολικώς δεκτά, αλλά χρειάζεται 
προσπάθεια για να παραδεχθούµε ότι υπάρχει µια γενική συµφωνία 
πάνω σ� αυτές τις δύο προτάσεις, γιατί υπάρχει ένα µεγάλο µέρος του 
ανθρώπινου γένους που δεν του είναι ακόµα γνωστές. 
Γιατί πρώτον είναι σαφές ότι τα παιδιά και οι ηλίθιοι δεν έχουν την 
παραµικρή ιδέα γι� αυτές τις αρχές και ότι δεν τις σκέπτονται µε 
κανένα τρόπο. Αυτό είναι αρκετό ν� ανατρέψει το επιχείρηµα της 
καθολικής συµφωνίας, σύµφωνα µε το οποίο όλες οι έµφυτες αλήθειες 
πρέπει να παράγονται αναγκαία. Γιατί το να λέµε ότι υπάρχουν 
αλήθειες εντυπωµένες µέσα στην ψυχή, η οποία ωστόσο δεν 
αντιλαµβάνεται τίποτα, αυτό µου φαίνεται πραγµατική αντίφαση. 
Επειδή  η εντυπωτική ενέργεια δεν µπορεί παρά µόνο να συντελέσει 
στο ν� αντιληφθούµε ορισµένες αλήθειες. Αν λοιπόν αυτές οι ισχυρές 
εντυπώσεις είχαν γίνει πάνω στην ψυχή των παιδιών και των ηλίθιων, 
πρέπει αναγκαστικά τα παιδιά και οι ηλίθιοι να καταλαβαίνουν αυτές 
τις εντυπώσεις, να γνωρίζουν τις αλήθειες τις χαραγµένες στο πνεύµα 
τους και να δίνουν γι� αυτές τη συγκατάθεσή τους. Αλλά αυτό δεν 
συµβαίνει. Κι έτσι, αφού δεν υπάρχουν απ� τη φύση εντυπωµένες 
έννοιες στην ψυχή, πώς αυτές µπορούν να είναι έµφυτες; 

Τζον Λοκ, ∆οκίµιο για την ανθρώπινη νόηση,  

µετάφραση. Γρ. Λιονή, εκδ. Αναγνωστίδης, σ. 11  
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α) Με ποια επιχειρήµατα ο Τζον Λοκ απορρίπτει τις έµφυτες ιδέες;  

β) Πώς κρίνετε αυτά τα επιχειρήµατα;  

2.  Η θέση του Μπέρκλεϋ πως ό,τι υπάρχει είναι ό,τι µπορεί να γίνει 

αντιληπτό (esse est percipi) συνδέεται µε τη θέση του Παρµενίδη πως 

«εκείνο που σκεφτόµαστε και εκείνο που υπάρχει (το πραγµατικό) 

είναι ένα και το αυτό» (σχολικό βιβλίο, σ. 17); Να αναπτύξετε τις 

απόψεις σας.  

 

3.  Πώς κρίνετε την άποψη του εµπειρισµού ότι ο εξωτερικός κόσµος 

οφείλει την ύπαρξή του σε µας που τον παρατηρούµε και τον 

αντιλαµβανόµαστε;  

 

4.  Ο σκεπτικισµός του Χιουµ θα µπορούσε να θεωρηθεί ότι ευσταθεί ως 

φιλοσοφική θεωρία στην εποχή µας; Να αναπτύξετε τις απόψεις σας σ�  

ένα δοκίµιο έκτασης 600 περίπου λέξεων. (συνθετική - δηµιουργική 
εργασία) 

 

5.  Αφού συγκρίνετε τον σκεπτικισµό του Χιουµ µε τον σκεπτικισµό που 

αναπτύχθηκε στους κόλπους της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας 

(ακαδηµαϊκό σκεπτικισµό και πυρρωνισµό) να δείξετε τις οµοιότητες 

και τις διαφορές που παρατηρούνται ανάµεσα σε αυτές τις φιλοσοφικές 

θεωρίες. (συνθετική - δηµιουργική εργασία) 
 
6.  Να συσχετίσετε το σκεπτικισµό του Ντεκάρτ µε το σκεπτικισµό του 

Χιουµ και να αιτιολογήσετε το χαρακτηρισµό του σκεπτικισµού του 

Χιουµ ως ακραίου και του σκεπτικισµού του Ντεκάρτ ως µεθοδικού. 

