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λειαίνοντας φακούς 
(πώς βλέπουµε τα πράγµατα) 

 
στον Μπαρούχ Σπινόζα που ακόµα λειαίνει φακούς 

 
υλικοτεχνική υποδοµή: αίθουσα µε βιντεοπροβολέα 
 
 
1ο βήµα, διαµορφώνουµε την εστίαση του προβολέα – κατά προτίµηση πριν τον ανοίξουµε – 
ώστε να δείχνει έτσι: 

 
πιθανή αντίδραση µαθητών: «δε βλέπουµε καλά, κλπ, κλπ, διαµαρτυρίες και αιτήµατα να 
εστιαστεί σωστά ο φακός» 
 
 
και όχι καθαρά 
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2ο βήµα, επιµένουµε: 

 
πιθανή αντίδραση µαθητών: «δε βλέπουµε καλά, κλπ, κλπ, διαµαρτυρίες και αιτήµατα να 
εστιαστεί σωστά ο φακός» 
 
 
 
3ο βήµα, «διορθώνουµε» 

 
πιθανή αντίδραση µαθητών: «ούτε τώρα βλέπουµε καλά, κλπ, κλπ, διαµαρτυρίες και αιτήµατα 
να εστιαστεί σωστά ο φακός» 
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4ο βήµα… 

 
αφήνουµε τους µαθητές να διαβάσουν… 
 
5ο βήµα 
Συζητάµε µε τους µαθητές. Ζητάµε από τους µαθητές που φοράνε γυαλιά να περιγράψουν την 
αίσθηση που έχουν όταν δεν τα φοράνε κλπ, κλπ 
 
6ο βήµα 
Θέτουµε την αναλογία ανάµεσα σ’ αυτό που θαµπώνει την όραση και σε όσα θαµπώνουν το νου 
µας, προκαταλήψεις, γνώµες, πεποιθήσεις, κλπ, που µας εµποδίζουν να δούµε καθαρά. 
 
 
7ο βήµα 
∆ιαβάζουµε το παρακάτω απόσπασµα/ κείµενο: 
 
Με µια προσεκτική ανάλυση (οι αντιληπτικοί τρόποι) µπορούν, σε τελική ανάλυση, να 
αναχθούν όλοι σε τέσσερις: 
1. Υπάρχει η αντίληψη την οποία αποκτούµε εξ ακοής ή από κάποιο σηµείο κατά το δοκούν 

προσδιορισµένο. 
2. Υπάρχει η αντίληψη την οποία αποκτούµε από αόριστη εµπειρία, δηλαδή από εµπειρία που 

δεν προσδιορίζεται από το νου. Μόνο που εδώ λέγεται έτσι επειδή (η εν λόγω αντίληψη) 
αποκτάται κατά τύχη και δεν ελέγχεται από καµία αντίθετη της εµπειρία, οπότε µένει σαν να 
είναι ακλόνητη για µας. 

3. Υπάρχει η αντίληψη την οποία αποκτούµε όταν η ουσία ενός πράγµατος συνάγεται από άλλο 
πράγµα, αλλά όχι αυτοτελώς· και τούτο συµβαίνει, είτε όταν συνάγουµε την αιτία από 
κάποιο αποτέλεσµα, είτε όταν ένα συµπέρασµα συνάγεται από το ότι µια καθολική έννοια 
συνοδεύεται πάντα από κάποια ιδιότητα. 

4. Τέλος, υπάρχει η αντίληψη µε βάση την οποία το πράγµα γίνεται αντιληπτό µόνο µέσω της 
ουσίας του ή µέσω της γνώσης της άµεσης αιτίας του. 

 
Σπινόζα, Πραγµατεία για τη διόρθωση του νου, Πόλις, 2002, σ. 31 

 
• Εικόνες από τον Άτλα Centennia 

• Εικόνα κειµένου από τη Βικιπαίδεια 
• Κείµενο: Σπινόζα, Πραγµατεία για τη διόρθωση του νου, Πόλις, 2002, σ. 31 