(συνθετική - δηµιουργική εργασία) 

 

B. Συνοδευτικά κείµενα  
 

1.  
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• Ο Τζ.  Μπέρκλεϋ εξηγεί τη βασική θέση του πως ό,τι υπάρχει είναι 

ό,τι κανείς αντιλαµβάνεται και ό,τι µπορεί να γίνει αντιληπτό (esse 

est percipere aut percipi). 

Οι αισθητές ιδιότητες είναι πραγµατικές. Θα ήταν λάθος να νοµίσει 
κανείς πως αυτό που λέγεται εδώ αναιρεί, έστω και λίγο, την 
πραγµατικότητα των αντικειµένων. Είναι παραδεκτό, σύµφωνα µε τις 
καθιερωµένες αρχές ότι η έκταση, η κίνηση και µε ένα λόγο όλες οι 
αισθητές ιδιότητες, έχουν ανάγκη ενός υπο-στηρίγµατος, µια και δεν 
είναι ικανές να σταθούν µόνες τους. Αλλά τα αντικείµενα που 
γίνονται αντιληπτά µε την αίσθηση θεωρούνται πως δεν αποτελούν 
παρά µόνον συνδυασµούς αυτών των ιδιοτήτων, και, κατά συνέπεια, 
δεν µπορούν να υφίστανται µόνα τους. Ως εδώ όλοι είναι σύµφωνοι. 
Έτσι, όταν αρνούµαστε στα πράγµατα που γίνονται αντιληπτά µέσα 
από την αίσθηση µιαν ύπαρξη ανεξάρτητη από κάποια ουσία ή από 
ένα υποστήριγµα, µέσα στο οποίο µπορούν να υπάρχουν, δεν 
αποµακρυνόµαστε καθόλου από την καθιερωµένη αντίληψη για την 
πραγµατικότητα, και έτσι δεν µπορούν να µας κατηγορήσουν για 
καµία καινοτυπία από την άποψη αυτή. Όλη η διαφορά έγκειται στο 
γεγονός ότι σύµφωνα µε τη δική µας άποψη, τα µη σκεπτόµενα όντα 
που αντιλαµβανόµαστε µέσα από την αίσθηση δεν έχουν ύπαρξη 
ξέχωρη από την ενέργεια µε την οποία γίνονται αντιληπτά και, 
συνεπώς, δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν µέσα σε καµία άλλη ουσία, 
εκτός από αυτές τις µη εκτεταµένες και αδιαίρετες ουσίες ή πνεύµατα 
που ενεργούν και σκέπτονται και αντιλαµβάνονται τα όντα αυτά. Ενώ 
από την άλλη µεριά οι φιλόσοφοι υποστηρίζουν, όπως και οι κοινοί 
άνθρωποι, ότι οι αισθητές ιδιότητες υπάρχουν µέσα σε µιαν αδρανή, 
εκτεταµένη ουσία που δεν αντιλαµβάνεται και την ονοµάζουν ύλη· σ� 
αυτήν αποδίδουν µια φυσική υπόσταση, έξω από την ενέργεια µε την 
οποία την αντιλαµβάνεται οποιαδήποτε νόηση, ακόµη και η αιώνια 
νόηση του ∆ηµιουργού, µέσα στην οποία υποθέτουν πως υπάρχουν 
µόνο ιδέες σωµατικής ουσίας που δηµιούργησε ο Ίδιος, εάν βέβαια 
θέλουν καθόλου να παραδεχθούν πως πραγµατικά τις δηµιούργησε.  

Τζωρτζ Μπέρκλεϋ, Πραγµατεία πάνω στις αρχές της ανθρώπινης γνώσης,  
µετάφραση ∆. Σφενδόνη, εκδ. Κωνσταντινίδη, Θεσσαλονίκη, σ. 144 
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